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SFERTURILE DE FINALĂ AEE „CUPEI ROMÂNIEI"
Ieri, la sediul federației de specialitate, a avut loc tra

gerea la sorți a jocurilor din sferturile de finală ale 
„Cupei României", competiție desfășurată sub egida 
Daciadei. Iată programul partidelor programate joi 22 iunie 
(ora 17) pe terenuri neutre, 
consens, în aceste zile :

S. C. BACAU 
GLORIA BUZĂU 
GLORIA BISTRIȚA 
UNIREA SLOBOZIA

care vor £i hotârîte, prin

- DINAMO
- RAPID
- VICTORIA
- STEAUA

Primele echipe sînt organizatoare.

La clteva momente după startul în proba masculină
Foto : Nicolae TOKACEK

în primul meci al finalei Cupei României la handbal

H. C. MINAUR BAIA MARE - STEAUA 24-23 (14-13)

Puține sînt competițiile 
sportive care să-și fixeze star
tul la ora 8,30. Ei bine, una 
dintre ele, Marșul factorilor 
poștali, a demarat la această 
oră, pe Stadionul Voința din 
Capitală, unde s-a desfășurat 
faza pe Municipiul București 
ji Sectorul Agricol Ilfov, 
Faptul in sine n-ar trebui să 
mire pe nimeni, intrucit ade
seori poștașii pot fi zăriți, la 
această oră, ba chiar și mai 
de dimineață, pe străzile Ca
pitalei, cu tolba încărcată de 
scrisori, ziare și reviste.

tn fond, această întrecere 
este, dacă nu ne înșelăm, sin
gura in care sportul, mai e- 
xact spus disciplina sportivă, 
adică marșul, face parte in
tegrantă din însăși profesia... 
competitorilor. Nu tntimplă- 
tor, deci, ta startul actualei e- 
diții, a XIII-a, au semnat 
„condica de prezență" pes
te 200 de poștași și poștărițe, 
tn timp ce in tribunele frumo
sului stadion din Floreasca 
au luat loc alte clteva sute de 
suporteri, care și-au încu
rajat frenetic favoriții, fapt 
ce-a conferit competiției aerul 
și fastul unei mari întreceri 
sportive.

Așa a și fost. S-a mărșăluit 
in forță, cu ambiție, cu tena
citate, tribunele aplaudin- 
du-i nu numai pe cei aflați in 
fruntea plutoanelor, ci, cu 
aceeași căldură, pe toți cei

Pe agenda actualității, conferințele organizațiilor sportive

STILUL SI METODELE DE MUNCĂ 
POT FI CHEIA UNOR SUCCESE VIITOARE
Analizînd activitatea desfă- 

țurată tn domeniul educației 
fizice șt sportului, participan
ts la Conferința județeană de 
ia Alba Iulia au aprobat în 
unanimitate darea de seamă 
prezentată și au validat prin- 
tr-o serie de luări la cuvînt, 
proiectul planului de muncă și 
au ales noile organe de con
ducere a mișcării sportive din 
județul Alba. întreaga analiză 
a purtat pecetea unui deosebit 
spirit de exigență, de respon
sabilitate. Vom încerca să e- 
xemplificăm.

Evident, darea de seamă a 
trecut mai întîi în revistă suc
cesele notabile ale sportului 
de masă, subliniind creșterea 
numărului participanțllor la 
întrecerile Daciadei (cu 8 000 
mai mult decît în 1985), al 
practicanților gimnasticii la 
locul de muncă (55100 în 
prezent, față de 31100 cu 
cinci ani în urmă), al celor 
care au trecut normele Com
plexului polisportiv „Sport și 
sănătate" și ale SUVA (98 000, 
cu 5 000 peste cifra anului 
1985), aj iubitorilor turismu
lui de masă (de la 35 000 la 
50 000), al bazelor sportive ș.a. 
Sînt, lată, realizări importante 

ce-au parcurs, in pas vioi, 
de marș, de parcă ar fi purtat 
in tașcă numai vești bune, cele 
două trasee măsurind 3 și 5 
km ; prima distanță fiind 
rezervată fetelor, iar cea de-a 
doua, se subînțelege, băie
ților. Alt amănunt tehnic : 
în locul veștilor, poștașii și 
poștărițele purtau de-această 
dată, conform regulamentu
lui, cite un săculeț cu nisip 
cintărind 1 kg, pentru fete, și 
2 kg pentru băieți.

Așadar. în joc fiind locurile 
întîi, cele care le asigură ciș- 
tigătorilor dreptul de-a par
ticipa la faza pe țară a Mar
șului factorilor poștali — 
competiție sportivă înscrisă sub 
generosul însemn al Daciadei 
— atît fetele, cit și bă
ieții au luat starturi furtunoa
se, energice, tempoul ridioat 
al celor aflați în luptă pentru 
primul loc menținîndu-se 
de-a lungul ambelor trasee. 
E adevărat că unii, din motive 
numai de ei cunoscute, au mai 
slăbit ritmul și au luat-o 
la pas domol, de parcă ar fi 
purtat în tolbă... vești rele. 
Dar, în general, lupta a fost 
acerbă. Un plus de atenție și 
de căldură, inclusiv de aplau
ze, pentru veteranii prezenți 
în întrecere —, Elena Iorda- 
che, 56 de ani, de la Oficiul

Victor NIȚA

(Continuare în pag. 2-3)

și la ele au contribuit asocia
țiile sportive ale școlilor din 
Albac, Arieșeni, Baia de Arieș, 
Ciumbrud, ale școlilor nr. 6 
și * din Alba Iulia și nr. 3 
din Sebeș, ale liceelor Militar 
șl nr. 4 din Alba Iulia, din 
Ciumbrud, Pedagogic șl nr. 2 
din Blaj, precum și asociațiile 

Județul ALBA

sportive Constructorul, Voința 
și Unirea din reședința de ju
deț, Metalul din ' Aiud, Meta
lurgistul din Cugir. Textila și 
Căprioara din Sebeș. Cu toate 
acestea. In cadrul conferinței 
au fost nominalizate o serie 
de deficiențe care au făcut ca 
principalul obiectiv — cu
prinderea întregului tineret, a 
maselor largi de oameni ai 
muncii la practicarea exerci- 
țiilor fizice — să nu fie încă 
îndeplinit. S-au făcut astfel 
referiri la faptul că în zona 
montană și în unele medii ur
bane nu s-au găsit cele mai 
potrivite soluții de atragere și 
stimulare spre sport șl mișcare

BAIA MARE, 12 (prin tele
fon!. Sala Dacia din localitate 
a fost din nou arhiplină, cu o- 
caziă primei manșe a finalei 
ediției a X-a a Cupei Româ
niei la handbal masculin, des
fășurată sub generosul insemn 
al Daciadei. S-au întîinit două 
dintre fruntașele handbalului 
nostru, II. C. Minaur și Steaua. 
La capătul unui meci echili
brat, cu numeroase faze spec
taculoase la ambele porți, H. C. 
Minaur a cîstigat cu 24—23 
(14-13).

De la început s-au format 
două „perechi" strîns lipite, 
Ghimeș-Voinea și Voinea-Du- 
mitru. evident pentru anihila
rea jucătorilor de bază ai ce
lor două echipe. Minaur a în
scris primul gol în secunda 40

AU

JUNIOARELE DE LA CHIMISTUL

CUCERIT TITLUL REPUBLICAN LA HANDBAL
în Sala Sporturilor din 

Bistrița, beneficiind de ex
celentele (ca întotdeaunai) 
condiții organizatorice, tehni
ce și materiale asigurate de 
Consiliul sportului județean, 
s-au desfășurat timp de șase 
zile Caimpionatcle Republi
cane de handbal pentru ju
niori și școlari, fete și bă
ieți. Co«npeti,ia feminină, la 
care ne referim azi, a întru
nit aprecierile reprezentanților 
federației și celorlalți spe
cialiști prezenți la Bistri
ța, care au considerat unanim 
că nivelul tehnic și spiri
tul de luptă au fost evident 
superioare edițiilor trecute, 
reflcctind (și explicând) a- 
vansul pe care și l-a creat în 
ultimii ani handbalul nostru 
feminin. Cu foarte mici ex
cepții — neglijabile, am zice 
— partidele au fost viu dispu
tate, au oferit faze fru
moase, execuții tehnice de 
finețe, o bună rezistență fizi
că și poftă de joc, ridieîndu-se 
pe alocuri peste ceea ce 
vedem în unele meciuri de 
divizie și în orice caz mai 
„curate" ca acestea- Campi- 

în aer liber, pentru că și preo
cupările organelor sportive din 
locurile menționate sînt limi
tate. în unități școlare — ca 
de pildă din Bistra, Lupșa, 
Hoșlac, Scărișoara, Hopîrta, 
Bălcaciu, Cîlnic — activitatea 
sportivă de masă la atletism, 
gimnastică, jocuri etc. este 
organizată sporadic, chiar lec
țiile de educație fizică fiind 
de slabă calitate, s-a relevat 
că nu puține au fost asocia
țiile sportive, consiliile terito
riale, conducerile de unități 
economice și ale U.J.C.M. 
care nu au acordat atenția ne
cesară desfășurării sistematice 
a gimnasticii la locul de mun
că, a campionatelor și compe
tițiilor interne, activităților 
sportiv-recreative și excursiilor 
la sftrșit de săptămină. Și, în 
acest sens, au fost amintite: 
Tricotaje Cîmpeni, Confecții 
Baia de Arieș, Metalul Aiud, 
Minaur Zlatna, Voința Blaj și 
Ocna Mureș. Au mai fost re
levate aspecte care denotă for
malism și superficialitate, im-

loan NOVAC
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(Porumb) și după 1—1 în min. 
2 și 2—2 in min. 5, Voinea ra
tează în min. 7 o aruncare de 
la 7 m (peste poartă). Scorul 
devine 3—3 (min. 8), 4—4 (10), 
5—5 (14) și 6—6 (16), Steaua 
egalînd prin Popescu, pentru 
ca apoi să ia conducerea: 9—7 
în min. 19 și 10—8 în min. 21. 
Localnicii au egalat (10—10 în 
min. 24), jocul s-a încins — 
în sensul bun al cuvîntului — 
Minaur terminînd cu un avans 
minim prima parte. La reluare, 
băimărenii insistă și tabela e- 
lectronică arată 19—14 în min. 
41. Din acest moment Steaua 
a trecut la cîrma jocului, a 
egalat (23—23 în min. 59), dar 
cu numai 7 secunde înaintea 
finalului Popovici a adus vic- 

oana a fost cunoscută în ulti
ma zi de Întreceri, oaptînd 
interesul publicului specta
tor. Iar aceasta a fost de 
astă • dată Chimistul Rîmnicu 
Vî’lcea. o formație cu o bună 
selecție și pregătire, ani
mată de o arzătoare dorință 
de victorie, pentru care ju
cătoarele nu și-au menajat 
eforturile. Creată în anul 
1985 și pregătită de prof. Ma
ria Ciulei, Chimistul a pro
movat in Divizia școlară în a- 
nul 1988 și obține mult rîvni- 
tui titlu la prima sa partici
pare la campionatul de juni
oare. în returul campiona
tului și la turneul final de la 
Bistrița formația a fost 
condusă de prof. Constantin t Continui™ in

Chimistul Rîmnicu Vilcea, după festivitatea de premiere

In prima manșă a turneului fina! al Diviziei A de popice

LIDERELE SERIEI NORD 
S-AU IMPUS CU AUTORITATE
• Băimărenii și mureșenii - nelnvinși In jocurile masculine
• Mureșencele s-au detașat In întrecerile feminine

La Ploiești și Iași, s-a desfășurat, timp de 3 zile, prima manșă 
a turneului final al Diviziei A de popice. Iată amănunte :

Cele 6 echipe masculine (Au
rul Baia Mare, Electromureș 
Tg. Mureș, C.F.R. Cluj-Napo
ca — seria Nord. Explorări 
C-lung Moldovenesc. Gloria 
București și Minerul Vulcan — 
Sud, care au venit din con
fruntările preliminare cu cite 
un punct, 0,5 și, respectiv, 0 p) 
s-au întîinit în turul ultimului 
act al campionatului divizionar 
ne arena Voința din Ploiești, 
îmtr-o formulă în care formați
ile dintr-o zonă geografică 
s-au întîinit cu sextetele din 
cealaltă parte a țării.

Arena de joc. deloc preten
țioasă pentru popicarii cu un 
hagaj corespunzător de cunoș
tințe, n-a creat probleme con- 
curențllor, iar sportivii consa- 
crați au găsit cu ușurință par

toria gazdelor. Un rezultat de 
egalitate ar fi fost mai echita
bil după aspectul general al 
jocului.

Marcatori : Popovici 7, Po
rumb 6, Voinea 5, Kapornay 4, 
Pavel 1, Marta 1, respectiv Ber
bece 8, Dumitru 6, Popescu 4, 
Ghiineș 2, Mirică 1, Cicu 1, 
Niculae 1.

Au arbitrat slab G. Sandor 
(Oradea) și N. Iancu (Buzău).

Returul — joi 15 iunie, la 
București.

Mihail VESA

• La Cluj-Napoca, pentru 
locurile . 7—8 : Universitatea 
C.U.G. Cluj-Napoca — Știința 
Bacău 39—31 (20- 17) și 28—27 
(14—14).

Ciucă. Eț a suplinit cu suc
ces pe antrenoare, absentă 
motivată, punînd în evi
dență calitățile jucătoarelor, 
cu pricepere și tact pedagogic.

Pînă la titlu. Chimistul a 
obținut următoarele rezulta
te : 27—26 cu C.S.Ș. Con
stanța. 40—32 cu C.S.Ș. Con
structorul Timișoara, 28—23 
cu C.S.Ș. „Mihai Eminescu" 
Iași, ocupind primul loc in 
grupă. în turneul pentru 
locurile 1—4 : 30—32 cu
C.S.Ș.U. Craiova și 38—34 
cu C.S.Ș. 1 Galați.

Mircea COSTEA

ticularitățile pistelor 3 și 4, 
care au favorizat rezultate 
foarte mari. Așa cum se anti
cipa. reprezentantele seriei 
Nord, cu două excepții, eind 
Minerul și Gloria au depășit 
ne feroviarii clujeni, s-au im
pus în toate partidele, grație 
unui plus de coeziune și pre
cizie în lansarea bilei. Dacă 
băimărenii. mureșenii și. spre 
surprinderea plăcută a publi
cului, Minerul Vulcan (cu O 
formație omogenă și ambițioa
să) și C.F.R. Cluj-Naooca 
(mult întinerită), au confirmat 
așteptările, evoluînd la nivelul

Traian IOANITESCU
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Campionatul Republican de lupte libere pe eebipc
După un derby

onorat la rugbyTOATE FRUNTAȘELEȘI-AU VALORIFICAT ȘANSELE
Duminică, în București și alto localități au avut loc întrecerile 

etapei a iv-a a Campionatului 
Republican de lupte libera pe e- 
Cblpe, în majoritatea cazurilor 
formațiile favorite obținind vic
torii.
! Singura reuniune organizată in 
Capitală a fost găzduită de Saia 
Giulești, participante fiind Vul
can București, C.S. Onești și Sta» 
pid. Cum toate cele trei echipe 
au făcut parte din rîndul celor 
calificate la turneul final al e- 
diției trecute, deci se prezentau 
la concurs cu o frumoasă „carte 
de vizită", era de așteptat să ur
mărim o întrecere interesantă, 
cu meciuri viu disputate, și așa 
a și început concursul. In primr, 
partidă s-au întîlnitC.S. Onești șl Vulcan, 
care a punctat a fost 1. 
(C.S. Onești), care l-a Srin tuș pc F. Nucu. Pentru 
ucureștenl a egalat C. ion, in 

urma victoriei la puncte (8—3) 
obținută în fața lui P. Hincu. 

întîlnirea a continuat la fel 
disputată și echilibrată pînă 
ultimele două categorii, cînd 
Dacica șl F. lordache (ambii

echipele
Primul 

Văduva 
învina

Și 
de 
Ia
A.______ _________ _______ _______
de la Vulcan) au cîștigat prin 
tuș. stabilind scorul final 22—15 
în favoarea echipei lor. Celelalte 
puncte ale formației învingătoa
re au fost realizate de N. Radu 
<57 k=y, s. Baciu (cîștigător în 
fata lui Măricel Popa, la 74 kg) șl D. Mușat (intr-o partidă ex
trem de echilibrată, la 90 kg, eu 
3. Vizitiu, în care pentru stabi
lirea învingătorului au fost ne
cesare prelungiri). Dintre com- 
ponenții formației C. S. Onești 
(antrenor c. Cristuț) — echipă 
care și-a apărat cu strășnicie 
șansele — au mai cîștigat meciu
rile cu adversarii direețl: M. 
Rotaru (62 kg), I. Dellvan (68 
kg) și C. Popa (82 kg).

intllnirea dintre Rapid și Vul
can, de la care se aștepta ’o 
dispută aprigă, ne-a făcut să ne 
amintim de proverbul „la pomul 
lăudat, să nu te duci cu sacul". 
Conducătorii celor două forma
ții au... căzut de acord asupra 
■unui rezultat egal!?!, și nu ori
cum. ci la punctajul maxim: 
20—20, toate meciurile tecminîn- 
du-se cu victorii prin tuș, cînd 
pentru unii, cînd pentru alții... Formația clubului din Gluleșt! 
ți-a demonstrat adevărata va
loare numai în partida cu C.S. 
Onești, pe care a învlns-o la un 
scot concludent: 22,5—10. Pentru 
rapidiști au obținut victorii S. 
Trecea (52 kg), FI. Ioniță (57 kg), 
D. Ioniță (74 kg), N. Gbiță (82 
kg), F. Vilsan (100 kg) și C. Pa
vel (130 kg). Din echipa oaspete 
au terminat învingători sportivii 
M. Rotaru (62 kg), I. Văduva 
(48 kg) și I. Delivan (68 kg).

Deși Teodor Balaj (Brașov) nu 
s-a prezentat la concurs, Dumi
tru Cuc (București) și ion Lun- 
gu (Brăila) au reușit să rezolve 
problema arbitrajului in mod 
foarte corect.

Mihai TRANCÂ

ORADEA. Triunghiularul găz
duit de sala A.S. Armata din lo
calitate, la care au participat e-

chipele U.M. Timișoara, Voința 
Lugoj și A.s.A. Oradta. a scos 
în evidență buna pregătire a 
luptătorilor orădeni, învingători 
în ambele partide: 32—7 cu Vo
ința Lugoj șl 25—14 cu U.M. Ti
mișoara. Dintre sportivii local
nici s-au remarcat I. Mioc, M. 
ioniță, I. Toth, A. Popescu ț.1 
1. Lucaci. Meciul dintre U.M. Ti
mișoara șl Voința Lugoj s-a În
cheiat cu victoria timișorenilor: 
22—14. (I. GHIȘA — coresp.).

TG. JIU. întrecerile din loca
litate au fost frumoase și au dovedit superioritatea formației 
Steaua, multiplă campioană a 
țării: cu C.A.L. Tg. Jiu 24—12 
șl cu Danubiana București 40—0! 
Luptătorii gorjenl l-au învins pe 
cei de la Danubiana cu 32—8, 
dintre gazde remareîndu-se S. 
Spătaru. (M. BALOI — coresp.)

BRĂILA. Reuniunea a fost do
minată de component» echipei 
gazdă, care au obținut două suc
cese: 33—5 cu Electra București 
și 20—16 cu Nleolina lași. Intll
nirea dintre cele două formații 
vizitatoare a fost cîștigată de 
sportivii Ieșeni: 26—12. (D. CRIS- 
TACHE — coresp.)

TIRGOVIȘTE. Triunghiularul 
din localitate a scos in evidență 
superioritatea echipei gazdă. în
vingătoare in ambele partide. In 
meciul cu URBIS București., 
sportivii din Tîrgovlște au reali
zat un scor categoric (3S—1). eis- 
tlgînd la toate categoriile. In in- 
tilnirea eu Gloria Pandurii Tg. 
Jiu, luptătorii localnici au În
vins cu 28—12. Partida dintre 
Pandurii și URBIS s-a încheiat 
cu victoria primei eshipe: 33—8. 
Dc la gazde s-aj remarcat: C. 
Ciucloiu, V. Cernea, A. Cuculea, 
M. Trușcă și A. Baciu. (M. A- 
VANU — coresp.)

GALAȚI. Meciuri interesante, 
dominate de sportivii echipei 
gazdă: Dunărea — Steagul Roșu 
Brașov 30—6 șl cu C.P.lt Craio
va 31—8. Partida dintre cele două 
formații oaspete s-a terminat cu 
victoria cralovenllor (17.5—13.5). 
Remarcați: I. Fron și D. Bulean- 
dră (Galați) șl T. Cucu (Craio
va) (T. S1RIOPOL — coresp.)

LUGOJ. Reuniunea a scos in 
evidență comportarea foarte bu
nă a luptătorilor lugojeni, care 
au obținut două victorii prețioa
se: 20—18 CU C.S.M. Sf. Gheor
ghe și 21—10 cu Vagonul Arad. 
Meciul dintre Vagonul și C.S.M. 
a lost cîștigat de arădeni: 22—18. 
(C. OUARU — coresp.).

TG. MUREȘ. Dinamo Brașov 
și-a demonstrat superioritatea, 
ciștigînd clar In ambele partide: 
36—13 cu UNIO Satu Mare și 
34—12 cu Mureșul Tg. Mureș. 
Sportivii localnici au obținut o 
victorie la limită (18—17) în fața 
celor din Satu Mare. (C. ALBU 
— coresp.).

PETRILA. Triunghiularul orga
nizat în localitate a oferit ln- 
tilnlri foarte disputate șl destul 
de echilibrate. Totuși, luptătorii 
din Petrila au cîștigat ambele 
meciuri: 21—10 cu Ietrătirea O- 
radea și 22—14 cu Lemnarul O- 
dorhei. Lemnarul — Înfrățirea: 
23—16 (S. BALOI — coresp.).

SE POATE!
A fost frumos duminică în 

Parcul Copilului. Sigur, afir
mația e valabilă în cazul celui
de al doilea meci al cuplaju
lui, care s-a apropiat de nota 
9, după ce „deschiderea" s-a 
situat în preajma lui 5...

De ce simțim nevoia să re
venim asupra derbyului de 
alaltăieri ? Pentru că 
Dinamo — Știința 
Baia Mare a avut, cum 
spune, de toate — ritm, 
prevăzut, gîndire și, mai 
seamă, angajament în joc 
la ultimul fluier de 
— rezultatul fiind decis de 
o lovitură de pedeapsă, la 
trimis de Fl. Ion a „mușcat" 
bara orizontală (!). Am sperat, spre pildă, in
tr-un... duel între centrii naționalei, dar Fu- 
lina, accidentat, nu s-a putut afla față in față 
cu Lungu. A intervenit, în compensație parcă, 
un alt „duel", la același nivel, al mai tinerilor 
Franciuc și Sava. Ei, și nu numai ei, au făcut 
un joc complet, mai presus de remarcabilele 
evoluții apărînd însă o constatare de ansamblu : 
rugby-ul românesc are, în continuare, resurse! 
Cînd echipele noastre sînt, iată, pe deplin co
nectate la joc, cînd se pregătesc cu adevărat 
spre a-și onora, în fond, pozițiile frjntașe, elo 
au capacitatea de a ieși din „tiparul mediocri
tății" ce caracterizează încă, din păcate, cam
pionatul. Apreciind partida în discuție (un 
cuvînt de laudă, firește, si pentru antrenorii 
Gheorghe Nica, Mircea Paraschiv, respectiv 
Florin Popovici, Rada Trnancsev), nu uităm că, 
tot duminică, Steaua s-a impus net, in stil de 
veritabilă campioană, pe terenul unei formații 

au Început meciurile de

HA!
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arbitru 
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Au avut loc primele jocuri 
din cadrul turneelor pentru : 
stabilirea clasamentului fi
nal al seriei a doua valorioe : 
din campionatul de rugby, 
Divizia A, în frunte cu acelea 
pentru locurile 1—4 :

SPORTUL STUDENȚESC- 
T.M.U.C.B. — RAPID ME-

BUCUREȘTI 19—24
Joc echilibrat, ra-

TROU 
0-6). 
portul de eseuri marcate fiind 
3—3, cu tensiune mare în te
ren (3 eliminări — Stanca și 
Gagiu de la Sportul, Zoe de la 
Rapid), și în tribune. Fero
viarii au avut un „plus" în 
regrupări, în încadrarea pur
tătorului de balon și au cre
zut mai mult în victorie. Au 
marcat: Dragne, Roșoagă, Be
rea — eseuri, Staneiu 2 l.p. + 
3 transformări pentru învingă
tori, Cojocaru, Stanciu, Merea 
— eseuri, N ăst ase l.p. + 2 tr. 
Evidențieri pentru Dragne și 
Dinu, respectiv Cojocaru și 
Piti. A arbitrat E. Stoica, dta 
București. (Cornel CRISTA- 
CHESCU).

TURNEUL FINA1 AL DIVIZIEI A DE POPICE
(Urmare din pag. 1)

posibilităților, în schimb lide
ra seriei Sud, Explorări Cîm- 
puîung Moldovenesc, a dezilu
zionat, pierzînd toate meciurile 
susținute. Principalele favori
te, Aurul Baia Mare și EJec- 
tromuneș Tg. Mureș, și-au Sn- 
vjis adversarii din seria Sud, 
dar cum nu au posibilitatea, 
coaform actualului regulament, 
să se întâlnească direct (de ce 
oare s-a ales un astfel de cri
teriu?), băimărenii își mențin 
tn clasamentul final după tu
rul turneului final acel avans 
de 0,5 p dobîndit în disputele 
din seria Nord. Pentru a vă 
tace o imagine asupra rapor
tului de forțe existent în cele 
3 zile de concurs, redăm rezul

tatele și evoluția clasamente
lor după fiecare reuniune :

Gloria — Electromureș 5213—5372 
P.d. (2—4), Explorări — C.F.R. 
5117—3128 (2—4), Aurul — Mine
rul 5354—5312 (3—3).

Clasament: 1. Aurul 3 p, 1. E- 
lectromureș 2,5 p, 3. C.F.R. 3 p, 
4. Explorări l p, 5. Gloria 0,3 p 
0. Minerul 0 p. Explorări — E- 
iectromureș 5073—5313 “
C.F.R. — Minerul 5080—5150 
Aurul — Gloria 5420—5303 
Ctașament: 1. Aurul Ș p,
4. C.F.R. 2 p.

■A

Dispută pe grămadă, ciștigată de asia dată de bucureșteni, 
Răducanu transmițind balonul (Fază din meciul Dinamo — 

--------- 13—10) Foto : Eduard ENEA
incomode, Farul a făcut o repriză secundă de 
spectacol cu destui proaspeți laureați la ju
niori în echipă, timișorenii au etalat un pro
nunțat apetit ofensiv,’ pînă și ieșenii izbutind, 
în... ceasul al 13-lea pentru ei, o victorie con
vingătoare.

Se poate, așadar ! Iar pregătirea, s-a văzut, 
e totul, și nu bizare tentative de a genera 
progresul prin modificări de regulament la 
care nădăjduim că s-a renunțat definitiv. Prin 
prestații superioare de genul acelora de dumi
nică, rugbyștii noștri de frunte pot reveni la 
nivelul echipei ce izbutea succesele de răsu
net internațional (despre ultimul dintre ele, din 
Țara Galilor, britanicii au afirmat, negru pe 
alb, „victoria românească creează istorie", 
apropo de semnificația sa aparte în dezvoltarea 
sportului cu balonul oval din lume). Prin ase
menea evoluții, ei, rugbyștii, vor putea arăta 
că scorurile cu englezii au reprezentat acci
dente...

Știința CEMIN
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CLASAMENT IN SERIA A ll-a
I.A.M.T. ORADEA — C.S.M.- 

I.M.U, SUCEAVA 9—3 (3—0). 
Cu un pachet de înaintași tenace, 
crădenii—din rîndul cărora s-au 
remarcat Solomie, Sepetiuc, 
Csornai și Pavăl — au obținut o 
victorie muncită, în condițiile 
unei replici dîrze a oaspeților. 
Realizatori : ~
tr., Solomie 
Livadaru l.p. 
neșteanul P. 
ȘA, coresp.).

în disputa
5—8 : PETROLUL
ARAD — HIDROTEHNICA 
IAȘI 21—10 (13—0), după un 
meci dominat de gazde, în 
care a<u punctat Rus, Obreja,

■■ ■ " .............. *»SE£Z3SSQ£^3BB30BBISSEEâE

Sepetiuc ljp. + 
eseu, respectiv 

A condus bucu- 
Soare. (I. GHI-

pentru pozițiile
OLIMPIA

iuiiais — eseuri, transformate 
de ultimul, care a mai în
scris din drop, respectiv Mi
titeii» eseu + 2 l.p. A arbitrat 
M. Voina, din Brașov. (O. 
BERBECARU, coresp.), ME
TALURGISTUL CUGIR — 
MAȘINI GRELE BUC. 17—19 
(13—12).

Pentru locurile 9—12 ; 
HIDROTEHNICA FOCȘANI — 
ENERGIA BUC. 18—12 (3—6).

• MÎINE, la Constanța, de 
la ora 10. so dispută anticipat 
meciul T. O. Ind. ----
CEMIN. Restanța 
ca Iași — Steaua 
21 iunie.

— Știința
Politehni- 

are loc pe

C.S.Ș 
vemsil 
c.s.ș. 
satisi 
stanț; 
B. N 
Voin‘

„m

★
Desfășurate pe noua și mo

derna arenă C.F.R. din Iași, 
întrecerile feminine au supus 
echipele participante (Voința 
Ploiești, Voința București si 
Voința Galați din seria Sud, 
F.lcetromureș Tg. Mureș, Voin
ța Tg. Mureș și Hidromecanica 
Brașov — Nord) la un adevă
rat tur de forță. Neobișnuite 
eu acest ritm (3 partide în 3 
zile) multe dintre sportivele 
doiisaei’âte au „căzut" spre fi
nalul competiției, frustrîndu-și. 
A'tfel, echipa de realizări su
perioare. Am aminti aici pe 
Lica Manoli șl Elena Pușcașii 
(Voința Galați), Ana Țiru șl 
Luci ca Vespan (Hidromecani
ca), Mirela Bondor (Voința 
Ploiești). Este adevărat că are
na era necunoscută, particula
ritățile pistelor dînd multă bă
taie de cap concurentelor dar 
unor jucătoare cu o pregătire 
temeinică (Doina Țăgean, Ma
riana HaSaiai — Eleatromureș, 
Elena Pană. Elena Andre eseu 
— Voința București, Angelica

(1-5), 
(3-3). 
(1--5). 

*■ nulul » p, 1. E- 
lectromureș 4,8 p, 3. Minerul 3 p, • ——— - - j. Explorări 1 p, 
8. Gloria 8,5 p. Electromureș — 
Minerul 5313—3228 (4—2), Gloria
— C.F.R. 5431—3173 (5—1), Aurul
— Explorări 5350—5146 (4—2).
CLASAMENT: 1. Aurul 7 D. 3. 
Electromureș 6,5 p, 3. Gloria 2,5 
0. 4. Minerul 2 p. 5. C.F.R. 2 p 
(punetaveraj mai slab). 8. Explorări 1 p.

Returul este programat între 
22—24 iunie pe arena C.F.R. iași.

★
Vasiie, Carmen Pilaf — Voința 
Galați și parțial Mihaela Nuță
— Voința Ploiești, Maria Po
pescu — Voința București, Flo
rina Zaharia — Hidromecanica) 
nu le-au trebuit mai mult de 
7—8 bile lansate ea să găteas
că cel mai eficace „canal". Si 
încă o problemă: numărul prea

mare de „bile goale" înscrise 
în dreptul unor nume cunoscu
te (Elena Pușcașu — 16, Lica 
Manoli — 11, Doina Albert — 
11, Ana Gyreși — 9, Mirela 
Boador — 8). La acest capitol, 
doar trei sportive s-au remar
cat: Florica Zaharia, Carmen 
Pilaf și Mihaela Nuță, în drep
tul lor rubrica rămînind ima
culată.

Rezultatele înregistrate — pri
ma zi: Voința Ploiești — Hidro
mecanica Brașov 2369—2386 (3—3), 
Electromureș Tg, Mureș — Vo
ința Galați 2491—33M (4—2), Vo
ința București — Voința Tg. 
Mureș 2496—2336 (8—0); ziua a
doua: Electromureș — Voința
București 2465—2351 (4—2), Voin
ța Ploiești — Voința Tg. Mureș 
2789—2379 (3—3), Hidromecanlka
— Voința Galați 2403—2422 (3—3); 
ziua a treia: Voința Galați — Vo
ința Tg. Mureș 2367—2388 (4—2). 
Voința București — Hidromeca
nica 2442—2283 (5—1). Electro-
mureș — Voința Ploiești 2482—2316 
(6—5). CLASAMENT: 1. Electro
mureș Tg. Mureș 8 p, 2. Voința 
București 4, 3. Voința Galați 2, 
4. Voința Tg. Mureș 2 n (puncta- 
veraj mai slab), 5. Voința Plo
iești 2 p, 6. —
Brașov 2 p.

Manșa decisivă 
zilele de 22, 23 
Sacu Mare.

Electromecanica
va avea loc tn 
și 24 iunie la

Ion PANA
w

WMINISIRMIA Of SIAI LOTO-PmOSPORJ INFORMEAZĂ
CÂȘTIGURILE TRAGERII PRO

NOEXPRES DIN J IUNIE 1989. 
Categoria 1 : 2 variante 25% a 
22.143 lei : cat. 2 : 1 25% a 44.285 
lei : cat. 3 : 12,00 a 3.690 lei :
eat. 4 : 41.75 a 1.061 le! ; cat. 5 : 
120.50 a 368 lei : cat. x : 113,50 a 
390 lei ; cat. z : 2.296,00 a 100 lei 
Participantul ȘEU IOAN din Bra
șov, jud. Brașov, a ciștip-' în 
numerar, suma de 44.235 lei.
• Acțiunea cu caracter aparte 

ce constituie corolarul sfârșitu
lui de săptămînă este TRAGE
REA EXCEPȚIONALA PRONO
EXPRES de duminică, 18 iunie. 
Cu această ocazie, participant!! 
vor avea un dmp larg de opți-

uni, avînd în vedere cele 6 ex
trageri, a cite 8 și, respectiv, 8 
numere (deci, în total, 42 de nu
mere) care oferă marele avantaj 
că se va putea cîștiga și cu nu
mai 3 numere. Gama „de excep
ție" a cîștigurilor cuprinde auto
turisme, mari sume de bani, pre
cum și numeroase excursii pes
te hotare.
• Desigur că iubitorii sistemu

lui pronoexpres vor putea 
să-și valorifice șansele și mîine, 
miercuri. 14 iunre, cînd pot par
ticipa la tragerea obișnuită a săptămînii. Nu uitați că ASTAZI 
este termenul limită pentru a 
vă juca numerele favoritei

CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
internațional (judo, haltere, 
tenis de masă, tir), ca și din 
cele de nivel național (atle
tism, box, fotbal, handbal, 
rugby, schi, șah și volei). Ele 
sînt numeroase, dar mai im
portantă ni s-a părut subli
nierea din darea de seamă și 
anume că „aceste lipsuri au 
fost determinate și de stilul 
și metodele de muncă folosite 
în îndrumarea și controlul ac
tivității, de faptul că nu tot
deauna au fost trași la răs
pundere cei ce nu și-au înde
plinit sarcinile și obiectivele 
stabilite".

A fost un punct de vedere 
însușit și de majoritatea celor 
care au luat cuvîntul. Ca o 
consecință si ca o... premisă, 
noul plan de muncă prevede 
responsabilități mai clare, mai 
concrete, inclusiv în domeniul 
îndrumării și controlului. Tra
dus în practică, el poate fi — 
trebuie să fie — cheia unor 
succese de prestigiu in anii -ce 
vin.

9

(Urmare din pag. 1)
provizații în reprezentarea la 
fazele superioare ale unor 
competiții, lipsa unor măsuri 
concrete care să fi dus la îm
bunătățirea activității.

In domeniul performanței, 
bilanțul perioadei analizate 
este net superior ciclului o- 
limpic anterior : 3 medalii la 
„europenele" de juniori, 15 
medalii la Balcaniade și alte 
15 la concursurile „Prietenia". 
Mihaela Dăogăroiu, Liliana 
Drăgan și Ildiko Silaghi (a- 
tletism), Maria Andrei și Clau
dia Cazan (tir), Ana Scrobo- 
tă, Gabriela Aldea, Daniel Fu- 
fezan, Sorin Cojocaru și 
Nicolae Apahidean (judo) sînt 
nume binecunoscute în disci
plinele respective. S-a apre
ciat, totuși, că rezultatele ob
ținute nu sînt în concordanță 
cu potențialul uman, tehnic și 
material de care dispune miș
carea sportivă din județ. S-a 
spus că în unele asociații și 
secții antrenamentul sportivilor 
este încă departe de cerințele 
actuale, că nu este asigurată 
o continuitate în selecție, că 
șînt o serie de cadre tehnice 
cu un slab nivel de pregătire, 
că nu toate cluburile sportive 
școlare asigură elevilor in
struirea adecvată, că nu exis
tă o unitate de vederi pri
vind conlucrarea între sec
țiile de juniori și cele de se
niori, între C.S.Ș.-uri și clu
burile de seniori. Au fost 
date exemple, în primul rînd, 
din ramurile de nivel olim
pic, de înaltă performanță și

• pronosportul — un alt 
sistem care oferă reale satisfac
ții se menține. în continuare, 
la cote ridicate, pe măsura aș
teptărilor, însă cu o singură 
condiție: PARTICIPAREA CON
STANTA! Pentru cel interesați, 
consemnăm, mai jos. partidele 
cuprinse în concursul de dumi
nică. 18 iunie: 1. Atalanta — 
Lacce; 2. Cesena — Como: 3. 
Fiorentina — Bologna; 4. Vero
na — Roma; 5. Lazio — Sampdo- 
r’a; 8. Milan — Ascoli; 7. Na
poli — Pisa; 8. Pescara — Ju
ventus; 9. Torino — Internazio- 
nale; 10. Catanzaro — Udinese; 
11. Licata — Cremonese; 12. 
Reggina — Padova; 13. Taranto 
— Cosenza.
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LUNA IUNIE Lbi

A VACANTELOR Ș

Mamaia, Eforie Nord, Țechirghiol. 
Sud, Jupiter, Cap Aurora, Venus. 
Mangalia — sînt tot atîtea invitații 
cei ce iubesc soarele și marea, plaje 
rite și nisipul lor fierbinte.

FACTORII NATURALI DE CURA 
TO RALULUI MARII NEGRE AU < 
SEBITA EFICIENȚA IN MENȚINE! 
ÎNTĂRIREA SĂNĂTĂȚII PE TOT 
CURSUL ANULUI.

In stațiunile litoralului, în care 
acum zeci de mii de turiști, func 
mijloace de agrement din cele mai



IIIOARE comentariile continue]

Etapa s-a încheiatI

APLAUZE PENTRU ÎNVINGĂTORII
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1. Chî- 
P ( + T). 

iă de ju- 
Galați 7
3. C1S.Ș, 

•S.Ș. „M. 
, 5. C.S.Ș.

Constr. 
Odorhel, 

ișoara.
campi- 

U'U, Cris- 
a Iacob, 
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i, Liliana 
ngă, Mi- 
•Torentina 
Stoencțe,

I
I
I
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A fost un meci frumos la 
Sibiu, cota ridicată a partidei 
fiind asigurată atît de re- 
plioa. ceva mai consistentă a 
echipei Inter în comparație cu 
partida de la Alba Iulia, 
,,‘Oupa

pentru 
port Bis- 
dor mai 
pă cum 
— Victo- 
e goluri 

Cristina 
cea mai 

'onstanti-

I
I
I

oluția de 
echipe 
princi- 

de seni- 
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tive, la 
arte bine 
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) BOX,
itorii bo
ltea avea 
stisfacție: 
Uv se va 
rtgilistie, 

-<g Iași", 
tivi juni- , 
ii doar la 
e si mij. 
niori dis- 
n de in- 
constituie 

vederea 
ru repre- 
dul aces- 
la ,Con-

i, din 
României", cât, mai 

ales — așa cum s-a subliniat 
și în cronica de ieri — de cla
sa de joc a echipei dinamovis- 
te. etalată prin cunoscute- 
le-i disponibilități tehnico- 
tactice și printr-o capaci
tate de efort surprinzătoare, 
dacă ne gîndim la maratonul 
din acest final de campionat 
Sibienii au dorit cu ardoare să 
„scoată" un rezultat cât mai 
bun în fața redutabililor lor 
parteneri. 
Că nu 
după acel 
care Mateuț 
chis scorul, 
de repede 
tr-un
Majaru. Din acei 
s-a creat un anume 
Și în teren (sigur, și 
za unor mari ratări 
viste. în minutele 
9). Scăderea forcingului oas
peților a activizat ambițiile

Ei au avut meritul 
s-au lăsat copleșiți 

frumos goi cu 
(min. 15) a cies- 

egalînd 
(min. 20) 

„șut-trasor" ;
Din

destul 
prin- 

al lui 
moment 

echilibru 
din cau- 
dinamo- 
3, 8, și

sibienilor, s-a născut jocul 
de contre, de mare an
gajament (aspru pe alocuri), 
care a ținut tribunele încorda
te. Dar Dinamo, revenind lu
cidă de la cabine, și-a adus a- 
minite de traseele sale și le-a 
aplicat ca atare. Schimbarea 
rapidă a direcțiilor de atac 
(Lupu a fost omul de la pu
pitrul de comandă), jocul din- 
ir-o bucată, pentru evitarea 
contactului cu adversarii și 
anihilarea atacurilor de de
posedare, travaliul lui Vaiș- 
eovici, apetitul de gol a] lui 
Mate uf, deplasările tactice ale 
lui Cămătalru (pentru a scăpa 
de marcajul
Boar, pe care pînă la urmă tot 
l-a... păcălit La acel gol 
de mane frumusețe), aparițiile 
în ata«: ale lui Klein, toate la 
un loo au dus la eonturarea 
unei victorii
Pînă și cei mai ânfocați supor
teri ai echipei sibiene, care 
la startul jocului au avut 
o atitudine rece, în fina] i-au 
aplaudat Ia scenă deschisă 
pe învingători. Asta spune 
totul !

Stelion TRANDAFIRESCU

eșalon I De partea cea
laltă a terenului s-a aflat o e- 
chipă pe deplin motivată de 
mirajul participării ia pres
tigioasele cupe europene, pe 
răbojul cărora, în anii tre
cu ți, ea și-a încrustat nume
roase și aplaudate succese. 
Sigur, la o revedere a fa
zelor importante, petrecute in
cele 90 de minute, se poate a- 
firma că în prima parte a jo
cului, de presiune puternică 
exercitată la poarta lui Bel
diei, Rapidul a trecut pe 
lingă deschiderea scorului. 
Dar nu-i mai puțin adevărat 

a fot- 
adus 
rîn- 

aproape de gol, 
intervențiile salva1-sever aii lui

fârâ dubii.

LA O TENSIUNE INALTA
Multă lume a venit dumini

că în Giulești pentru a-și ve
dea echipa de 
tr-un meci, cu 
Craiova, de care

inimă în-
Universiiatea 
ea își lega

0 COMPHIjlE AȘTEPTATĂ
unsul Prietenia", ce va avea 

Ioc în Cuba.
Să sperăm că antrenorii e- 

chipei noastre reprezentative, 
Gheorghe Ene și Vasile Fân
tână, vor avea de unde alege.

Pentru buna desfășurare a 
competiției, delegatul general 
ai F.R.. Box a fost numit arfei, 
trul internațional Petre Epu- 
rcanu, care va avea »la dispozi
ție un corp localnic de oficiali, 
printre care se vor afla: Matei 
Căzănaru, Iulian Măndrășescu, 
Constantin Caleniuc, Constan- 
tin Cimpeanu ș.a.

printre ultimele speranțe de 
supraviețuire pe scena pri
mei divizii. Șl se poate spune 
că, receptivi la această nouă 
dovadă de atașament a supor
terilor lor, feroviarii bucu- 
reșteni, în dorința de a obține 
victoria, au dat tot ce au pu
tut în momentul de față, sub 
aspectul puterii de luptă.

în zadar, 
lor ela n 
perioade 
delira ga ta 
dulua în

însă, lăudabilul 
care ne amintea de 
frumoase din In

existență a Raipi- 
campionatui primu-

fERICUL DACIADEI
• 1)

de ani, 
mp ce la 
Ion Gău
ri Oficiul 
u. Radu 
ficiu, dar 
i tinăr.
va fi să 
I, o scri- 
lâ vreme 
:tași, ca 
Iți pre- 
vor adu
lt devre- 
icolo de 
•sa fi ai 
. Valeria
Cornelia 

igia Cio-
— 1. Ion

Erciu (Of. 24), 2. Nicolae Du
mitru (Of. Chitila), 3. Ovidiu 
Cimpeanu (Of. 8). Să adăugăm 
acestor rezultate fi faptul 
că pe banca tehnică a con
cursului s-a aflat și fostul 
poștaș Gheorghe F. Nicolae, 
in virstă de 69 de am, 
vechi mărșăluitor care, 
cum doi ani, a efectuat
Tur al României măsurlnd 
1800 km, distanta parcursă foi 
53 de zile, 
adică luni, 
pornească 
de-această 
rile 
ani de 
drumuri 
născut 
intitulată

un 
a- 
un

și care, a doua zi,
12 iunie, avea să 

intr-un nou tur, 
dată pe drumu- 

străbătute acum 90 de 
Alexandru Vlahuți, 

la capătul cărora s-a 
tulburătoarea operă 

România pitorească.

oilLOR CU TRENUL

IIILOR PE LITORAL
te numeroase manitestărl cultural-artis- 
și de divertisment, cinematografice, 

acole folclorice, de varietăți, se fac ex- 
1 pe Canalul Dunăre — Marea Neagră 
Delta Dunării.

i care doresc să-și efectueze concediul 
idihnă pe litoral fn luna iunie sau să 
•gă în excursii de 3—6 zile cu trenul 
>OT ADRESA AGENȚIILOR OFICIILOR 
EȚENE DE TURISM ALE I.T.H.R.- 
UHESTI SAU COMITETELOR SINDI- 
ELOR DIN ÎNTREPRINDERI ȘI IN
UTIL

că riposta promptă 
baliștilor oraioveni i-au 
și pe aceștia, în câteva 
duri, foarte 
și numai 
toane ale portarului Barba, pe 
de o parte, ca și pripeala Iui 
Badea), Adr. Popescu, Șt. Stoi
ca, Sandei și. în final de parti

Portarul Prunea mai scapă o dată cu fata curată și... Sportul 
Studențesc — Universitatea Cluj-Napoca 0—0

Foto : Dragoș A. NEAGU
dă, 
au 
să cadă abia in min. 90.

Cum era și firesc, după ul
timul fluier de arbitru, în 
„potcoava" Giuleștiului a fost 
multă tristețe. Atenuată, poa
te, doar de platonica satisfac
ție a „tribunelor" pline care 
asistaseră la un meci dispu
tat la o „tensiune înaltă"...

chiar a lui Gică Popescu 
făcut ca golul victoriei

Gheorghe NICOLAESCU

ACUM, IN CEASUL AL 12-LEA...
Destule incertitudini au pla

nat înaintea meciului de la O- 
radea asupra rezultatului me
ciului F.C. Bihor — Corvinuî. 
Incertitudini care s-au dovedit 
fără temei, victoria netă a bi- 
horenilor, cu 3—0, fiind o do
vadă elocventă în acest sens. 
Adevărul este că. așa cum s-a 
prezentat la Oradea (exeeptînd 
primul sfert de oră, de după 
pauză), Corvinuî nu putea emi
te nici o pretenție. Cu forma
ția vizibil... subțiată, cu trei 
absențe importante — Petcu, 
Cojocaru și Tirnoveanu pentru 
cumul de cartonașe galbene •— 
Corvinuî n-a putut face față 
ritmului impus de echipa loca
lă. Supusă unei continue presi
uni. condiționată și de forma 
de excepție a lui Mujnai, că
ruia i-a ieșit totul. împingîn- 
du-și practic echipa în față, 
formația hunedoreauă a cedat 
la un scor de... forfait.

îngrijorătoare este comporta-

rea generală a echipei Corvi' 
nul, oare, * ’
îndepărtat, 
prin jocul 
în viteză, 
Și pentru 
ți ei slabe 
fie șl mai
tor cane a mai pus ceva pro
bleme orădenilor a fos* cvasi, 
necunoscutul E. Marian. în 
rest, nici Gabpr, nici Suciu, 
nici Hanganu și nici ceilalți 
(ceva mai ambițios a fost Nic- 
sa) n-au putut face față rit
mului impus de adversar. 
Acum, în ceasul al 12-lea, cind 
mai sînt numai trei etape pînă 
la sfîrșitul campionatului, ceva 
trebuie 
această 
tradiții 
răroînă

în trecutul nu prea 
incinta tribunele 

ei elaborat, purtat 
atît de spectaculos, 
ca imaginea evolu- 
a acestei echipe să 
clară, singurul jucă-

întreprins, pentru ca
formație cu frumoase 
în fotbalul nostru să

în continuare in primul 
eșalon divizionar. Ar fi păcat 
să fie altfel...

Gheorghe NERTEA

PREGĂTIRILE
DE JUNIORI
MECIUL CU

LOTULUI
PENTRU
SPANIA

Prima reprezentativă de ju
niori a țării noastre, selecțio
nata ’90, se află în plină cam
panie a pregătirilor în vederea 
importantei partide oficial»)
cu echipa similară a Spaniei, 
programată mîine, la Plo
iești, în cadril] preliminariilor 
Campionatului European A. 
Lotul de juniori și-a continuat 
preparativele La 
susținînd sîmbătă 
școală cu echipa de 
clubului Petrolul, 
scorul a contat mai 
cîștigat „tricolorii".

Ploicști, 
un joc- 
juniosri a

Evident, 
puțin (au 

. _ -- . cu 5—0,
prin golurile marcate de Să- 
voiu —2, Moga, Gabor și Dea- 
co nu), atenția principală fiind 
îndreptată spre atingerea u- 
nei cît mai mari omogenități și 
pentru însușirea schemelor 
tactice preconizate. Antreno
rul Gheorghe Slaicu a înce
put meciul cu următorul „11“ t 
Cioacă — Moldoveana, Haidi* 
ner, Artimon, Țicu — Moga> 
Persu, Moisescu, Gabor — Să- 
voiu, Crudu. Pe parcursul 
jocului au mai fost folo
siți Coleeag, Cuc, Gane. Ter. 
tici și Deaconu.

REZULTATELE PENULTIMEI ETAPE (a 29-a) IN CAMPIONATUL DIVIZIEI C
SERIA I

Metalul Roman — Foresta Făl
ticeni 1—2 (0—0), Zimbrul Și
ret — Minerul Gura Humorului 
3—0 (2—0), Avîntul Frasin —
Carpați Gălănești 4—0 (2—0),
C.S.M. Bucecea — Constructorul 
Iași 5—1 (1—0), Aurora Tg. Fru
mos — Metalul Botoșani 3—0 
(2—0), Steaua Minerul Vatra Dor- 
nei — Laminorul Roman 1—1 
(0—0), Metalul Rădăuți — Ceta
tea Tg. Neamț 2—2 (2—2).
FORTUS Iași — ITA Celuloza P. 
Neamț 3—0 — neprezentare.

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a 29-a, penultima : 
1. FORESTA FĂLTICENI 43 p 
(69—22), 2. Minerul Gura Humo
rului 39 p (43—21), 3. Metalul 
Rădăuți 32 p (42—36)... pe ulti
mele locuri : 13. Carpați Gălă
nești 26 p (32—43). 14. Lamino
rul Roman 26 p (32—44). 15. Me
talul Botoșani 25 p (41—62), 16. 
Celuloza P. Neamț 19 p (30—54).

SERIA A II-a
Viitorul Vaslui — Șantierul 

Naval Galați 4—1 (1—0), C.F.R. 
Victoria Tecuci — C.S.M. Bor- 
zești 4—1 (2—1), Mecano Sport 
Galați — Textila Buhuși 5—1 
(1—0), MECON Mun. Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Unirea Negrești 1—0 
(0—0), Partizanul Bacău — Steaua 
Mecanica Huși 0—1 (0—0), Glo
ria C.F.R. Galați — Mecanica 
Vaslui 2—0 (1—0), Minerul Co- 
mănești — știința NAVROM Ga
lați 3—1 (2—1), Petrolul Mol- 
nești — Proletarul Bacău 1—1 
(9-0).

Pe primele locuri : 1. VIITO
RUL VASLUI 44 P <88—35), 2.
Gloria C.F.R. Galați 41 p (91—21),
3. Mecanica Huși 31 p (55—40),
4. MECON Mun. Gh. Gheorghiu-
Dej 31 p (37—40)... pe ultimele 
locuri : 14. Mecano Sport Galați 
24 p (50—60), 15. Unirea Negrești 
23 p (40—65), 16. Ș. N. Gala’,1
22 p (38—46).

SERIA A III-a
Olimpia Rm. Sărat — Progre

sul Isaccea 9—0 (4—0), Arrubium 
Macin — Chimia Buzău 3—1 
(2—1), Autobuzul Voința Odobești 
— Foresta Gugești 2—0 <1—0),
Hidrotehnica Buzău — Petrolul 
Brăila Ianca 3—0 (2—0), C. S. 
Progresul Brăila — Petrolul Ber
ea 6—4 (3—0), Victoria Tăndă-
rci — A.S.A. Buzău 5—2 (0—0), 
Granitul Babadag — Ș.N.-C.S.ș. 
Tulcea 4—1 (2—0), Laminorul
Brăila — Celuloza Adjud 2—2 
(1-0).
Pe primele locuri : 1. OLIM

PIA RM. SARAT 40 p <62—9), 
Progresul Brăila 36 p 

(58—29), 3. Hidrotehnica Buzău
36 p (68— 40)... pe ultimele locuri: ------ -- (30—55),

P (36— 
(46—63).

limpia Slobozia 3—0 (1—0), Por
tul Constanța — Progresul C.S.Ș. 
Medgidia 3—2 (1—0), Unirea Cîm- 
pina — viitorul cnlrnogi 2—0 
(2—0), Unirea Urziceni — Vic
toria Munteni Buzău 13—1 (8—0),

Pe prunele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 46 p (72—19), 2. Mon
tana Sinaia 44 p (66—21), 3. Por
tul Constanta 42 p (74—33)... pe 
ultimele locuri : 11—12. Unirea
Urziceni 23 p (49—59), Voința 
Medgidia 25 p (43—53), 13. Petrolul 
Băicoi 25 p (41—59), ‘
Ulmeni 25 p (38—56), 15. 
rul Chlrnogi 24 p 
Victoria Munteni
<18—138).

SERIA A

14. ISCIP 
Viito- 

(41—66), 16.
Buzău 2 p

iova — Dacia Cozia Călimăneștl 
5—1 (2—1), Minerul Mătăsarl — 
Progresul Băilești 3—1 (2—0), Pe
trolul Stolna — Metalurgistul 
Sadu 1—0 (0—0), I.O.B. Balș — 
Recolta Stoicănești 2—2 (1—1).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL T.C.I. CRAIOVA 
10 p (65—16), 2. Progresul Cora
bia 38 p (56— 23). 3. șoimii Cra
iova 33 p (66—43)... pe ultimele 
locuri : 15. Metalurgistul Sadu
25 p (26—48), 16. Termoconstruc- 

“ Ptorul Drobeta 
(20—84).

Tr. Sev. 12

i.
2. C. s.

14. Ș. N. Tulcea 24 p
15. Laminorul Brăila 23 
49), W. A.S.A. Buzău 19 p

SERIA A IV-a
Unirea Slobozia 

Floreștl 4—0 (4—0), 
Medgidia 
(2—0). Petrolul Băicoi 
tana Sinaia 1—3 (1— 0) 
Lebbu — CONPREF 
4—0 (4—0), Ș. N. Oltenița

— Victoria 
Voința ICS 

ISCIP Ulmenl 6—0 
— Mon- 

, Victoria 
Constanța 

O-

V-a
Autobuzul București — Chimia 

Tr. Măgurele 5—t (3—1), Danu
biana București — Unirea Ale
xandria 0—2 (0—2), F.C.M. vie. 
tona Giurgiu — Metalul Bucu
rești 1—0 (0—0), ROVA Roșiori- 
MECON București 2—2 (0—0),
Petrolul Roata de Jos — Auto
matica București 4—1 (3—1), Vis
colii București — A. S. Dună
reană Giurgiu 1—2 (0—1), C.F.R.- 
B.T.A. București — I.M.G. Bucu
rești 3—2 (3—0), Petrolul Poieni 
— A.S.I.C. București 1—2 (0—1) — 
s-a jucat la Alexandria.
• Meciul Petrolul Poieni — 

F.C.M. Victoria Giurgiu (din e- 
tapâ a 22-a), pe teren 3—3, a 
fost omologat cu 3—0 in favoa
rea echipei din Giurgiu.

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 47 p (71—16),
2. Unirea Alexandria 46 p (76—31),
3. F.C.M. Giurgiu 39 p (45—23)... 
pe ultimele locuri : 14. 
București 24 p (45—42), 
traiul Roata de Jos 23 p 
16. Petrolul Poieni 1 p

SERIA A Vl-a
Mecanică Fină București — 

A.S.A. Chimia Brazi 3—1 (2—0),
Avicola Crevedia — Electrica 
Titu 4—i (2—0), Muscelul Cîmpu- 
lung — Minerul Filipești 5—0 
(1—0), Metalul Filioești — Mi
nerul Șotihgă 5—0 (3—0), Elec
trica Fienl — Tehnometal Bucu
rești 3—0 (1—0), Forestierul Bă- 
beni — Progresul Energia Bucu
rești 0—3 — Forestierul fiind
suspendată, IUFS Chitila — E- 

■ lectronlstul Curtea de Argeș 2—1 
(2—1), Unirea Pitești — Cimen
tul Ficni 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 42 p 
(55—22), 2. Progresul București
34 p (55—27). — penalizată cu 3 
p, 3. Unirea Pitești 33 p (43—41)... 
pe ultimele locuri : 13. Minerul 
Șotînga 25 p (32—39), 14. Tehno
metal București 25 p (27—41), 15. 
Electrica Fienl 25 p (30—47). 16. 
Forestierul Băboni 21 p (31—59).

SERIA A Vil-a
Sportul Muncitoresc Drăgănești 

Olt — Constructorul T.C.I. Cra
iova 1—1 (1—0). Viitorul C.S.Ș.
Drăgășani — Termoconstructorul 
Drobeta Tr. Severin 0—0, Dier- 
na Orșova — Mecanizatorul Si
mian 3—1 (1—0), Progresul Co
rabia — Petrolul Țicleni 5—1 
(5—0). Constructorul șoimii Cra-

MECOfi 
13. Pe- 
(43-52). 
(0—U7).

1.

SERIA A VIII-a
Victoria Caransebeș — 

Vagonul Arad 3—1 (0—1), Ener
gia Auto Timișoara — Minerul 
Moldova Nouă 2—0 (1—0), Mi
nerul Anina — U. M. Timișoara 
1—3 (0—0), Petrolul Arad —
C.S.M. Lugoj 2—0 (0—0), Auto-
mecanica Reșița — Strungul Chi- 
șineu Criș 5—1 (4—1), Motorul
I.M.A. Arad — C.S.M. Caran
sebeș 3—1 (i—0). a. s. sînmar- 
tinul Sirbesc — Unirea Sinnico- 
lau 6—1 (3—0), Minerul Ora vița — 
Unirea Tomnatic 6—3 (2—0).

Pe primele locuri 
NUL ARAD 40 p 
C.S.M. Lugoj 35 p (61—39) A. S. — - - — -

C.F.R.

1. VAGO- 
(81—48), 2.

Lugoj 35 p (61—39), 3.
_ Sînmartinul Sîrbesc 35 p 

(62—60)... pc ultimele locuri: 13. 
Motorul Arad 25 p (44—56), 14. 
C.S.M. Caransebeș 25 p (40—60),
15. Minerul Oravița 24 p (49—54).
16. C.F.R. Caransebeș 24 p (27—72).

SERIA A IX-a
Mureșul Explorări Deva — Me

talurgistul Cugir 2—0 (0—0), Me
talul Aiud — Minerul Lupenl 
3—3 (1—0), Șoimii Lipova — Mi
nerul Știința Vulcan 2—0 (1—0), 
C.F.R. Simeria — Textila Cisnă- 
die 1—0 (0—0), Energia Săsclori — 
Aurul Brad l—o (0—0), Reteza
tul Hațeg — I.P.A. Sibiu 1—1 
(1—0), C.S.U. Mecanica Sibiu -- 
Carpați Mîrșa 2—1 (0—0). Carpați 
Agnita — Automecanica Medias 
2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MURE
ȘUL DEVA 45 p (64—19), 2. Me
talurgistul Cugir 37 p (48—27), 
3. Aurul Brad 31 p (60—34), 4.
Mecanica Sibiu 31 p (45—51)... 
pe ultimele locuri : 13. Textila
Cisnădie 24 p (50—62), 16. Auto
mecanica Mediaș 18 p (27—54).

SERIA A X-a
Precizia Săcele — IMASA Sf. 

Gheorghe 3—1 (1—1), Carpați
Brașov — Minerul Bălan 2—0 
(2—0). Electro Sf. Gheorghe —

Cimentul Hoghiz 2—0 (2—0), Me
talul Tg. Secuiesc — Nitramonla 
Făgăraș 3—J (2—0), Rapid Miercu
rea Ciuc — Metalul Sighișoara 
1—0 (1—0), Progresul Odorhel — 
Unirea Cristur 2—0 (0—0), Mi
nerul Baraolt — Viitorul Gheor- 
glieni 3—0 (1—0), Relonul Să vi
li ești — Carpați Covasna 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. IMASA 
SF. GHEORGHE 43 p (63—28), 2. 
Rapid M. Ciuc 31 p <43—29), 3.
Progresul Odorhel 34 p (42—32), 
4. Electro Sf. Gheorghe 34 p 
(56—35)... pe ultimele locuri: 14. 
Unirea Cristur 25 p (29—44), 15. 
Minerul Bălan 23 p (36—36), 16. Ci
mentul Hoghiz 12 p (19—94).

SERIA A Xl-a
Industria Sîrmel Cîmpia Tur- 

zii — Steaua C.F.R. Cluj-Napoca
1— 1 (0—0), Minerul Sărmășag — 
Mureșul Luduș 1—1 (0—0), C.U.G. 
Cluj-Napoca — Laminorul Vic
toria Zalău 0—0, Oțelul Reghin — 
Olimpia Gherla 5—0 (2—0), IZO- 
MAT Șimleul Silvaniei — Meca
nica Bistrița 0—1 (0—0), Sticla 
Arieșul Turda — Lacul Ursu So- 
vata 6—1 (2—1), Chimia Năsăud— 
Metalotehnica Tg. Mureș 1—0 
(1—0), Laminorul Beclean — Me
talul Reghin 3—1 <3—0).

Pe primele locuri : 1. C.P.R.
CLUJ-NAPOCA 39 p (61—22), 2. 
Mecanica Bistrița 37 p (46—33), 
3. Sticla Turda 34 p (51—33)... 
pe ultimele locuri : 15. Lacul
Ursu Sovata 23 p (27—65), 18.
Olimpia Gherla 21 p (20—40).

SERIA A XU-a
Oașul Negrești — Someșul Satu 

Mare 5—2 (2—1), Minerul Borșa 
— C.I.L. Sighet 2—2 (1—1), Mi
nerul Șuncuiuș — Minerul Bălța
2— 1 (1—0), Bradul Vișeu — Vic
toria Cărei 0—0, Oțelul Oraș (ir. 
Petru Groza — înfrățirea Oradea 
1—9 (1—0), Voința Oradea — Mi
nerul Turț 4—0 (2—0), Gloria 
Beiuș — Minerul Baia Sprie 2—0 
(1—0), Chimia Tășnad - CUPROM 
Baia Mare 3—2 (2—1).

Pe primele locuri :___ r______  ____ _ .. SOME
ȘUL SATU MARE 37 p («1—32),
2. Minerul Borșa 32 p (53—38),
3. Oașul Negrești 32 p (59—61)...
pe ultimele locuri : 13. înfrățirea 
Oradea 28 p (43—42), 14. Minerul 
Bălța 28 p (46—31), 15. Minerul 
Turț 26 p (35—38), 16. Minerul 
Șuncuiuș 19 p (29—65). ț

Rezultatele nc-au fost trans
mise de corespondenții noștri 
voluntari din localitățile res
pective.

1.

SELECȚIE LA VIITORUL BRAȘOV
CENTRUL OLIMPIC VIITORUL F.C.M. BRAȘOV organizează 

în pilele de 16 și 17 iunie acțiuni de selecție la fotbal, pe sta
dionul „Municipal", după următorul program :
• Vineri, 16 iunie, la ora 9, pentru copiii născuți după 1 au-/

gust 1973. ... .• Simbătă. 17 iunie (tot de la ora 9) pentru copiii nascuțl 
după 1 august 1974.Copiii admiși vor beneficia de cazare șl masă gratuite, pre
cum și de condiții de școlarizare în municipiul Brașov.



la Bistrița, in „Troieni Sportul" la rolei

RAPID Șl CHIMIA-
BISTRIȚA. 12 (prin telefon). 

Primul turneu feminin de vo
lei din cadrul circuitului dotat 
cu „Trofeul Sportul" a luat 
startul în Sala Sporturilor din 
localitate, unde un public 
destul de numeros a ținut să 
asiste la reuniunea inaugurală.

în cea dinții partidă s-au a- 
flat față în față formațiile 
bucureștene Rapid și Flacăra 
Roșie. Giuleștencele, care au 
aliniat un sextet mai robust 
și mai activ, au obținut vic
toria cu 3—1 (7. —14, 10, 6). 
după circa o oră șl jumătate 
de joc. învingătoarele s-au 
detașat prin servicii foarte 
puternice (efectuate de ma
joritatea jucătoarelor) și 
atacuri eficiente. De altfel, 
Rapid s-a aflat mai tot timpul 
la cîrma jocului, desprinzîn- 
du-se clar la fiecare început 
de set, însă adversarele lor au 
făcut lăudabile eforturi de 
recuperare a diferențelor, în 
cel de-al doilea izbutind chiar 
să întoarcă spectaculos scorul 
(de la 8—13). Rapidistele au 
beneficiat și de o coordona
toare (Luminița Pintea) cu 
un deosebit simț al orientării, 
in vreme ce corespondenta ei 
(Cornelia Colda) a avut și 
o preluare mai puțin sigură. 
Arbitrii N. Dobre și I. Martin 
au condus formațiile: RAPID— 
Daniela Bumbăcllă 8, Paula 
Coasă 7 (Luminița Climencu 9), 
Luminița Pintea 9, Tanța

PRIMELE VICTORII
Codrea 8, Daniela Buhlea 9, 
Niculina Bujor 8,5 ; FLACĂRA 
ROȘIE : Cornelia Colda 8, 
Viorica Mazilescu 8, Mlhaela 
Butuc 8 (Nicoleta Patran), 
Cristina Mureșan 8 (Mihae- 
la Isofache), Daniela Țaga 8 
(Daniela Cioară), Georgeta 
Toader 8,5.

A doua partidă a zilei a o- 
pus echipele Chimia Bin. Vîl- 
cea și Penicilina Iași. Vîlcen- 
cele, cu unele noutăți pe teren 
și pe banca antrenorului (ex- 
plteșteanul Mugur Niculescu) 
au avut, în general, inițiativa 
și au cîștigat cu 3—0 (6, 9, 14), 
datorită siguranței la preluare 
si plusului de vigoare pe re
lația atac-blocaj. Da remarcat 
că, totuși, ieșencele au echili
brat jocul în setul al doilea 
(8—8), iar în cel de-al treilea 
au fost la un pas de a reduce 
handicapul, printr-o frumoasă 
replică în apărare (de la 3—10 
au ajuns la 11—10 și 14—13!). 
Arbitrii G. Opaiț și G. Szilagyi 
au condus formațiile : CHIMIA 
— Cristina Buznosu 8,5 (Vio
rica Șerban), Xenia Ivanov 9, 
Dorina Crăciun 7, Camelia I- 
lescu 8, Aurelia Zabara 8 (Ele
na Șchiopu), Camelia Deică 8; 
PENICILINA — Daniela Don- 
ciu 7,5, Sorina Marian 7,5, Va
lentina Constantin 7.5, Tatiana 
Popa 8, Aurelia Preda 7,5, Ioa
na Tomuță 6 (Amalia Popa, 
Gabriela Bordeanu).

Aurelian BREBEANU

SPORTUL
„CUPA STEAUA" LA TIR

S. Babii, C. Ion și C. Stan — printre 
învingătorii ultimelor întreceri

în ultimele întreceri ale „Cu
pei Steaua", competiție inter
națională găzduită in Capitală, 
probele de pistol au fost domi
nate de performerii clubului 
gazdă, prin Corneliu Ion (la 
p.stol viteză) și Sorin Babii (la 
pistol 10 metri). în special re
zultatul lui Sorin Babii este 
foarte bun și el vine să con
firme curba ascendentă, de va
loare și formă, a campionu
lui nostru. Faptele sînt îmbu
curătoare în perspectiva apro
piatelor Campionate Europene 
de la Zagreb, programate între 
7 șl 16 iulie. O frumoasă vic
torie a obținut și Constantin 
Stan, la pușcă 10 metri, sțelis- 
tul dornmind autoritar întrea
ga întrecere. Nu la fel s-au 
petrecut lucrurile la pușcă li
beră 3X40 f„ în care Stan n-a 
reușit decît un loc 4, cedînd 
supremația (și podiumul) în
trecerii celor trei trăgători so
vietici. cel mai bun dovedin- 
du-se a fi. la un nivel categoric 
superior, Aleksandr Iaglo, el 
punînd între locul I și locul II 
nu mai puțin dccit 21 de punc
te !

„Cupa Steaua" a fost o com
petiție reușită, o avanpremieră 
folositoare la Campionatele In
ternaționale ale tării noastre, 
care urmează să se desfășoare 
săptămîna viitoare. tot în 
București.

REZULTATE TEHNICE, pistol 
viteză : 1. C. Ion (Steaua) 880 p: 
2. N. Ignatiev (ȚSKA Moscova) 
873 'p ; 3. N. Buri (ȚSKA Mos
cova) 867 p : 4. c. Teodor (Stea
ua) 866 p ; 5. G. Calotă (Steaua) 
766 p ; 6. M. Matracki (Legia 
Varșovia) 766 p ; pușcă liberă 
3X40 f. : I. A. Iaglo (ȚSKA Mos
cova) 1249 p ; 2. A. Klimenko 
(ȚSKA Moscova) 1244 p ; 3. N. 
Donov (ȚSKA Moscova) 1243 p ; 
4. C. Stan (Steaua) 1236 p ; S. 
C. Nehaiev (ȚSKA Moscova) 1232 
p ; 6. Ș. Buicliu (Steaua) 1218 p; 
pistol 10 m : 1. S. Babii (Steaua) 
586 pi 2. D. Pokorski (Legia) 
568 p ; 3. M. Matracki (Legia) 568 
o; 4. C. Stan (Steaua) 562 p; 5. 
B. Miklos (Honved Budapesta) 
539 p ; pușcă, 10 m. masculin : 
1. C. Stan (Steaua) 582 p ; 2. Z. 
Sikloz! (Honved) 575 p ; 3. L. 
Luyeges (Honved) 573 p ; 4. Ș. 
Buicliu (Steaua) 571 p ; 5. I. Bo- 
dolay (Honved) 570 p ; 6. O.
Marin (Steaua) 567 p ; feminin : 
1. Cerstina Jerlovka (Legia) 572 
p ; 2. Anieska Krlstlak (Honved) 
372 p ; 3. Cerasela Enea (Steaua) 
369 p ; 4. Aurelia Bistriceanu
(Steaua) 368 p ; 5. Dorota Margel 
(Legia) 367 p ; 6. Joanna Platek 
(Legia) 367 p.

Radu TIMOFTE

TURNEUL DE ȘAH DIN POLONIA
VARȘOVIA, 12 (Agerpres). — 

în runda a 3-a a turneului, in
ternațional feminin de sah de 
la Piotrkow Tribunalski, ma- 
estra română Gabriela Stan- 
ciu a cîștigat la poloneza 
Ivona Detko, iar Margareta 
Mureșan a remizat cu Barbara 
Kaczorowska. Alte rezultate: 
Wiese — Domborowska 1—u , 
Szmacinska — Makropoulos 
1—0 ; Kahiani — Burchardt 
remiză ; Matveeva — Sweczik 
1—0; Rodrigues — Xe Tzlun 
1—0.

In clasament conduce Mal- 
gorjata Wiese (Polonia) cu 
2,5 puncte, urmată de Stanciu. 
Kahiani, Rodrigues, Matveeva 
cu cîte 2 puncte.

COMPETIȚIA FEMININĂ DE HANDBAL 

DE LA KRUSEVAC (Iugoslavia)
BELGRAD, 12 (Agerpres). — 

Competiția internațională femi
nină de handbal desfășurată In 
orașul iugoslav Krusevac a fost 
ctștigată de selecționatele Iugo
slaviei — 7 puncte, urmată în 
clasamentul final de fo-matillc 
Poloniei — 6 puncte. U.R.S.S. — 
4 puncte.

La zi |

CAII PUTERE
TENISUL RĂMÎNE MEREU ACELAȘI

Cîștigătorii turneului de 
la Roland Garros, ediția 1989, 
au fost, cum se știe deja, unii 
««scontați : Arantxa Sanchez 
(Spania) și Michael Chang 
(S.U.A.). Cum nescontate au 
fost și unele rezultate de pe 
parcurs, transformînd întrecerea 
intr-una din cele mai atractive 
și mai palpitante ediții (din 
cele 102 disputate), simțămînt 
creat tocmai de acest carusel 
de surprize, care au culminat 
cu cele două finale.

Cu siguranță nu virsta a 
cintăriț în balanța victoriilor 
finale, cum poate părea la o 
primă 
virsta 
este de mult foarte scăzută. Să 
nu uităm că și Borg (în 1973), 
Wilander (în 1982) și Steffi 
Graf (1987). aveau și ei tot 17 
ani cînd au cîștigat prima oa
ră titlul la Roland Garros. Nu, 
nu vîrsta a fost „de vină", 
ci jocul practicat. Un joc în 
forță, din spatele terenului, un 
joc de uzură, cum se spune 
tn limbaj specific, nu mult 
diferit de Ceea ce se joacă de 
la Borg încoace. Un joc liftat, 
mat ales lifțat, procedeu care 
conferă precizie, siguranță și. 
coroborat cu forța loviturii, 
viteză sporită mingii. Cu a- 
ceastă agresivitate din spa
tele terenului. in baza legii

impresie. în tenis, 
marilor performeri

care guvernează astăzi lu
mea tenisului, și care spu
ne „apără-te atacînd !“ sau 
„atacă apărindu-te !“, actua
lii campioni au avut cîș- 
tig de cauză. Pentru că, spre 
deosebire de ei, primii jucă
tori ai lumii și-au specializat 
jocul, adaptîndu-și-1 pentru 
suprafețe rapide, adică, pentru 
a nu lungi vorba, servesc ca 
din tun și atacă la fileu, sau 
servesc ca din tun și au (cel 
puțin) o lovitură extrem de 
puternică, condiție obligato
rie și necesară pe o suprafa
ță rapidă.

Graf. Edberg, Lendl, Wilan- 
der, au avut, toți, inițial ca 
suprafață preferată zgura. 
Dar ei și-au re-potrivit ritmul 
de joc și stilul conform „ce
rințelor", 
execuție, 
același timp să se micșoreze 
simțitor numărul schimburi
lor de mingi. Iar marii învinși 
din finala pariziană din acest 
an, tocmai la acest capitol au 
fost surprinși : au fost ,jie- 
voiți" să joace mai mult 
puncte ce păreau încheiate (și 
ar fi fost în condițiile arătate) 
contlnuînd pînă la epuizare.

Nu vrem să minimalizăm în 
vreun fel meritul învingători
lor. Ci doar să spunem că te
nisul este și rămîne mereu a-

celași la toate eșaloanele, că, 
pe de o parte, marii campioni 
pot greși copilărește (cum 
de altfel cei doi au făcut-o 
In repetate rînduri), spre 
stupoarea generală și, pe de 
altă parte, că dorința de vic
torie (bineînțeles, avind ca 
suport o pregătire tehnică și 
fizică, „la singe"), disciplina 
tactică (Sanchez a jucait-o, 
spre exemplu, pe Graf numai 
pe rever, punctul mai slab al 
acesteia...) pot anula orice di
ferență de valoare. Cum de 
altfel s-a și întîmplat.

Doino STANESCU

cailor_ putere ai automobilismului există mai multeIn lumea cailor putere ai automobilismului există mai multe 
curse cu renume, in care este pusă in joc măiestria deosebiți 
a piloților. îndemînarea lor și, cel puțin in egală măsură, re

zistență, atit fizică, cit și nervoasă. Este vorba de ași-numitele 
curse de „anduranță", competiții contratimp, cum este cea de 
24 de ore, desfășurată in Franța, pe circuitul tradițional de la Le mans.

Ediția din acest an, desfășurată sîmbătă și duminică, este a 
57-a din istoria popularei competiții, ea reunind pe maiorita- 
tea specialiștilor acestui gen de întreceri. Competitorii, cite trei 
piloți la fiecare mașină, au oferit zecilor de mii de spectatori 
un spectacol sportiv deosebit de atractiv. întrecerea a fost do
minată de echipajul vest-germano-suedez (Jochen Mass. Manuel 
Reuter și Stanley Dickens) care a arătat o superioritate deose
bită. La bordul unei mașini Sauber-Mercedes, cîștigătorii au 
acoperit traseul de 389 ori, cu o medie orară de 219,900 km. Dis
tanța parcursă a fost de... 5.265 km in 24 de ore ! Ei au între
cut cu 5 tururi pe ocupanții locului secund (Baldi — Italia, 
Acheson — M. Britanie, și Brancatelli — Italia), tot pe Sauber- 
Mercedes și cu 7 tururi pe cei de pe locul trei, pe Jost- 
Porsche 962.

Romeo VILARA

mărind viteza de 
ceea ce face, în

SPORTUL N-ARE ViRSTĂ
« Chiar daci (inci) n-a intrat tn „arsenalul" omului modem, J noțiunea de mișcare ctștigă. e limpede, tot mai mult teren pre- i ‘ut indent. Operație in cur», pentru asigurarea echilibrului lui 
li mens sana in corpore sano", asimilarea acestei noțiuni nu l ie opune, cum se mai speculează, izbînzilor terapeutice ale me
ii 'Hecmentulul, și ele tot mai pregnante. Cei doi termeni nu se I exclud, ba dimpotrivă, pot — și trebuie — să colaboreze. Pen- 
1 ‘ru că, dacă medicamentul va continua sd provoace modificări, 
ț 'nciuslu in plan psihic (vezi I. Neacșu, M. Ene, „Educație șl 

t utoeducatie in formarea personalității sportive". Editura sport- 
-urlsm. 1987». un rol in creștere, din ce tn ce mai lămurit ști
ințific, revine. In bătălia pentru sănătatea publică, terapiei prin 
sport, prin mișcare.

Că așa stau lucrurile a dovedit-o, deunăzi, și un studiu dat 
publicității la Helsinki. Vreme îndelungată (circa 20 de ani), un 
colectiv de oameni de știință finlandezi au urmărit „biografia" 
unor sportivi fruntași din țara celor o mie de lacuri, partid- 
panți la mai multe ediții ate J.O., de la Anvers 1924 la cludad 
de Mexico I96S. Cercetați tn paralel cu un lot martor, alcătuit 
din persoane sedentare, practicanțu sportului s-au arătat a fi 

. longevivi, trăind (in medie) cu 5 ani mai mult decit ceilalți. 
! Ziarul „Helsingln Sanomat" a rezumat astfel datele studiului, 

vredztnd că „un cetățean care n-a făcut sport In mod con
stant (n.n. autorii ințelegind prin asta măcar gimnastica Șt 
alergarea, zilnice insă) a apelat mal des la serviciile medicilor 
decît unul care a fost tn contact cu mișcarea, cu cultura fizici. 
Acesta din urmă a avut, statistic, de 4 ori mai puține pro
bleme de sănătate".

Așadar, mai mult sport, mal multă sănătate, studiul amintit 
nrobtnd — cu forța de persuasiune a științei — că educația 
fizică și sportul sînt tn măsuri sd modifice rațional, benefic 
existenta, realizlnd (intre altele) o „îndulcire" a pantei de lm- 
bdtrtnire. Chiar dacă chestiunea nu-l tocmai nouă, ea viztnd 
nu sd adauge ani vieții, ci viață anilor (după formularea lut 
Paul Dudleu White), noul studiu o îmbogățește evident, fie Șl 
prin aceea — element deloc derizoriu — că nu limitează spor
tul ta o anume vtrstă. ci tt recomandă, cu toate ciștlgurile 
decurgtnd de aici, pe toată durata existenței. Un concent Șl- 

! totodată, un îndemn.
Ovidiu IOANITOAIA

FINALA CUPEI FRANȚEI, 
desfășurată sîmbătă la Paris, 
a fost cîștlgată de Marsilia, 
care a dispus cu 4—3 de Mo
naco. Pentru învingători au 
marcat Papin (3). și K. Allofs, 
respectiv Dib (2) și Amoros 
din penalty. Astfel, Marsilia, 
după ce a cucerit campionatul 
a ajuns și în posesia Cupei. 
Deci, în C.C.E., Franța va fi 
reprezentată de Marsilia, în 
Cupa Cupelor va fi prezentă 
Monaco, iar în Cupa U.E.F.A. 
sînt calificate deocamdată Pa
ris St. Germain și Sochaux. 
tntrucît în punctajul acordat 
de U.E.F.A., Franța și Iugosla
via au același coeficient, -pen
tru al treilea loc în această 
competiție urmează un joc de 
baraj (tur-retur) între Auxerre 
Si Rad Belgrad.

CUPA CIPRULUI a fost cu
cerită de echipa AEL Limasol, 
oare a întrecut în finală cu 
3—2 (după prelungiri) formația 
Aris Limasol. La încheierea

FICNOH A ClȘTICAT
„TURUL ITALIEI»

ROMA, 12 (Agerpres). — Cea 
de-a 72-a ediție a Turului ciclist 
al Italiei s-a încheiat cu victo
ria rutierului francez Laurent 
Fignon (29 de ani), 
Giupponl 
Hampsten 
Breukink 
Chloccioll 
mmerman

urmat de 
la
la
la
5:43. Zi-

1:15,
2:46,
5:02,

(Italia) 
(S.U.A.)

(Olanda) 
(Italia) la 
(Elveția) Ia 6:28 etc.

Utlma etapă, a 22-a, dispu
tată contracronometru indivi
dual pe traseul Prato-Florenta, 
a revenit polonezului 
Piasecki, înregistrat pe 
km cu timpul de 1.05:34 
die orară 49,832 km !). 
locurile următoare s-au situat 
Lemond (S.U.A.) la 1:03, Giu- 
pponi la 2:05 și sovieticul 
Pulnikov la 2:15 etc.

Lech 
53,800
(me- 

Pe

joctimpului regulamentar de 
scorul a fost egal, 2—2.

LA IBADAN (Nigeria), 
preliminariile Campionatului 
Mondial (zona Africii), Nigeria 
a învins cu 2—0 (1—0) forma
ția Camerunului. Golurile au 
fost înscrise de Keshi (min. 41) 
și Added (min. 84). La Lusaka: 
Zambia — Tunisia 1—0 CO—0).

CAMPIONATUL Ungariei a 
fost cîștigat de echipa Honved 
Budapesta cu 61 p, urmată de 
Ferencvaros 59 p și M.T.K. Bu
dapesta 58 p. în ultima etapă 
Honved a întrecut cu 2--0 pe 
M.T.K.

REZULTATELE complete ale 
etapei a 
Spaniei : 
Atletico 
dolid — 
Gijon - 
Madrid — Espanol 3—0 ; Cel-

tn

36-a a campionatului 
F. C. Barcelona — 

Madrid 3—0 ; Valla- 
Cadiz 1—0 ; Sporting 
Osasuna 2—1 ; Real

PE SCURT • PE
ATLETISM • „Memorialul fra

ților Znamenskl", la Volgograd, 
contind pentru Marele Premiu 
IAAF-Mobil, a prilejuit cîteva 
rezultate remarcabile : ciocan — 
Igor Astapkovicl (URSS) 82,18 “1, 
triplu — Nikolai l:_. 
(URSS) 17,34 m, 10 000 m — Bul- 
bula Hadjl (Etiopia) 
400 m F — Marina 
(URSS) 51,42, 100 mg — Elisabeta 
Cernikova (URSS) '2,63, disc F
— Maria Martin (Cutia) 67,40 m 
• La Jena, Karen Forkel a a- 
rimcat sulița la 69,72 ftl — cel 
mal bun rezultat mondial femi
nin al sezonului • Los Angeles: 
lungime —■ Myricks 8,38 m. 110 
mg — Foster 13,19 (vînt favora
bil). 200 m F — Pauline Da
vis (Bahamas) 22,94. 100 mg — 
Kim McKenzie 12,91 înălțime P
— Jane Wohlschlag 1,94 m.

BASCHET • Turneu masculin 
la Algeslras (Spania): Spania — 
Franța 108—96 (51—40), Sel. SUA
— Polonia 99—84 (52-441.

BOX • Francezul Fabrice Be- 
nichou (24 ani) este noul cam
pion mondial la cat. supercocoș 
(WBC). El a cîștigat prin k.o. în 
rep. 5, la Frostone (Italia), me
ciul cu Frans Badenhorst.

Musienko
28:42.42: 

Smonlna

ta Vigo 
1-2; 
Real 
0-0;
2-1 ; 
1-2 ;
3-1.

Athletic Bilbao
•

— Valencia 
— Malaga 

F. C. Sevilla 
— Elcho 

__________ 1. Real 
Madrid — 58 puncte ; 2. F. C. 
Barcelona — 54 puncte; 3.
Valencia — 47 puncte.

REZULTATE în penultima 
etapă din turneul final al 
campionatului elvețianr Be’.in- 
zona — Wettingen 0—1, Gra
sshoppers Ziirich — Neuchâtel 
Xamax 2—1, Lucerna — Ser- 
vette Geneva 1—0. Young Boys 
Berna — F.C. Sion 2—2. Clasa
ment: 1. Lucerna — 33 p (vir
tuală campioană); 2. Grassho
ppers Zfirich — 30 p, 3. F. C. 
Sion — 27 p.

ÎNAINTEA ultimei etape, în 
campionatul 
conduce echipa Sparta 
ga, cu 43 
formațiile 
42 puncte 
32 puncte.

Logrones — Oviedo 1—1
Sociedad
Zaragoza
Murcia —
Betis Sevilla 
Clasament :

Cehoslovaciei
Pra- 

puncte, urmată de 
Banik Ostrava — 
și Dukla Fraga —

SCURT • PE SCURT
ÎNOT • „Trofeul celor șajte 

coline", la Roma: bărbați: 50 m 
liber: Dano Halsall (Elveția) 
22,32, 200 m fluture: Andrei Bu
rts (Cehoslovacia) 2:01.49; femei: 
400 m liber: Manuela Meichiorrt 
(Italia) 4:15,29, 200 m 
Conny van Bentum 
2:14,81, 200 m spate: 
varino (Italia) 2*.20,05.

TENIS • Turneul 
nai de la Beckenham .
fost cîștigat de John McEnroe, 
care l-a întrecut tn finală cu 
6—4, 7—6 pe australianul Brode
rick Dyke • Proba de juniori 
din cadrul turneului de la Ro
land Garros a fost cîștlgată de 
Fabrice Santoro (Franța). 'are 
a dispus în finală cu 6—3. 3—6. 
9—7 de americanul Gerlad Pal
mer. In finala probei de junioa
re. Jennifer Canriatl (S.U.A.' a 
înviins-o cu 6—4. 6—0 ne Eva
Svlglerova (Cehoslovacia).

VOLEI • Turneu feminin de 
calificare pentru C.E., la Anka
ra: Turcia — Ungaria 3-1 (13,
—4, 15, 8), Italia — Danemarca 
3—0 (2, 8, 4) • La Gravelines, in 
Franța, Suedia a învins Franța 
Ia bărbați, cu 3—2 (—9, — 9, 8, 
15, 10)

fluture : 
(Olanda) 

Laura sa-
lnternațlo- 
(Anglla) a
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