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Astăzi, etapa a 32-a a Diviziei A de fotbal

MULTE MECIURI DE MARE INTERES

în mod obișnuit, „eroii" com
petițiilor de masă și de per
formanță sînt copii și tineri ; 
mai rar apar într-o asemenea 
postură cei ce îi descoperă, li 
modelează și ii pregătesc. 
Tocmai de aceea surprinde 
plăcut ori de cite ori prota- 
gonlștil unor întreceri, fie ele 
programate la mari distanțe în 
timp, sînt, ca în cazul „Cupei 
Invățămînt-Cultură", întrece
re sub egida Daciadei, chiar 
cadre didactice, de regulă 
profesori de educație fizi
că. cîteodată insă si de alte 
specialități. Intră pe tere
nurile sau în sălile de sport, 
trăind cu aceeași intensitate, 
ca și în tinerețe, momentele 
de mare satisfacție ce ți le o-

feră orice întrecere. Mai 
mult, emoțiile nu îi ocolesc, 
după cum bucuria unor reuși
te nu și-o pot stăvili sau as
cunde.

Asa s-a întîmplat și la unele 
zone ale sus-amintitei com
petiții, anul acesta la a Xl-a 
ediție ; de pildă, cea progra
mată in Capitală, sub egida 
Inspectoratului școlar al Mu
nicipiului București și a Con
siliului pentru Educație Fi
zică și Sport al Sectorului 6, 
avînd drept gazde școala nr. 
59 și liceele industriale nr. 13 
și 28.

Tibertu STAMA

F.C. Inter intr-un meci atractiv • In așteptarea lui 
pe incă două puncte, care s-o apropie de „Cupa 
nu mai are ce pierde • F.C.M. Brașov - Oțelul, 
„Ghencea*, Hagi va evolua împotriva primei sale echi- 

„adevărul*, la Tg. Mureș 0 Amenințată cu retro- 
r din deplasare 

(Victoria) 0 Pe stadionul din Șo
seaua Ștefan cel Mare, doar o pro
blemă de scor ? • Flacăra și Spor
tul Studențesc sau două pretendente 

la „Cupa U.E.F.A.**

• La Scornicești, F.C. Olt față In față cu 
F.C. Argeș, Universitatea Craiova contează 
U.E.F.A.* • La Cluj-Napoca, doar Rapidul 
intilnire cu gindul la... fatidicul loc 16 • In 
pe • S.C. Bacău speră (și ea) să-și ajusteze . _ . _
gradarea, Corvinul are neșansa să primească o echipă specialistă a meciurilor

PROGRAMUL Șl ARBITRII
Scornicești : F.C. OLT - F.C. INTER
N. Dlnescu (Rm. vîlcea) ; N. Volnea (București) șl M. 
ștefănolu (Tg. Jiu).
Craiova : UNIVERSITATEA - F.C. ARGEȘ
Ad. Pot-umboiu (Vaslui) ; D. Bucluman (Timișoara) șl
O. Streng (Oradea).
Cluj-Napoca : „U" — RAPID
Ad. Moroianu (Ploiești) : Gr. Macavei (Deva) și I. Molso 
(Buzău).
Brașov: F.C.M. - OȚELUL
I. Igna (Timișoara) ; I. Velea (Craiova) și V. Anghelolu 
(București).
București : STEAUA - F.C. FARUL

Cr. Teodorescu (Buzău) ; Gh. 
si Al. Renghel 
Tg. Mureș : 
I. Crăciunescu
M. Niculescu 
Hunedoara :
A. Gheorghe (P. Neamț) ; V. Antohl (Iași) și M. Nico- 
lau (Bacău).
București : DINAMO — F.C BIHOR

— Stadionul Dinamo —
v. Titovov (Plopenl) ; M. Axente (Arad) șl I. Coț (Plo
iești) .
Moreni : FLACĂRA - SPORTUL STUD;
Fl. Popescu (Ploiești) ; C. Corocan (Reșița) șl V. Curt 
(Constanța).

Toate partidele vor începe la ora 18.

STEAUA
— Stadionul Steaua — 

Constantin (Rm. Vî'.cea)

- S.C. BACĂU
Nlcullțov (Focșani) șl

- VICTORIA

(Vaslui).
A.S.A.

(Rm. Vîlcea) ; 
(Buc.).

CORVINUL

I.

CLASAMENTUL

1. STEAUA 31 29 2 0 113—25 60
2. Dinamo 31 28 1 2 121—28 57
3. Victoria 3119 5 7 76—51 43
4. Flacăra 31 14 4 13 55—42 32
5. Univ. Craiova 31 13 5 13 46—50 31
6. Sp. Studențesc 3114 344 46—52 31
7. F. C. Bihor .31 12 6 13 37—37 30
8. F. C. Inter 31 13 114 42—49 30
9. F. C. Olt 31 11 8 12 32—43 30

10. F.C.M. Brașov 3111 6 14 43—49 28
11. F. C. Argeș 31 12 4 15 37—45 28
12. F. C. Faru) 31 12 4 15 31—44 28
13. „U“ Cj.-Nap, 31 9 814 38—51 26
14. Oțelul 3110 6 15 33—54 26
15. S. C. Bacău 3111 3 17 44—53 25
16. Corvinul 31 11 3 17 38-63 25
17. Rapid 31 10 2 19 34—58 22
18. A.S.A. Tg. M. 31 2 2 27 20—92 6

La Ploiești, în cadrul preliminariilor C. E. de juniori A

ROMÂNIA SPANIA, 0 PARTIDA „CHEIE

In acțiune, 
eficient și 
Petrolul.

Gabor — pe care îl dorim la 
astăzi, cum a fost

fel de insistent și 
in meciul de verificare cu 

Foto : Nicolae PROFIR

(Continuare in pag 2-3)

FESTIVALUL VOLEIULUI COPĂCEAN
Avînd ca punct de întîl- 

nire Sala Sporturilor din Bra
șov, „caravana" participanțilo<r 
Ia cea de-a XlX-a ediție a 
Festivalului voleiului copăcean 
a început să ...curgă dis-de-di- 
mineață. Care cu rucsacuri în 
spate, care cu sacii de dormit, 
care cu... entuziasmul, rămas 
același, al anilor de început 
(chiar în cazul acelora ajunși 
acum la vîrsta pensionării — 
prof. St. Palici). După un su
mar apel făcut de conducă
torii echipelor, toată lumea 
s-a pus în mișcare, avînd ca 
punct terminus satul Copăcel, 
de lingă Făgăraș, gazda com
petiției.

Pe traseu, buna dispoziție și 
cîntecele și-au dat mina, de

terminate și de peisajul de o 
rară frumusețe al depresiunii 
Perșaniului. Ca prin farmec, 
s-a făcut brusc tăcere atunci 
cînd, pe asfaltul șoselei, a apă
rut cascheta albastră a prof. 
M. Doruș, care, pe bicicletă, 
și-a propus să parcurgă, fără 
oprire, distanța Brașov — Co
păcel. Aplauzele și încurajările 
participanților l-au prins în- 
tr-un moment greu, un „punct 
mort", pe care l-a trecut apoi 
cu brio.

întrecerile acestei tradițio
nale si mult apreciate competi
ții sătești au demarat pe te-

Horațiu SIMA

(Continuare in pag. 2-3)

JUNIORII DE LA C.S.Ș. DINAMO BRAȘOV,
CiSTIGATORI Al TITLULUI REPUBLICAN LA HANDBAL>

A sosit și 
a derbyuliii 
re a Campionatului European 
de juniori A. Astăzi, de la ora 
18, pe stadionul Petrolul din 
Ploiești se vor afla față în 

reprezentative 
României și 

preten-

ora primei manșe 
grupei prelimina-

față primele 
de juniori ale 
Spaniei, principalele 
dente la promovarea în tur
neul final. „Mai ales că, in 
continuare, grupa se joacă, 
dacă ținem seama că spaniolii 
nu au mai punctat Ia „adevăr" 
in meciul cu Danemarca. Nu 
vor puncta — credem — nici 
cu noi, pentru că vizăm vic
toria și ne vom mobiliza in 
consecință" — ne mărturisea 
Perșu, laboriosul mijlocaș al 
„tricolorilor". Este, in fapt, 
starea de spirit care domină 

optimism 
argumen-

nostru, un 
fundamentat, 

de pregătirile efectuate,

arătat, totuși, mult mai 
în privința me- 

„Ne așteaptă 
dificilă — afirmă 

echipa spaniolă 
componență nu

s-a 
ponderat 
ciului de astăzi.
o partidă 
antrenorul, 
avînd _____ , __
mai puțin de șase jucători 
care 
vizie, 
eompetițională cîntărind 
tu) de mult în intilnirile de 
juniori. Sper, insă, ca ele
vii mei să facă abstracție de 
handicapul teoretic și să

in

evoluează în prima di- 
această experiență 

I des-

întreprindă tot ce depinde 
de ei și să se autodepășească. 
Le stă în puteri, am încrede
re. _ _
în teren cel mai bun 
momentului, 
dentările lui 
mai apărind 
nile privind 
Moisescu, Țicu, 
Lungu, ei avînd unei© 
matisme.
bate 
contează

Nu ne rămînie decîț 
teptăm cu încredere 
tul" pregătirilor, adică ma
terializarea lor într-o vic
torie, care să mențină echipa 
noastră în cursa calificării. 
„Nici nu concep altă variantă, 
decît a victoriei. După cum 
s-au pregătit, sînt convins 
de reușită, ne spune Ion Radu, 
președintele 
iul, cel 
află în 
lor de

Regret că nu pot trimite 
11- al 

pe lingă acci- 
Rădos și Jelea 
și incertitudi- 
utilizarea lui 

Deacon u, 
trau- 

Cert este că ne vom 
pentru victorie, și asta 

cel mai mult".
să aș- 
„efec-

C.S.Ș. Dinamo Brașov, pentru a doua oară campioană

clubului Petro- 
care de cîțiva ani se 
preajma selecționate- 

juniori, mai lntîi la

Adrian VASILESCU

(Continuare In pag 2-3)

înaintea ultimelor 
partide ale turneului 
pentru locurile 1—4 al 

, pionatului Republican 
? juniori și școlari, de la 

ța, orice pronostic 
echipa care va îmbrăca 
courile cu tricolor era hazar
dat. Candidau ...toate cele 
4 echipe : C.S.Ș. Dinamo Bra
șov, C.S.Ș. Minaur Baia Mare. 
C. S. „Mihai Eminescu" Iași, 
venită „tare" din urmă, și 
C.S.Ș. Universitatea Craio
va. Au cîștigat brașovenii. în- 
vingîndu-i cu 35—33 pe băi- 
mărent, intr-o partidă pli
nă de incertitudine, în care e- 
levii antrenorului Mircea 
Ioan Bucă au continuat să a-

l ■

două 
final 

dam
pen tru 
Bistri- 

privind 
tri-

Conferințele organizațiilor sportive

lotul 
bine 
tat _
atît la Poiana Brașov, cit și la 
Ploiești, unde au avut loc 
și două partide de verificare 
(2—1 cu divizionara „B“ 
Petrolul și 5—0 cu echipa de 
juniori a clubului ploieștean), 
care, prin utilitatea și des
fășurarea lor, au 
tonusul juniorilor 
de Gheprghe Staicu.

ridicat 
antrenați 

Acesta
W\\\\\\\\\\\\\W

• MECIURI disputate pînă în 
prezent : Spania — Danemarca 
4—2, Austria — Spania 1—2, Aus
tria — România 1—1 șl Dane
marca — Spania 2—0.

CLASAMENT
3 2 0 1 0—3 
2 10 14-4 
10 10 1—1 
I 0 1 1 1—3

I. Spania
1. Danemarca
1. România
4. Austria

4 
t
1
1

OBLIGAȚII d
Datele la zi ale mișcării 

sportive din județul Vaslui re
levă o anumită creștere, nu 
numai cantitativă, ci și — mai 
important — calitativă, in 
unele privințe prin raportare 
la preexistent, în altele prin 
trimitere directă la ceea ce 
s-a realizat ca nou, în pre
mieră, de cîțiva ani încoace, 
perioadă analizată cu prile
jul recentei Conferințe de 
dare de seamă și alegeri a 
C.J.E.F.S. Asupra unora din
tre aceste date se cuvine să 
ne referim, Întrucât din ci
frele și, mai ales, din semni
ficația lor faptică se desprind 
argumentele pozitivului din ac
tivitatea desfășurată, și pe 
meleagurile vasluiene, în aria 
mereu mai extinsă a sportu
lui. Cîteva dovedesc, înainte 
de toate, o întărire a carac-

SPORITE PENTRU VIITOR
terului de masă al participării 
la acțiunile Inițiate sub ge
nericul Daciadei. O posibilă 
diagramă a „sportului pentru 
toți" ar înregistra, cu certitudi-

Județul VASLUI

ne, o curbă ascendentă a 
participării, datorată și condi
țiilor create prin grija orga
nelor locale, și unor impulsuri 
organizatorice, șl unor iniția
tive pe plan județean sau lo
cal, șl unei mai strînse cola
borări între factorii cu atribu
ții în acest domeniu.

Baza activității de masă O 
constituie, ca și prin alte 
părți, (portul școlar și, in ge-

neral, cel practicat de tineret, 
predispus să se afirme și pe 
arenele competițiilor de tot 
felul. Cum s-a arătat în do
cumentul de analiză supus 
dezbaterii, o simplă adunare 
făcută la finele anului trecut 
a evidențiat că fișele de con
curs au consemnat un _ 
centaj de cuprindere a elevi
lor în marea competiție națio
nală de circa 95 la sută : 32500 
din ciclul primar, 33000 din 
învățămîntul gimnazial și pes
te 21 000 din cel liceal și pro
fesional, la care — printr-o 
„plusare" logică, în relație cu... 
perspectiva — trebuie adău
gați și cei peste 8600 de pre-

George ROTARU

pro-

plioe (ca și reprezentanta la
șului), 
mobilă, 
victoriei 
gabarit 
joc și 
(anul 
Brașov 
juniori 
jucători de 1.89. 1.90, 1,91 și 
chiar de 2,03 metri (Sebastian 
Bota), formația brașoveană 
a evoluat crescendo. și-a 
oonstrult metodic victoria fina
lă, mizînd —. cum scriam — 
pe o apărare bună și pe „tu
nari" greu de ținut, care au 
tras și de pe semicerc, dar și 
de la distanță, și intre care a 
excelat Sebastian Bota, care 
avea să devină și golgeter (73 
de goluri înscrise). Poate că. 
beneficiind și de aportul 
celei mai bune extreme stingi 
(Bogdan Oană. accidentat în 
meciul al doilea și nerecupe- 
rat), brașovenii ar fi ciștl- 
gat mai clar. Așa însă, vic
toriile lor au fost obținute la 
diferențe minime : după 27—21 
cu C.S.Ș. „Dobrogeanu Gherea" 
Ploiești, 24—24 cu C.S.Ș. Vii
torul Cluj-Napoca. 22—21 ou 
C.S.Ș. „Mihai Eminescu" Iași 
în grupă (locul 1). 30—29 cu 
C.S.Ș. Univ. Craiova și 35—33 
cu C.S.Ș. Minaur Baia Mare.

Și turneul final al băie
ților, în ansamblu, s-a arătat, 
față de trecut. în progres, dar 
Jocul a fost — la majoritatea 
echipelor — mai modest decît 
al fetelor, din punct de vede
re tehnic, mai lent, accelerări
le de ritm fiind însoHte cel 
mal adesea de pierderea con
trolului mingii și de ratări,

Mircea COSTEA

apărarea
care asigură 

in handbal.
mai adecvat 

o îndelungată 
trecut C.S.Ș.
a fost campioană și la 
II, și la juniori I), cu

(Continuare in pag. 2-3)

agresivă 
azi baza 

Cu un 
acestui 

instruire 
Dinamo

(Continuare In pag. 2-3)



DUBLA PERFORMANȚA A OINIȘTILOR DIN SUCEAVA
La numai o săptămînă de 

cînd juniorii și-au desem
nat laureuții în cadrul ge
neros al Daciadei, iată că sîm- 
bătă și duminică a fost rîndul 
liceenilor 
tîietatea în

1 Campionatului 
unităților de 
groindustrial. 
meroasele 
start, 
rie în victorie, s-au 
stadionul Chimia 
Prahova), întrecindu-se după 
o formulă cu doi „capi de se
rie" și un turneu final de pa
tru formalii.

Cele zece finaliste fiind de 
forțe sensibil egale, trage
rea la sorți n-a influențat 
echilibrul valoric din oele 
două grupe, astfel că am asis
tat la partide viu disputate, în 
care niciuna din protago
niste n-a putut evita... înfrîn- 
gerea, unele fiind depar
tajate în clasamentul prelimi
nariilor de punctaveraj. Ou 
un plus de tehnică în execu
tarea paselor, ochirea adver
sarilor și minuirea bastonului, 
procedeu unde au obținut 
puncte suplimentare, tinerii 
de la Liceul industrial I.I.C. 
nr. 3 Suceava (antrenor — 
prof. I- Braicu), Liceul agro
industrial Salonta (prof. V. 
Fantea), Liceul agroindus
trial Băilești (prof. Al. Milo- 
teanu) și Liceul agroindustrial 
Bărcănești (maistru-instructor 
T. Pisău) s-au calificat în tur
neul final. Din păcate, în 
meciul decisiv pentru ocuparea 
celui de-al patrulea loc, din
tre 
din 
ultima a fost sancționată, 
nedrept, 
puncte, tocmai 
conduceau cu 7—2 
dreptau spre

să-și dispute 
ultimul act 

Republican 
învățămînt 

Zece 
echipe 

care au mers

din 
aliniate la 
din victo- 
întîlnit pe 

Brazi (jud.

Jucătorii de la Lie. ind. 
in 1989

fapt ce a 
niștii din 
Păcat !

Așa cum _ . ,................. ..
ciurile decisive jucătorii și-au 
apărat șansele cu ardoarea 
specifică vîrstei, meciurile ri- 
dieînda-se la o cotă calitati
vă superioară celor din pre
liminarii. Echipele din Su
ceava și Salonta, participante 
și la finala pe țară a Cam
pionatului de juniori de la 
Sibiu, și-au valorificat plusul 
de experiență în meciurile 
„tari", detașîndu-se printr- 

bine armonizat la 
mingii" fală de 

lor. Devenind 
săptămînă în. urimiă 
ai

demobilizat pe oi- 
județui Constanța.

se anticipa, în me-

nr. 3. Suceava, dubli laureafi
Foto : V. CÎRDEI

echipa locală și cea 
oomuna Poarta Albă,

Pe 
de arbitraj cu două 

cînd oaspeții 
și se în- 

turneul final,

un joc mai 
„prinderea 
adversarele 
cu numai o 
cîștigători 
școlar — ediția 
din Suceava au 
mențină titlul 
trecut la „naționalele" liceelor 
agroindustriale.

Rezultatele turneului final, tur: 
Salonta — Suceava 13—10, Băr- 
cănești — Băileștl 11—6. Suceava 
— Băilești 14—8, Salonta — .
Bărcănești 2—5, Bărcănești — 
Suceava 4—13. Băilești — Salonta

Campionatului 
1989, oiniștii 
reușit să-și 

cucerit anul

«—28; retur: Suceava — Salonta 
5—4, Băilești — Bărcănești 7—0, 
Băilești — Suceava 2—18, Bărcă
nești — Salonta 4—7, Suceava — 
Bărcănești 8—6, Salonta — Băi
lești 10—6.

CLASAMENT FINAL: 1. Llc. 
ind. I.I.C. Suceava IC p, 2. Sa
lonta 14 p, 3. Bărcănești 10 p, 4. 
Băilești 8 p, 5. Poarta Albă. 6. 
Sibiu, 7. Nucet, 8. Rm. Sărat. 9. 
Sighișoara, 10. Sendricenl.

Se cuvin citeva cuvinte de 
preeiere organizatorilor, condu
cerea Liceului agroindustrial 
Bărcănești (director — Gh. Dră- 
gușoiu) asigurind condiții irepro
șabile desfășurării competiției. 
Foarte operativ secretarul con
cursului, T. Prădatu (București), 
iar prestațiile cunoscuților arbi
tri V. Derșidan (Oradea), P. Is- 
trate (Sibiu), V. Comșa (Că
lărași) și Al. Bobeică (București) 
— competente și autoritare.

Troian IOANIȚESCU

a-

întotdeauna, „Cupa 
I.A.M.S.A.T. (întreprinderea 
Antrepriza de Montaj și Ser
vice Automatizări și Teleco
municații) a reunit la start 
un număr foarte mare de te- 
nismani : 102. A fost, se spu
ne, ca și un campionat națio
nal. Dar afirmația are ca 
suport doar întrecerea femi
nină, unde a fost înregistrată o 
singură absență 
(Loredana Bujor)... 
panții la concursul 
maia (terenurile 
lui Pelican) au 
lor citeva sute de 
veniți zilnic, multe 
echilibrate, spectaculoase, cu- 
legînd pe merit aplauze

Au atras atenția în special 
disputele feminine, unde ni
velul tehnic a fost evident mai 
ridicat decit în cele mascu
line. Au meîntat de-a dreptul 
evoluțiile junioarei Ruxan- 
dra Dragomir (17 ani), care 
a pătruns pînă în finala 
concursului de senioare, după 
ce le-a întrecut pe tind pe 
Diane Samungi, în „optimi", 
Andreea Vane (16 ani), în 
„sferturi" 4 (acesta fiind de
clarat și premiat drept cei mai 
frumos meci al concursului), 
respectiv pe Teodora Tache, 
in semifinală, fiind stopată 
doar de campioana en titre. 
Florentina Curpene (și ea
în formă foarte bună). Și 
pentru că am vorbit de timi- 
șoreanca 
spune că ea 
ria bună de 
în acest an, 
ceasta dată, 
oarelor, în 
Martin.

La seniori 
Cons tan ti nescu, 
judecat, în 
a doua oară,

transmisibilă, 
frumoasă, 
tat), în

I
I

PR

ÎN ÎNTRECERI. PROFESORII
(Urmare din pag. 1)

Concurenți și concurente din 
6 județe (Bacău, Brașov, Co- 
vasna. Dîmbovița, Ialomița, 
Olt) și din Capitalii au rele
vat, în cele mai multe cazuri, 
că majoritatea participanți- 
lor ar fi putut rămîne mai de
parte în aria performanței- 
Launeații la șah, spre exem
plu, Ionica Porumbel și Vic
tor Constantin, 
ai județului Olt ; 
nismenii, în 
Tulbure — 
Niculescu — 
terminat în 
și finala pe 
la Timișoara, 
faptul că primul între jucă
torii de tenis de masă a fost 
un profesor de... 
Gheorghe Brehariu, 
Liceul „C. A. Rosetti" 
pitală, situat pe 
(3) și la ultimul act 
petiției. E.... r

reprezentanți 
apoi te- 

frunte cu Iulia 
Brașov și Silvian 
București, cane a 
frunte, ulterior, 

țară a „Cupei", de 
Să mai notăm

care 
aserne- 
adevă-

notabilă. 
Partici- 

de la Ma- 
complexu- 

oferit re
specta tori, 

meciuri

Andreea Vane, vom 
și-a continuat se- 
rezultate obținute 
cîștigînd, de a- 
întrecenea juni- 
finală cu Isabela

a cîștigat Răzvan 
, care și-a ad- 
acest fel, pentru 
trofeul (o cupă

CONFERINȚELE ORGANIZAȚIILOR SPORTIVE
(Urmare din. pag, 1)

fizică, 
de la 

din 0a- 
podium 

— al com-
Dar, poate mai con

vingător decit toți cei mențio
nați pînă acum s-au pre
zentat echipele de volei ale 
Bucureștiului, avind intre ti-

tulari pe Dan Poroșnicu, în 
prezent antrenor la C.S.Ș. 5 
Rapid, și pe Nicoleta Dumi
trescu, profesoară la Școala 
nr. 310, ambele unităti de pe 
cuprinsul Sectorului 6, care, 
după ce au dominat in trece
rea pe zonă, s-au „repetat" și 
la finala din municipiul de pe 
Bega, demonstrînd — ca și 
în urmă cu mulți ani — a- 
ceeași dăruire, inventivitate 
și finețe în acțiuni.

Singurul regret pe 
l-am trăit urmărind 
nea întreceri — o
rată șooală pentru spectatori — 
este acela că în tribune sau în 
jurul terenurilor de joc nu 
s-au aflat cei care ar fi avut 
cel mai mult de învățat de la 
„dascălii" lor de sport, adică 
elevii, de bună seamă primii 
chemați să urmărească o ase
menea competiție. Din res
pect pentru propriii educatori, 
dar și din nevoia de a-și îm
bogăți cunoștințele, de a-și 
perfecționa tehnica, de .a“Și 
pune ia punct strategia disci
plinei îndrăgite...

FESTIVALUL VOLEIULUI COPĂCEAN

(Urmare din pag 1)

renurile excelent amplasate ale 
Școlii generale din Copăcel. 
Deși apropierea Munților Fă
găraș (avind încă zăpadă pe 
creste) se face simțită, atmos
fera mai rece se va „încălzi" 
brusc datorită— energiei de
clanșate de competitori, pre
cum și încurajărilor și aplau
zelor continue ale spectatorilor. 
După dispute în care a pri
mat dorința de a obține vic
toria și mai puțin etalarea 
subtilităților tehnice ale vo
leiului, clasamentul, întocmit 
de juriul de concurs, condus 
de FI. Satnoianu și V. Nisi- 
peanu, se prezintă astfel :

Fete, sport de masă : 1, CIBO 
Brașov (instructor — C. Pascu), 
2. Spartac Brașov, 3. Celuloza 
Zărnești, 4. Dacia Copăcel., 5. 
Școala Șercaia ; băieți, sport de 
masă : 1. — • 
2. Dacia 
Șercaia ; performanță : 
Tractorul Brașov (antrenor — M. 
Doruș), 2. Liceul industrial Trac
torul, 3. Liceul nr. 7 Brașov. 
Organizatorii au stabilit și pe cei 
mai buni sportivi pe posturi — 
cel mai compleți jucători : Vio
rica Țirlă (CIBO Brașov) șl Ce
zar Curelariu (Liceul Tractorul) : 
trăgători ; Luminița Spiridon

Nltramoniă Făgăraș, 
Copăcel, 3. Recolta 

1. C.S.Ș.

(Spartacus) și Manfred Ehrman 
(CSȘ Tractorul) ; ridicători : 
Mioara Chlrlac (CIBO Bv.) șl 
Viorel Gal (Liceul industrial 
Tractorul) ; cei mai tineri : Ali
na Pîrău (Celuloza Zărnești) și 
Viorel Radu (CSȘ Tractorul).

S-a lăsat înserarea și, o 
dată cu ea, ploaia, care, după 
ce a amenințat tot timpul des
fășurarea concursului, a înce
put, rar, să cadă. Totuși, ea nu 
a constituit un impedim ‘nț 
pentru disc-jokey-ul Horațîu 
Raicu, care a ținut „în priză" 
întregul auditoriu. Umbrele 
tremurătoare ale dansatorilor 
se răsfrîng amplificate pe pîn- 
za corturilor, focurile de tabă
ră trosnesc în superba gră
dină a școlii. Din corturi, un 
amalgam de cîntece, glasuri 
tinere — acompaniate de stru
ne de chitară — răsună 
noapte...

... A doua zi, cea a mult 
teptatelor revanșe, ploaia a 
trerupt dreptul la replică 
sportivilor. Dacă la această e- 
diție revanșele nu au fost a- 
cordate, în schimb, organizato
rii (prof. Angela Funarin, Ilie 
Puia și Nicolae Grancca) au 
dat asigurări că și la anul, la 
ediția jubiliară, a XX-a, vor fi 
așteptați cu aceeași caldă os
pitalitate.

școlari, de „șoimi" care au 
deprins să se avînte in între
ceri anume rezervate lor, care 
au început să știe că în pro
gramele lor săptămînale exis
tă șl „ore de sport". Seria 
campionatelor interne si inter- 
școlare pe localități și' catego
rii de vîrstă a însumat, in 
1988, peste 25000 de elevi din 
clasele V—XII. Foarte adevă
rat, amintitul raport de parti
cipare nu trebuie privit în ab
solut, în fapt existînd — asa 
cum s-a precizat și în darea 
de seamă și în unele luări 
de cuvînt — diferențe de ni
vel, de interes și, nu în ulti
mul rînd, de responsabilitate 
intre unitățile școlare, suma 
„înscrișilor" nefiind totuna cu 
o activizare reală, permanentă 
și de fond a elevilor de pe 
diverse paliere de vîrstă. in 
cadrul competițiilor si acțiuni
lor Daciadei. Există si în ma
terie de sport, „premianți" in 
orașele și unele dintre comu
nele județului, dar și „cori- 
genți", datorită fie absențelor 
nemotivate sau fals motivate, 
fie prezențelor formale. In an
samblu însă, se constată o 
sporire a numărului acțiuni
lor de inițiere (inclusiv în dis
cipline ... netradiționale), care 
trebuie corelate cu cele de 
selecție, atît de necesare pri
menirii continue a „contin
gentelor" sportului de perfor
manță. In ultimii ani, au fost 
organizate aproximativ 400 de 
acțiuni de selecție (fiind tes
tați peste 30 000 de copii și 
juniori), în urma cărora 500 
sînt, actualmente, cooptați în 
secțiile de pregătire sportivă 
din cluburi și asociații sporti
ve. o inițiativă cu consecințe 
binevenite are la origine o 
tradiție, și anume aceea a 
popularității jocului cu balonul 
oval în municipiul Bîrlad. De 
cîțiva ani, aici, se desfășoară 
un campionat municipal 
rugby la nivelul școlilor 
liceelor, competiție’ care, 
răși, constituie un fe’l 
„curs"

precădere în oele 7 ramuri pri
oritare avute în atenție. In
tre acestea, atletismul

în

aș- 
în- 
al

de 
Și 

ia- 
— — de 

„curs" de inițiere și, totodată, 
baza de masă pentru ridicarea 
de viitori jucători ai divizio
narei A Rulmentul, nume bi
necunoscut în acest sport, care, 
firesc, așteaptă un reviriment 
și dinspre acest centru rug- 
bystic.

Dar, pentru că am ...intrat 
în terenul sportului de per
formanță, să „punctăm" și o 
seamă de reușite care demon
strează nu numai o mai mare 
preocupare pentru integrarea 
județului în aria respectivă, 
pentru sporirea numărului de 
sportivi legitimați (500 mai 
mulțl, în ultima perioadă), 
pentru realizări și rezultate 
superioare, in crescendo, cu

—--------- pare
sa-șl fi deschis drum, îndeo
sebi prin grupul „de lucru" 
format la C.S. Viitorul Premi 
Vaslui, care a produs cîțiva 
alergători (Mihaela Vârlan, Iu
lia State, ștefanei Tipu, între 
ei) cu locuri de podium și cu 
medalii la campionatele na
ționale și la unele concursuri 
europene „de lansare" pe cu
loarele marii performanțe. 
Rugbyul a „propus", la rîn- 
du-i, patru nume în loturile 
naționale, după cum unii din
tre tinerii descoperiți și cres
cuți în județ au fost promo
vați, la alte sporturi, în echi
pe. din diviziile A și B. Vas- 

? dat Și 8 candidați o- 
limpici, dar, din păcate, jude
țul nu are încă un centru o- 
limpic propriu, obligație 'de 
care va trebui să se achite 
eu răspunderea de rigoare în 
viitorul apropiat. Cum a ’ re
marcat un participant la dez
bateri, un sport „deloc obi
dit", care a intrat pe ..undele 
înaltei performanțe, este radio
amatorismul (Radioclubul 
dețean s-a situat de două 
consecutiv pe locul 1 la 
ternaționalele" României, 
1988 trei dintre sportivii’ 
Lucian Arsene, Ștefan Păiș și 
Florin Ene, fiind componenti 
ai echipei naționale care s-a 
clasat a doua la C.M. de unde 
scurte).

Insă — după diferite indicii, 
cum s-a și observat în dezba
terile Conferinței județene __
rezultatele sînt sub cerințele 
la zi și de perspectivă, ca și 
sub posibilitățile proprii. Sec
țiile unor asociații (judo, spre 
exemplu, și ... fotbal, ca să 
amintim și „cel mai popular 
sport") ba promovează, ba re
trogradează, ceea ce pune sub 
semn de întrebare volumul, 
intensitatea și continuitatea 
pregătirilor, ca și modalitățile 
de selecție și „de trecere" în 
rîndurile sportivilor de perfor
manță. Numărul sportivilor 
dați de județ loturilor națio
nale este încă mic, probînd, 
în unele cazuri, doar calcule 
„pe mediocritate". Sînt și alte 
„minusuri" care, erectiv, scad 
din realizările vasluiene pe 
plan sportiv. Nu fără temei, 
planul adoptat la Conferință 
este considerat în prevederile 
și indicatorii lui ca minimal, 
o autodepășire fiind mai mult 
decit necesară, începînd chiar 
cu anul în curs. Viitorul — o 
denumire ...asociată unor 
chipe care, în prezent, 
împreună, desigur, cu 
pentru o nouă creștere 
seamnă, și pentru 
„mai repede, mai sus, 
puternic", folosind o 
bine știută din însăși 
sportului.

sebi prin grupul „de

Vaslui, care a produs

ju- 
ori 

„In- 
în 

săi,

e- 
„trag", 
altele, 

— în- 
Vaslui, 

mai 
deviză 
lumea

CUPA I.A.M.S.A.T." LA TENÎS-0 REUȘITA
deosebit de 

din lemn sculp-
timp ce cuplul

Mirela Buciu, Bela Mozeș se 
află la a treia victorie la mixt 
(din tot atîtea Posibile).

Rezultatele finalelor individual, 
senioare: Florentina Curpene
(Progresul Energomontaj) — Rux- 
andra Dragomir (Victoria 
CCIAG) 6—3, 6—0, seniori: Răz
van Constantinescu — Lucian 
Vespan (ambii Victoria CCIAG) 
6—4. 6—3; dublu feminin: Ga
briela Precup, Andreea Vane (E- 
lectrica Timișoara) — Florentina 
Curpene, Otilla Pop (Progresul 
Energomontaj) 6—4, 5—7, 6—4;
dublu masculin: Răzvan Constan
tinescu, Bela Mozeș (Victoria 
CCIAG, Dinamo Brașov)' — Lu
cian și Iulian Vespan (Victoria 
CCIAG) 6—3, 7—6, dublu mixt; 
Mirela Buciu, Bela Mozeș (Stea
ua, Dinamo Brașov) — Gabriela 
Precup, Silviu Gorgan (Electrica 
Timișoara. Mecanica Bistrița) 
6—4, 3—6, 6—2; junioare: Andreea 
Vane — Isabela Marrin (Politeh
nica Buc.) 6—1, 6—4; juniori: 
Cătălin Naiden (Dinamo) — Ste- 
lian Gima (C.S.ș. 2 Petromar 
Constanța) 0—6, 7—6, 6—4.

Doino STANESCU
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TITLUL LA HANDBAL

(Urmare din pag. 1)

u 
de

I

Iinclusiv în aruncările de 
7 metri. Fozitivă a fost, 
departe, combativitatea și este 
meritul juniorilor de a se fi 
menținut in spiritul fair-play- 
ului și în momentele cele mai 
fierbinți ale partidelor.

Și a mai fost ceva : spiritul 
de echipă. Jocul colectiv, 
întrajutorarea, suplinirea în 
fazele de atac sau apărare, 
lipsa reproșurilor cînd ci
neva a greșit, toate acestea la 
cele mai multe dintre compe
titoare. Și ca să nu lăsăm 
impresia unei pledoarii pro 
domo. vom argumenta ou 
exemplul cel mai concludent, 
oferit de echipa C.S.Ș. „Mihai 
Eminescu" din Iași (antre
nor Iulian Hatură) care, fără 
„vîrfuri" notabile, a reușit 
să se claseze pe locul al doi
lea, fiind la un pas de titlu. 
Spre deosebire de C.S.Ș. Mi- 
naur, de pildă, de la care se 
aștepta mai mult, avind trei 
jucători remarcabili (Cătălin 
Popovici, Eugen Bota și Ma
rian Viman), dar care a ocu
pat numai locul al treilea...

Clasament: 1. C.S.Ș. DINAMO 
BRAȘOV 9 p. campioană repu
blicană de juniori și școlari, 2. 
C.S.Ș. „Mihai Eminescu" Iași 7, 
3. C.S.S. Minaur Baia Mare 5, 4. 
C.S.S. Univ. Craiova 3, 5. C.S.S. 
Viitorul Cluj-Napoca, 6. C.S.Ș. 
Roman, 7. C.S.ș. „Dobrogeana 
Gherea" Ploiești, 8. C.S.Ș.- Pe
trolul Moreni. x

După cum se vede, nici la bă
ieți și nici Ia rete Capitala nu e 
avut reprezentante în turneul fi
nal al campionatelor de juniori 
la handbal 1

Premiile oferite de C.J.E.F.S 
Bistrița au revenit jucătorilor 
Sebastian Bota (Brașov) — gol- 
"eter. Eduard Fotache (Iași) - 
cel mai bun portar și Cătălin 
popovici (Baia Mare) — cel mal 
tehnic. , ...Lotul echipe! campioane: Că
tălin Tincu, Radu Paiade, Ma
rius Croitoru, Dan Baboi, Ga
briel Grigoraș, Ștefan Tomescu, 
Bogdan Oană, l-lorm Motoc, Mi
hai* Bolog, Octavian Paiade, Ma
rius Nica, Cosmin Trușcă, Mi
hai Manea. Sebastian Bota.

Iată notele acordate de antre
norul secund al lotului de juni
ori, Florin Voiculescu: bine - | 
C.S.Ș. Dinamo Brașov, I
„Mihai Eminescu", C.S.ș. Univ. * 
Craiova, C.S.ș. Minaaro®aia,7^®.‘ 
re • satisfăcător — C.S.Ș. VutO 
rul Cluj-Napoca, C.S.ș. Roman. 
C.S.S. „Dobrogeanu Gherea Pio 
iești; nesatisfăcător — C.S.Ș. Pe
trolul Moreni.
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ANUNȚ
I.D.M.S. BUCUREȘTI In

formează publicul intere
sat că se primesc înscrieri 
prin transfer opțional al 
cumpărătorilor care au 
banii depuși la C.E.C. în 
cont pentru autoturism, 
astfel :
• Autoturisme OLTCIT 

— pînă la data de 31 de
cembrie 1988.
• Autoturisme DACIA 

1410 SPORT pînă la data 
de 30 septembrie 1987.

înscrierile se efectuea
ză la Complexul auto 
București, str. Valea Cas
cadelor nr. 24, sectorul 6. 
București.

I.D.M.S., prin Comple
xul auto București și prin 
Magazinul auto Timișoa
ra, oferă spre închiriere 
rulote auto „FELICIA" 
2800 pentru persoape.

Autoturismele DACIA 
500 se livrează la prezen
tare cumpărătorilor care 
au banii depuși tn cont 
pentru autoturism . pînă 
la data de 31 martie 1989.

Livrările se efectuează 
în funcție de stocul de 
autoturisme DACIA 500 și 
de capacitatea de livrare 
a magazinului auto.
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*E EȘALONUL SECUND
Le minute în divizia secundă. Au mai rămas 
•e, fără semnificații. Ne referim la trio-ui 
1 — Jiul — „Poli" Timișoara, care se prngă- 
n nou. pe prima scenă. Cele trei merituoa- 
deci, practic punct luptei „din față“. A mai 

solul". Dar și aici numărul necunoscutelor 
a a 32-a. Mai sînt de stabilit doar trei sau 
care vor avea în ediția următoare statut de 
rezultatele importante ale rundei de dumi- 

îtoria echipei Aripile Bacău la Cîmpulung 
formației C.F.R. Timișoara la Zalău. dar 
îcte obținute, în luptă directă, de Metalul 
ra Daciădei.
luminică, cîteva întîlniri se vor disputa la 
cele mai înalte : Electrocuteze Craiova — 
letalul Mija — A.S/Drobeta Tr. Severin, 
a Reșița. Dar pînă atunci iată relatări de la 
'■duminica trecută.

METALUL MIJA : Vlădescu — 
N. Rus, NÂSTASE, PÎRȘE, Nistor 
— DESPA, Scripcaru (min. 75 
Fumea), IONIȚA — Tudor (min. 
63 Trandafir), AL. RUS, Stoiciu.

MINERUL MOIBU : NIȚA — 
Păsat, Fotache, Dobrică, Dumi
tra — Napu (min. 84 Fîntîna), 
Sișcă (min. 61 Păiuș), Cojocaru, 
SUICEANU — Iacob, MUSTAȚA.

Pompiliu VINTILÂ

ÎNTR-UN SINGUR SENS...

C S Tîrgoviște — E. €. M. Caracal l-o (0-0)
•ENSIVÂ A GAZDELOR
:amț — Steaua Mizil 4 0 (2-0)
prezentat 
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l AMAR- 
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1 intoar- 
-inei ml* 
i AMAR- 
ntajul e- 
plasă, cu 
■se trimi- 

Cepoiu. 
oaspeții 

>u — mai.
r Galeș 

38) ra- 
upă pau

ză — cu linia lor de inaintași 
in mare vervă —, gazdele men
țin la o cotă ridicată ritmul o- 
lensivei, Întreprind acțiuni spec
taculoase și marchează incă 
duua goluri aplaudate prin CE
POIU (in min. 62 și 11). De 
menționat că Ceahlăul a mai 
ratat și un penalty (min. 69), 
cînd șerban a respins șutul lui 
Mlronaș, după care Cepoiu a tri
mis mingea in bară. Echipa din 
Mizil ar fi putut Înscrie măcar 
golul de onoare, pe care l-ar fi 
meritat, dar, in min. 80, Butoiu
— după o impetuoasă pătrundere 
in careul advers — a luftat in 
momentul șutului. Arbitrul I. 
Piștea (Baia Mare) ar fi trebuit 
să se arate uneori mai autori
tar in sancționarea tendințelor 
spre duritate (fundașul Birca 
merita Încă din prima repriză 
cartonașul galben) sau a acte
lor nesportive (portarului șer
ban i se cuvenea chiar cartona
șul roșu).

CEAHLĂUL : Coșereanu — A- 
XINIA, Buhuța, Mironaș, Birca
— DUMITRESCU, Marc (min. 34 
Oprea), Gherghe — AMAR- 
GHIOALEI, CEPOIU, CHERTIC.

STEAUA MIZIL s Șerban — 
Nuțu, Stanciu, P. Costin, DRĂ- 
GILĂ — Goia, Galeș (min. 56 Ni- 
culița), Cosma, GUȘA — Ene, 
Butoiu.

Constantin FIRÂNESCU

In fața unor tribune slab 
populate, gazdele (antrenor Du
mitru Gheorghe) atacă din pri
mele minute, fără consistență 
însă, aruneînd mingi către un 
trio ofensiv destul de laborios, dar 
ineficace, o notă în plus, totușj 
pentru Chircă, tehnic și activ, 
fost internațional de juniori și 
cel mal bun jucător al gazde
lor în acest meci, pe la care 
au trecut mai toate acțiunile o- 
fensive ale echipei sale. Prima o- 
cazie a fost a lui Tureu (min. 
5). In continuare, dominarea lui 
C. S. Tîrgoviște este cvasitotală 
(suturi la poartă : 29—2, dintre 
care pe spațiul porții 10—0, ra
portul de cornere fiind de 7—0), 
însă lipsa de luciditate și coeren
ță în atac ușurează mult misiu
nea apărării echipei din Cara
cal (antrenor Ștefan Cherănoiu). 
Multă vreme, caracteristice ata
cului tîrgoviștean vor fi centră
rile înalte, stereotipe. Au fost 
însă șl cîteva momente mal 
„calde" la poarta lui durea : 
min. 20, șut Chircă în stînga, 
jos, blocat ; min. 21. Obreașcu 
ratează de la numai 5 m ; min. 
47, „transversală" la șutul lui 
Chircă : min. 66, mare aglome
rație în careul mic șl șuturi

consecutive în blocaj, de la doar 
cițiva metri ; min. 80, la centra
rea lui Chircă mingea cade pe 
„transversală" etc. Defensiva a- 
glomerată a oaspeților lansează, 
în acest timp, foarte rare con
traatacuri, însă destul de peri
culoase, ca acelea din min. 26 
(șut Popa, imprecis, din careu) 
și mai ales din min. 56, cînd 
se putea schimba soarta parti
dei : după un luft al lui Badea, 
Popa preia mingea și este faul
tat în careu, însă jocul conti
nuă. In sflrșit, in min. 88, Nl- 
culciolu este și el faultat in ca
reul oaspeților, care vor protes
ta îndelung la penalty-ul acor
dat și apoi transformat precis 
de CALIN : 1—0 salvator pentru 
gazde.

A arbitrat I. Schiopu (Focșani). 
C. S. TÎRGOVIȘTE : Mîndrilă 

— TOMA, TUDOR, Badea, An- 
drieș — Barbu (min. 55 Rădu- 
canu), CALIN, TURCU (min. 61 
Niculcioiu) — Vișan, Obreșcu, 
CHIRCĂ.

F.C.M. CARACAL : CIUREA — 
MOGOȘANU, DICUȚ, ROȘCA, 
Moraru — TERTECI, Plotoagă, 
Popa, Stan (min. 71 Pătru) — 
Bărbulescu. Răducu.

Mugurel POPOVICI

SPECTACOL PLĂCUT, VICTORIE MERITATĂ

Tractorul Brașov — Elcctropufcrc Craiova 3-1 (2 0)

INTRE VESTIAR

naltyul, înscriind unicul gol al partidei 
li Plopeni (1—0) Foto : Gabriel MIRON

Vreme potrivnică fotbalului la 
Brașov, frig și burniță sîcîitoare 
și, desigur, un teren alunecos, 
în consecință a cîștigat, pe de
plin meritat, echipa care a știut 
să se adapteze, din punct de 
vedere tactic acestor condiții. 
Gazdele și-au dat seama că sin
gura modalitate de a concretiza 
dominarea teritorială era utili
zarea șutului de la distanță (17 
la număr — 9 pe poartă, „spe
cialist" — Manta) și a „dema
rajelor" pe extreme (Glăvan și 
Ad. Vasile), încheiate cu cen
trări „tari" în fața porții. De 
altfel, printr-un asemenea șut, 
de Ia 25 m, la vinclu, MANTA 
avea să deschidă scorul în min. 
29. în min. 45, Ad. Vasile face 
o cursă, caracteristică, pe dreap
ta, centrează înapoi și FL. VA
SILE, „din prima", înscrie : 2—0. 
Pentru ca, în min. 87, Ia un cor
ner executat de harnicul Han- 
drea, fundașii centrali craioveni 
să se „invite" reciproc și AD. 
VASILE să împingă balonul, de 
Ia 2 m, in plasă : 3—0. De cea

laltă parte, craioveni! au lăsat 
o bună impresie „artistică" cu 
contraatacuri bine concepute, 
însă care se „stingeau*• in preaj
ma careului advers (doar 5 șu
turi la poartă). Totuși, ei vor 
înscrie golul de onoare, în min. 
89, cînd CĂRBUNARU și-a „fă- 
cut" o minge piCntre apărăto
rii adverși, mareînd pe lingă 
Ungurianu. o notă bună ambe
lor combatante pentru fair-play- 
ul instaurat pe teren.

A arbitrat A. Czikmantori (Tg. 
Mureș).

TRACTORUL : Diugan (min. 
80 Ungurianu) — Anghel (min. 80 
Șișcă), Goran, Fl. Dumitrescu, 
MUREȘAN — Moșoman, MANTA, 
HAND REA — GLAVAN, AD. 
VASILE, FL. VASILE.

ELECTROPUTERE : Dumitru
(min. 46 Preduț) — BARBUCEA- 
NU, CARBUNARU, Matei, Ștefă- 
nică — PRUNA, Sorohan (min. 
65 Crețu). Orbuleț. FIRÂNESCU 
— Petrișor, S. Zamfir.

Paul ZAHARIA
)ECIS IN PRIMA REPRIZĂ

alina — Dada Pitești 3 1 (3 1)
„REMIZĂ" FAVORABILĂ AMBELOR TABERE

osebite
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letalurgis- 
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e puncte. 
- e un fel 
ar —2 în 
nația Da- 
l puțin un 
at o întîl- 
iare risipă 
ul primei 
:are, de 

partidei, 
ație, Blăti- 
îă, uneori 
friiele jo- 
irosite de 
1 (min. 13 
echipa lo- 
dă scorul, 
șui ASAF- 
it de la 
lor nu se 
ată și, în 
egalitatea 
M. ZAM- 

ecizie ide- 
(cel mai 

jaspeților).
precipi

tă o scurtă perioadă, după care 
au forța de a sprinta in final de 
repriză, punctind de două ori. 
Prima dată în min. 37, cînd RA- 
DUȚ a transformat penalty-ul 
just acordat pentru faultul co
mis de Oiță asupra lui Popescu, 
iar apoi, în min. 44, prin MLA- 
DIN. cu o spectaculoasă lovitură 
de cap în urma unui corner.

Partea a doua a întîlnlrii nu 
a mai avut istoric, ambele echi
pe angajîndu-se într-un joc de 
uzură, fără valențe tehnice și 
spectaculare. Am reținut doar 
acțiunea personală a lui Păun 
(min. 60) și ocazia irosită de 
Preda (min. 67). Mult prea pu
țin !

A arbitrat D. Vătran (Arad).
METALURGISTUL; Banea — 

Mihaiu, Gheorghe, Mczăceanu 
(min. 68 Craioveanu). ASAFTEI
— Popescu, RĂDUT. Din, PĂUN
— MLADIN, Candea (min. 84 
Boicu).

DACIA: Bratu — Năstase, Ma- 
nolache, Cazan, Oiță — M. ZAM
FIR (mini 30 Dima), Ionescu 
(min. 75 Tunaru). TOMA. Șerban
— PREDA, Togan.

Adrian VASILESCU

Strungul Arad — „Poli" Timișoara 1-1 (o-l)

UMOS DUPĂ PAUZĂ

a - Minerul .lotru 2-1 (1-1)

Partida de la Arad dintre 
Strungul și lidera seriei a IH-a, 
„Poli" Timișoara, a stirnit un 
justificat interes, stadionul Strun
gul devenind de-a dreptul nein- 
capător (peste 6 006 de specta
tori). Și meciul a început cu 
atacuri susținute, declanșate de 
echipa locala, aflată intr-o situa
ție destul de critică în clasa
ment. Au fost 25 de minute de... 
foc la poarta lui Moise, perioa
dă în care Pîrvu (min. 2 — 
„cap" din 6 m afară), Bolborea 
(min. 8 — șut puternic pe jos, 
reținut cu dificultate de Moise), 
Sălăgean (min. 13) și Jurcă 
(min. 22 — „bombă" de la 20 
m, respinsă de Moise în „trans
versală") n-au reușit să fruc
tifice dominarea insistentă a for
mației lor. Experiența timișore
nilor — care s-au apărat foarte 
bine, dublajul funcționînd per
fect — a Început să-și spună 
treptat cuvîntul, astfel că jocul 
s-a echilibrat, finalul reprizei a- 
parținînd formației pregătite de 
C. Rădulescu șl I. Buzoianu, 
care, după ce a ratat o mare 
ocazie prin CHINA (min. 29), a 
deschis scorul prin același ju
cător : el a șutat destul de slab, 
Insă balonul s-a strecurat tn 
plasă pe lingă tînărul portar 
Dușan, Înlocuitorul titularului 
Clipa, accidentat. Peste cinci mi

nute, la cealaltă poartă, Sălă- 
gean a irosit o situație rarisimă.

După pauză. Strungul (pregăti
tă de M. Moraru și Gh. Curuțiu) 
a Început goana după egalare, 
sesizînd că o eventuală înfrîn- 
gere ar fi dus-o la minus 4 la 
„adevăr", ceea ce ar fi însem
nat să fie cu un... picior In 
„C“. Impulsionată de travaliul 
neobositului mijlocaș Labu, for
mația de pe Mureș șl-a întețit 
atacurile. Pe fondul unei renun
țări la jocul de contraatac al ti
mișorenilor, mulțumiți și cu va
rianta „remizei", care nu le a- 
fecta absolut deloc poziția de 
lider. Strungul a obținut ega- 
larea dintr-un penalty (acordat 
cu destulă larghețe de conducă
torul jocului) și transformat de 
BOLBOREA. în min. 74.

A arbitrat N. Voinea (Bucu
rești).

STRUNGUL : Dușan — Szell, 
Pîrvu, MIHALACHE, Ballnt — 
Ujvari, LABU, BOLBOREA, Jur
că — TITIHAZAN, Sălăgean 
(min. 66 Ghitaș).

„POLI" : MOISE — Pascu, Io- 
nuț, CRĂCIUN, VARGA — Vlal- 
cu, TIMOFTE, Bozeșan n, Băr- 
bosu — Trăistaru (min. 81 An
drea)), CHINA.

Gheorghe NERTEA

ibită pen- 
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ibelor for- 
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ipă pauză, 
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; mai nu- 
Niță (Mi- 

leseori cu 
trenor : I. 
tițiativa și 
jă Minerul 
ia), prin 
> și Mus- 
pt, deschi- 
rul. Aceas
ta. 25, cînd 
eva driblin- 
ă și, de Ia 
i șutat cu 

al porții 
ind : 0—1.
i fost de 
;ce, după

patru minute, DESPA, după o 
lovitură liberă de la 18 m, a 
restabilit egalitatea : 1—1. După 
pauză, Metalul a dominat înde
lung, Tudor (min. 57) a expe
diat balonul în bară, Niță (min. 
59) a deviat, în ultimă instanță, 
balonul trimis puternic de Al. 
Rus și, după un minut, gazdele 
s-au desprins în cîștigătoare. în 
acest minut (60), Al. Rus a luat 
o acțiune pe cont propriu, a in
trat în careu, portarul Niță a 
ieșit Ia circa 10 m, l-a trîntit, 
și arbitrul V. Titorov (Plopeni), 
care a condus foarte bine, a 
acordat just penalty, transformat 
cu precizie de NASTASE : 2—1. 
Pînă în final, gazdele au avut 
posibilitatea să-și mărească a- 
vantajul, însă portarul Niță 
(min. 80) a scos în corner lo
vitura liberă executată de Năs- 
tase, iar Stoiciu (min. 87) a 
luftat la 6 m de linia porții !

GRIPELE 20NALE ALE (AUPIONATILII REPUBLICAN
Intre 17 și 21 iunie se vor des

fășura întîlnirile din cadrul gru
pelor zonale ale Campionatului 
Republican al juniorilor II și III 
(ședințele tehnice vor avea loc 
în ziua de 17 iunie, ora 10).

JUNIORI H — la Bacău: 
F.E.P.A. ’74 Bîrlad. C.S.Ș. Bacău, 
C.S.M. Suceava; Medgidia: Oțe
lul Galați, F.C. Farul Constanța, 
S.N. Oltenița; Cîmpulung Mus
cel: Viitorul Pitești, Steaua, Glo
ria Buzău; Reghin: Mecanică 
Fină București, Viitorul Tg. Mu
reș, C.S.Ș. Nucet; Oradea: So
meșul Satu Mare, C.S.S. Cluj- 
Napoca, Gloria Bistrița; Deva: 
Chimia Rm. Vîlcea, Mureșul De
va, Tractorul Brașov; Lugoj: U- 
niversitatea Craiova, C.S.M. Lu
goj, U.T.A.

JUNIORI III — la Bacău:

Neamț, C.S.Ș. Suceava; Medgi
dia: Oțelul Galați. C.S.Ș. Con
stanța. S.N. Oltenița; Cîmpulung 
Muscel; Dinamo, C.S.Ș. Caracal, 
Viitorul Buzău; Reghin: Meca
nică Fină București, Viitorul 
Tg. Mureș, Petrolul Ploiești; O-

cunoștință. Am gindit. insă, 
în momentul cind ni s-a 
municat „unsorezecele" 
dului, că în locul lui 
fundaș stînga. ar fi 
juca altcineva decit L 
nea, acesta din urmă oarîn- 
du-ni-se 
înaintaș 
am mai 
prilejuri 
bine, chiar la debutul lui pe 
scena nrimei divizii) șt. 
Stoica este unul dintre tine
rii foarte talentat! ai fotba
lului nostru : dar si extrem 
de nervos, el aflîndu-se foar
te aproape (la îndepărtarea 
mingii după fluierul arbi
trului) de primirea cartona
șului galben. (G. Nic.).

10-
Rapi- 

et 
putut 

Ciolpo• LA IEȘIREA DE PE TE 
REN. în drum spre vestiare, 
Boldici îl felicita De Barba 
pentru prestația sa. bătîndu-1 
pe umeri și strîngîndu-1 mîi- 
niie cu căldură. „Șli tu 
făcut azi un meci bun", ou- 
tea fi replica portarului ra- 
bidist pe deplin meritată de 
acest Boldici. care. iată, 
pă destui ani petrecutl 
banca rezervelor sau în 
Ionul secund, revine în 
tenția iubitorilor 
• De indisponibilitatea 
Vameșu luasem, din
• DECEPȚIA a fost mare, duminică. în tribunele stadionului 

din Trivale, cind F.C. Argeș a pierdut un punct în fața echi
pei F.C. Olt. Spectatorii au fost nemulțumiți șl de evoluția 
mai mult decît modestă a favoriților lor. în discuție, ne lista 
vinovaților, era trecut și... antrenorul secund al oaspeților, 
Constantin Cîrstea, nu altul decît eel care multi ani a parcurs 
filiera jucător — antrenor — președinte la clubul piteștean : 
„Ne știa bine lipsurile și a dorit mult să se revanșeze după 
despărțire", se afirma. Este un punct de vedere. • Adevărul 
este însă că principalii vlnovați de semieșee au fost jucătorii 
argeșeni, dintre el. Ignat fiind un detașat „campion al ratări
lor", una mai clară decît alta. • „Cu mal multă îndrăzneală, 
puteam pleca cu ambele puncte. Prea mult am fost subordo
nați remizei albe" — spunea Pavel Truțescu, președintele lui 
F.C. Olt. (A.V.).
• HANDICAPATA încă de 
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turi. au făcut dificilă si mi
siunea brigăzii de arbitri. în
deosebi a „centralului" C. 
Gheorghe. care. însă a con
dus partida 
prestanță si 

de biliard, se 
verde care te

partea echipei 1 
replică deosebit 
să. S.C. Bacău 
trecut duminică 
te greu. După 
til. deși a evoluat cu 
aplomb._ * " '
cele din urmă 
Condițiile cam
• CA O ADEVARATA masă

stadionului F.C. Bihor. O masă ----- -----
Portarul Lăzăreanu. veteranul jucătorilor din 
tinuă să apere ca tn prima tinerețe. După meci, el ne-a spus t 
„îmi păstrez intacte reflexele datorită unei pregătiri zilnice 
susținute, dublate și de programul de înviorare pe care-1 efec
tuez acasă în fiecare dindineață. Numai așa voi putea juca 
pînă la 40 de ani". • La numai 32 de ani, arbitrul ploieștean 
V. Banu, care a oficiat la linie, n-a comis nici cea mal mică 
greșeală, semnalizînd eu promptitudine fiecare ofsaid. • Lui 
Mujnai i-a ieșit absolut totul. Driblingurile, fentele, preluă
rile de o exactitate de invidiat și centrările „ea la cart.?" au 
descumpănit în nenumărate rîndurl linia de fundași hunedo- 
reană. (Gh. Ner.).
• GAROAFELE COPIILOR,

înaintea partidei de la Sibiu. 
25 de copii de la centrul de 
juniori ai clubului Inter an 
înmînat cîte o garoafă celor 
22 de jucători 
Notăm 
organizatorilor, 
fi gîndlt el.
baliști sibleni. 
o narte a --------------- --
la tribuna a Il-a s-a aratat
nesportivă în momentul cind
crainicul stadionului . făcea 
prezentarea formației ’ vizita
toare ? E adevărat. în final 
spiritul de sportivitate a tri
umfat si la tribuna amintita 
dar... • Radu H a făcut du-
• UN MECI care se anunță--------

- ~ . a devenit pentru bucureșteni deosebit de greu din

de 
foar- 
emo- 
mult

înea l-a depășit
cu bins. • 
vitrege de

cu remarcabilă 
autoritate 'C.F.). 
prezintă gazonul 
îmbie la Joo. • 
Divizia A. con-

mimică cîteva incursiuni de 
„vulpoi". în stilul său. spre 
poarta lui Stelea. Toate 
ne-au plăcut, nu însă si si
mulările sale la orice contact 
cu adversarul, ceea ce a ri
dicat starea de tensiune din 
teren. După cum nu ne-au 
plăcut nici momentele de 
surescitare ale lui Vaișcovici. 
■ Cămătaru a înscris în 
partida cu Inter golul cu nr. 
201 de cînd joacă în Divizia 
A. El nu a renunțat, după 
cum se vede, la cursa de ur
mărire a golgeterului absolut 
Dudu Georgescu, care are în
scrisă în palmares cifra 252 
(S. Tr.l.

foarte ușor pentru Victoria, cel 
cu’AS.A.. a devenit pentru bucureșteni deosebit de greu din 
două motive esențiale: buna prestație a portarului Bir» și 
uriașele ratări ale elevilor lui Florin Halagian și Gheot„h- 
Timar • Cornel Cacovean, președintele clubului A.S.A. .na- 
inte de meci : „Singura noastră variantă este să jucăm astăzi 
frumos". Și, într-adevăr, „lanterna" a avut o prestație cu mult 
peste locul ocupat în Clasament. • Coraș. după minutul 96 
?Mi-am dorit mult două goluri și le-am înscris, deși fundașii 
â» ia a SJ1 au căutat să mă blocheze. Nu credeam că vom 
primi astăzi o replică atît de puternică". • Maier șl Szanto 
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mureșeană iși poate construi succesele necesare 
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• CA DE OBICEI, portarul 
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Tene, a făcut iarăși un meci 

A sosit poate mo- 
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Marki sau Voinescu. care au 
făcut carieră în fotbalul nos
tru. (I.C.).

face parte, după 
de. din categoria 
scunzi (sub 1.8o 
gill, din aceeași

SI GAZON

PRELIMINARIILE C. E. DE JUNIORI A
(Urmare din pag. 1)

Plopeni, iar acum la Plo
iești. Succesul selecționatei 
’91, în partida eu. echipa Po
loniei, tot pe stadionul nostru, 
trebuie să-l mobilizeze, să-i 
ambiționeze pentru a repe
ta isprava colegilor lor mai 
mici". Se preconizează ali
nierea următorului „11“ pro
babil : Cioacă (Coîceag) — 
Moldovean u, Haidiner, Arti- 
mon, Țicu — Moga, Perșu, 
Sabo, Gabor — Săvoiu, Deaco- 
nu (Crudu).

Delegația jucătorilor spanioli 
a sosit luni după-amiază ia 
Ploiești. Ieri, la ora meciului,

AL JUNIORILOR II $1 III
radea: C.S.Ș. Oradea, C.S.Ș.
Sebeș, F.C. Maramureș Bala Ma
re; Deva: viitorul Hunedoara, 
F.C. Inter Sibiu, F.C.M. Brașov; 
Lugoj: U.T.A., Viitorul Craiova, 
Politehnica Timișoara (sau Glo
ria Reșița).

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

în zilele 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.
• Sîmbătă. 17 iunie (tot de la ora 9) pentru copiii născuți 

după 1 august 1974.
Copiii admiși vor beneficia de cazare șl masă gratuite, pre

cum șl de condiții de școlarizare în municipiul Brașov.

pe stadionul Petrolul, jucătorii 
pregătiți de antrenorul Chus 
Pereda (fost internațional în 
perioada anilor ’60. a jucat la 
Real Madrid si C.F. Barcelona) 
au efectuat o ședință de aco
modare. dar și cu caracter teh- 
nico-tactic. Antrenorul spaniol 
mi s-a decis asupra „unspreze- 
oelui" de start, ceea ce putem 
să vă comunicăm este doar 
componența lotului: Iglesias ei 
Luis — portari: Juaniu, Ga
llardo, Filate, Santi, Lago — 
fundași; Lașa, Marquez, Val
verde, Mendez, Esteban, Torre, 
Delgado — mijlocași; Urzaiz, 
Alfonso. Manolo — înaintași.

întîlnirea va fi arbitrată la 
centru de Ihsan Ture (Turcia), 
ajutat la linie de Dan Petres
cu Si Șerban Necșulescu.

LOTO-PRONOSPOR1 INFORMEAZĂ
• CtȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 11 IU
NIE 1989. Cat. 1 : (13 rezultate) 
1 variantă 100% a 50 000 lei șl 
19 variante 25% a 12 500 lei ; 
cat. 2 : (12 rezultate) 18 varian
te 100% a 4.327 lei șl 442 va
riante 25% a 1 082 lei ; cat. 3 : 
(11 rezultate) 225 variante 100% 
a 560 lei și 5 720 variante 25% a 
140 lei. Report cat. 1 : 83 174 lei.
• TRAGEREA OBIȘNUITA PRO- 

NOEXPRES de astăzi, miercuri, 
14 iunie, va avea loc in Capi
tală, in sala clubului din stra
da Doamnei nr. 2, incepînd de 
la ora 15,50. Aspecte de la ope
rațiunile de tragere vor fi 
transmise la radio, pe progra
mul I, la ora 18,15, urmînd ca 
numerele extrase să fie reluate 
pe același program, la ora 23,15,



RAPID BUCUREȘTI, NEÎNVINSĂ
BISTRIȚA, 13 (prin telefon). 

Primul tuirneu de volei (fe
minin), din circuitul „play
off". dotat cu „Trofeul Spor
tul". care se desfășoară pe 
teren neutru, in Sala poli
valentă de aici, stirnește, deo
potrivă, emulație în rindul 
echipelor participante și inte
resul amatorilor de volei 
bistrițeni, care vor avea și ei 
din sezonul viitor o reprezen
tantă în prima divizie mas
culină a țării, pe Electroteh
nica. Sub semnul unei mari 
ambiții, a dorinței do victorie 
s-au derulat și partidele 
celei de a doua zile a compe
tiției.

în prima, s-au întîlnit două 
dintre pretendentele la pozi
ția de lider : Rapid București 
și Chimia Rm. Vîlcea. Aoes- 
tea au furnizat un joc care a 
stîrnit adesea aplauze atît 
pentru bunele execuții de fi
nețe sau chiar combinații, cît 
și pentru fazele lungi rea
lizate de ambele părți, prin 
aportul liniei a doua- Vîl- 
oencele au început decis, pu- 
nind în dificultate construcția 
atacului rapidist, cu servicii 
puternice și precise, recupe- 
rînd cu ușurință și ripostînd 
pe atac în forță. După ce au 
ctștigat clar setul întîi, con
centrarea și decizia lor au mai 
scăzut însă, î-n vreme ce 
sextetul bucureștencelor își 
ridica vizibil prestația prin 
introducerea inspirată în teren 
a tinerei Paula Coasă. Rapid 
a dominat clar următoarele 
două seturi (în al doilea con- 
semnîndu-se șl o revenire a

„CUPA DINAMO" IA CAIAC-CANOf, 0 ÎNTRECERE
CU MULTE... SPERANJE LA START

Mai la fiecare sfirșit de săp- 
tămînă. Lacul Herăstrău din 
Capitală continuă să fie gazda 
unor ambițioase întreceri de 
caiac-canoe, canotaj și yach
ting. Dacă adăugăm la toate 
aceste concursuri și suita 
de antrenamente zilnice, eu 
zeci de ambarcații, cu bărci 
de agrement și plăci ou velă 
de tot felul, putem sipune că 
bătrînul și mereu frumosul 
Lac Herăstrău conduce în 
chip autoritar în ,.clasa
mentul adevărului" al se
zonului nautic, densitatea 
„om-barcă“ pe metru pătrat 
de luciu de apă fiind în ra
port egal cu pasiunea elevi
lor juniori pentru aceste spor
turi.

Așadar, un nou conours pe 
Lacul Herăstrău, organizat de 
secția de caiac-canoe a alubu- 
lui Dinamo, cu sprijinul Co
misiei municipale de spe
cialitate. O competiție a 
„speranțelor", urmărită cu 
mult interes, la care au par-

TURNtlJL DE $AH

DE LA POIANA BRAȘOV
In turneul international de 

șah de la Poiana Brașov, după 
8 runde, conduc Sergiu Lupu, 
Alexandru Crișau și stevee Oeor- 
gieski cu 5,5 p, urmați de Cor
vin Radovici și Ante Jurkovi':! 
cu cite 5 p. In runda a Vin-a 
s-au Înregistrat rezultatele: Pe
riei — Crișan o—1, Radovici — 
Baboș 1—0, Georgieski — Larlon
1— 0. Jurkovici — Lazăr 1—0, Cio- 
rolanu — Berechet 0—1, Oltean 
— Blaseh remiză, în timp ce 
partida Chirlcuță — Markoticl 
s-a întrerupt.

★

S-au încheiat întrecerile din 
cadrul „Cupei Clubului Sportiv 
școlar 1 București- rezervat! ca
tegoriilor de copii și juniori. 115 
de micuți competitori au fost la 
startul competiției, pe podium 
fiind clasați următorii, în ordi
nea categoriilor: 8—10 ani 1. Ho- 
rațlu Parfene 9,5 p 2. Octavian 
Vasiliu (ambii C.S.Ș. 1) 9,5 p S. 
Marian Bănea 'Olimpia Călărași) 
8 p; 10—12 ani 1. Daniel Cireadă 
10 p, 2. Sebastian Olteanu 8,5 p, 
3. Vlad Matei (toți C.S.Ș. 1) 8 p; 
12—14 ani 1. Andrei Clreadă 8 p,
2— 3. Ion Munteanu, Florin Ni- 
colae (toți C.S.Ș. 1) 7 p; peste 
14 ani 1. cătălin Bujor Ionescu 
(C.S.Ș. 1) 8,5 p, 2. Tiberiu Gri- 
gorescu (Olimpia Călărașii 7,5 p, 
3. Valentin Economescu (A.S. Ar
mata București) 7 p; fete 1. 
Mariana Munteanu 10 p. 2. nin
es Marian (ambele C.S.Ș. 1) 10 
P, 3. Nicoleta Burnoni (Grivita 
Rosie) o.s p.

vîloencelor de la 4—13 și 7—14, 
la 11—14). Spectaculoasă în
toarcere de scor în setul 4 (în 
care Chimia a condus cu 7—4 
și 11—7), și victorie meritată a 
echipei Rapid cu 3—1 (—5,
11. 5, 11). Arbitrii I. Martin 
și G. Opaiț au condus forma
țiile : RAPID — Daniela Bum- 
băcilă 8, Luminița Climencu8, 
Luminița Pintea 8, Sanda Co- 
drea 6,5 (Paula Coasă 9), Da
niela Buhlea 8, Niculina Bu
jor 9; CHIMIA — Camelia 
Iliescu 8, Aurelia Zabara 8,5, 
Camelia Deică 7,5, Cristina 
Buznosu 7,5, Xenia Ivanov 8,5, 
Dorina Crăciun 6 (Elena 
Șchiopu 7,5).

în cea de a doua partidă 
s-au întîlnit Penicilina Iași 
— Flacăra Roșie București. 
Un meci spectaculos din punct 
de vedere al evoluției scorului, 
cîștigat de Penicilina cu 3—1 
(12, 10, —7, 9); astfel, a fost 
14—1, apoi... 14—12, în setul I; 
14—4, pe urmă 14—10 în setul 
II etc. Amîndouă echipele au 
practicat un joc de mișcare, 
care a prilejuit faze lungi și 
aplaudate. Arbitrii Gh. Szilagyi 
și N. Dobre au condus forma
țiile: PENICILINA — Valen
tina Constantin 8, Tatiana Popa 
8,5, Aurelia Preda 9,5, Gabriela 
Bordeianu 7, Daniela Dociu 8, 
Dorina Marian 8,5 (Ioana To- 
muță); FLACARA ROȘIE — 
Cornelia Colda 8,5, Viorica Ma- 
zilescu 8, Mihaela Butuc 7,5, 
Cristina Mureșan 9,5, Daniela 
Țaga 7, (Mihaela Isofache 7,5), 
Georgeta Toader 8, (Daniela 
Cioară).

Miercuri este ultima zi . a 
turneului.

Aurelian BREBEANU

ticipait vîslași din cluburile 
și asociațiile sportive Dinamo, 
Olimpia. Triumf, C.S.U. Con
strucții, C.S.Ș. Steaua, Loco
motiva, CS.Ș. nr. 2 si Aero
nautica. A fost tradiționala 
„Cupa Dinamo", trofeu de 
prestigiu, cîștigat de juniorii 
clubului organizator, La capă
tul unor curse viu disputate. 
Poate prea „disputate", de 
unde și unele nerespcctări de 
regulament.

Rezultate (junioare I) : K1 —
1. C. Aguridă (Olimpia), 2. C. 
Becheru (Dinamo) ; junioare II : 
K1 — 1. D. Radu, 2. L. Simion 
(ambele de la Dinamo) ; K 2 —
1. M. Mânu, C. Ioniță (Dinamo),
2. A. Barbur, D. Negoiță (Olim
pia) ; K 4 — 1. L. Radu, L. Pe
tre, C. Jurj, M. Mitu (C.S.U. 
Construcții), 2. E. ștefan, V. Pe
tre, D. Ivan, M. Ciomacenco 
(Triumf) ; juniori I : K1 — 1. 
Gh. Vîrtosu (Aeronautica), 2. M. 
Crlstea (Olimpia) ; Cl — 1. D. 
Terente (Triumf), 2. A. Tronaru 
(Locomotiva) ; K 2 — 1. C. Bla- 
ga, D. Stanciu (Olimpia), 2. C. 
Costache, G. Vasile (Dinamo) ; 
K 4 — 1. A. Gîndae, M. Sovar, 
D. Dragnea, C. Vieru (Olimpia),
2. S. Bălășescu, R. Ion. C. Hăl- 
măjan, I. Ungureanu (Dinamo) ; 
C 2 — 1. B. Dumitru, D. Tănase 
(Locomotiva), 2. M. Constache, 
C. Bunicelu (C.S.Ș. Steaua) ; 
juniori II : C 2 — 1. M. Clu- 
culescu, V. Șerbănescu (Dina
mo) ; 2. G. Florea, E. Mătrăcaru 
(C.S.Ș. Steaua) ; C 1 — 1. C. Voi- 
culescu (Triumf), 2. A. Tudose 
(Olimpia) : K 1 — 1. L. Marl- 
nache (C.S.Ș. Steaua), 2. S. Niță 
(Locomotiva) : K 2 — 1. M. Bal- 
moș, C. Tudoran (Olimpia), 2. 
Gh. Tomoșoiu, C. Radu (Dina
mo) : K 4 — 1. C. Dili. p. oprea. 
I. Volcu, E. Ivan (Triumf), 2. 
M. Grigore, D. Tănăseseu. V. 
Grigore, A. Pană (Olimoia) : 
C4 — 1. G. Florea. E. Mătrâcaru. 
G. Dima, p. Militaru (C.S.S. 
Steaua). 2. R. Ciucă. G. lancu- 
lescu, T. Dumitrache, V. Budu 
(Olimpia).

Vasile TOFAN

PE SCURT • PE
BOX. • Meciul dintre echi

pele de amatori ale S.U.A. și 
U.R.S.S., disputat la Atlantic 
City (New Jersey), s-a înche
iat cu scorul de 7—5 în fa
voarea pugiliștilor sovietici. La 
categoria pană, Frank Pena 
l-a întrecut la puncte pe Airbat 
Hamatov, iar la categoria su- 
pergrea, Viktor Kravcenko a 
dispus la puncte de Eli Dixon.

CICLISM • Pe velodromul 
de mare altitudine din canitala 
Boliviel. La Paz (3 400 m). ci
clistul francez Philippe Boyer a

DESCHIDEREA FESTIVĂ A CAMPIONATELOR 
INTERNATIONALE DE TIR ALE ROMÂNIEI 

Iii paralel vor avea loc probele „Marelui premiu Carpați" la talere
Ieri, la poligonul bucu- 

reștean Tunari s-a desfășurat 
deschiderea festivă a celei 
de a 36-a ediții a Campiona
telor Internaționale de tir 
ale României, la care și-au 
anunțat prezența trăgători 
șl trăgătoare din Bulgaria. 
Cehoslovacia, Franța, Gre
cia. Polonia, U.R.S.S. și, bine
înțeles, România. în paralel, 
se var derula șl întreceri die 
trap și skeet, oontînd pentru 
„Marele Premiu Carpați" la 
talere. ediția cu numărul 20. 
jubiliară. In programul am
belor competiții, găzduite la 
poligoanele Tunari și acope
rit Dinamo, figurează nu
mai probe olimpice, pentru 
arme de vînătoare, ou glonț și 
cu aer comprimat. Din echi
pele reprezentative ale ță
rii noastre fac parte cei mai 
valoroși trăgători ai momen
tului, printre care campionii

VICTORII LA DINAMOVIADA DE JUDO
VARȘOVIA. 13 (Agerpres). La 

Dinamoviada internațională de 
judo, desfășurată în orașul po
lonez Wroclaw, sportivii români 
Adrian Clinei (categoria peste 95 
kg) și Zoltan Tesari (categ. S3 
kg) s-au situat pe locul intti. 
Iată și alți cîștigătorl: Igor Ju-

Din dosarele dopingului
X.

Două dintre marile tare ale sportului mondial 
contemporan, împotriva cărora se duce o lup
tă necruțătoare, sînt, la această oră. huliga
nismul șl dopingul. Și. în pofida faptului că 
au fost Înregistrate unele succese. chiar im
portante, se apreciază realist că mai este încă 
foarte mult de luptat, pe multiple planuri, pînă 
la completa eradicare atît a huliganismului, 
care, din fericire, are totuși o arie mal restrîn- 
să de m nifestare, cît și a dopajului, care are. 
realmente, un caracter aproape universal si 
poate fi întîlnit la marea majoritate a spor
turilor.

Cum am arătat, lupta care se dă împotriva 
acestor „rușini", cum au fost denumite huli
ganismul șl dopajul, a devenit în ultima vreme 
fără milă, căutîndu-se mereu noi și noi metode 
care să conducă la succesele dorite. Deunăzi, 
spre exemplu, au avut loc. la Monte Carlo. sub 
egida Fundației Mondiale a Atletismului, un 
Simpozion Mondial împotriva dopingului. Ac
țiunea este, de fapt, a doua pe această temă, 
prima avînd loc în urmă cu doi ani. la Flo
rența. Dacă în 1987. la simpozion au participat 
numai specialiști a! atletismului, de data a- 
ceasta au mai fost invitați și reprezentant! ni 
Comisiei Medicale a C.I.O. și ai altor federații 
sportive internaționale, dintre cele mai intere
sate. precum halterele, ciclismul. pentatlonul 
modern ș.a. De asemenea, au fost prezeoți si 
o serie de reputați specialiști al luptei antido
ping din Marea Britanie. Canada. Franța. R.D.

MASURI NU DOAR DISCUȚII 1
Germană, R.F. Germania, S.U.A. și Uniunea So
vietică.

în afara unor conferințe, cu caracter teore
tic dar legat de practica luatei aotidooing, dls- i 
cutiile care le-au comDletat au însemnat un 
foarte valoros schimb de experiență în acțiunea 
de depistare a cazurilor de dopaj. Un aspect 
asupra căruia toată lumea a fost de acord i 
este acela ca diferitele controale să nu se mai 
efectueze doar cu prilejul unor mari compe
tiții ci, prin sondaj, și Ia concursuri naționale, 
de mai mică importantă, șl chiar la... antrena
mente. Chestiunea aceasta cu controalele ia an
trenamente nu este nouă, dar, deocamdată 
deși s-au făcut unele încercări, la difarite 
sporturi, ele n-au depășit bunele intenții, din 
moment ce propunerea este reactualizată Și se 
cere oficializarea el. Un alt aspect, mult dis
cutat. este cel al reacție! ostile a unora dintre 
forurile sportive naționale care contestă evi
dența probelor, ajungînd. cu astfel de cazuri 
pînă la judecata tribunalelor civile, chiar dacă 
rezultatul rămîne cel cunoscut.

Dacă însă forurile sportive naționale nu-si 
vor da mîna cu cele Internationale si nu vor 
înțelege să colaboreze cinstit, problema dopa
jului, a eradicării sale. va mai fi discutată 
încă în multe alte asemenea simpozioane, pre
cum cele de la Florența șl Monte Carlo...

Romeo VILARA

ATLETISM, LA
• După 1986, an în care a 

realizat primul său record mon
dial la heptatlon (7 148 p), atle
ta americană Jackie Joyner-Ker- 
see a dominat autoritar princi
palele competiții ale sezoanelor 
următoare. In 1987, spre exem
plu, a cîștigat, la Roma, titlu
rile mondiale la săritura în lun
gime și la heptatlon (7128 p), 
reeditînd aceste victorii la J.O. 
din 1988, la Seul, cu 7,40 m la 
lungime și 7 291 p la heptatlon. 
în fiecare dintre acești ani ea a 
îmbunătățit recordul lumii la lun
gime 7,45 m în 1987 șl 7 215 p 
și 7 291 p în 1988 la heptatlon. 
Pentru 1989, Jackie Joyner-Ker- 
see are însă alte ambiții : do
rește să devină recordmană 
mondială în probele de garduri 
— 100 mg și 400 mg. In prima 
probă, actualul record al lumii 
este deținut de atleta bulgară 
Iordanka Donkova (12,21 s din 
1988), iar la 400 mg, recordmană 
este alergătoarea sovietică Ma
rina Stepanova, cu 52.94 din 1986.

La aceste probe, cele mal bune 
rezultate ale snortlvei americane 
sînt 12.61 în 1988 șl 55,05 în 1985, 
dar atleta se pregătește cu hăr
nicie și speră să le îmbunătă
țească. Șl. deși nu-1 va fi deloc

SCURT • PE SCURT
stabilit un nou record mondial 
în proba de 500 m lansat, cu 
26,776. Vechiul record era de 
27.432. • Turul Luxemburgului 
£~a încheiat cu victoria ru
tierului olandez Michel Cor- 
nelisse, urmat la 9 secunde de 
vest-germanul Darius Kajzer.

ÎNOT • în ultima zi a 
„Trofeului celor șapte coline", 
de la Roma, italianul Roberto 
Gleria a cîștigat 100 m liber 
în 50.85. iar englezul Adrian 
Moorhouse și-a adjudecat vic
toria la 100 m bras, cu 1:4,02. 

olimpici Sorin Babii și Corne- 
liu Ion, Ilie Petru, Anișoara 
Matei, Paul Gruia, Constantin 
Stan, Eugen Antonescu. Ana 
Buțu și alții. „Internaționalele" 
constituie, totodată, și un 
prilej de verificare a nivelului 
de formă și valoric al repre
zentanților noștri pentru Cam
pionatele Europene care se 
vor desfășura nu peste multă 
vreme (6—18 iulie), la Za
greb, în Iugoslavia.

Iată și programul finalelor : 
miercuri, ora 12,30 — pistol
liber, ora 13,00 — pușcă 10 m, 
masculin ; ora 14,15 — pușcă 
10 m, feminin ; joi, or» 13,15
— semifinală și finală la pis
tol viteză : ora 14,15 — pistol 
sport ; vineri, ora 13,00 —
skeet și pistol 10 m, masculin, 
ora 13,30 — trap ; ora 14 — 
pistol 10 m, feminin ; ora 14,45
— pușcă liberă 3 X 40 f.

cikov (Dinamo Moscova) la ca
tegoria 60 kg, Darius Olsewski 
(Gwardia Polonia), la categoria 

70 kg, Torst Gutzeit (Dynamo 
Berlin) la categoria 86 kg, Vik
tor Podubnîl (Dinamo Moscova) 
la categoria 95 kg.

ORDINEA ZILEI
ușor, nu este, totuși, exclus ca 
ea să-și înscrie numele pe ta
belul recordurilor mondiale și 
în dreptul acestor două probe. 
Dar, plnă atunci, mai este, pen
tru ca, spre exemplu, la sfîrși- 
tul săptămînii trecute, la Los 
Angeles, ea a fost a doua la 
100 mg, cu 13,14 s șl a cîștigat 
400 mg, cu 55,31.
• Proba-probelor atletice, de

catlonul, se desfășoară, potrivit 
regulamentului, în două zile de 
concurs, pentru a se putea da 
timp competitorilor să se refacă 
după fiecare probă și s-o poată 
pregăti pe următoarea. Dar, pen
tru că, oricum, întrecerea de- 
catloniștilor este dificil de ur
mărit de către spectatori, iată 
că s-au găsit .organizatorii unui 
concurs, chiar internațional, in 
Noua Zeelandă, la Auckland, 
care să organizeze o astfel de 
competiție în decursul unei sin
gure... ore I Evident concursul 
s-a desfășurat după un regula
ment simplificat, tncadrîndu-se 
în cele 60 minute.

Cîștlgător a fost neo-zeelan- 
dezul Simon Poelman (8 366 p 
în 1987), înregistrat acum cu 
7 540 p (100 m — 10,94, lungi
me — 7,00 m, greutate — 14,01, 
înălțime — 2,01 m. 400 m — 
55,06, 110 mg — 15,17, disc — 
42,30 m, prăjină — 4,60 m, su
liță — 56,52 m. 1 500 m — 4:46,69). 
Următorii clasați, francezul Blon
dei șl americanul Bright, au rea
lizat 7 412 p șl, respectiv, 7 087 p.

Poate că întrecerea să fie mai 
ușor de urmărit : dar la efor
turile atlețllor. la sănătatea lor, 
chiar nu se gîndeste nimeni?
• REZULTATE: Helsinki (Fes

tivalul T.U.L. la aniversarea a 
70 de ani de existență! : lungi
me : 1. Marieta Ilcu (România) 
6.74 m, 800 m : 1. Mereta Kvîst 
(Norvegia! 2:07 88. 2. Mitica Con
stantin (România! 2:05.20. Vol
gograd : recorduri mondiale de 
luniori : 5 000 m : Adis Abebe
(Etlonia! 13:23.17. nrăiină : Mak
sim Tarasov (U.R.S.S.! 5.70 m : 
Vancouver : 1 500 m (f) : Lvnn 
williams 4:04 86. 1 500 m : Jose 
Barbosa (Brazilia) 3:41,16.

Al CÎȘliOAT ÎN POLONIA
Lotul reprezentativ de polo 

al țării noastre a participat la 
turneul internațional de la 
Lodz, terminînd întrecerea pe 
locul I, după ce a obținut, în 
ordine, următoarele rezultate ; 
6—8 cu Cehoslovacia, 12—7 ca 
Bulgaria, 8—7 cu Polonia, pe 
această din urmă formație în- 
tîlnind-o și în finală, partidă 
de asemenea cîștigată, cu
10— 9. în meciul pentru lo
cul 3, Bulgaria — Cehoslovacia
11— 10, după prelungiri.

Pe marginea acestei compe
tiții, antrenorul principal al 
lotului nostru, Cornel Rusu, 
subliniază că „după un prim 
meci pierdut datorită lipsei de 
experiență (a fost prima întil- 
nire internațională, după 10 
luni, a unei echipe tinere, cu 
multe noutăți), jocurile urmă
toare au marcat o creștere 
continuă, pe diferite planuri. 
Observatorul L.E.N., Ante 
Lambașa, remarca de altfel 
că întinerirea cu poloiști do
tați cu calități fizice este cu
rajoasă, remarcabilă, formația 
română arătînd o bună disci
plină și reușind o serie de ac
țiuni viguroase. Dintre jucători 
s-au detașat Costrăș — numărul 
1 al turneului, Hagiu — foarte 
util formației, în noua calita
te de căpitan al echipei, An. 
gelescu — mai ales în ultime
le două partide, iar foarte ti
nerii Georgescu și Stemate au 
demonstrat un sensibil progres 
față de evoluțiile din cam
pionat. Rămîne să folosim din 
plin răstimpul pînă la C.E.,
următoarea întrecere fiind
Cupa Dunării (12—14 iulie)".

FOTBAL
II meridiane

CLASAMENTUL
GOLGETERILOR

EUROPENI
O dată cu ultimele etape, cla

samentul golgeterilor din cam
pionatele naționale din Europa 
este urmărit cu mult Interes. 
Agenția vieneză de presă A.P.A. 
publică clasamentul la zi, după 
etapele de duminică, făcînd cîte- 
va aprecieri elogioase la adresa 
fotbaliștilor români, care ocupă 
locuri fruntașe. Astfel, se apre
ciază că „Dorin Mateuț nu poa
te pierde in mod normal -Ghea
ta de aur», avind acum 40 
de goluri înscrise. Se pune 
Întrebarea dacă el va putea de
păși recordul compatriotului său, 
Dudu Georgescu (47 de goluri 
Înscrise in ediția 1976—77), in 
cele trei runde care au mai ră
mas de disputat în campionatul 
României. Poziții foarte bune au 
și Marcel Coraș, șl Gheorghs 
Hagi, care vizează «argintul» și 
«bronzul», mai cu seamă că 
principalul lor adversar. Balta
zar de Morais, de la Atletico 
Madrid, a părăsit duminică te
renul. fiind accidentat, șl nu se 
știe dacă va mai putea evolua 
in ultimele două etape din 
Spania".

Iată și primii 10 în clasament s 
40 goluri — Dorin Mateuț (Dinamo 
București); 33 g — Marcel Coraș 
(Victoria București); 32 g — BM- 
tazar de Morals (Atletico Ma
drid) ; 30 g — Gheorghe Hagi
(Steaua București); 29 g — Aykut 
(Fenerbahce); 27 g — Hugo San
chez (Real Madrid) șl Tanju Co- 
lak (Galatasaray): 26 g — Peter 
Pacult (F. C. Tirol Innsbruck): 25 
g — Walter Knaller (Admira 
Wacker Viena) și Milan Luhovy 
(Dukia Praga).
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