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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat, miercuri, o vizită 
de lucru in unități agricole de 
stat și cooperatiste din jude
țele GIURGIU, TELEORMAN, 
OLT si DOLJ.

Acum, in plină desfășurare 
a campaniei de reeoltare a ce
realelor păioase, secretarul ge
neral al partidului a examinat, 
pe parcursul întregii vizite, 
împreună cu membrii birouri
lor comitetelor județene de 
partid, cu reprezentanți ai or
ganelor agricole județene, eu 
specialiști și oameni ai mun
cii de pe ogoare, modul cum se 
desfășoară lucrările agricole de 
sezon și, îndeosebi, strîngerea 
la timp și fără pierderi a orzu
lui. cum se acționează pentru 
realizarea sarcinilor privind 
obținerea unor recolte tot. mai 
bogate, corespunzător cerințe
lor noii revoluții agrare.

Vizita, Ia care au participat 
tovarășii Silviu Curticeanu Și 
Gheorghe David, ministrul a- 
griculturii, a început pe ogoa
rele COOPERATIVEI AGRI* 
COLE DE PRODUCȚIE GREA
CA, din județul Giurgiu. Locu
itorii acestei așezări din Cim- 
pia Dunării, aflat! la seceriș, 
au intimpinat cu multă însu
flețire pe conducătorul partidu
lui și statului.

Combinele lucrează fără o- 
prire în lanul de orz ee se 
întinde pină departe. Paiele 
sint balotate, pămîntul arat 
pentru însămînțarea grabnică 
a culturii duble.

Ca întotdeauna, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a stat de 
vorbă cu oamenii aflați pe 
cîmp. Ie-a strîns cu bucurie 
miinile, i-a întrebat despre 
mersul lucrărilor in această 
campanie agricolă. Subliniind 
eă i-a făcut o bună impresie 
felul în care se lucrează, sta
rea culturilor de orz, de griu, 
de floarea soarelui, le-a adre
sat tuturor urarea de a obține 
recolte mari, care să conducă 
Ia acordarea titlului de Erou 
al Noii Revoluții Agrare.

Cu aoeleâși calde sentimente 
și entuziasm a fost intimpinat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu de 
cooperatorii și mecanizatorii de 
Ia COOPERATIVA AGRICOLA 
DE PRODUCȚIE MIHAI BRA- 
VU, din cadrul Consiliului Unic 
Agroindustrial de Stat și Coo
peratist Băneasa.

Examinind mai multe sole 
cultivate cu griu, porumb și 
sfeclă de zahăr, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a criticat 
faptul că densitatea plantelor 
este mică, lucru ce influențea
ză și recolta ce se obține.

La încheierea vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresindu-se cooperatorilor, a 
arătat eă are impresii bune, 
că recolta de orz și de griu 
este bună. Dacă se stringe la 
timp, recolta va fi mai mare 
decit cea prevăzută, ceea ce 
înseamnă că s-ar putea obține 
înaltul titlu de Erou al Noii

Revoluții Agrare. Cooperato
rii »u mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru vi
zită. pentru grija permanentă 
ce o poartă dezvoltării și mo
dernizării agriculturii, ’ înflo
ririi satului românesc.

La ÎNTREPRINDEREA A- 
GRICOLA DE STAT ADU- 
NAȚII-COPACENI, secretarul 
general al partidului a fost in
format despre desfășurarea și 
stadiul lucrărilor prevăzute in 
această perioadă și îndeosebi 
referitor Ia recoltarea orzului. 
Au fost examinate sole din a- 
propicrca locului unde a ateri
zat elicopterul prezidențial, a- 
preciindn-se pe baza măsură
torilor că vor fi obținute re
colte de 7000 kg Ia orz și 6700 
kg Ia griu. Sint condiții să vă 
faceți planul, dar aveți posibi
lități mult mai mari — a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
adresînd îndemnul ca anul vi
itor întreprinderea Agricolă de 
Stat de aici să obțină cele mai 
bune rezultate.

In județul Teleorman, pri
mul obiectiv vizitat a fost 
COOPERATIVA AGRICOLA DE 
PRODUCȚIE DRAGANEȘTI- 
VLAȘCA, unde secretairului 
general al partidului i-a fost 
rezervată o primire entuziastă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat diferite sole culti
vare ou orz, griu, porumb și 
floarea soarelui. Secretarul ge
nerali al partidului s-a intere
sai îndeaproape de densită
țile asigurate la fiecare cultu
ră in parte și a apreciat că, in 
cazul orzului, s-a acționat 
nesatisfăcător, producția fiind 
sub nivelul posibilităților.

La încheierea vizitei în a- 
eeastă unitate agricolă de pro
ducție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avut o scurtă 
discuție cu sătenii aflați pe 
cimp, care s-au oprit pentru 
scurtă vreme din treabă și au 
venit să-i adreseze mulțumiri 
și urări de sănătate.

In continuare. elicopterul 
prezidențial a aterizat pe te
renurile ÎNTREPRINDERII 
AGRICOLE DE STAT ALE
XANDRIA.

Discuția purtată în cimp ou 
specialiștii întreprinderii a 
fost orientată în direcția 
cunoașterii situației culturi
lor de păioase, de porumb, 
de sfeeiă și floarea-soarelui. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a apreciat felul în care este 
organizată munca în cadrul a- 
cestei întreprinderi șl a cerut 
specialiștilor să ia măsurile ce 
se impun pentru a asigura in 
fiecare unitate agricolă de stat 
din județ recolte cit mai mari, 
pe măsura condițiilor existente.

Deplasîndu-se la o solă cul
tivată eu griu aparținînd CO-

(Continuare in pag. a 4-a)

Etapa a 32-a a Diviziei A de fotbal

0 SINGURA
9 F.C. Olt și Dinamo au 
realizat scorurile zilei • 
Universitatea Craiova obți
ne din nou victoria in 
extremis • Sport Club Ba
cău — două puncte mari 
la Tg. Mureș • Nici meciu
rile de ieri nu au limpezit 
situația din zona retrogra

dării

VICTORIE ÎN DEPLASARE

CLASAMENTUL

S

I

I

Portarul Anton pentru prima 
oară învins : Ballnt a șutat 
puternic, la colțul lung, șt... - 

1—0 pentru steaua
Foto : Eduard ENEA |

REZULTATE TEHNICE
F.C. Olt - F.C. Inter 4-0 (1-0)
Univ. Craiova - F.C. Argeș 2-1 (0-0)
„U® Cluj-Napoca - Rapid 1-0 (0-0)
F.C.M. Brașov — Oțelul 1-0 (0-0)
Steaua - F.C. Farul 2-0 (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș — S.C. Bacău 1-2 (0-2)
Corvinul - Victoria 4-2 (2-1)
Dinamo - F.C. Bihor 5-1 (1-0)
Flacăra - Sportul Studențesc 3-0 (0-0)

ETAPA VIITOARE (simbătă 17 iunie)
F.C. Argeș — „U* Cluj-Napoca (0-1)
Rapid - Sportul Studențesc (0-3)
Steaua — Flacăra (3-1)
F.C. Farul - F.C.M. Brașov (0-0)
S.C. Bacău — Corvinul (2-4)
Oțelul — A.S.A. Tg. Mureș (1-1)
Victoria - Dinamo (1-3)
F.C. Bihor - F.C. Olt (0-0)
F.C. Inter - Univ. Craiova (2-1)

in finalele „Cupei U. T. C.“ la

j (Cronicile meciurilor. în

i. STEAUA 32 30 2 0 115-25 62
2. Dinamo 32 29 1 2 126-29 59
3. Victoria 32 19 S 8 78-55 43
4. Flacăra 32 15 4 13 58-42 34
5. Univ. Craiova 32 14 5 13 48-51 33
4. F.C. Olt 32 12 8 12 36-43 32
7. Sportul Stud. 32 14 3 15 46-55 31
8. F.C. Bihor 32 12 6 14 38-42 30
9. F.C.M. Brașov 32 12 6 14 44-49 30

10. F.C. Inter 32 13 4 15 42-53 30
11. F.C. Argeș 32 12 4 16 38-47 28
12. „U“ Cluj-Napoca 32 10 8 14 39-51 28
13. F.C. Farul 32 12 4 16 31-46 28
14. S.C. Bacău 32 12 3 17 46-54 27
15. Corvinul 32 12 3 17 42-65 27
16. Oțelul 32 10 6 16 33-55 26
17. Rapid 32 10 2 20 34-59 22
18. A.S.A. Tg. Mureș 32 2 2 28 21-94 6
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handbal DACIADA
PE PRIMUL LOC - ECHIPELE DIN SIBIU Șl PRAHOVA

trofeu al acestei întreceri, iar 
mureșenoele au învins pe 
doljence cu 17—ÎS, ocupi nd 
treapta a treia a podiumului 
de premiere. La băieți, îri fi
nala pentru locurile 1—2, re
prezentanții Sibiului au câș
tigat la limită în fața selecțio
natei Maramureșului (19—18), 
în timp ce echipa dLn Dolj a 
ocupat, în urma unei con
testații, locul trei, formația

Ș La Constanța, pe tere- 
narile Școlii generale nr. 37, 
din cochetul Parc al pionieri- 

§ lor, s-au desfășurat finalele 
§ pe țară ale „Cupei U.T.C." la 
§ handbal (masculin și femi- 
§ nin), la care au participat cite 
§ opt echipe calificate în a- 
Ș ceastă fază a competiției. 
§ După dispute dîrze, care au 
§ încântat privirile a nume- 
§ roși spectatori, în turneul 

final la fete s-au calificat re- 
§ prezcntantele județelor Pra- 
§ hova, Dolj, Bacău și Mureș. 
§ Cu un final mai bun, praho- 
§ vcncele au dispus cu 10—9 de 
S; băcăiuance și și-au adju- 
§ decât astfel cel de al 13-lea

din Vrancea mulțumindu-se cu 
poziția a patra. De-a lungul 
întrecerii s-au remarcat : 
Isabela Paraschiv (Prahova) — 
cea mai eficace jucătoare, por
tari ța Gabriela Adafinoiu 
(Bacău), 
reș) și Mihaela Ilie (Brașov) 
precum 
cevschi 
Drăgoi 
(Dîmbovița) 
(Vrancea). (Cornel POPA, 
resp.).

Gabriela
Gabriela Șuta (Mu-

Bu- 
Fiorin 
Petro 

Potolea 
., co-

și Constantin
(Maramureș), 
(Neamț), B.

și N.

Astăzi, în Sala Floreasca, de la ora 17,30

STEAUA-N. C. MINAUR, UIMI FINAIEI

Conferințele organizațiilor sportive

SPRE NOI COTE VALORICE
Datorită politicii partidu

lui de dezvoltate economică 
armonioasă a tuturor jude
țelor țării. Sălajul trăiește 
din plin ritmul înalt al aces
tor ani în care România a cu
noscut mari prefaceri. Loc 
îri care, conform unei metafo
re clasice, nu se întimpla altă
dată nimic, Zalăul, orașul de 
reședință ai județului, este 
astăzi uj^ centru urban care e- 
talează o arhitectură mo
dernă, dinamică, avîntată. 
un oraș în adevăratul sens al 
cuvîntului. Doar cîteva străzi 
mai păstrează ceva din aerul 
tirgului de altădată. în rest, 
siluetele albe și zvelte ale 
blocurilor turn, bulevardele 
largi, piațetele publice spați
oase și n-oile ansambluri de 
locuințe alcătuiesc imaginea 
unui oraș în care viața 
tinerețea pulsează, din 
Dintr-un județ

agrar. Sălajul a devenit, 
iată, o adevărată forță indus
trială.

Participînd recent la lu
crările Conferinței de dare de 
seamă și alegeri a C.J.E.F.S, Să
laj, aveam să constatăm că in
tre această viguroasă dez-

Județul SĂLAJ

voltare economică și acti
vitatea sportivă a întregu
lui județ există o paralelă 
aproape perfectă. Vom ape
la, pentru a ilustra această 
afirmație, la graiul concis 
și exact al cifrelor : în 1985, 
an de la care începe analiza
dării de seamă, Sălajul se si- 

și tua între celelalte județe ale 
plin, țării pe locul 33, pentru ca

eminamente la finele anului trecut să sal-

te pe locui 26. Vom înțelege 
mai bine această ascensiune 
dacă vom avea în vedere că 
Sălajul se află pe locul 39 ca 
număr de populație. Dar iată 
și o altă cifră, la zi : locul 17 
pe țară în etapa de iarnă din 
acest an a Daciadei. între 
asociațiile sportive care au 
contribuit substanțial la ob
ținerea acestor rezultate pot 
fi amintite „Laminorul", 
„Elcond", „Chimistul", „Ener
gia", Clubul județean de 
automobilism și karting, li
ceele 1 și 3, școlile generale 
nr. 1, 4, 5, 6 și 7, din Zalău, 
asociațiile sportive „Mobila", 
din Șimleu. ..Silvania". din 
Cehu Silvaniei, și „Integrata", 
din Jibou. La loc de cinste 
s-au situat și sportivii din 
mediul rural, adică cei din
________________ Victor NIȚĂ

(Continuare în pag. 2-3)

„CUPEI ROMÂNIEI"
Manșa a doua a finalei 

„Cupei României" la hand
bal masculin, ediția a X-a, 
jubiliară, competiție desfă
șurată sub genericul Daciadei, 
constituie penultimul act al 
sezonului competițional in
tern 1988/89, duminică urmînd a 
fi cunoscute campioanele ju
niorilor II, echipe de băieți și 
fete. Partida decisivă pentru 
intrarea în posesia mult 
rivnitului trofeu, „Cupa 
României", pune din nou fa- 
ță-n față două dintre frunta
șele handbalului nostru. 
Steaua — multiplă campioană 
— și H. C. Minaur Baia Mare.

Cu patru zile în urmă, la Bala 
Mane, în meciul tur, maramu
reșenii au terminat învin
gători cu 24—23, ceea ce face, 
cu siguranță, și mai inte
resantă partida de astăzi. 
Conducerile tehnice (Radu 
Voina — Ștefan Birtalan, res
pectiv Lascăr Pamă — Petre 
Avramescu) și jucătorii celor 
două echipe se cunosc foarto 
bine, fiecare mizînd pe valori
ficarea superioară a atuu- 
rilor de care dispun și... ex
ploatarea punctelor mai ala-

IÂ HANDBAl MASCULIN
be ale partenerilor. Steaua, 
deși Învinsă la Baia Mare, 
pornește favorită, avînd în ve
dere avantajul terenului pro
priu, mai bogata sa experiență 
competițională și forța de a- 
tac net superioară celei a 
handbaliștilor băimăreni. Fără 
îndoială, bucureștenii vor în
cerca să-i egaleze pe băimă
reni și pe dinamoviștii bucu- 
reșteinl în ceea ce privește nu
mărul de succese (trei) în fi
nalele „Cupei României® și, 
totodată, să realizeze cel 
de al treilea event campionalt- 
Cupă, după cele din 1981 și 
1985. II. C. Minaur vine la 
București după succesul din 
primul meci dorind, firește, 
să-și mențină avantajul, ee-i 
drept minim, pentru a se de
tașa în rîndul cîștig'tt arelor 
de Cupă. Meciul de as
tăzi, din Sala Ftorensțri în
cepe la ora 17,30.

Tot astăzi are loc , și returul 
finalei pentru - 1-cerile 3—4. 
Politehnica Timișoara — 
A.S.A. Electromureș Tg. Mu« 
reș (29—23 pentru mureșeni în 
meciul-tur). (M. V.).



ECHIPA DE LA „PRINDERE** IN PERMANENTĂ OFENSIVĂ
• Pasa asigură succesul loviturilor • Punctele se 

țintirea adversarilor

I
realizează prin

tn articolul precedent am 
arătat care sînt materialele 
necesare practicării sportului 
nostru național. Se știe că 
o echipă joacă o repriză la 
„prindere" și alta la -bătaia" 
mingii. Astăzi vom încerca 
să intrăm In tainele Jocului 
formației care evoluează la 
„prinderea" mingii, aflată deci 
tn atac. Schița nr. I indică 
desfășurarea tn teren a Ju
cătorilor înaintea începerii 
partidei șl denumirea postu
rilor ocupate de el.

Din cauza dinamismului din 
ce în nr m»t măre al meciu-

Jf/si

I

Atacul șl apărarea în careu

rilor. tehnica sportivilor cere 
o anumită finețe, precizie șl 
viteză in acțiuni, punindu-se 
accent pe următoarele pro
cedee ; ținerea și protejarea 
mingii, prinderea mingii, pa
sarea mingii și lovirea adver
sarului. Să concretizăm : 1, 
Mingea se prinde cu o mină 
atunci cînd vine lateral și 
nu este posibilă prinderea ei 
cu ambele mîinl ; dintr-o 
pasă deasupra capului și la
teral și cînd se execută o 
pasă sau se țintește In ad
versar. Sc impune o atenție 
sporită In urmărirea mingii, 
degetele mîinli trebuind să 
fie răsfirate în formă de con 
și după atingerea podului 
palmei să se închidă automat. 
2. Prinderea mingii trimisă 
de un coechipier sau inter
cepta lă de la adversar se e- 
feetuează prin două acțiuni 
succesive — organizarea po
ziției de așteptare 
derea propriu-zisă. 
pregătire completă, 
xersa la prinderea 
deasupra capului.

șl prin- 
Pentru o 
se va e- 

mingilor 
In zona

pieptului, în dreptul șolduri
lor, la nivelul genunchilor, 
sub genunchi, la baza labe
lor picioarelor, pe pămînt șl 
din voleu, toate procedeele 
executîndu-se cu temă, nu 
la voia întimplării, pentru a 
nu se rata pasele. Ordinea 
învățării : de pe loc, din 
mișcare, din săritură, de jos, 
de preferat cu două mîlni și 
numai In cazuri de forță 
majoră cu o mînă. 3. în jo
cul echipei la „prindere" pa
sele sînt principalul mijloc 
de pregătire a atacurilor. E- 
xecutate corect, ele permit, 
prin diferite combinații, de- 
rutarea adversarului din ca
reu sau triunghi șl lovirea 
lui prin surprindere. O min
ge trimisă greșit obligă co
echipierul la mișcări supli
mentare, adesea el deplasîn- 
du-se din cerc pentru a 
prinde mingea șl astfel se 
ușurează misiunea adversari
lor în reorganizarea apărării 
crelndu-li-se chiar posibili
tatea de a părăsi spațiul de 
joc. Există o varietate de 
pase, determinată de situa
țiile schimbătoare din teren. 
Dar principalele execuții sînt: 
pasa scurtă din articulația 
cotului, de pe loe șl din miș
care ; pasa lungă din umăr. 
In diagonală și lateral ; pasa 
deasupra capului, de pe loc 
și din mișcare. Combinațiile 
de pase pregătesc atacul asu
pra jucătorului advers de la 
„bătaia" mingii, care nu se 
poate apăra decît cu pal
mele. Conform regulamentu
lui, un jucător advers este 
țintii ci nd oinistul de Ia 
„prindere" se găsește eel pu
țin cu un picior tn cerc, 
fruntașul în zona de bătaie 
și fundașul in zona de fund. 
Jucătorii de la ..nrindere" 
obțin cite două puncte pen
tru fiecare adversar lovit, a- 
tît De culoarul de ducere 
cît si De culoarul d» întoar
cere.

Eficiența paselor se mate
rializează în puncte. Prin ur
mare, se va acorda o aten
ție ’ sporită exercițiilor pentru 
învățarea țintirii adversarilor.
Redăm succint două din me
todele descrise In amănunt 
de către antrenorul emerit 
Al Rafailescu și C. Opritescu 
in cartea Intitulată „OINĂ». 
1. Jucătorii se așează în șir 
în fața unul perete (din zid

I;

—4 r4^"a / \Ț/\
/Triunghiul 2 I /Triunghiul L 

^iptoorcere ^Jiucere \

Mijlocaș i '
Careu» 2 I Careul 1 
întoarce re 8 ducere

Mijlocaș 2
3--------------O------------- c

Coreul i j Careul 2 
întoarcere j ducere

I
Mijlocaș 3 

junghiul i~5^Jriunghiul 

întoarcere / » \ ducere f 
V:V

Fundaș

schița nrd.

r*

sau prefabricate) pe care se 
desenează un cerc 
metrul de 1 m, în 
căruia, la distanțe 
trasează alte două 
mai mici, hașurate 
diferite. De la o distanță de 
circa 10 m, jucătorii iau po
ziția de țintire (corectată, 
dacă este cazul, de instruc
tor sau antrenor) si trag in 
cercul respectiv, efectuînd 
toate procedeele tehnice asi
milate. Pe măsura inițierii, 
trentat-trentat cercul se mic
șorează pină la un punct. 
Pregătirile se pot face șl pe 
echipe. Fiecare formație are 
cîte o minge, jucătorii ei lo
vesc succesiv țintele indicate 
pe panouri, apoi flecare a- 
leargă după minge, o oprește 
șl o pasează colegului aflat 
în poziție de așteptare, după 
care lovește tn cercul de pe 
panou. Această ședință dina
mică de antrenament se 
poate încheia, pentru stimu
larea sportivilor, cu rezulta
te. antrenorii acordînd echi
pelor un punct pentru fie
care lovitură a cercului ma
re, două puncte pentru cer
cul mijlociu șl trei pentru 
eel mic. Victoria va reveni 
formației care a totalizat cele 
mai multe puncte, iar in 
caz de egalitate echipei care 
a efectuat mai repede cir
cuitul.

cu dia- 
interiorul 
egale, se 

cercuri 
în culori

COMIIlhfllf ORGAMZAȚIIIOI1 SPORTIVE
'Urmare lin pag I)

comunele N ăpradea, Băbeni, 
Ileanda, Buciumi, Dragu, Nuș- 
lalău și Sărmășag. Incercînd 
să detaliem, vom nota că 
puncte prețioase au adus vo
leibaliștii de 'a „Elcond" (Au
rel Vlaicu Vasile Ștreang 
și Dănut Ciontoș) și handba
listele de la „Textila" (Ana 
Bălăneanu, Gabriela Munteanu 
și Magdalena Albert), două 
foarte puternice divizionare 
A, dar și luptătorii de la „Ar
mătura" o altă divizionară A, 
acestora adăugîndu-li-se și 
divizionara B de fotbal Armă
tura Zalău, una din echipele 
bune ale seriei a IlI-a, ajunsă 
anul aceste pînă în opti
mile de finală ale „Cupei 
României" Dar iată, și mai 
exact, oontribuția- diferitelor 
sporturi - care au ridicat pres
tigiul sportiv al Sălajului : 
anul trecut atletismul s-a si
tuat pe locul 8 pe tară Oa se
niori), volei 
6 (juniori și tineret), 
de masă — 9. boxul — 13 (ju
niori și tineret), handba'ul — 
10

Sînt rezultate care fac 
cinste județului, dar care, s-a 
apreciat în darea de seamă.

prezentată de prof. Ioan Ho- 
diș, președintele C.J.E.F.S., 
ar fi putut fi și mai bune 
dacă toți antrenorii și in
structorii sportivi ar fi mun
cit cu aceeași pasiune, cu a- 
ceeași responsabilitate, dacă 
mișcarea sportivă ar fi dis
pus de o bază materială adec
vată (este încă nevoie de te
renuri și săli 
diverse acțiuni 
fi fost marcate 
discontinuitate, 
nile de selecție

de sport), dacă 
sportive n-ar 

de formalism, 
dacă acțiu- 

ar fi trecut

prin sită uriașul material uman 
de care dispune județul, dacă 
sportivii județului ar abor
da întrecerile cu mai mult 
curaj, cu mai multă încredere 
în for.ele proprii, 
j unsuri ce pot fi 
depășite 
ținută, 
mai 
exemplară mobilizare 
turor factorilor de 
dere din 
tregului 
bune din 
tuie un 
plecare, 
pentru

Sînt nea- 
înlăturate, 

printr-o muncă sus- 
temeinieă, printr-o 

strînsă colaborare și o 
a tu- 

răspun- 
viața sport’vă a !n- 
județ. Rezult-’teic 

ultimul timp constl- 
excelent punct de 

o certă promisiune 
viitorul imediat.

Ieri, in prima grupă valorică la rugby

T.C. IND. CONSTANTA

8 (seniori) și 
tenisul

Ieri s-a disputat, la Con
stanța. în mod anticipat, me
ciul T. C. Ind. — Știința 

Mare, contînd 
a 20-a a Divi- 

I valorică. Oas- 
un joc bun, do-

C.
Baia 

etapa 
grupa 
făcut

ciul
CEMIN 
pentru 
ziei A, 
peții au 
minînd not tușa prin interna
ționalul Ciorăscu, în timp ce 
gazdele au ratat nepermis de 
mult. Băimărenii s-au im
pus astfel la scor : 31—4
(16—4). Au marcat SAVA 2. 
ȘUGAR. N GHEORGHE, NIS-

-ȘTIINȚA CEMIN 4-34 
TOR - eseuri, OSIAC 2 1. p. 
+ 4 transformări pentru în
vingători, GURALIUC eseu. 
A condus G. Marcel. (C. POPA, 
coresp.).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. C.S.M. Sibiu
9. Gr. Roși»

10. Șt. Petroșani
11. Polii. Issi
12. T. C. Ind.

♦) Penalizată

STEAUA
Dinamo 
Șt. CEMIN 
Farul
Rulm. Birlad 
Cont. Buzău 
Univ. Tm?)

1 628-237 51
3 443-237 50
6 413-252 47
6 389-244 44

19 9 0 10 289-!
19 8 1 10 296 ■
19 7 3 10 287-î
19 7 1 11 291-3
19 7 1 11 268-?
19 6 1 12 248-3
18 5 0 13 235-4
20 4 0 16 225-( 

cu un punct.

La Craiova și Brăila, de azi pînă duminică

handbal. CONCURSUL REPUBLICAN Al JUNIORILOR II
La Craiova și Brăila se vor 

disputa turneele finale ale 
Concursului Republican al 
juniorilor 11 (băieți si fete), 
competiție eare se constituie, 
totodată, în cea a VI-a ediție 
a Daciadei de performanță la 
handbal pentru juniori ți 
junioare

Pentru etapa finală mas
culină. programată în Sala 
Sporturilor din Craiova, s-au 
calificat opt reprezentative 
de județe: Dîmbovița, Hu
nedoara, Maramureș, Bistri-

ța-Năsăud, Bacău, Galați, 
Arad și cea a municipiului 
București

Fetele se vor întrece, tot 
In ultimul act, in Sala 
Sporturilor din Brăila. Vor 
concura reprezentativele ju
dețelor : Bistrița-Năsăud, Să
laj, Constanța, Brașov, Ga
lați, Bacău, Harghita și selec
ționata Bueureștiului.

Meciurile încep azi (se 
joacă două reprize a cite 25 
de minute) și se vor încheia 
duminică la prînz.

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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ADMINISTRAȚIA DE
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 14 IUNIE 1989. Extragerea 
I : 43 28 18 24 15 40; extragerea 
a II-a : 33 27 31 30 32 6.

FOND TOTAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 538 236 LEI.

C1ȘTIGURILE TRAGERII 
MULTIPLE LOTO DIN 4 IUNIE 

1989

Faza I. cat. 2 : 4 variante 25% 
a 7.045 lei : cat. 3 : 9.25 variante 
a 3.046 lei : cat. 4 : 14.00 variante 
a 2.013 lei : cat. 5 : 62.25 variante 
a 453 lei : cat. 6 : 107 variante a

i ii A

[DINAM 
F.C. BIF

A 32-a etapa a Diviziei A

UN ASALT CONTIGUU
STEAUA 
F.C. FARUL

2 (0)
0

Stadion 
bun; timp 
repriză de 
tatori — _____ _______
27—4 (pe poartă: 16—1). Corner® : 
9—0. Au marcat: BALINT (min. 
61), PIȚURCA (min. 89 din 11 m).

STEAUA: Lung 7 — D. Petres
cu 8, Bumbescu 6 (min. 77 Măs- 
tăcan), lovan 7, Bunaciu 7 (min. 
62 Negrău 6) — Hagl 6,5, Bălan 
6, Minea 6, I. Dumitrescu 7 — 
Balint 7, Pițurcă 6.

FARUL: Anton 7 — Dorobanțu 
6, Tătăran 7, Popovlci 7, Cămui 
6 — Mustacă 7, Dinu 6, Iovă- 
nescu 6, T. Ivan 6 — Manca J 
(min. 66 Funda 5), Popa 6.

A arbitrat Cr, Teodorescu (Bu
zău); la linie: Gh. Constantin 
(Rm. vîlcea) șl Al. Renghel (Vas
lui).

Cartonase galbene: POPA.
La speranțe: 6—0 (3—0).

Steaua; teren foarte 
frumos, cu o scurtă 

ploaie, în final; spec- 
circa 15 000. Șuturi :

13. Hagl a trimis balonul tn bară 
de la 7 
ren si 
dreptate, 
in totală 
blșnuitul,____ _ _ _____  ____ _
sfîrșit a venit (în mln. 61, la min
gea expediată de BALINT, cu 
sete, de la 10—12 m lateral 
dreapta, in colțul lung), ofen
siva campioanei s-a mai limpezit 
(în aceeași măsură în care de
gringolada Ișl făcuse loc în de
fensiva Farului) și, după trei mi
nute de ia deschiderea scorului. 
D. Petrescu a scuturat plasa 
porții printr-un șut puternic, dîn 
interiorul careului. D. Petrescu 
și colegii lui de echipă prinse
seră să se bucure șl să se îm
brățișeze, dar centralul Cr. Teo
dorescu nu a validat golul, vă- 
zîndu-1 Intr-un tîrziu 
Constantin cu steagul 
(dintr-o fază anterioară.

m I) transmisă In te- 
de tribunele, oe bună 
neliniștite de faptul ca. 
neconcordanță cu... o- 
goiul întirzia. Cînd in

Stadion 
călduros; 
tatori — 
33—4 (pe 
8—1. Au 
(min. 13) 
TEUT (rr 
(min. 38 
(min. 64).

DINAM»
Mate! 7 
Lupu 6 
Mihăescu 
6) — Ră 
(min 65 1

F.C Bl 
Ciocan 6,1 
7 Weisse 
(min. 57 
Bișzok 6 
nai 7.5 —

A arbit 
ni): la li 
ți I. Cot

Cairtonas
LUPU K

La sper;

Faptul că Steaua a aliniat. 
Ieri, un „11- lipsit de patru ti
tulari (Ungureanu, T. Stoica, 
Rotariu, Lăcătuș — aproape o 
jumătate din jucătorii de cîmp) 
nu a împledlcat-o să controleze, 
din start, jocul eu autoritate și 
să domine continuu. A făcut-o 
Insă, la Început, cu o detașare 
(costisitoare) proprie liderului 

desprins în cîstlgător. Dcrmlțin- 
du-și să risipească, chiar din 
min. 2, prin Pițurcă, situații fa
vorabile de a Înscrie. Apoi, pe 
măsură ce Farul a Înăsprit „ba
rajul" (ridicat In propriul careu 
cu nouă jucători), a prins să se 
precipite și, în consecință, să ză
dărnicească o netă superioritate 
teritorială. Sigur, ca șl tn alte 
situații cînd a absentat Lăcătuș, 
vivacitatea și claritatea acțiuni
lor ofensive nu au mai fost a- 
celeași, dar asta nu scuză prea 
mult desele Imperfecțiuni în sin
cronizări la un-dol-url șl la În
văluirile încercate cu precădere 
pe flancul drept al atacului. Un 
timp, după pauză, presiunea Ste
lei la noasta oaspeților aceeași 
amprentă a nervozității fin min.

pe Gh. 
ridicat 

.......... _ ___  __________  n pre
cizat, după joc, tușierul, și nu la 
centrarea, cu capul, efectuată de 
I. Dumitrescu). O nesincronlzare 
„central" și tușler am mai Înregis
trat în mln. 81, cînd „peste" Al. 
Renghel. Cr. Teodorescu a fluie
rat ofsaid la constănțeanul Mus- 
taeă. Și jocul a continuat in a- 
celași sens (unic), presărat cu 
mai multe șuturi din afara ca
reului si cu mal puține situații 
clare de gol, la rarele „contre" 
ale constânțenilor. Lung fi
ind acela care a rezolvat pre
cum un fundaș veritabil. Din 
forcing-ul neîntrerupt al roș-al- 
baștrilor, marcat, spre final, de 
șuturile puternice ale lui Hagl 
(min. 78), Negrău (min. 82) și 
D. Petrescu (min. 87). respinse 
cu vădită dificultate. Farul n-a 
putut scăpa fără încă un gol în 
poarta mult încercatului Anton : 
in mln. 89, Ivan nu i-a putut 
opri pe Bălan decît prin fault in 
suprafața de pedeapsă și PIȚURCA 
(ieri, la cel de-al 300-lea meci 
al 14i-lea sub culorile Stelei) a 
transformat cu precizie lovitura 
de la 11 m. Așa s-a scris istoria 
acestui al 100-lea meci (în cam
pionat) pe care Steaua 11 în
cheie fără înfrîngere. Cu o vic
torie obținută eu prețul a mul
tor emoții, dar. totuși, victorie...

Gheorghe NîCOLAESCU

Victorii 
unui mec

CLUJ^ 
lcfon). 
spre ma: 
miercuri, 
ie torent 
prafața 
Și. ca și 
fost de e 
ză de 
o ori 
fe.l că t 
apa. a i 
cos. Grec 
asemenea 
că și Rr 
ție în rr 
rat cu î 
ro vi arii 
cîștiga. 
destulă i,' 
tul prin, 
pățînat. 
xasperanf 
iui de 1( 
de la di:

OASPEȚII
MUREȘ, 14 (prin tele- 
Băcăuanii s-au arătat 
deciși, mai ales în pri-

TG. 
fon), 
foarte 
ma parte a acestui meci, izbu
tind în fina] o victorie — me
ritată — ce le păstrează in
tacte șansele de evitare a re
trogradării. Influențat și, in u- 
nele faze, „controlat" de vînt, 
jocul a fost luat în stăpinire, 
după primul sfert de oră, de 
oaspeți, care și-au 
rie, cîieva oeazU 
pă ce Biro III a scos cu pi
ciorul la o Pasă
Scînteie (min. 22). iar Szabo a 
fost, imedia’ la un pac de au-

creat în se- 
de gol. Du-

lttngă spre

MAI DECIȘI
togol (specialitate mureșeană ?), 
în min. 26 Sport Club a des
chis scorul: corner pe dreapta, 
schimb scurl între GRIGORAȘ 
și Andricș, reprimește cel din
ții, care intră în careu, șutea- 
ză cu stîngul spre coltul scurt 
și mingea deviată de Er6s, intră 
printre nortar și bară în plasă 
(0—1) Șase minute mai tîrziu. 
Tismăoaru îl iacă spectator pe 
Biro III care e salvat. însă, 
de bară 1 Dominarea băcăuană 
va fi concretizată din nou în 
ultimul minut al reprizei: Scîn- 
teie. lansat perpendicular. în- 
tîrzie șutul. Biro HI respinge

De miine, la Piatra Neamț și Sibiu

ÎNTRECERILE GRUPELOR SEMIFINALE

ALE CAMPIONATULUI DE JUNIORI I

tncepînd de miine, la Piatra 
Neamț și 
întîinirile 
nale ale 
blican al 
chei crea 
sate pe 
disputa 
ții. iar formațiile care vor o- 
cupa pozițiile secunde vor

Sibiu, vor avea loc 
grupelor semifi- 

Campionatului Repu- 
jun lorilor I, la 
cărora echipele 
primul loc își 

finala actualei

în- 
cla-
VOT 

edi-

ajuca pentru treapta a treia 
„podiumului".

La Piatra Neamț vor parti
cipa Steaua București, E- 
lectromureș Tg Mureș și C.S.Ș. 
Olimpia P Neamț, i r la Si
biu vor juca Universitatea 
Craiova, Sportul Studențesc 
București și F C. Inter Sibiu.

STAT LOTO-PRONOSPORT INfORMEAZÂ
263 lei si eat. X : 682 variante a 
100 lei.

Report la cat. 1 : 87.083 lei.
Faza a ll-a. cat. B : 7 variante 

25% a 39.666 lei din care o ex
cursie de 2 locuri în U.R.S.S. ei 
diferența în numerar ; cat. C : 5 
variante 100% a 7.307 lei din care 
o excursie de 1 loc în U.R.S.S. 
și diferența în numerar Si 37 va
riante 25% a 1.827 lei : cat D : 
34.25 variante a 3.040 lei : cat. E : 
134.75 variante a 773 le! : cat. 
F : 235.75 variante a 442 lei : cat. 
G : 1.353.25 variante a 100 lei.

• Miine. vineri, 16 Iunie, va 
avea loc tragerea obișnuită 
LOTO, ceea ce Înseamnă că AS
TĂZI. joi. este ULTIMA ZI in

care partlcipanții ișl mai pot 
exprima opțiunile. In ceea ce 
privește numerele favorite.

• Nu uitați că, apfbpilndu-ne 
de sfîrșitul săptămînll. ne apro
piem ți de celelalte două mari 
acțiuni care țin „capul de afiș* 
al perioadei imediat următoare 
respectiv noua TRAGERE EX
CEPȚIONALA PRONOEXPRES 
de duminică. 18 lunii, precum 
și concursul PRONOSPORT din 
aceeași zi. Prin luarea din timp 
a măsurilor pentru jucarea mal 
din vreme, puteți evita aglome
rația care — în mod firesc — 
se creează în ultimele ore dina
intea închiderii vînzăril (sîmbă- 
tă, 17 iunie).

/N

I
A.S.A. T<
S.C. BAC

Stadion 
foarte b>m 
si Dloai 
— circa 
Doartă : 5- 
marcat s i 
respectiv 
Si SCTNTI

A.S.A. :
M. Matei i 
Ciula 5.5 
Szocs 5). 
Pintea 6 
Curigan 5.

S.C. BAi 
dries 6 f 
6.3 Agachi 
nu 6 Jei 
— Grigor: 
Fulga 6.5

A arbitr 
Vîlcea) : 
(București 
sâni).

La sper

pînă la F 
tuia, Eros 
pinge eu 
de arbitru 
mai ezită, 
goi

Repriza 
două faze 
nut (48) 
prima dai 
corner, la 
ier, care, 
viturii d 
„tranever». 
culeasă . 
eăuane în 
Scînteie f 
bară. Gas 
la joc — 
reducere < 
riculo®. d 
Szanto tr< 
60). „lobi 
16 m, se ( 
M. Matei 
o acțiune 
tern ic șu 
Vor reuși 
lor. abia i 
plasat, di 
gol marca



I UN RECORD DE RATĂRI REGĂSIREA ZlMBETULUI
| FLACĂRA 3 (0) j
| SPORTUL STUD. 0 |

np frumos, 
lent; spec
ii. Șuturi : 
). Cornere: 
tADUCioru 
n. 51). MA- 
). DOCHIA 
' MUJNAI

i- Varga 7, 
Xleln 6 —

Mateut 8.
Viscreanu 

lămătaru 7

■eanu 6 — 
Bruckental
- Szenes 6 
Tămas 8. 
aj 6). Muj- 
. Terhes 5.

■or (Plope- 
mte (Arad)

LUPESCU.
AZAR.
-0).

la capătul
.jumătatea* 1'

chiderea scorului prin Biro I, 
Muntean și Doboș ; Barba a 
avut și el cîteva bune inter
venții. dar și șansă in min. 
38. cînd. la centrarea Iul Biro
I, Cadar a trimis, cu capul, în 
„transversală11. Să notăm că 
Rapid a „sîcîit" gazdele cu u- 
nele contraatacuri, care au îm
pietrit tribunele. în min. 10. 
Constantinovici i-a lansat pe 
Minoiu spre gol (ce ușor l-a 
„întors1' pe Pojar !), dar . ra- 
pidistul a fost oprit la timp, 
prin fault, la 18 m. Zece mi
nute mai tîrziu. Doboș a tri
mis neglijent, înapoi, cu ca
pul. de la circa 30 m. Damas- 
chin II a țâșnit și numai ar
cuirea senzațională a lui Pru- 
nea. ieșit la marginea careu
lui. a înlăturat iminentul gol!

In repriza secundă. .,alb-ne
grii11 n-au mai avut emoții din 
partea Rapidului, ci oin cauza 
propriilor inexactități. Presi
unea universitarilor în careul 
oaspeților a crescut continuu, 
cu jocul mai limpezit și be
neficiind de ocazii nefructifi
cate în min. 52. 53. 56. 61 și 
62. pentru ca golul victorie: să 
vină, in extremis. în min. 69 : 
Cadar a centrat, noul Intrat, 
Bănică, a prelungit, cu ca
pul, și BIRO I a trimis, tot 
cu capul. în bara interioară. 
Au urmat și alte situații fa-

CRAIOVA, 14 (prim telefon). 
Greu de descris cum arăta 
„Centralul11 din „Bănie" îna
inte de meci, dar mai ales mo
mentul în care Gh. Popescu a 
înscris golul victoriei mult 
așteptate. Dar. cit de greu a 
fost pînă în acest final incan
descent ! Pentru că oaspeții, 
avînd o linie mediană care 
poate deveni oricând un obsta
col greu de trecut în fata 
buturilor lui Speriatu. firesc, 
ocaziile de gol nu au fost prea 
numeroase de partea craiovc- 
nilor. Cu multă îngăduință am 
putea consemna, totuși șutul 
slab din 16 m. al lui Săndoi 
(min. 21) centrarea lui Badea, 
nefruetificată de Ncagoe (min. 
33). șî singura dată tfnd Spe
riatu a privit neputincios a 
fost în min. 35. cînd Mănăilă 
a șutat în „transversală11.

La reluare, linia defensivă a 
gazdelor se află în permanentă 
la 10 m în... terenul advers ! 
Si după situațiile favorabile 
ale lui Neagoe (min. 59) si 
Săndoi (min. 60). în min. 62 
consemnăm prima modificare 
a tabelei de marcaj : Mănăilă 
il găsește cu un balon pe 
NEAGOE acesta pătrunde in 
careu si înscrie pe lingă Spe
riatu. Gazdele oar descătușate 
și peste trei minute aveam să 
consemnăm un moment care 
s-ar fi putut dovedi psihologic. 
Gh. Popescu este faultat în 
careu dar Speriatu cu un 
reflex uluitor respinge de la 
colt șutul lui Ciurea. în urma 
penalty-uiui acordat. în min. 
72 se produce însă restabilirea 
egalității1 la o lovitură de colt. 
Ad. Porii m boi» apreciază că C. 
Pană este împiedicat de Bol- 
dici să intervină (o decizie eu 
care n>> sintcm de acord) si 
EDUARD transformă penaity-ul 
acordat. Din acest moment a- 
sistăni practic la un „recital11

orădeană, cu un absolut record 
de ratări în prima parte, și cu 
un final în forță al dinamoviș- 
tilor al căror forcing în ulti
mul sfert de oră începe să de
vină... tradițional. ■ A fost, încă 
din primul minut, o nesfîrșită 
serie de ocazii, „inaugurate ■ 
de Lupescu. care a slplomat 
îndelung și n-a reușit să „culce11 
balonul în fața lui Lăzăreanu. 
A urmat o lungă serie de ra
tări Mateuț și aici trebuie sa 
menționăm că el a fost „căutat11 
prea mult de toți coechipierii, 
fiind la finalizare în opt si
tuații din zece. (Enumerarea 
lor ar fi inutilă) Scorul a fost 
deschis cînd Mateuț a renunțat 
— pentru prima oară — la gol, 
a driblat cu mare finețe, i-a 
pasat Iui RADUC1OIU (min. 
13) și acesta a marcat cu o 
frumoasă execuție tehnică de 
pc partea stingă. Au urmat 
bara lui Mihăescu (15), devie
rea lui Cămâtaru (29). șutul a- 
celuiași (scos de pe linia porții 
de Weissenbacher, tot în 29). 
„bomba11 lui Mihăescu (30), a- 
părată senzațional de Lăzăreă- 
nu, și primul șut la poartă al 
orădenilor (min. 36, Terheș).

După pauză (min. 51), Lupes
cu „întoarce" o centrare înapoi, 
surprinzînd apărarea „pe me
tereze" a oaspeților și VARGA 
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a careului: 
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ROTARU

înscrie. Seria ratărilor bucu- 
reștene se reia, Rădueioiu 
(min. 60) trimițînd peste poartă, 
pentru ca în min. 64, la un 
contraatac declanșat do... de
vierea — involuntară, desigur 
— a arbitrului Titorov, orăde- 
nii să se trezească în situația 
de 4—2, centrare lungă spre 
stingă, recentrare și gol MUJ
NAI, din fața porții. Dinamo- 
viștii reiau atacurile, dar zidul 
orădean rezistă, ajutat de e- 
rorile de transmisie ale lui 
Lupu în cele din urmă, însă 
marcajul strîns al oaspeților 
cedează, MATEUȚ driblează in
sistent și marchează imparabil 
(min. 75). Peste numai cîteva 
secunde, Lupu e singur, dar 
ratează, pentru ea MATEUȚ să 
exploateze — prin presing — 
o nesincronizare a apărării oas- 
ților, să țîșnească pe intercep
ție si să urce scorul la 4—1. 
Tn final, golul lui DOCHIA 
(min. 88). în fața unei echipe 
epuizate de această veritabilă 
cursă de urmărire. în care a 
rezistat — am putea spune — 
timp de 75 de minute, animată 
de un inriMnr cere își confirmă 
mereu clasa: Mujnai.

loan CHIRILĂ

| „U* CLUJ-NAPOCA
| RAPID

Stadion Municipal ; teren moa
le, îmbibat de apă ; timp înno
rat ; spectatori — circa 6.000. Su
turi : 21—5 (pe poartă ; 0—1).
Cernere : 19—0. A marcat BIRO 
X (min. 60).

„U« : Prunca 8 — Gherman 
4,5. Neamțu 7. Doboș 7. Pojar 7 
— M. Stoica 7. Popicu 6. Biro I 
8 — Cadar 7 (mln.78 Teodoreseu), 
Muntean 6 (min 67 Bănică 7), 
Cr. Sava 7.

RAPID : Barba 8 — Iorgulescu 
II 6.5. Estinca 7. Rada 7. Aprodu 
7 - Drăghici t. L. H!e « (min. 
65 Cralu 6). Constantinovici 7. 
Geantă « — Minoiu -4. Damas- 
chln n 4 (min. 70 Pomohaci),

A arbitrat Ad. Morolanu (Plo
iești) ; la linie : Gr. Macavel 
(Deva) si I. Molse (Buzău).

La speranțe : 2—1 (0—1).• ——
vorabile (min. 77 — Cadar a 
trimis în bară; min. 82 — Teo- 
dorescu, mare ratare!) si „U“ 
termină victorioasă, hiin- 
du-și de pe inimă Încă o pia
tră grea, intr-un med de a 
exemplară sportivitate.

Stelion TRANDAFIRESCU

I UNIV. CRAIOVA
I F.C. ARGEȘ

Stadion Central : teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
35.906. Suturi : 29—4 (pe poartă : 
14—2), Cornere : 18—2 Au mar
cat : NEAGOE (min. 62), GH. 
POPESCU (rain 90). respectiv 
EDUARD (min. 72 — din 11 m).

UNIVERSITATEA î Boldici 6 
— Mănăilă 6 Săndoi 6.5. Gb. Po
pescu 7 Ad. Popescu 6 — Ciurea
6. Blca 6 (min. 75 Irlmescu 6), 
Olaru 6 Badea 7 — St. Stoica 6 
(min. 46 C. Gheorghe 6) Nea
goe 7.

F.C. ARGEȘ : Speriatu 8 — Vi- 
lău 6. stancu 7. Pîrvu 7. Tănase 
6 — Dlcan 6. C. Pană 6 (min. 72 
Musat). Eduard 7 — D. Zamfir 5 
(min 53 Amărăzeanu 6) Ignat 
5. Tirchineci 5.

A arbitrat Ad. Porumboiu 
(Vaslui) : la linie : D. Buciumau 
(Timisoara) si O Streng (Ora
dea)

Cartonase galbene : BADEA.
TIRCHINECI DICAN.

Cartonase roșii : HRISTEA (de 
pe banca de rezerve).

La speranțe : 5—1 (3—0).

Speriatu care își salvează e- 
chipa de la goluri pe oare un 
stadion întreg se pregătea să 
le aplaude : Badea (min. 83) 
Ciurea (min. 85) Olaru (min. 
89). Totuși, el avea să sc re
cunoască învins în primul din
tre cele două minute de pre
lungiri, atunci cînd GH. PO
PESCU a preluat pe piept un 
balon de la 16 m Și a șutai 
printr-o pădure de picioare : 
2—1.

Mihai CIUCA

MORENI, 14 (prin telefon). 
După trei eșecuri consecutive, 
între care unul acasă, Flacăra 
a ținut cu tot dinadinsul să se 
reabiliteze. vizînd o victorie 
care s-o mențină, chiar mărin- 
du-i șansele in cursa pentru 
„Cupa U.E.F.A.11. Obiective a- 
tinse. adică zîmbet regăsit. 
Meritele echipei din Moroni 
sînt cu atît mai demne de e- 
logii. cu cit. în ciuda rezulta
tului final. Sportul Studențesc 
a opus o vie rezistență, nere- 
nuntind si practicînd un fotbal 
parcă mai pragmatic decît de 
obicei. De altfel, formația stu
dențească s-a găsit (și ea) la 
un pas de deschiderea scorului, 
numai că. în min. 40. șutul lui 
Stancu a izbit stîlpul porții 
lui Tene ! Adevărul e Insă că 
gazdele ar fi trebuit să fie 
deja liniștite la faza aceea, 
dacă n-ar fi ratat, copilărește

scor sever, Insă meritat
I F.C. OLT 4 (1)1
1 F.C. INTER ±_l

Stadion Viitorul : teren bun ; 
timp frumos : spectatori — cireș 
7.000. Șuturi : 17—9 (pe poartă : 
9—4). Cornere : 3—1. Au marcat: 
TURCU (min 39). RUSE (min. 
58). TULBA (min. 68) și DUDAN 
(min. 89).

F.C. olt : Gherasim 7 — Ruse
8. Mihali 8 Cireașă 7.5. D. Mun
tean u 8 — Georgescu 6 V. Popa 
6, Eftimie 7. Pistol 4 (min. 46 
Dudan 7) — Turcu 7 (min. 64 
Tulba 7.5). Pena 6.

F. C. INTER : M. Vaslle 7 — 
Cotora 6 Boar 8. Stănescu 6, 
Dobrotă t — Jurcă 6 (min. 47 
Laurențîu 6), Mărgărit 8. Majaru 
6.8 — c. Zamfir t (min. 73 B. 
Popescu 6) — Văsli s. Casuba 7.

A arbitrat N. Dineseu (Rm. 
Vîlcea) : la linie : N. Voinea 
(București) si M. Stefănolu (Tg. 
Jiul).

La speranțe : 2—1 a—0).

• ■ ■
SCORNICEȘTI, 14 (prin te

lefon). Cele două echipe, fără 
griji deosebite, au abordat 
partida deopotrivă de dezin

SIMETRIE, MAI PUTIN LA GOLURI
HUNEDOARA, 14 (prin tele

fon). Deși „platforma psiholo
gică" de pe care pornea 
Corvinuj era cea a jocului pe 
ultima carie, miza nu l-a co
pleșit pe hunedoreni. aceștia 
evoluînd lucid, dooontraclat. 
Și nici meciul în ansamblu n-a 
avut de suferit, dimpotrivă, 
fiind de o deplină sportivitate: 
primul fault l-am consemnat 
în min. 31 si n-a fost urmat 
de multe altele, pînă la fi
nalul întîlnirii. Fazele de poar
tă. chiar cele de gol s-au 
sucoedat amețitor, oferind — 
măcar prin aceasta — un bun 
spectacol fotbalistic. Perioade
le de dominare au fost împărți
te în mod egal, cu un echili
bru sugerat de altfel de caseta 
tehnică — vezi rubricile șuturi 
sau cornere. Numai numărul 
golurilor înscrise de cele două 
combatante a diferit. spre 
bucuria hunedorenilor. în min. 
17. Petcu va centra de pe 
dreapta, iar HANGANU, scăpat 
o clipă „din ochi", va șuta din 
voleu. invingîndu-l pe Nițu 
(care pînă atunci . avusese eî- 
teva intervenții „de zece"). Tot 
Petcu va șuta apoi din aler
gare, spre vinclu. dar portarul 
Victoriei va fi la post, tn min.

VICTORIE CU DESTULE EMOȚII...

I
F.C.M. BRASOV 

OȚELUL

Stadion Municipal : teren bun ; 
timp frumos : spectatori — circa 
6.000 Șuturi : 10—5 (pe poartă : 
5—3). Corner : 5—3. A marcat 
BARBU (min. 47).

F.C.M. BRASOV : Polgar 7 — 
Moldovan 7. Naehi 7 Pătru 7, 
Ghergu 7.5 — Sellmesl 6 (min. 
64 Mandoca 6) Drăsan 7 Cseke 
6 — Andras! I 7 Caciureac 6 
Barbu 7.5

OȚELUL : Căluqăru 7 — Che- 
bae 6 (min. 73 Hiban) Baieea 6. 
Anahelinei 6 G. Popescu 7 —
Hanshiuc 5 (min 59 Podoabă 6), 
Balmos 6 M Stan 6 Bureea 6.5 
— Profir 6 Antohf 6.

A arbitrat I Ierna (Timisoara): 
la linie : I Velea 'Craiova) și 
V. 4nsheloiu (București)

Cartonase galbene : HAN-
GHrUC MOLDOVAN PATRU 
HUIBAN.

La speranțe : 4—0 (3—01.

BRAȘOV, 14 (prin telefon) 
începu' de partidă cu maxi

și Lala (min. 7). și Costel Pană 
(min. 16) si Văidean (min. 31). 
pentru ca. în min. 18. un 
Mânu depășit să fie salvat de 
bară, după lovitura liberă e- 
xecutată de D. Sava.

„Verdictul11 s-a dat după 
pauză.' Pe fondul superiorității 
garniturii locale, din ce în ce 
mai evidente, au înscris VAl- 
DEAN (min. 50 — preluare și 
șut după centrarea lui Timiș), 
MARCU (min. 61 — cu capul, 
Ia o pasă a lui Dragnca), D. 
SAVA (min. 83 — „bombă" la 
vinclu). ultimul gol survenind 
după o ratare monumentală, 
de la 3 m. a lui Stere.

în min. 89 arbitrul a trecut 
cu vederea un fault comis _ în 
careu asupra lui Marcu. vrînd 
parcă să păstreze o diferență 
mal aproape de realitatea din 
teren.

Ovidiu IOANIȚOAIA

volt. Cu timpul, însă, fără a-și 
pierde cursivitatea și earacte- 
ru] deschis, meciul a scos la 
rampă formația gazdă, mult 
mai consistentă in joc, în am
bele faze, de atac și de apă
rare

în min. 3, portarul echipei 
oaspete a fost obligat să-l blo- 
clieze pe Eftimie în careul mic 
și tot el va interveni eficient 
(min. 12) la un șut spectacu
los, din „întoarcere*', al Iul Pe
na. Inter înooarcă arma pre
singului. dar acțiunile ofensi
ve ale formației gazdă (în afa
ra compartimentelor prin de
finiție oontructive. au partici
pat eficient și fundașii late
rali) sînt tot mal greu stăvi
lite de apărătorii âblenl. In 
min. 34. Pistol trimite balonul 
în bară, dar cinci minute mai 
tirzu nimic nu-! mai poale 
salva pe portarul M. Vasile : 
TURCU, lansat pe dreapta, se 
duce nestingherit (sibienii aș
teptau o semnalizare de ofsaid 
a tușierului Ștefănoiu) și tri
mite balonul la eolț: 1—6. Cu

32, insă, aeelași Nițu iși pier
de... dreptul la replică, rămt- 
nînd singur față-n față eu 
PETCU : reluare eu capul a 
hunedoreanului și 2—0 ! CO- 
RAȘ nu uită nici o clipă eă 
este in plină cursă pentru o 
gheată europeană, reușind să 
reducă din diferență (min. 40), 
printr-un șui la rădăcina barei, 
expediat de la 18 m.

Jocul se va relua după pauză 
cu o altă cascadă de ocazii 
la cele două porti. dar ambii 
portari vor avea intervenții 
mult aplaudate. în min. 64. 
Coraș va scăpa în careu, dar 
Suclu va respinge cu mîna. de 
pe linia porții t lot Coras va 
executa penalty-ui. permiiîn- 
du-i lui Ionită o altă interven
ție de efect. în ldeea aceleiași 
simetrii de care aminteam, 
peste 10 minute se va dicta un 
penalty la poarta Victoriei, 
numai că PETCU se va dovedi 
mai preeis. ridicind scorul la 
3—1. în min. 85, lansat pc con
traatac. prospătul introdus in 
joc, IORDACHE va găsi „col
țul lung", făcând ca seoru! să 
devină 4—1. De data aceasta, 
însă, replica Victoriei va veni

mă prudență de ambele părți. 
Oțelul, vizînd remiza, a apli
cat o tactică om la om pe tot 
terenul, cu Balmoș „umbră" a 
lui Barbu, ceea ce a stânjenit 
într-o foarte mare măsură jo
cul combinativ al gazdelor. De 
aici, foarte puține faze de 
poartă și. implicit un joc lip
sit de spectaculozitate. Pînă 
în min. 12. nimic deosebit, 
abia atunci Barbu a reușit o 
infiltrare pe partea stingă, a 
centrat și Andrași I a reluat, 
cu capul, jos. la colț, dar Că- 
lugăru a reținut balonul. Au 
urmat alte minute de ioc ste
ril. Prima ocazie a gălățeni- 
lor s-a derulat în min. 34, 
cînd Bureea a șutat, prin sur
prindere. din Întoarcere, dar 
Polgar. bine olasat. a reținut. 
O altă lovitură liberă a bra
șovenilor în min. 35. a fost e- 
xecutvă tot de Barbu, în afa
ra norfij. Lp poarta
cealaltă, Hanghiuc (min. 38) 
tot în urma unei lovituri li
bere a trimis balonul pe ,’cs 
acesta a deviat din zid, dar

Stadion Flacăra ; teren toarte 
bun : timp călduros oloaie in 
final : spectatori — circa 4.000. 
Suturi : 17—9 (pe poartă : 10—4). 
Cornere : 7—6 Au marcat : VAI- 
DEAN (min 50) MARCU rmin. 
64) și D. SAVA (min. 83>

FLACARA : Tene 7 — Purdea 
6 (min 46 Glăvan 71 Butufef 7. 
Beldie 7 Timiș 7 — D. Sava 8 
Dragnea 7 5 C. Pană 8 Marcu 7 
— Văidean 6 Lala 6 (min 53 
Stere 6).

SPORTUL STUD. : Mânu I — 
M. Marian 5 C. Pană 7. Cristea
7. M Popa 6 — Tlcleanu 7 (min. 
60 Stănici 6) Lucaci 6 Dobre 6 
Iorgulescu I 6 — S. Răducanu 5 
(min. 28 Oiteanu 6) Stancu 7

A arbitrat Fl. Popescu (Plo
iești) : la linie : C Corocan (Re
șița) si v. Curt (Constanta).

Cartonașe galbene : S RADU- 
CANU VAlDEAN dobre.

La speranțe : 0—3 <0—11.

puțin înaintea finalului de re
priză, Cașuba execută o lovi
tură liberă de la 25 m, la vin- 
du. „scoasă" excelent de Ghe- 
raslm.

După pauză, echipa din Seor- 
nicești se desprinde fără dubii. 
In min. 58, fundașul RUSE $u- 
tează la senii înălțime de la a- 
proximaiiv 14 m. printr-un ba
raj al adversarilor, $1 mingea 
se oprește în plasă: 2—0. în 
min. 60 se „remarcă* din nou 
tușierul Ștefănoiu nesemnali- 
zfnd doi atacant! do la Inter 
în poziție de ofsaid. în min. 
66. Tulba șutcază excelent, cu 
boltă, dar la fel de Inspirat 
respinge portarul advers. Bonă 
minute mai tîrziu. insă. TUL
BA urmărește un balon lansat 
in adincime $1-1 saltă peste 
portarul ieșit la marginea su
prafeței de pedeapsă: 3—0. Cu 
Un minut înaintea fluierului 
final. DUDAN sancționează po
ziția avansată a apărării ad
verse. ureînd scorul la t—0.

S. PAVELESCU

I CORVINUL 4 (2) I
J VICTORIA 2 (1) 1

Stadion .Corvinul" : teren ex
celent : timp foarte frumos : 
spectatori — circa 8.000. Suturi : 
17—17 ine poartă 10—10). Cornere: 
7—7 Au marcat : HANGANU 
(min. 17) PETCU (min. 32 sl 74 
— ultimul din penalty) si IOR- 
DACHE (min. 05) respectiv CO
RAS (min. 40 sl 86).

CORVINUL : Ionită 8 — Bardac 
7 Stroia 6.5 Nlesa 6 (min. 46 
Tlrnoveanu 6) Cocan 7 — Suclu 
7 Petcu 8 Hanganu 7 — Gahor 
7 (min. 68 Tordache 7). I. Coio- 
caru 6. E Marian 6.

VICTORIA : Nitu 8 — V. Co- 
îocaru 7 C Solomon 6 Mire» 6. 
ToDolinschl 6 — Fulaa 6 (min. 
46 Ursu 6) D. Daniel 6 (min. 
46 Stefan 6) Ursea 7 Coras 8 — 
Tîră 7 Damaschin I 6.

A arbitrat A. Ghcoreîie (P. 
Neamț) : la linie : V. Antohl 
(Iasi) sl M Nieolau (Bacău).

Cartonase galbene : C. SOLO
MON TOPOLTNSCHI

La speranțe : 2—0 O—0)
• ws,-, —..m»»

promptă, CORAS înscriind, tot 
de la 18 m.

Sorin SATMARI

Polgar intuind t aiectoria, l-a 
blocat Ul'ima ocazie a primei 
reprize am ao'.at-o în m;n. 40 
cînd Drăgan a șutat mpreeis.

Imediat după reluare (min. 
47), brașovenii reușesc golul 
victoriei : fundașul Ghergu
pătrunde incisiv pe partea 
stingă. își incheie cursa cu o 
centrare perfectă și micuțul 
BARBU reia balonul, cu capul, 
în plasă. Peste trei minute. 
Andrași l. scăoat singur de la 
centrul terenului, preferă șu
tul din unghi (imprecis). în 
locul unei oase spre Selimeși. 
aflat sinaur oe partea nnusă. 
Din acest moment, O!'elul iese 
cu aplomb la atac, făcînd tot 
posibiul pentru restabilirea 
egalității. Ocaziile create sînt 
irosite însă de M. Stan (min. 
60). Profir (min. 66) si Po
doabă (min. 75). La ooarta 
cealaltă. Andrași I (m'i 73) 
și Barbu (min. 87. din lovi
tură liberă sut !n .transv. - 
sală11) fac '•a tabel» sS •’5- 
mînă nesch

Gheorghe NERTEA



VIZITA DE LUCRU SPORTIVI ROMÂNI ÎN COMPETIȚII
A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
1

(Urmare din pag. 1) Ie tot mal înalte și le-a adre
sat urarea de a obține, la toa
te culturile, recoltele cerute de 
acordarea titlului de Erou al 
Noii Revoluții Agrare.

Elicopterul prezidențial s-a 
oprit, apoi, pe terenurile a- 
parținînd ÎNTREPRINDERII A- 
GRICOLE DE STAT BREBENI.

Examinind starea de vege
tație a culturilor, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a apreciat 
că sînt condiții pentru reali
zarea in acest an a unor re
colte superioare Ia orz, grîu și 
floarea soarelui

Dialogul de lucru a continuat 
Ia ÎNTREPRINDEREA AGRI- 
COLA, DE STAT SEGARCEA, 
cea dinții unitate din județul 
Dolj înscrisă în programul vi
zitei.

Elicopterul prezidențial a a- 
terizat în vecinătatea unui lan

OPERATIVEI AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE FURCULEȘTI, 
secretarul general ăl partidu
lui * făcut observația că, deși 
lucrurile stau bine și recolta 
se anunță ridicată — circa 7608 
kg — printr-o alegere cores
punzătoare a densității, prin 
creșterea acesteia, se poate ob
ține un important spor de re
coltă.

Un. grup dc săteni, bărbați și 
temei, aflați la strinsu] orzu
lui, l-a înconjurat pe secretarul 
general al partidului, spunin- 
du-i intr-un glas: „Bine ați 
venit ia noi „Cum rr~“ 
treaba 7“, i-a întrebat tovarășul 
Nieolae Ceaușescu. „Bine. Și 
sperăm să fie tot mai bin»", a 
sosit răspunsul. „Dacă muncim . 
eum trebuie, dacă facem fie- w u„ul
î*rC _ d« orz. unde se aflam mobili

zate importante forțe umane și 
mecanice la strîngerea recoltei. 

Secretarul general al parti
dului a stat de vorbă cu țărani 
cooperatori și mecanizatori — 
care l-au primit cu multă dra- 
goste și însuflețire — interesîn- 
du-se de starea culturilor, de 
mersul lucrărilor. <

An fost examinate. în con
tinuare, recoltele și starea cul
turilor ta C.A.P. BĂILEȘTI. Și 
aici se acționează intens la 
strinsu] orzului, lucrare ce ur
mează a fi încheiată in cursul 
zilei de joi. Acolo unde,. din 
eauza vintului și ploilor insis
tente din ultima vreme, mași
na nu se descurcă, intervin 
manual seccrătorii, aflați in 
număr mare pe cîmp.

Și aici, ca peste tot de-a lun
gul vizitei, secretarul general 
al partidului a stat de vorbă 
eu cooperatorii în legătură cu 
munea lor. Tovarășul 
Nieolae Ceaușescu Ie-a adresat 
felicitări pentru rezultatele de 
pină acum, adresindu-le urarea 
de a obține recolte cât mai bu
ne in acest an și în anii ur
mători, de a contribui astfel 
la dezvoltarea generală a ță
rii, la ridicarea bunăstării în
tregului

ea siguranță tot mai bine", a 
subliniat secretarul general bl 
partidului.

Vizita de lucru a secretarului 
general al partidului în unități 
agricole din județul Teleorman 
B continuat la COOPERATIVA 
AGRICOLĂ DE PRODUCȚIE 
MĂLDĂENI.

Și aid, ca de altfel pe întreg 
parcursul vizitei, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu a fost în
conjurat cu entuziasm de co
operatorii aflați ia efectuarea 
lucrărilor agricole de sezon.

Tovarășul Nieolae Ceaușescu 
a fost informat în legătură ou 
principalii indicatori de plan, 
eu realizările dobîndite de a- 
ceastă unitate în sectorul pro
ducției vegetale.

Felicitindu-i pentru modul in 
oare se prezintă culturile, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu a 
arătat că producțiile de griu și 
orz vor asigura ca fiecare eo- 
sperator să primească o can
titate mai marc de cereale șl 
bani.

In continuarea vizitei, tova
rășul Nieolae Ceaușescu s-a 
Intîlnit cu cooperatorii din 
CRIMPOAIA, județul Olt. Cu 
deosebită bucurie au ieșit in 
întâmpinarea conducătorului 
partidului și statului lucrătorii 
ogoarelor, fericiți că pot să-l 
întâlnească din nou.

Vizita a prilejuit prezenta
rea unor date semnificative a- 
supra dezvoltării agriculturii, a 
principalilor indicatori de pro
ducție Ia nivelul județului, in 
oaldrui consiliului Stoicăncști și 
al C.Â.P. Crimpoaia.

Adresîndu-se primului secre
tar al Comitetului județean de 
partid, specialiștilor aflați la 
această întîlnire de lucru, 
tovarășul Nieolae Ceaușescu 
le-a cerut să acționeze astfel 
incit rezultatele obținute în 
acest județ, recunoscut pentru 
hărnicia locuitorilor săi, să se 
situeze, in continuare, la nive-

popor.
♦

efectuată de tovarășul 
Ceaușescu in unități 

de stat și cooperatiste

Vizita 
Nieolae 
agricole 
— amplă și cuprinzătoare a- 
naliză a activității ce se des
fășoară în aceste zile în agri
cultură — a prilejuit, ca de 
fiecare dată, stabilirea de mă
suri concrete pentru perfecțio
narea muncii, constituind pen
tru toți cei prezenți 
nouă întîlnire cu 
generai al partidului 
efectiv, un puternic 
vederea obținerii de 
tot mai bogate, pentru înde
plinirea exemplară a tuturor 
sarcinilor ce le revin.

la această 
secretarul 
un ajutor 
imbold în 

rezultate

In concursul internațional de 
i „Cupa Dynamo", 

desfășurat la Berlin, la care au 
participat trăgători din 8 țări, 
pușcașul Eugen Antonescu a 
realizat un nou record național 
în proba de la 10 metri, tota- 
lizînd 692,2 (592+100,2) p. La 
pistol 10 m, D. Ghețu s-a cla
sat pe locul 5 cu 667 p, nou 
record personal, învingător fi
ind M. Fischler (Dynamo 
R.D.G.), cu 673,4 p.

★
VARȘOVIA. 14 (Agerpres). 

în runda a 5-a a turneului in
ternațional feminin de șah de 
la Piotrkow Tribunalski, maes- 
tra română 
a câștigat în 32 de mutări par
tida eu Brigitta Burchardt

Ș tir dotat cu

I
Gabriela Stanciu

>
(R.D.G.), iar Margareta Mure
șan 
Detko

PESTE HOTARE
a remizat cu Johana 

(Polonia).
★

localitatea poloneză 
a avut loc un turneu

în
Sieradz 
internațional de lupte libe
re rezervat juniorilor, con
cursul oferind participanți- 
l<xr un bun prilej de verificare 
înaintea Campionatelor 
ropene din luna iulie, 
fost prezenți sportivi din 
garia, Cehoslovacia,. R. 
Germană, România și 
lonia.

Majoritatea tinerilor 
tri reprezentanți au avut o 
comportare bună, clasîndu-se 
Pe locuri fruntașe. Astfel,

Eu-
Au 

Bul- 
D. 

Po-

noș-

Istvan Demeter (C.S.Ș. Re
ghin) a ocupaț primul loc la 
categoria 54 kg, învingîndu-1, 
în finală, pe bulgarul I. Ma- 
rinov. Aceeași performanță 
a realizat-o și Călin Tothazan 
(Steaua), care l-a învins la 
puncte, în finala categoriei 74 
kg, pe polonezul R. Rybicki.

Mircea Gutuș (O. S. Onești) 
a ocupat locul 2 la categoria 
46 kg, fiind depășit, în ulti
mele secunde ale partidei 
finale, de D. Koicev (Bulga
ria). Bogdan Ciufulescu (Stea
ua), Vasilică Goian (C.S.Ș. Că
lărași) și Marian Loredan 
Toma (C.A.L. ■ Tg. Jiu) s-au 
clasat pe locul 3 la categoriile 
lor : 58 kg, 63 kg șl, respectiv. 
88 kg.

Campionatele Internationale de tir ale României

VICTORII DECISE LA ZECIMI
Foarte echilibrată lupta pen

tru primul loc în toate cele 
trei probe din ziua inaugurala 
a Campionatelor Internaționale 
de tir ale României, care so 
dispută pe poligoanele bucu- 
reștene Tunari si acoperit Di
namo 1 In întrecerea de pistol 
liber, Sorin Babil și-a luat, 
pentru finală, locul cu care... 
s-a obișnuit, primul din stingă, 
adică cel rezervat liderului de 
după ooncursul propriu-zis, 
grație celor 568 p. De astă dată 
însă, nu la diferență mare 
fată de urmăritorul său, în
trucât Ilie Petru nu l-a „scăpat 
din vedere", cu cele 567 de 
puncte ale sale. O diferență 
minimă, care s-a menținut pină 
aproape de finalul... finalei, 
unul sau altul dintre cei doi 
concurenți conducînd la „tre
nă". La focul 8 însă. Petru a 
cedat nervos, pierzînd, la două 
puncte diferență, o finală, 
altfel, de toată frumusețea. 
Bună comportarea lui Con
stantin Țîrloiu (95 p, în fi
nală), care atestă faptul că 
n-ar fi rău ca antrenorii de la 
Steaua să mediteze asupra 
unei pregătiri asidue a acestui 
trăgător talentat si muncitor 
pentru proba de pistol liber.

La ultimul foc al finalei s-a 
decis și învingătorul probei de 
pușcă cu aer comprimat. Jol
dea și Stan au fost egali 1a 
581 p, la sfîrșltul probei pro- 
priu-zâse și cam așa au rămas 
și pe parcursul finalei, în care 
supremația a alternat la zecimi 
de punct în favoarea unuia 
ori. altuia. Succesul a surîs lui 
Joldea, la o singură zecime, 
astfeâ că ambii trăgători se 
pot considera învingători ai 
concursului ! Cea mal bună 
finală a fost realizată de tră
gătorul cehoslovac J. Mano, cu 
100,4 p. dar el a evoluat 
puțin crispat, pornind cu

Ș multe puncte

I I
i

I

I

I

mai
,__ ___ ___mai

în urma primilor 
primele 60 de e-

i__ ___
Sș clasați după
Ș xecutii.

în fine, o
a obținut, la _ .
feminin, bulgăroaica Tcmenuș- 
ka Țvetkova, reprezentantă a 
unei școli de’ tir recunoscute. E 
drept că Daniela Toader a 
condus de Ia cap la... penulti
mul foc al finalei, dar și ea a

frumoasă victorie 
pușcă 10 metri

S a încheiat primul turneu feminin din cadrul „’Trofeului sportul" la volei

RAPID BUCUREȘTI, ÎN POZIȚIE DE LIDER
BISTRIȚA, 14 (prin telefon). 

Primul turneu feminin de vo
lei din cadrul circuitului „play
off", organizat în localitate, 
dotat cu „Trofeul Sportul", a 
luat sfîrșit în Sala Sporturilor, 
sub semnul prestației în creș
tere a echipelor participante, 
care, în cele trei zile de con
curs; au avut prilejul să inte
greze în sextete o serie de ju
cătoare de rezervă și, totodată, 
să încerce noi scheme de joc. 
Spiritul de emulație a fost pre
zent și în ultima zi a compe
tiției.. In pofida faptului că, în 
cele din urmă, Chimia Km. 
Vîlcea a dispus de 3—0 (7, 14, 
11) de Flacăra Roșie București, 
replica acesteia din urmă a fost 
remarcabilă. Elevele lui M 
Niculescu și C. Cadclcu avînd 
un gabarit superior și-au con
cretizat acest avantaj în dis
puta la fileu, unde bucureșten- 
cele (pregătite de C. Stan) au 
contat mai mult pe Viorica 
Niculescu. Desigur, prestația 
bună ■ a unei singure trăgătoare 
nu putea fi eficientă. Dar Fla
căra. Roșie a compensat în bună 
măsură prin laboriozitatea din 
linia a doua, care s-a mate-

rializat prin recuperarea mul
tor mingi. Cel mai spectacu
los set a fost al doilea, în care 
învinsa a condus cu 5—1, a fost 
egalată la 6, apoi depășită 
(6—10, 7—11) și a irosit cîteva 
situații favorabile de cîștigare 
a setului la 14—13. Și în cel 
de al treilea set, Flacăra Ro
șie a condus cu 5—1, dar, de 
la 7—7, Chimia a forțat ser
viciul și s-a detașat în cîștigă- 
toare. Arbitrii I. Martin și N. 
Dobre au condus formațiile : 
CHIMIA RM. VÎLCEA : Xenia 
Ivanov 8,5, Dorina Crăciun 8, 
Camelia Iliescu 8, Aurelia Za- 
bara 9 (Elena Șchiopu), Camelia 
Deică 8,5, Cristina Buznosu 8,5; 
FLACĂRA ROȘIE: Viorica Ni
culescu 9, Mihaela Butuc 7, Cris
tina Mureșan 8, Daniela Taga 
7, Georgeta Toader 8, Cornelia 
Colda 8 (au mai jucat Daniela 
Cioară, Mihaela Isofachc șl 
Nicoleta Pătran).

Un meci spectaculos au fur
nizat în finalul turneului for
mațiile Rapid și Penicilina 
Iași, echipa bucureșteană, li
dera, fiind pusă în reală di
ficultate de elevele lui N. Roi- 
bcscu, pe parcursul a 5 seturi.

Numeroase schimbări de situa
ții în fiecare din primele 4 se
turi, care au creat suspans în 
tribune și în teren. Echipa giu- 
leșteană, antrenată de FI. Sta
te, și-a adjudecat victoria cu 
3—2 (—9, 10, 7, —14, 8), cu e- 
moții, deși a dominat tie-break- 
ul, devenind astfel prima cîști- 
gătoare a turneului. Arbitrii 
G. Szilagyi și I. Martin au 
condus formațiile — RAPID ; 
Luminița Pintea 9,5, Luminița 
Climencu 8, Daniela Buhlea 8, 
Niculina Bujor 8,5, Daniela 
Bumbăcilă 8,5, Paula Coasă 8 
(Tanța Codrea 8); PENICILI
NA: Valentina Constantin 8, 
Tatiana Popa 8,5, Aurelia Pre
da 8, Gabriela Bordeanu 8,5 
(Amalia Popa), Daniela 
ciu 8,5, Sorina Marian 8,5 
na Tomuță 6).

Clasamentul turneului 
Rapid București 6 p, 2. __
mia Rm. Vîlcea 5 p, 3. Penici
lina Iași 4 p, 4. Flacăra Roșie 
București 3 * — - ■ .
Sportul": 1. uupiu io p, a.
Chimia 13 p, 3. Penicilina 11 p, 
4. Flacăra 
turneu va

Don- 
(Ioa-

l.
Chi-

p. In „Trofeul
1. Rapid 15 p, 2.

Roșie 9 p. Următorul 
avea loc în Capitală. 

Aurelian BREBEANU

DE PUNCT!
oedat, trăgînd un „optar", 
exact atunci cînd ar fi trebuii 
să se concentreze mai mult și 
să „meargă" numai pe decari. 
Țvetkova a reușit concomitent 
un 10,6 p, care i-a adus vic
toria. cum se spune în atle
tism, pe ultimii metri. Pornită 
în finală pe locul 6, Monica 
Ioniță a făcut un adevărat tur 
de forță, ureînd, eu ajutorul 
unui punctaj de 101,6, cel mai 
bun, pe treapta a treia a po
diumului și demonstrind că 
aire o capacitate de luptă cu 
adevărat notabilă. Nu același 
lucru despre Daniela Ionescu, 
căzută de pe locuit 3 pe... 6 !

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
10 m, feminin : 1. Temenușka

Țvetkova (Bulgaria) 434.9 p ; 2.
Daniela Toader (Romania) 433.4 
p; 3. Daniela Ionescu (România), 
Monica lonită (România) 481,6 
p ; 4. Daniela Zamfir (Româ
nia) 473,1 p ; 5. Camelia Diaconu 
(România) 477,3 p ; 6. Daniela
Ionescu (România) 477,0 p ; 
masculin : 1. I. Joldea (Româ
nia) 680,5 p ; 2. C. Stan (Româ
nia) 680,4 p ; 3. E. Antonescu
(România) 678,8 p ; 4. J. Mano 
(Cehoslovacia) 674.4 p ; 5. E. Ro- 
driguez (Cuba) 674,0 p ; 6. S.
Buicliu (România) 672,5 p; pistol 
liber : 1. S. Babil (România) 661 
p ; 2. I. Petru (România) 658 p; 
" C. Țîrlolu (România) 649 p :

V. Steiger (Cehoslovacia) 641 
5. D. Pavcl (România) 640 p.

3.
4.
P

FOTBAL
Radu TIMOFTE

Ieri, în preliminariile C. E. de juniori A

ROMANIA
PLOIEȘTI, 14 (prin telefon). 

Stadionul Petrolul din locali
tate a găzduit miercuri după; 
amiază o importantă partidă 
în perspectiva calificării la 
turneul final al Campionatului 
European de juniori A, față-n 
față aflîndu-se reprezentativele 
U.E.F.A. ’90 ale României și 
Spaniei. Așa cum se anticipa, 
echipa noastră a avut o mi
siune extrem de dificilă, în- 
tîlnind un adversar tenace, 
combativ, stăpîn pe multe mij
loace tehinico-tactice. Formația 
iberică a confirmat poziția sa 
de frunte din grupă, dînd o 
replică dîrză, conferită de plu
sul de gabarit și de angaja
ment în joc. Prin maniera o- 
fensivă, încă din start, 
două combatante au

SPANIA 1-3 (0-1)
Stadion ' Petrolul : teren bun ; 

timp ideal pentru fotbal. Spec
tatori — circa 7000. Șuturi: 9—16 
(pe poartă: 3—9). Cornere: 3—5. 
Au marcat : SĂVOIU (min. 62), 
respectiv LOPEZ (min. 8). IS
MAEL (min. 58), VALVERDE 
(min. 75).

ROMANIA : Colceag — Moldo
veana (min. 22 Lungul. Haidi- 
ner. Artlmon. Ticu — Moga, 
Persu (min. 60 Dicu), Sabo, Ga
bor — SAVOIU. Cuc.

spania : Iglesias — Lago,
Gallardo, BELNAL. Prieto — 
VALVERDE (mln. 77 Torre), 
Delgado, Marquez. LASA — Lo
pez (min. 13 PEREZ). ISMAEL.

A arbitrat Ishan Ture (Tur
cia) ; la linie : Dan Petrescu șî 
Serban Necsuicscu.

Cartonașe galbene : DELGADO, 
LASA. ARTIMON.

cele 
anulat

CLASAMENT
4 3
2 1

o 
o 

2 9 1 
2 0 1

1. Spania
2. Danemarca
3. Austria
4. România

perioada de tatonare, anunțînd
o dispută acerbă. Debutul va 
fi nefavorabil „tricolorilor", pen
tru că în min. 8 spaniolii iz
butesc să deschidă scorul.: ta 
primul corner al meciului, e- 
xecutat de pe stingă de Lașa, 
defensiva noastră ezită, min
gea ajunge la LOPEZ, care de 
la 10 m — complet ncmarcat 
— șutează plasat, jos Ia colț. 
Surprinși de această turnură, 
jucătorii români acuză din 
plin șocul, acționează precipi
tat la construcție, neputînd să 
se debaraseze 
strict la care sînt supuși 
către partenerii 
care în mai toate 
primii 1a minge.

Echipa noastră 
evidente de a redresa situa
ția, însă fazele la poarta ad
versă sînt destul de rare, ne- 
avînd nici grad de periculozi
tate. Mult mai incisivi, prin 
viguroase contraatacuri, se do
vedesc oaspeții. Prima ocazie 
a echipei noastre o notăm în 
min. 30, cînd violentul șut al 
lui Sâvoiu a trecut de puțin 
pe lîngâ bară. La fel de pe-

★
REZULTATE ÎNREGISTRATE 

în ziua a doua a Campiona
tului Mondial pentru echipe de 
juniori II (cădeți), care se des
fășoară în diferite orașe din 
Scoția : R. D. Germană —
5. U.A. 5—2, Scoția — Cuba 3—0, 
Brazilia — Australia 3—1, Bah
rein — Ghana 1—0. Argentina — 
Nigeria 0—0. R.P. Chineză — 
Canada 1—0, Guineea — Arabia

de marcajul 
de 

de întrecere, 
situațiile sînt

face eforturi

riculos va fi și șutul lui Is
mael, din min. 32. Repriza se 
încheie cu o bună ocazie a lui 
Gabor, aflat în pozițe favora
bilă. dar șutul său trece mult 
peste „transversală".

Și la reluare întîlnirea are 
același aspect, mult mai siguri 
în ceea ce întreprind fiind spa
niolii, în min. 58 ei mărindu-și 
avantajul prin ISMAEL. care 
sancționează prompt marea ga
fă a lui Persu, care a trimis ne- 
glije-nt mingea către Colce-g. 
Peste patru minute juniorii 
noștri reușesc să reducă din 
handicap prin SĂVOIU, cu un 
șut din apropiere. „Tricolorii" 
sînt în min. 64 foarte aproape 
de golul egalizator, însă min
gea trimisă de Lungu peste 
portar trece și peste ..trans
versală". Notăm o altă ocazie 
irosită în min. 74 de Haidiner. 
Și, în loc de 2—2. in __ minutul 
următor tabela arată 1—3, 
autorul golului fiind VALVER
DE, care a pătruns decis prin
tre fundașii noștri centrali. 
Scorul putea lua proporții, dar 
Ticu a scos o minge de pe 
linia porții în min. 79. la șutul 
lui Ismael, acesta ratînd și un 
penalty (șut în bară) la faul
tul comis de Sabo_ asupra lui 
Torre. Victorie fără dubii a 
oaspeților, net superiori la 
toate capitolele.

Adrian VASILESCU
*

Saudită 2—2. Portugalia — Co
lumbia 3—2.

LA LUANDA, într-un meci 
pentru preliminariile Campiona
tului Mondial, selecționata An- 
golei a întrecut cu 2—0 (2—0) e- 
china Gabonului. Tot în prelimi
nariile C.M., selecționata Zairu
lui a terminat la egalitate (0—oi, 

' pe teren propriu, cu echipa Ma
rocului.

★


