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Piteștiul, o gazdă la înălțime
Două competiții de tradiție 

tn sportul de masă, două fina
le pe tară, sub genericul însu- 
flețitor al Daciadei, Pentatlo
nul atletic școlar si Concursul 
de ștafete al elevilor, au avut 
drept gazdă Stadionul „1 Mai" 
din Pitești. Alegere inspirată a 
organizatorilor — C.C. al U.T.C. 
prin secția de resort — în con
dițiile unui timp instabil, cu 
un regim de precipitații neo
bișnuit pentru luna iunie,

pionatele Internaționale de at
letism ale Romniei ce vor fi 
găzduite de același oraș — și 
aoelași stadion — la linele a- 
oestei săptămîni.

Acum la a 21-a ediție. Pen
tatlonul atletic școlar a oferit 
prilejul de a evidenția o talen
tată sportivă din județul Ialo
mița. pe Georgeta Dragomir, 
elevă la Liceul de matematică- 
fizică din Slobozia. Cu 3 237 de 
puncte ea a reușit să se des-

DERBYUL ZILEI, LA HUNEDOARA
9 La Cluj-Napoca, meci important doar pentru 

„șepcile roșii" 9 In „Regie", o partidă fără încăr
cătură nervoasă 9 La Moreni, Flacăra joacă pentru 
„Cupa U.E.F.A." 9 Steaua vizează cel puțin un egal 
pentru a încheia fără înfringere și al treilea campi
onat 9 La Hunedoara, „oțelarii" între ei, într-o dis
pută decisivă pentru evitarea retrogradării 9 Va 
cîștiga și F.C. Farul la Tg. Mureș ? 9 Pe stadionul 
din Șoseaua Ștefan cel Mare, o avanpremieră la 
Cupă 9 La Scornîcești, un meci între două echipe 
lipsite de griji 9 Pe „Municipalul" craiovean, față 
în față două vecine de clasament

PROGRAMUL Șl ARBITRII
«Jj •• •

CLASAMENTUL „LA ZI"

Secvență din proba de 800 m 
atletic școlar, cea care avea

băieți din cadrul Pentatlonului 
să decidă locul I in întrecere

Foto : Gabriel MIRON

Cluj-Napoca : „U" - F.C. INTER
Al. Mustățea (Pitești) ; M. Nlculescu (Bucu
rești) și T. Demian (Zalău)
București : SPORTUL STUD.- F.C. ARGEȘ

(Stadionul Sportul Studențesc)
I. Coț (Ploiești) ; C. Gheorghe ' (Suceava) și 
M. Nicolau (Bacău)
Moreni : FLACĂRA
Cr. Teodorescu (Buzău) ; Ad. 
lui) și I. Vereș (Sf. Glieorghe)
Brașov : F.C.M.
M. Axente (Arad) ; N, Dinescu (Rm. 
și A. Renghel (Vaslui)
Hunedoara : CORVINUL
D. Buciuma» (Timișoara) ; 
reștl) șl S. Ursu (Suceava)

- RAPID
Porumboiu (Vas-

pistă clasică, cu zgu- 
compromis aceastăcare pe o 

ră. ar fi 
mult așteptată întrecere. Cori- 
tanul stadionului piteștean a 
...dejucat însă capriciile vremii, 
spre satisfacția finaliștilor, 
elevi din întreaga tară, cam
pioni ai județelor și ai Muni
cipiului București.

Să mai adăugăm și faptul că 
aceste frumoase competiții 
s-au bucurat de sprijinul larg 
al organelor și organizațiilor 
locale de partid si de stat, al 
organelor U.T.C. și al C.J.E.F.S. 
Argeș, care a pus la dispozi
ția concurențelor un corp select 
de arbitri (peste 30 de prole 
sori de educație fizică avînd 
specializarea atletism), prompt 
și corect în decizii ca de obi
cei. Pentru acest corp de ofi
ciali din Pitești, cele două fi
nale ale Daciadei sini bineve
nite, constituind o repetiție ge
nerală in vederea altui eveni
ment sportiv de proporții. Cam-

prindă la 9 puncte diferență de 
următoarea clasată, reprezen
tanta județului Cluj, eleva
Georgeta Omuți, de la Liceul 
„Mihaj Viteazul" din Turda
(3 228 p). Pe locul 3, Geanina 
Soroeeanu — Școala nr. 30 Ba
cău cu 3191 p., iar pe locul 4 
eleva Dalia Meronezan de la 
Lioeul industrial din Simerla — 
Hunedoara cu 3 115 p. Una din
tre favorite, eleva Mihaela 
Neagu, de la Liceul industrial 
7 din Craiova — Dolj s-a 
tuat pe locul 5 cu i 089 
destul de strîns „talonată" 
Laura Dărău, de la Liceul 
dustrial din Sebis — Arad 
3 086 p.

în finala băieților. elevul 
loan Dinu Briciu, de la Liceul 
agroindustrial din Lugoj — 
Timiș a totalizat cel mai mare

Tiberiu STAMA

si
p
ete 
in-
CU

(Continuare tn pag. 3—3)

După finalele pugiliștilor juniori

PUȚINE CONSTATARI
ÎMBUCURĂTOARE

Cei mai buni tineri pugiliști 
ai țării și-au disputat, de cu- 
rind. la Oradea, finalele Dacia
dei pentru juniori mari, pre
cum si ale Concursului Repu
blican al juniorilor mici. La 
turneul final al competiției 
respective au fost prezenți 150 
de sportivi din marea majori
tate a secțiilor din întreaga 
țară. Ne-am fi așteptat ca la 
această importantă întrecere să 
constatăm că boxul nostru are 
asigurat schimbul de inline, că 
munca antrenorilor și instruc
torilor, din această ramură, va 
fi evidențiată prin elementele 
descoperite și șlefuite în săli
le de antrenament. Consta tar le 
noastre au fost departe însă 
de așteptări.

Desigur am mai amintit cîte 
ceva despre boxul nostru Ju-

1.
2.
3.
4.
5. 
«,
7.

STEAUA 
Dinamo 
Victoria 
Flacăra 
Univ. Craiova 
F.C. Bihor 
F. C. Oit

8. Sp. Studențesc
9. F. C. Inter

10. F.C.M. Brașov
11. F. C. Argeș
12. F. C. Farul
13. S. C. Bacăn
14. „U“ Cj.-Napoca
15. oțelul
16. Corviniu
17. Rapid
18. A.S.A. Tg. M.

FARUL
(Oradea)

33 31 2 0 119-26 64
33 30 1 2 130-30 ei
33 19 5 9 79-59 43
S3 15 4 14 59-46 34
33 14 6 13 49-52 34
33 13 6 14 40-43 32
33 12 8 13 37-45 32
33 14 4 15 50-59 32
33 13 5 15 43-54 31
33 12 6 15 44-50 30
33 13 4 10 40-48 30
33 13 4 16 32-46 30
33 13 3 17 '49-55 29
33 10 8 15 40-53 28
33 11 6 16 36-55 28
33 12 3 18 43-68 27
33 10 3 20 38-63 23
33 2 2 29 21-97 6

Tg. Mureș :
Ad. Moroianu (Ploiești) ; 
Si M. Hicș (Odorhei).
București :

A.S.A.
o.

- F.C.
Ștreng s

DINAMO
(Stadionul Dinamo)

(Deva) ; I. Tărcan (Tg. Mureș) și 
(Tg. Jiu)

F.C. OLT

S.C. BACĂU

Gr. Macaveț
M. Ștefănoiu
Scornîcești : ________ ,
I. Igna (Timișoara) ; Gh. Constantin (Rm. va- 
cea) și I. Molse (Buzău)
Craiova : UNIV. - F. C. BIHOR
I. Crăciuneseu (Rm. VÎIcea) ; V. Curt (Con
stanta) șl I. Danciu (Petroșani) I

Ș ■ ■ ■ ■ ■
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Regata internațională Dinamo la caiac-canoe

- VICTORIA

§

- STEAUA
Vîlcea)

- OJELUL
J. Grama (Bucu-

Țoale partidele vor începe la ora 18.

CONCURENȚII BUCUREȘTENI 
ÎNVINGĂTORI ÎN ZECE PROBE I
Baza nautică Bascov de lin

gă Pitești a găzduit, la sfînșitul 
săptămînil trecute, regata in
ternațională Dinamo Ia eaiac- canoe, întrecerea, la înălțime, 
organizată de clubul din Șosea
ua Ștefan cel Mare, a reunit la 
start sportivi din Bulgaria 
(Levski Spartak), Ungaria (Uj- 
pest Dozsa), U.R.S.S. (Dinamo) 
și, bineînțeles, vîsiași de la 
Dinamo București. Concursul,

Doui „pene", Da
niel Soavă și Paul 
Dochidan, sub pri
virile atente ale ar
bitrului Matei Că- 
zăcaru

Foto ; Alexandru 
SOMOGY — Oradea

care a programat curse pe dis
tanțe de 500 și 1000 m. a fost 
dominat autoritar de sportivii 
clubului organizator, elevii an
trenorilor Ivan Patzaichin 
Stavru Teodorof cucerind 
din cele 13 probe desfășurate.

Vasile Condrat rămîne 
noastră nr. 1. în adevăr, 
vul dinamovist, care se 
tește pentru C.M. din 
de la Plovdiv, a condus _____
în ambele curse de canoe sim
plu, învingind atît în proba de 

■1000 m (4:03,38) — pe locurile 
2. Serghei Sergheev (Dinamo 
U.R.S.S.) 4:11,26, 3. Roman
Partnoi (Dinamo Buc.) 4:14,96. 
— cit și în cea desfășurată pe 
distanța de 500 m: 1. V. Con
drat 1:53,20, G. Ranits (Ujpest 
Dozsa) 1:57,69, 3. A. Veselov 
(Dinamo U.R.S.S.) 1:59,47.

Anul acesta echipajul Lumi
nița Herțea, Marina Bituleanu, 
Sanda Niculae și Liliana Vlăs- 
ceann s-au dovedit a fi imba
tabile în proba de caiac 4. După 
ce s-au întors victorioase de la 
regatele Zagreb, Mosoova și

pagaea 
sporti- 
pregă- 
august 
detașat

Vasile Condrat a cîștigat deta
șat cursele de canoe simplu

500 și 1000 m
Foto : Mihai ROBU

Amsterdam, iată că acum, pe 
Lacul Bascov, talentatele dina- 
moviste au trecut din nou pri
mele linia de sosire, învingînd 
împreună (la caiac 4), dar si 
separat (la caiac simplu și du
blu).

Vasile TOFAN

(Continuare tn pag a 4-a)

SUCCESE ROMANEȘTI PESTE HOTARE

ven.il în cronicile de la fața 
locului, am lăudat, dar am și 
criticat unele aspecte neplăcu
te. Rîndurile de față vin să 
completeze impresiile generale 
lăsate de tinerii boxeri care în
cearcă să bată la porțile con
sacrării. De la început trebuie 
să spunem că unele constatări 
— asupra cărora vom insista —

au fost destul de neplăcute, iar 
cele îmbucurătoare destul de 
puține.

La turneul de pe malul Cri- 
șului Repede au fost, cum era

Paul IOVAN

(Continuare tn pag 3-3)

in Campionatul National de călărie

DISPUTE ECHILIBRATE Șl SPECTACULOASE LA
. Etapa a II-a a Campionatu

lui Național de călăî-ie pentru 
probe de obstacole și dresaj, 
desfășurată săptămîna trecută, 
timp de șase zile, pe baza hi
pică a C.S.M. din Sibiu a ofe
rit dispute extrem de specta
culoase, iar în unele probe lup
ta a fost foarte echilibrată. 
Concomitent s-au desfășurat șj 
întrecerile din cadrul „Cupei Fe
derației". Au fost prezenți cei

mai buni concurent! de la toa
te cluburile și asociațiile spor
tive eu profil din întreaga ța
ră. De remarcat faptul că une
le probe au reunit la start un 
număr record de concurenți, 
cum ar fi, de pildă, proba de 
obstacole categoria ușoară cu 
103 participanți. Este de reți
nut, de asemenea, că nu mai 
puțin de 10 echipe s-au pre
zentat în această etapă a com-

OBSTACOLE Șl DRESAJ
petiției. O comportare de an
samblu foarte bună au avut 
sportivii de la cluburile Steaua 
(antrenor Dumitru Hering) și 
Dinamo (Andrei Costca).

Iată primii clasați in fiecare 
probă, la obstacole, cat. ușoară 
(103 concurenți. două manșe) :

[lie IONESCU — coresp.
(Continuare în pag a 4-a)

• ,,Marele Premiu al Romei*1 la gimnastică • Regata Grunau 
la canotaj <* Circuitul de tenis „Balkan Tourist**

în finalele pe aparate el a fost 
al doilea la cal 
(9,500 p).

BERLIN Proba 
schif simplu 
Griinau" a fost cîștigată 
Elisabeta Lipă — 7:29,20, 
mată de Birgll Peter (R D B. 
— 7:30,31. Echipajul nostru fe
minin de schif 4 f.c. a cîști
gat cu timpul de 6:41.01, pe 
locurile următoare clasîndu-se 
R.D. Germană și Polonia.

în concursul masculin ia 
schif 2+1, echipajul României 
s-a situat pe locul 2 .

SOFIA. Tenismenii au avut 
comportări foarte bune la pri
mul concurs din cadrul circu
itului bulgar „Balkan Tourist**. 
Astfel, Răzvan Itu a cîștigat 
proba individuală, întrecindu-1 
în finală cu 6—3, 6—4 pe da
nezul 
Florin 
Cosac a terminat învingător la 
dublu: 6—3, 2—6. 6—4 în fina
lă cu Ivanskl, Sidor (Polonia, 
Iugoslavia).

dello 
Con. 
gim- 
Pre-

intreceri

ROMA. La Palazzetto 
Sport s-a desfășurat 
cursul internațional de 
nastică dotat cu „Marele 
miu al Romei". La
au luat parte sportivi și spor
tive din 13 țări.

Un remarcabil succces â rea
lizat tînăra noastră gimnastă 
Cristina Bontaș, clasată pe 
primul loc la individual com
pus, cu 39,250 p. De aseme
nea, o bună comportare a avut 
și Aurelia Dobre, care a ocu
pat locul al treilea, cu 39,050 
p. Locul secund a fost ocupat 
de sportiva Krlsztina Kovacs 
(Ungaria) 39,100 p.

în finalele pe aparate, fete
le noastre au cîștigat, prin 
Cristina Bontaș, probele de 
bîmă — 9,900 p și sol — cu 
nota maximă — 10, Iar prin 
Aurelia Dobre — proba de pa
ralele, cu 9,900. Bontaș a fost 
a doua Ia sărituri, cu 9,750.
• întrecerea masculină a reve

nit lui Iuri Checbi (Italia), cu 
57,950 p. Marius Rizan s-a cla
sat pe locul 10, cu 53,550 p.

cu minere

feminină de 
a „Regatei 

de
ur«

Sorensen, iar cuplul 
Segărceanu — George



RUGBYȘTII DE LA RAPID METROU CONDUC
In turneul pentru promovarea în GRUPA I

S-au disputat meciurile celei 
de a doua etape a turneelor fi
liale, de clasament, în grupa a 
Il-a valorică a Diviziei A la 
rugby.

fii întrecerea pentru locurile 
1—4 (două echipe promovează 
in prima serie): RAPID ME-, 
TROU BUCUREȘTI — I.A.M.T. 
ORADEA 20—8 (10—4). Fero
viarii au luptat cu multă ambi
ție, obținind o meritată victo
rie, prin punctele realizate de 
Dumitru, Dragne — eseuri. 
Staneiij —4 1. p. Pentru oaspeți 
a marcat Solomie — 2 eseuri. 
A arbitrat V. Popescu, din 
București. (N. COSTACHE, eo- 
resp.). C.S.M.
SPORTUL
TMUCB 23—3 (8—3). Diferență 
neașteptat de clară. Realizatori: 
Slușariuc 2,_ llișescu, Vizitiu ■— 
eseuri, St roia 1. p. +2 transfor
mări, respectiv Năstasc 1. p. A 
condus bucureșteanul I. Vasili- 
că. (I. MINDRESCU, coresp.). 
Pe primul loc — Rapid Metrou, 
cu 10 p. urmată de C.S.M. Su
ceava și I.A.M.T. cîte 8 p, 
Sportul Studențesc 6 p.

Locurile 5—8: Mașini Grele 
Buc. — Petrolul Arad 15—20 
(12—12). Un meci frumos, dis
putat în limitele sportivității și 
ciștigat merituos de arădeni. 
Au marcat Ciolan 2 1. p., drop, 
tr., FI. Neacșu eseu pentru 
gazde. Șugaru 2. Dinu, Bitiș — 
eseuri, Asmarandei 2 tr. Arbi
tru : Gh. Voinea, din Buzău. 
(C. NICOLAE. coresp.). Hidro
tehnica Iași — Metalurgistul 
Cugir 9—21 (9—9). După o pri
mă repriză echilibrată, oaspe
ții s-au desprins în partea a 
doua a acestui meci arbitrat de 
dlujeanul L Barnuțiu. (Al. 
PÎNTEA, coresp.).

Locurile 9—12 : Energia Buc.

— Constructorul Constanța 19— 
13 (16—0). ~ 
minat mai primind o 
pauză. Au
Dinuleseu, _____ ____ .
Gordin 2 tr., Buga drop, res
pectiv Barbu eseu + tr.. Piu 
drop, plus eseu de penalizare. 
Arbitru: Gh. Căldăraru, din

Bucuieștenii au de
mult pe înaintare, 

replică dirză după 
înscris Diaconeseu, 

Badea — eseuri.

Iași. (N. COSTACHE, coresp.). 
Petrochimistul Pitești — Hidro
tehnic» Focșani 27—C (8—3), 
după un meci frumos, în care 
au punctat Gheorghe eseu + 
drop, Popa 2, Corbu — eseuri, 
Raicu 2 l.p., Jianu tr. (P), Lu
ca, Văcaru — 1. p. A condus 
oonstănțeanul Gh. Stoica. (S. 
IONESCU, coresp.).

JUNIORII CBIVIJINI AII CIȘTICAT „CUPA ROMÂNIII"

Finalele Dacladel I

I
I

SUCEAVA — 
STUDENȚESC

In Capitală, Ia Parcul Copi
lului, au avut loc duminică ul
timele meciuri din cadrul „Cu
pei României" pentru juniori, 
competiție înscrisă sub egida 
Dadadei. Trofeu] a revenit e- 
Chipei GRIVIȚA ROȘIE, care a 
dispus în finală de C.S.Ș. 2/11 
Constanța cu scorul de 31—6 
(25—6). A fost un joc spectacu
los, în care foarte tinerii 
byști (majoritatea născuți 
1972—74) s-au străduit și 
reușit adesea să ofere 
frumoase. Bucureștenii au _ 
tat contactul ia nivelul pache
tului de înaintași, unde erau 
ușor depășiți de constănțeni, 
jucînd în schimb excelent cu 
linia de treisferturi. Ei au rea
lizat, de altfel, cinci eseuri a- 
plaudate. prin Petrescu 2, Băr
găunaș, Peteu și Georgescu, res
tul punctelor fiind marcate de 
Vlad 1. p. +4 transformări pen
tru învingători, Dache eseu, 
Prunăreanu — transformare. 
Remarca ți: G. Bărgăunaș, FI. 
Vlad, V. Petrescu, D. Virtejanu 
de la bucureșteni, E. Șeptar, C. 
Voinea. I. Prunăreanu. O notă 
bună și pentru antrenorii Gh. 
Piștalu, Gh. Dragomirescu, S.

rug- 
în 
au 

faze 
evi-

Bărgăunaș, respectiv P. Ianu- 
sevici, D. Ivanciu. Arbitrul fi
nalei — foarte bun — a fost 
ex-internaționalul E. Stoica, 
din București.

în întîlnirea pentru locurile 
3—4, Petrochimistul Pitești (an
trenată de I. Vișan și I. Raicu) 
a întrecut cu 19—16 (12—9) pe 
C.S.Ș. Căi Ferate Iași (pregăti
tă de I. Gheorghiu). Jocul a 
fost echilibrat, dar mai puțin 
spectaculos. Au marcat Voicu 2 
eseuri, Tăbăcaru 2 l.p. + tr., 
Nistor l.p. pentru cîștigători. 
Solomon 2 eseuri, Surdu 2 1. p. 
+ tir. S-au remarcat L. Nistor, 
M. Ciobanu, S. Neacșu dintre 
piteșteni. S. loniță, C. Pleșca. 
A. Alexoaiei. A condus bucu- 
reșteanul V. Scafarschi.

Cornel CKISTACHIESCU
• S-a încheiat campionatul 

municipal București pentru ju
niori mici și copii. La rugby în 
8 și în 12, același podium: 1. 
Gloria (antrenor St. Dumitru), 
2. Steaua (P. Iliescu), 3. Ma
șini Grele (E. Suditu); la rugby 
în 15: 1. Grivița Roșie (Gh. Piș
talu), 2. Mașini Grele (E. Su
ditu), 2. C.S.Ș. Locomotiva (N. 
Manolache).

DUPĂ FINALELE PUGILIȘTILOR JUNIORI
lUrmare din vag. H

normal, cei mai buni pugibști 
juniori (mari și mici), care au 
obținut calificarea în această 
ultima fază a competiției, deci 
după alte dispute (victorioase!) 
oare le-au permis accesul la 
turneul final. Or, de la început 
trebuie să precizăm că mulți 
dintre cei ce au urcat în ring 
sint departe de... noțiunea de 
boxer. Am înțeles și apreciem 
dorința antrenorilor de a avea 
reprezentanți la turneul pentru 
decernarea titlurilor de cam
pioni. dar de aici și pînă la a 
prezenta in lupta finală spor
tivi nepregătiți, fără calități in- 
J‘ —și 

o pregătire fizică si teh- 
cit de cîl corespunzătoare, 
chemare, pur și simplu, 
o cale destul de lungă și 
de ințeies. Nu știm pe ce 

în

dispensabile acestui sport 
fără 
ni că 
fără 
este 
greu ________ _
criterii au fost acceptați 
sala de box unii tineri care nu 
au nici talent și nici statură 
pentru nobila artă, pentru acest 
sport, in general. Printre aceș
tia s-au aflat ; Fr. Dener (CSM 
duj-Napoca). FI. Ispas (Ra
pid). N. Mitocariu (Foresta 
Fălticeni), R. Vadas (CSM Za
lău). M. " — *...........Bacriu și D. Ilie Voin-

ța Craiova), A. Ciupi tu (Meta
lul Tîrgoviște), D. Munteanu 
(Minerul Moldova Nouă), Cr. 
Sireteanu ți D. Popovici (Me
talul Suceava), C. Dragoiescu 
(Portul Constanta), M.
(Mecanica Huși) și multi alții. 
Tare am vrea să cunoaștem 
ce 'sisteme de selecție au stat 
la baza acceptării lor Ia antre
namente — și nu numai a celor 
de mai sus —, care, la turneul 
final, au arătat că nu au mei 
calități fizice deosebite, nici 
indeminare. nici rezistență spe
cifică, nici talent, nici... Adică, 
nimic! Deci, ce facem stimați 
antrenori? Cum ne justificăm 
activitatea? Cum ne justificăm 
remunerația? Iată întrebări la 
care cei vizați trebuie să dea 
grabnic răspuns, iar federația 
de specialitate să ia, la fel ue 
repede, măsurile de remediere 
a acestei situații greu de expli- 
eat. chiar de suportat!

Să nu se creadă, cumva, că 
finalele au avut numai părți 
negative. Au fost și lucruri bu
ne, chiar îmbucurătoare pentru 
boxul nostru. In primul rînd. 
am reținut evoluțiile bune ale 
sportivilor de la Centrul Olim
pic din Galați, pregătiți de Oc
tavian Tabără (coordonator) 
Mihai Nicolau și Nicolae Sioe-

Popa

COMPETIȚII PUGILISTICE

iNVINGĂTOARE

SELECȚIONATA

JUDEȚULUI

BRAȘOV

e>

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PRIVIRI SPRE EȘALO

DINCOLO DE REi
Poiana Cimpina — Politehnica

„RING 
zenți 67 __ _____
seniori, disputa avind un evi
dent caracter de verificare a 
celor mai buni juniori ai noș- 

acestei 
w._ _____ ____ „Cooicur-

Prictenia" — cunoscut pen- 
valoarea sa —, ce va avea 
în Cuba. Au dat satisfac- 
reușind să cîștige locul in- 

... la categoriile respective: 
Marian Stoica (ccruimuscă), 
Ion Tătărășanu (muscă), Gheor
ghe Oprea (ușoară). Adrian 
Preda (semimijiocie), Florentin 
Cioi (mijlocie mică).

IAȘI". Au fost pre- 
de boxeri juniori și

tri, care la sfîrșitul 
luni vor participa Ja 
sul " " ‘ “
tru 
loc 
tie, 
tai

„CUPA METALURGISTUL 
CUGIR“. Pe stadionul din lo
calitate, în fața unei numeroa
se asistențe, 75 de boxeri și-au 
disputat trofeul pus în- joc de 
organizatori. Dintre partici
pants o frumoasă impresie — 
după cum ne-a spus delegatul 
general al competiției, arbitrul 
internațional Victor Șchiopu — 
au lăsat Dănut Ilovan (Meta
lurgistul Cugir). declarat 
mai 
Dan 
ghe), 
ti va 
uiuc

_ .. . cel
bun boxer al întrecerii, 
Bran (IMASA Sf. Gheor- 
Matei Străjerel (Lccomo- 

Buc.) și Gheorghe Roma- 
(Metalurgistul Cugir).

nescu. Elevii acestor antrenori 
au frumoase posibilități de 
progres, ei demonstrînd astfel 
utilitatea „centrului", precum 
și evidenta necesitate a repe
tării acestei inițiative, într-o 
altă zonă a țării, acolo unde 
există condiții. Cuvinte fru
moase și despre activitatea si 
rezultatele înregistrate de spor
tivii unor antrenori pasionați, 
competenți și muncitori, cum 
sînt Vasile Fântână (CSM Cra
iova). Gheorghe Tomescu (Ra
pid), Ion Marconi (CFR Timi
șoara), Vasile Mârza (Carbo- 
chim Cluj-Napoca), Viorel 
Soroceanu (Voința Iași), Vir
gil Badea (Metalul Buc.), 
Ion Geică (Met. Sadu), 
Eugen Petruș (Chimistul Rm. 
Vîlcea) Emeric Bogoși (Met. 
Salonta) sau Gheorghe Vlad 
(Muscelul). Boxerii pregătiți de 
ei au făcut, in puținul timp 
petrecut în sălile de antrena
ment. salturi tehnice si fizice 
evidente, care atestă că acolo 
unde se muncește cu pasiune, 
competență și continuitate n'J 
se poate ca rezultatele bune să 
nu apară. Desigur, nu 
multă vreme vom mai 
prilejul să vorbim despre evo
luțiile promițătoare ale unor 
pugiliști, foarte tineri, cum sînt: 
Ciaudiu Surcica, Leonard Ni
colae, Leonard Crudu, Aladar 
Zagor, Nicolae Pană, Liviu An- 
ghel (juniori mici), Lucian 
Șerb, Marian Stoica, Șandor 
Toth, Sorin Dima, Sorin Gher- 
ghely, Gheorghe Oprea, Nioo- 
lae Dima, Adrian Preda, Pe
tre Duțuc, Irinel Ștefan, Costel 
Patriche, Valeriu Ionescu (ju
niori mari).

Avem convingerea că toate 
secțiile de juniori își vor ana
liza cu atenție activitatea des
fășurată pînă acum și a*x>lo 
unde ea a fost neeorespunză- 
toare — ziarul nostru a tras de 
mai multe ori semnalul de a- 
larmă — sa Le luate grabnic 
măsuri de rearesare și 
diere !

La Craiova, într-o foarte 
bună organizare, asigurată de 
C.J.E.F.S. Dolj și comisia ju
dețeană de resort, a avut loc 

turneul final masculin al Con
cursului republican al junio
rilor II la handbal și al celei 
de-a Vl-a ediții a Daciadei de 
performanță. în cele 5 zile de 
întreceri, spectatorii prezenți 
in tribunele Sălii Sporturilor 
au asistat la cîteva meciuri de 
bun nivel tehnic. între alte 
dovezi ale notei de echilibru 
în care s-a desfășurat turneul 
este și faptul că Selecționata 
județului Bacău a avut cîștig 
de cauză în fața formației care 
și-a adjudecat primul loc 
titlul de campioană.

■Ca și anul trecut, titlul a 
revenit Selecționatei județului 
Brașov .antrenori Mariam Va- 
silache și Vasile Ionescu, echipa 
campioană avînd în componență 
șapte jucători de la C.S.Ș. Di
namo Brașov și cinci de la C.S.Ș. 
Făgăraș. Brașovenii au obți
nut următoarele rezultate : 
28—23 cu Dîmbovița, 25—24 eu 
Hunedoara, 28—22 cu Maramu
reș, 17—24 cu Bacău, 21—21 eu 
Galați, 28—24 cu 
cu București.

Competiția de 
urmărită și de o 
trenori din țară 
cieni ai lotului 
a pus în evidență cîțiva hand- 
baliști de talent, între care: 
S. Huian și A. Drăghici (am
bii interi) — Arad (antrenor 
A. Frombach), C. Dragomir 
(Bacău), C. Dumitru (Steaua), 
E. Voica (Dîmbovița, de la 
C.S.Ș. Moreni), V. Dincă (Ga
lați), FI. Motoc (Brașov).

Au fost acordate următoare
le premii speciale — cel mai 
tehnic jucător : Horia Coasă 
(București) ; cel mai bun por
tar: Luciam Fechete (Maramu
reș) ; golgeter : I. Alexandru 
(Galați). Clasament final : 1.
Selecționata Brașov, 2. Galați, 
3. Maramureș, 4. București, 5. 
Dîmbovița, 6. Arad, 7. Bacău, 
8. Hunedoara.
Varac PELENGHIAN — coresp.

Arad șl 22—17

Craiova, 
de an- 

tehni-

la 
serie 
și de 
reprezentativ,

INVITAȚIE LA BĂILE TUȘNAD
1

peste 
avea

reme-

I
I

I Soarta partidei a stat (apa
rent) în cumpănă doar vreo

I 8—9 minute. Pentru că, in min. 
| 10. N>ca pătrunde pe dreapta 

în careul ieșean, îl faultează 
clar pe Cioroianu, venit în în-

I timpi nare (arbitrul, însă, nu a 
văzut), și pasează, Iui NEM-

1 ȚEANU. care înscrie din apro
piere. Mai departe, nu se joa
că (din păcate) la două porți,

| atacurile ieșenilor fiind. de 
regulă, oprite pentru ofsaid.

I Meciul este dominat, pe ansam
blu, de cîmpineni (șuturi 
poartă 17—5. dintre care 
spațiul porții 9—3, raport de 
cornere 6—3). care s-au dove
dit a constitui o echipă cu bu
ne resur.se și eu posibilități 
mult mai mari, sîntem Con
vinși. decît a arătat. Din des
fășurarea partidei, mai remar
căm că. în min. 62, ieșeanul 
Dobre, „scăpat" singur. este 
faultat la circa 17 m, dar arbi
trul, iarăși, nu vede. Imediat 
după aceea. în min. 65. o nouă 
(și Importantă) fază controver
sată: Cojocaru primește min
gea de Ia Dumilraetie, intră în 
careu, este oprit de Cinipeanu 
și se acordă penalty (ieșeanul 
Constantin este eliminat pentru 
proteste), pe care il transfor

îa 
pe

mă N 
Si me 
de ce< 
18 (R 
min. 4 
min.
(Dumi 
foarte 
nean, 
cunosc 
vedit, 
vitale 
întregi 
tat, P- 
„clasai 
în a£a’ 

A a 
brigad 
L. Ke

POL
Pancu, 
(min.
RU. A 
CA, î 
83 Păc

POL1 
— UR 
roianu. 
Consta 
DOBR1 
lordacl
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Metalul

SENS UNII

Plopcni c. s.
spectrul retrogra- 
nu aveau altă ml- 
această partidă . Și, într-adevăr, 

,prins"

BOL"

• Afecțiunile sistemului nervos central, cardiovasculare, 
ale tubului digestiv și glandelor anexe, precum și cele en
docrine se tratează cu bune rezultate la BĂILE TUȘNAD. 
Înzestrată cu aparatură modernă și încadrată cu personal 
medical de înaltă calificare, baza de tratament oferă con
diții optime pentru îngrijirea sănătății av. și refacerea ca
pacității de muncă.
• Hotelul „Olt“ dispune de piscină acoperită.
• BĂILE TUȘNAD — punct de pornire in numeroase șl 

atractive excursii în împrejurimi (Lacul Ana, Lacul Roșu, 
Cheile Bicazului, Borsec, Poiana Broșav ș.a.). în stațiune 
S<d'e'ke’ți’nut18 posibilitSti de agrement și divertisment.
• Izvoarele de ape minerale, apele termale, gazele tera

peutice și climatul sedativ fac din sejurul celor veniți la 
cură balneara la BĂILE TUȘNAD o adevărată vacanță 
de sănătate.

Biletele se pot procura de la agențiile Oficiilor județene 
ds turism și ale I.T.H.R. București, precum și de la Comi
tetele Sindicatului din Întreprinderi și instituții, de unde 
puteți obține și informații suplimentare privind zilele de 
plecare în stațiune, durata sejurului ș.a.

• Astăzi este ULTIMA ZI pen
tru a vă Drocura bilete cu nwne-

Gazdele, cu i 
dării în față, i 
ternativă în ; 
decît victoria.

Metalul Plopeni a „prins" o zi 
de excepție, reușind faze de 
mare spectacol, spre satisfac
ția spectatorilor. Formația din 
Botoșani a încercat să opună 
rezistență (oaspeții au și între
prins cîteva incursiuni pericu
loase spre poarta lui Nicules- 
cu, respinse cu promptitudine 
de Bălan sau Niță), dar apăra
rea. fiind suprasolicitată 
tacurile derutante si in 
purtate de Cringașu, M.
și Ov. Voicilă, a cedat logic, 
primind nu mai puțin de 1 
goluri. Iată cum au fost ele în
scrise: iii min. 4, CRÎNGAȘU 
execută o lovitură liberă de Ia 
17 m, balonul „șterge" zidul si 
poposește in plasă; 1—0; în 
min. 15, Crîngașu execută im
pecabil un corner de pe partea 
dreaptă, M. RADU se înalță și 
trimite mingea, cu capul, in 
poartă: 2—0; în min. 18, apă
rarea oaspete este presată, gre-

sește d 
lomul 1 
reu și 
(nu av 
ty-ul
RADU 
RADU

de a- 
viteză
Radu

O NOUA ȘI REUȘITA 
ACȚIUNE SPORTIVĂ DE MASĂ

(Urmare din pag. 1)

punctaj. 2 787. cu 12 puncte su
perior celui realizat de repre
zentantul județului Buzău, Cor- 
neliu Enuș, elev ia Liceul 
„Bogdan Petnceicu Hașdeu". 
Buzoianul conducea după pri
mele trei probe, destul de le
jer, dar a avut o prestație ine
gală în probele de înălțime si 
800 m. care l-au... trimis pe lo
cul secund (2 675 p.). Cu 
lași punctaj, 2 609. Mariam 
ciunoiu — Liceul militar 
Craiova — Dolj și Marius
joc — Liceul militar din Aiud 
— Alba. Dar, locul 3 pe po
dium l-a ocupat reprezentantul

ace- 
Cră- 
din 
Co

DE AZI, IN CAPITALĂ, -4,CUPA PROGRESUL" LA TENIS
De azi, pe terenurile clubu

lui din Str. Dr. Staicovici din 
Capitală încep întrecerile con-

tind pentru „Cupa Progresul" 
la tenis, competiție rezervată 
senioarelor și seniorilor.

Doljului, la diferență de 
virstă...

Clasamentul pe județe situ
ează pe primul loc Doljul, ur
mat de Bacău, Buzău. Mara
mureș, Alba și Timiș.

La finala Concursului de șta
fete al elevilor, ajuns la a 
13_a ediție, succes oarecum pre
vizibil al fetelor din județul 
Argeș, reprezentat prin echipa 
Liceului de filologie-istorie din 
Cîmpulung Muscel. Pe celelal
te locuri pe podium s-au cla
sat echipele Școlii nr. 7 Deva 
— Hunedoara si Liceului in
dustrial nr. 7 din Craiova — 
Dolj.

În schimb, într-un fel, o sur
priză. prezența echipei de bă
ieți a Liceului industrial nr. 2 
din Sf. Gheorghe — Covasna, 
pe locul I, înaintea elevilor de 
la. Liceul „Electromotor" din 
Timișoara (2) și de la Liceul 
„Unirea" din Brașov (3).

în clasamentul general al 
concursului de ștafete, Argeșul 
se află pe primul loc. urmat 
de Brașov. Iași, Hunedoara, 
Timiș și Vaslui.

• C1ȘTIGURILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN 14 IUNIE 
1989. Cat. 1: 5 variante 25% a 
1.040 lei; cat. 2: 5 variante 25% 
a 8.040 lei ; cat. 3: 18,75 a 2 400 
lei; cat. 4: 121,25 a 332 tei; cat. 
5: 140,75 a 286 lei; cat. X: 171,00a 
235 tel; cat. Z: 3.035.00 a 100 tel.

• SăDtămîna care abl» a În
ceput se va Încheia cu una din
tre cele mal îndrăcite acțiuni, a- 
niime o nouă TRAGERE LOTO 2. 
programată să aibă loc duminică. 
25 iunie.

rele favorite la TRAGEREA O- 
BISNUITA PRONOEXPRES. care 
va avea loc mîtae. miercuri. 21 
Iunie. Nu uitatl că șansele de 
cîștig sînt direct nrooortionale 
cu numărul biletelor jucate I
• Iubitorii concursurilor PRO

NOSPORT vor avea duminică. 25 
iunie. posibilitatea să participe 
Ia ultimul concurs axat pe me
ciurile din etapa finală a cam- 

italian (Divizia A) s', 
respectiv, național (Divizia B). Nu 
Înseamnă insă că acesta va fi și 
ultimul concurs PRONOSPORT al 
sezonului actual : așa cum am 
mai anunțat, incepind de sîmbă- 
tă, 1 iulie. Administrația de Stat

Loto-Pronosport organizează pen
tru prima dată o serie de con
cursuri cu nartlde din competiția 
<fe fotbal CUPA INTERNAȚIO
NALA INTERTOTO". Urmărind 
rubrica de fată 81 Programul 
Loto-Pronosport. veți putea afla 
toate datele necesare. Dar. pină 
atunci. ___ __________
înscrise în concursul din 25 Ju
nie : 1. 
lO’gna — 
poli : 4. 
Juventus 
Torino : 
Roma —
— Cesena ; 10. Steaua 
Petrolul ; 11. Gloria _____
F.C.M. Brăila : 12. Tractorul — 
Chimia Rm Vîlcea : 13. Gloria 
Bis-trita — U.T. Arad.

iată care stat partidele
Ascoli — Lazio : 2. Bo- 
Milan : 3. Como — Na- 
Inter — Fiorentina ; 5. 
— Verona : 6. Lecce — 
7. Pisa — Pescara : 8. 
Atalanta : 9. Samndoria 

Mizil — 
Buzău —

reetă“, 
PANA, 
de Ia 
in mir 
lungită 
CRÎNG 
cu cap 
colțul !

A ar 
șa ni).

MET 
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— Epu
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„REMIZA SALVATOARE** A OASPEȚILOR

Buzău : S.C. BACĂU
L Igna (Timișoara) ; I. Tărcan 
ți V. Curt (Constanța)
Tirgoviște : GLORIA BUZĂU
Ad. Porumboiu (Vaslui) ; L Coț (Ploiești) 
V. Antohi (Iași)

- DINAMO 
(Tg. Mureș)

RAPID

Ș*

și

(10) Elcctroputcrc Craiova — Metalurgistul Slatina 0 0
ru ga zde 
Vr mai fi 
din min. 
la 7 m). 
lojooaru), 

min. 72 
un meci 

cimpd- 
rte bun 
ji, a do- 

obiecti- 
■a lungul 
3st rezul
ta —1 in 
ji“. deci 
>ase.
i greșeli,
entru de

Tănase, 
UMITBU 
3OJOCA- 
le — NI- 
an (min.

?împeanu 
NU, Cio- 
Ursache, 
(min. 46 
h’ăgoi, M. 
iean).
POVICI

In ciuda terenului greu W 
alunecos din cauza nioii, con
fruntarea dintre Electroputere 
Craiova si Metalurgistul Slati
na, (scoi- 0—0), desfășurată du
minică în „Bănie", a olerit © 
partidă de mare luptă, de- uzu
ră, aspră am zice noi, cu o ma
ne încărcătură fizică si nervoa
să. A fost un meci de „a fi 
sau a nu fi" în eșalonul se
cund. Ambele echipe, care se 
aflau sub cota zero în „clasa
mentul adevărului" (craiovenii 
—2, slătinenii —3), au luptat 
cu o mare ardoare pentru a 
obține unul .sau oele două 
puncte puse în joc. țelul Me
talurgistului, aeda de a obți
ne „remiza salvatoare", a fost 
atins. Oaspeții au luptat cu o 
dăruire rar întîlnită. s-au blo. 
cat bine în defensivă ai. în 
plus, au avut în goal-keper-ul 
Banca un adevărat ..înger pă
zitor" al buturilor proprii. De 
partea cealaltă. Elcetroputere,

deși a dominat în maiori ta tea 
timpului de joc, a avut o pre
stație sub așteptări, ea jucând 
fără o concepție tactică. cu 
centrări „ploaie" în careu, care 
au convenit bine organizatei 
defensive a oaspeților. Spre fi
nalul partidei, în mir.. 55, cra- 
ioveanul Biță, a fost eliminat 
de pe teren pentru injurii a- 
duse arbitrului orădean Mihai 
Bumbui, cane a condus foarte 
bine acest dificil joc.

ELECTROPUTERE : Dumitru
— Bărbuceanu, Cărbunaru, 
PRUNA, Matei — ȘTEFANI- 
CA. Nanu (min. 65 Petrișor), 
SOROHAN, FIRANESCU (min. 
74 Zamfir) — Bită, Gaiță.

METALURGISTUL: BANCA
— Mihaiu. GHEORGHE. DIN, 
Asaftei — Mozăceanu (min. 78 
Baicu), Popescu, PAUN, Can- 
dea — Mladin. RADUȚ.

Aurel PĂPĂDIE

SCORUL PUTEA FI Șl MAI MARE...
Minerul cavnic — Gloria Reșița 41 (2 0)

Așa cum a-a mai anunțat, etapa sferturilor 
de la ora 17.

Brașov c GLORIA BISTRIȚA - VICTORIA 
Gh. Constantin (Rm. Vîlcea) ; A. Gheorghe 
(P. Neamț) și X. Velea (Craiova)
Constanța*: UNIREA SLOBOZIA - STEAUA
I. Crăciunescu J N. Dlnescu (ambii din Rm. 
Vîlcea) și C. Corocan (Reșița).

de finală va avea loc joi 22 iunie, cu incepere

Dochla (Dinamo), singur, față în față, cu portarul Pavel (Victoria) 
foarte aproape de... gol Foto : Dragoș TÎRLEA

• „STANESCU nu uita, 
Craiova e casa ta I", 
scanda cu două ore îna
inte de meci înfocata ga
lerie a Universității Cra
iova sosită in corpore, pe 
stadionul Municipal din 
Sibiu. Aluzia era clară 
reamintindu-i-se mijloca
șului lui Inter că debutul 
în Divizia A il făcuse în 
orașul natal, sub culorile 
Universității. Deloc... senti
mental, racordîndu-se, de 
fapt, stării de spirit a ac
tualei sale echipe. Mihăită 
Stănescu a jucat cu mare 
dîrzenle, făcînd unul din 
cele mai bune meciuri ale 
sale in actualul sezon. • 
Consemnăm, încă o dată, 
prestația serioasă, de 
real folos, a portarului 
craiovean Boldici. care.

socotit „terminat", cu cîtiva ani în urmă, a 
fost... retrogradat, fiind trimis să apere în Di-

s-o)
milă ba
le in ca- 
Uordeanu 

penal-
4 de M. 
i. 26, M. 
cu San- 
dribiea- 
piingea 
in min.

■ază eiți- 
i perfect 
ie u 10 
in plasă: 
o „tndi- 
sează lui 
puternic, 
li: 6—0 ; 
une pre- as pețitor, 

plonjon, 
donul in

u (Petro-

Aproape întreaga partidă s-a 
jucat spre o singură poartă, 
oea a reșițenilor, dar scorul nu 
reflectă realitatea de pe teren. 
Aceasta deoarece gazdele au 
ratat ocazii mari și nu ar fi 
surprins pe nimeni un scor si 
mai mare. Seria ratărilor a 
deschis-o Petran in min. 3 ci 
5. de la numai 6 si 8 m. ur
mat de Azoiței (min. 7 și 11). 
Iar în minutul 8 balonul expe
diat de Lukacs, de la numai 6 
m, a întilnit bara. In min. 25, 
însă, Buia pătrunde pe aripa 
stingă in careu, dar cate .agă
țat" de Mesztrich și lovitură 
de la 11 m, pc care o trans
formă AZOIȚEI. Nu trec decît 
șase minute si, la o neînțele
gere a apărării oaspeților, MIC 
majorează scorul la 2—0.

După pauză, jocul se mai e- 
chilibrează și, în min. 46, re- 
șițenii beneficiază de primul 
corner, dar fără rezultat. Seria 
atacurilor inițiate de gazde 
continuă, dar, la o neînțelege
re a apărării acestora, reșifenii

înscriu prin SC1NTEIE (min. 
55). Nu trec decât două minute 
și scorul devine 3—1 datorită 
lui LUKACS, în urma unei lo
vituri libere de la 18 m. „Ti
rul" gazdelor spre poarta lui 
Sucilă devine tot mai puternic 
(min. 65. 66. 67, 70, 74, 75), dar 
portarul apără tot. Ultimul gol 
al gazdelor este semnat de 
IRIMUȘ, in min. 85. partida 
încheindu-se cu atacuri furi
bunde ale echipei din Cavnic.

A arbitrat B. Mine-a (Bucu
rești).

MINERUL : Gița — Mic, Bo- 
loș, Ratiu, Andrei cut — HU
MUS, Kereszteși, LUKACS — 
Petran, AZOIȚEI, Buia (min. 
72 Pop).

GLORIA • SUCILA — Mesz
trich, Mitar, Kapornay. Zsizsik 
— Marcu. Croitoru. Rus. Siri
an — A. Foaie. SCÎNTEIE.

Nioolae TOKACEK

bază al formației sale, 
Tismănaru n-a mai 
fost slmbătă mijloca
șul lucid, el greșind, 
nu o dată, chiar la 
pase simple. L-a su
plinit, însă, colegul de 
linie, Jercălău, neobo
sit din „16 în 16", 
constructor abil și re
alizator de excepție. 
Punlnd mingea parcă 
cu mina (de la peste 
30 de metri, la vinciul 
colțului lung), 
lău ‘ 
cum 
dea. 
care 
3-1) _____
semnat, de sîmbătă, ră- 
mînerea în Divizia A. 
(G. Nic.).

__ _____ _, Jercă- 
a înscris un gol 
rar se poate ve- 
A fost golul cu 
(scorul devenind 
Sport Club și-a

u — Du
an. An- 
(min. 64

— CRÎN- 
VOI-

lordeanu
Luca — 

aru), A- 
Abălașei.

Crudu). 
fEANA

SELECȚIE LA VIITORUL BUCUREȘTI
Centrul olimjAc Viitorul București va efectua o nouă selecție din 

rîndurile juniorilor legitimați. Acțiunea se va desfășura la Stadio
nul „23 August" (prezentarea la tribuna a n-a), după cum urmea
ză : luni, 26 Iunie, pentru cei născuți după 1 august 1973 ; marți, 27 
iunie, pentru cei născuți după 1 august 1974, iar miercuri 26 iunie 
pentru juniorii născuți după 1 august 1975. Selecțiile vor avea loc 
Intre orele 8 și 10. Cel selecționați vor beneficia de cazare, masă, 
școală și instruire centralizată. In aceleași zile (între orele 10—12) 
se vor efectua selecții pentru copiii născut! în anii 1977, 1978 și 1979.

ULTIMEI ETAPE A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
12 serii : Foresta Fălticeni (seria I), Viitorul Vaslui (seria a ll-a), Olim- 

lll-a), Unirea Slobozia (seria a IV-a), Autobuzul București (seria a V-a), 
ti (seria a VI-a), Constructorul T.C.I. Craiova (seria a VII-a). Vagonul 
-a), Mureșul Explorări Deva (seria a IX-a), IMASA Sf. Gheorghe (seria 
Cluj-Napoca (seria a XI) și Someșul Satu Mare (seria □ Xll-a).

talul Ră- 
rul Gura 
Bucecea 

4 Piatra 
isin 1—1 
ț — For- 
aminorul 
ian 5—3 
— steaua 
-0 — ne- 
1 Iași — 
-1 (1—0),
Zimbrul

v .ament 
nonatului 
TA FAL-

Mlnerul 
5—23), 3. 
-41)... pe 
aiul Bo
cea uloza

Viitorul 
Mecanica 
alati 4—1 
— victo- 
-0). Tex- 
Mun. Gh. 
). Stiln-ta 
olul Mol- 

Negrești 
-e (4—9), 
no Snort 
erul Na- 
lomănesti
(ITORTÎT. 

2. Gloria 
2-25). 3.

Mecanica Huși 33 p (59—41)... 
pe ultimele locuri : 14. Unirea 
Negrești 25 D (52—65), 15. C.F.R. 
Tecuci 25 p (53—67). 1«. S.N.
Galati 22 p (38—47).

«SERIA A III-a
A.S.A. Buzău — Olimpia Rm. 

Sărat 2—2 (1—1). Foresta Gu-
gesti — Hidrotehnica Buzău 
2—0 (1—0). Celuloza Adjud — 
Arrubium Măcin 3—1 (2—0), 
S.N.-C.S.S. Tulcea — Laminorul 
Brăila 0—2 (0—2). Progresul
Isaecea — Granitul Babadag
1—0 (0—01. Petrolul Berea —
Victoria Tăndărel 6—1 12—1),
Petrolul Brăila Ianca — C.Ș. 
Progresul Brăila 7—0 <1—0). Chi
mia Buzău — Autobuzul Voința 
Odobesti 7—0 (2—0).
• Meciul Progresul Isaecea — 

Victoria Țăndărei (din etapa a 
23-a), pe teren 3—0, s-a omolo
gat cu 3—0 în favoarea echipei 
Victoria.

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA 
RM. SĂRAT 47 n (64—11). 2. Hi
drotehnica Buzău 36 p, (68—42), 3. 
C.S. Progresul Brăila 36 d (58—36) 
...pe ultimele locuri : 15. S.N. 
Tulcea 24 n (30—57). 16. A.S.A. 
Buzău 20 o (50—65).

SERIA A IV-a
Olimnia Slobozia —Unirea Slo

bozia 1—0 (1—5). Montana Sinaia 
— Victoria Lehliu 1—0 (1—0).
ISC1P Ulmeni — Petrolul Băieoi 
1—0 (0—0>. viitorul Chlrnogi — 
Unirea Urzieeni 3—1 (1—0). Pro
gresul C.S.S. Medgidia — Unirea 
Clmnina 3—o (2—0). Victoria Flo- 
reșt! — Portul Constanta 1—0

(0—0). CONPREF Constanta — 
Șantierul Naval Oltenița 6—0 
(4—0). Victoria Munteni Buzău — 
Voința ICS Medgidia 0—1 (0—0).
• Meciul Viitorul Chimogl — 

Progresul Medgidia (din etapa a 
18-a). consemnat 3—0 prin nepre- 
zentare. s-a rejucat zilele trecute 
scorul fiind favorabil echipei Vi
itorul cu 4—1.

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 48 p (81—20). 2. Mon
tana Sinaia 46 p (67—21). 3. Por
tul Constanta 42 n (74—34).. pe 
ultimele locuri : 15. Unirea Urzi- 
ceni 25 n (50—62). 16. Victo-ria
Munteni Buzău 2 p (18—139).

SERIA A V-a
I.M.G. București — Autobuzul 

București 3—6 (2—1). unirea Ale
xandria — Petrolul Poieni 9—1 
(6—0). Metalul București — 
ROVA Roșiori 1—2 (9—0). A.S. 
Dunăreană Giurgiu — C.F.R.- 
B.T.A. București 2—0 (0—0).
A.S.I.c. București — Viscofil 
București 3—3 (1—0). Automatica 
București — Danubiana Bucu
rești 6—1 (3—0), MECON Bucu
rești — Petrolul Roata de Jos 
2—1 (1—0). Chimia Tr. Măgurele 
— F.C.M. Victoria Giurgiu 0—1 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 49 n (77—13),
2. Unirea Alexandria 48 n (85—22).
3. F.C.M. Giurgiu 41 D (46—23)...
pe ultimele locuri : 15. Petrolul
Roata de Jos 23 n (44—54). 16. Pe
trolul Poieni 1 n (10—126).

SERIA A Vi a
Progresul Energia București —

• „DIN DIVERSE 
MOTIVE (indisponibili
tăți, pericol de recidivă 
In primirea carto
nașului galben), astăzi 
vom juca fără Gabor, 
Stroia și Bardac", ne 
spuneau, înaintea me
ciului de la Bacău, 
cel din conducerea 
Corvinului. Și fără doi 
dintre aceștia (Bardac 
a intrat în teren după 
pauză), hunedorenii au 
lăsat o frumoasă im
presie, închizindu-se, 
ta genere, bine în de
fensivă și ieșind cursiv 
și tăios in momentul 
posesiei mingii. Dar cu 
Gabor, astăzi, în „un- 
sprezecele" titular 7 • 
De obicei element de
• ÎN MECIUL de sîmbătă, F.C. Argeș a 

avut ocazii de gol cit pentru două-trei meciuri. 
„Dacă l-am fi avut pe Radu II, ne spunea un 
piteștean, n-am mai fi avut atitea emoții. Cu 
siguranță că el ar fi marcat cel puțin două 
goluri". Șl Radu H a marcat, într-adevăr, în 
aceeași zi, dar pentru Inter Sibiu. • A marcat, 
ta schimb pentru piteșteni, Dican. Golul vic
toriei echipei sale, primul lui gol sub tricoul 
lui F.C. Argeș. • Cîteva absențe la piteșteni. 
Printre aceștia, Vlădoiu, suspendat pentru In
disciplină și aere de vedetism. Un alt tînăr 
jucător, Amărăzeanu, evidențiat de noi la pro
mițătorul său debut, s-a supărat că l-au cri
ticat colegii pentru o gravă greșeală, cînd s-a 
pierdut meciul de la Craiova, și a plecat de 
la echipă I Unde ești,
• O DATA CU... 

mărirea recordului de 
„rezistență" (depășirea 
sutei de meciuri con
secutive fără înfrîn- 
gere în campionatul 
intern), Steaua a în
cercat — tentativă reu
șită — să stabilească 
si un record „de vi
teză" în materie de 
deschidere a scorului, 
pe... lovitura de în
cepere a... adversaru
lui. • Deși a jucat 
(din nou) pe post de 
fundaș, deși a avut 
un adversar direct 
(Lăcătuș) greu de mar
cat de orice apărător. 
Timiș — se poate 
spune — s-a achitat

Amărăzeanu 7 (AL. C.) 
destul de bine de o 
misiune atît de difi
cilă. • In mai multe 
rînduri, unii dintre 
spectatori l-au „admo
nestat" pe Hagi, prins 
uneori pe picior gre
șit în rapidele combi
nații steliste șl, mal 
apoi, afectat de rata
rea loviturii de pe
deapsă. Alții au văzut 
însă că același Hagl ■ 
fost la originea unor 
faze „de gol", reuși
ta lui de la desprin
derea decisivă a Ste
lei, din repriza secun
dă (un fel de passing 
cross... fotbalistic), 
fiind aplaudată una
nim. (G. Rot.).

vizia B. Revenirea lui reprezintă un act de 
reparație. Mal bine mai tîrziu... (I.
• DEȘI F.C. FARUL 

și-a încheiat seria 
meciurilor de campio
nat pe propriul teren, 
publicul constănțean, 
ca și numeroșii turiști 
aflațl pe Litoral, vor 
mal avea prilejul să 
asiste in zilele urmă
toare la meciuri de 
fotbal. Astfel, prin in
spirata alegere făcută 
de cele două echipe, 
joi va avea loc aici 
partida de cupă Uni
rea Slobozia — steaua. 
„Sintem gata să găz
duim și finala Cupei 
României, ta cazul 
cînd ea nu se va dis-
• MAI PUȚINI SPECTATORI ca de obicei 

In tribunele stadionului din Giulești, deși me
ciul eu Sportul Studențesc se anunța deosebit 
de interesant. Cei absenți, au ce regreta, pen
tru că, într-adevăr, a fost o partidă de excep
ție. « Goanță și Buțerchi au fost cei mal 
buni jucători de pe teren, urmați îndeaproape 
de Cristea, Damaschin II și stancu. El au dat 
culoare unui meci pe care toți cei ’din tribune 
îl doreau în final cu... prelungiri. • Rămu- 
reanu, fostul portar al Rapidului : „Trebuie să 
ne stringent rîndurile și s-o luăm de la capăt, 
cum a mai făcut echipa noastră de-a lungul 
anilor. Totul e să ne adunăm, nu să ne risipim". 
• Necula șl Motroc II au intrat în repriza se
cundă, dar s-au pierdut în viitoarea jocului sub 
presiunea unei echipe dezlănțuite. în schimb, 
tinerii Rapidului, Mlnoiu, Constantinovici, Apro- 
du s-au integrat atît de bine, de parcă ar juca 
în această echipă de cind lumea. (L. D.)

C.).
pută la București", ne 
spuneau oficialitățile 
locale. Și credem că 
această soluție ar fi 
cea mai potrivită, a- 
vind în vedere nu nu
mai competența orga
nizatorică dovedită ta 
atltea rînduri de con_ 
stănțenl, cl și capaci
tatea mărită a stadio
nului „1 Mai", care ar 
putea oferi condiții 
bune de vizionare mul
tor iubitori ai fotba
lului din localitate, 
precum și celor din 
rîndurile turiștilor ro
mâni și străini de pe 
Litoral. (C. F.).

• DEȘI FARA PRO. 
BLEME, meciul de la 
Galați a avut, totuși, 
cîteva momente : în 
min. 12, O. Popescu, 
accidentat la o fază 
oarecare de joc, deci 
fără o intenție vădită, 
părăsește terenul Pes
te numai cîteva 
nute, Anghellnei 
sește de cuvință să_l 
faulteze, în compen
sație, foarte dur, pe 
Pintea, jambiera aces
tuia fiind pur șl sim
plu sfîșiată. Noroc că

ml- 
gă.

Plntea a avut, totuși, 
timp să se ferească, 
să atenueze violența 
atacului. Spre surpri
za tuturor, însă, arbi
trul V. Antohi n-a a_ 
pelat, așa cum se cu
venea, la cartonașul 
galben. • Un tînăr 
jucător despre al că
rui nume veți mal 
auzi : Eugen Mike, de 
la A.S.A., care în me
ciul „speranțelor" a 
fost nu numai cel mai 
bun, ci chiar sclipi
tor. (V. N.)._,

Mecanica Fină București 1—1 
<0—1), Electrica Titu — Metalul 
FiUpești 3—2 (2—1). Cimentul
Fieni — Muscelul Cimpulung 3—1 
fi—1). Electronistul Curtea de 
Argeș — Unirea Pitești 3—1 (2—1), 
A.S.A. Chimia Brazi Ploiești — 
IUPS Chitila 2—1 (1—9). Tehno- 
metal București — Forestierul 
Băbeni 3—9 — Forestierul fiind 
suspendată. Minerul Sotînga — 
Electrica Fieni 2—1 (0—1). Mine
rul Fiii pești — Avicola Crevedia 
7—0 (4—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 43 n 
(56—23), 2. Progresul București
35 p (56—28) — penalizată cu 3 p, 
3. Unirea Pitești 33 n (44—44)... 
pe ultimele locuri : 15. Electrica 
Fieni 25 n (31—50). 16. Forestierul 
Biîbeni 21 n (31—59).

SERIA A VlI-a
Constructorul T.C.I. Craiova — 

Minerul Mătăsari 5—0 (1—0). Me
canizatorul Simian — Progresul 
Corabia 3—1 (0—0). Termocon- 
structorul Drobeta Tr. Severin — 
Dierna Orșova 1—5 (1—2). Meta
lurgistul Sadu — I.O.B. Bals 3—0 
(2—0). Progresul Băilesti — Pe
trolul Stolna 2—0 (1—0), Dacia 
Cozia Călimănestl — Snortul 
Muncitoresc Drăgănesti Olt 3—9 
(1—0), Petrolul Ticleni — Con
structorul Șoimii Craiova 1—0 
(0—0). Recolta Stoicănesti — Vi
itorul C.S.S. Drăgăsani 3—0 (2—0).

Pe nrimele locuri : 1. CON
STRUCTORUL T.C.I. CRAIOVA 42 
p (70—16). 2. Progresul Corabia 
38 p (57—26). 3. Dacia Călimănești 
34 n (47—39)... ne ultimele locuri: 
15. Metalurgistul Sadu 27 n (29— 
48). i6. Termoeonstruetorul Dro
beta Tr. Sev. 12 n (21—89).

seria A vin-a
C.S.M. Vagonul Arad — Moto

rul IMA Arad 1—2 (0—2). U.M. 
Timișoara — Petrolul Arad 6-;0 
(4—0). Unirea Sinnicolau — Mi
nerul Oravita 0—3 (0—2). Unirea 
Tomnatic — Energia Auto Timi

șoara 5—3 (3—2). C.S.M. Caran
sebeș — A.S. Sînmartinul Sîrbesc 
3—1 (2—0). Strungul Chișineu
Cris — C.F.R. Victoria Caran
sebeș 8—1 (4—0) C.S.M. Lugoj — 
Automecanica Reșița 4—0 (1—0), 
Minerul Moldova Nouă — Mine
rul Anina 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 40 p (82—50). 2. C.S.M. 
Lugoj 37 p (65—39). 3. U.M. Ti
misoara 35 D (65—42) 4. A.S. Sîn- 
martinul Sîrbesc 35 n (63—63)... 
pe ultimele locuri : 15 Minerul 
Oravita 26 D (52—54). 16. C.F.R.
Caransebeș 24 d (28—80).

SERIA A IX-a
Automecanica Medias — Mure

șul Explorări Deva 1—3 (1—3). 
Minerul Știința Vulcan — C.F.R. 
Simerla 3—0 (2—0). Metalurgistul 
Cugir — Metalul Aiud 2—3 (0—1). 
Carpati Mîrsa — Carpați Agnita
3— 1 (2—0). I.P.A. Sibiu — C.S.U. 
Mecanica Sibiu 1—2 (1—0). Aurul 
Brad — Retezatul Hațeg 3—4 
(3—0). Textila Cisnădie — Ener
gia Săsciori 4—0 (1—0). Minerul 
Lupeni — Șoimii Lipova 6—1
(4—0).

Pe primele locuri : I. MURE
ȘUL DEVA 47 p (67—20). 2. Me
talurgistul Cugir 37 n (50—30). 3. 
C.S.U. Mecanica Sibiu 33 P (47— 
52)... pe ultimele locuri : 15. Tex
tila Cisnădie 26 o (54—62). 16. 
Automecanica Medias 18 p (28—57).

SERIA A X-a
IMASA Sf. Gheorghe — Carpați 

Brașov 4—1 (2—1). Minerul Bă
lan — Electro Sf. Gheorghe 1—0 
(0—0), carpați Covasna — Preci
zia Săeele 3—2 (2—2). Viitorul 
Gheorghenl — Relonul Săvinesti
4— 0 (2—0). Unirea Cristur — Mi
nerul Barao-lt 3—2 (2—0). Metalul 
Sighișoara — Progresul Odorhei 
0—2 (0—1), Nitramonia Făgăraș
— Rapid Miercurea Ciuc 2—9 
(0—0). Cimentul Hoghiz — Meta
lul Tg. Secuiesc 1—2 (1—0).

Pe primele Iocurt : 1. IMASA 
SF. GHEORGHE 45 p (67—29). 2.

Progresul Odorhei 36 o (44—32), 
3. Rapid M. Ciuc 35 p (43—31)... 
pc ultimele locuri : 15. Minerul 
Bălan 25 n (37—36). 16. Cimentul 
Hoghiz 12 D (20—96).

SERIA A Xl-a
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — 

Minerul Sărmășag 5—2 (1—0). Me
talul Reghin — Industria Sîrmei 
Cîmpia Turzii 2—1 (0—1). Mure
șul Luduș — C.U.G. Cluj-Napoca 
2—8 (1—0). Metalotehnica Tg. Mu
reș — Laminorul Beclean 4—0 
(3—0), Lacul Ursu Sovata — Chi
mia Năsăud 2—0 (2—0). Mecanica 
Bistrița — Sticla Ariesul Turda 
2—0 (1—0). Olimpia Gherla — 
IZOMAT Simleu Silvaniei 2—0 
(0—0), Laminorul Victoria Zalău
— Otelul Reghin 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. C.F.R.
CLUJ-NAPOCA 41 p («6—24), 2. 
Mecanica Bistrița 39 p (48—33). 
3 MuresuS Luduș 35 p (38—31)... 
pe ultimele locuri : 15. Lacul
Ursu Sovata 25 d (29—65). 16. O- 
limnia Gherla 23 d (22—40).

SERIA A XH-B
Someșul Satu Mare — Bradul 

Viseu 5—0 (2—0) Minerul Băita
— Oașul Nefirești 3—0 (3—0).
CUPROM Bala Mare — Minerul 
Borsa 1—1 (0—0). Minerul Baia 
Sprie — Chimia Tăsnad 0—0 
(1—0). Minerul Turt — Gloria 
Betas 5—o (3—0) înfrățirea Ora
dea — Voința Oradea 2—2 (1—1). 
Victoria Cărei — Otelul Oraș dr. 
Petru Groza 1—1 (1—0). C.I.L. Sl- 
ghet — Minerul Suncuâuș 4—0 
(0-0).

Pe primele locuwi : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 39 p (66—32), 
2. Minerul Borsa 33 n (54—39). 3. 
Otelul Or. dr. Petru Groza 33 p 
(44—471... pe ultimele locuri : 15. 
Minerul Turt 28 n (40—38) 16.
Minerul Șuncuius 19 d (29—69).

Rezultatele ne-au fost transml» 
se de către coresnondentii noștri 
voluntari din localitățile ie*- 
Motive.



RECORD MONDIAL DE JUNIOARE LA ÎNĂLȚIME

TURNEUL DE ȘAH DIN POLONIA

cu 
re- 

Detko

VARȘOVIA, 19 (Agerpres). 
In runda a 9-a a turneului in
ternational feminin de șah de 
la Piotrkow Tribunalski, maes- 
tra română Gabriela Standu a 
cîștigat, cu piesele negre, la 
Luiza Rodrigues, iar Marga- 
reta Mureșan a remizat 
Buirckardt (R.D.G.). Alte 
zultate : Sweczik
1—0. Matveeva — Kahiani re
miză, Xe Tziun — Makropou- 
los 1—0, Wiese — Kaczorows- 
ka 1—0, Dombrowska — Szma- 
cinska 1—0.

în clasament conduce Svet
lana Matveeva (U.R.S.S.) cu 
7,5 puncte, urmată de Gabrie
la Stanciu (România) 6 puncte, 
Kahiani (U.R.S.S.) 5,5 puncte, 
Szmacinska (Polonia) 5 puncte 
etc.

VARNA. In localitate s-a în
cheiat Campionatul European 
feminin de baschet. în semi
finale : U.R.S.S. — Bulgaria 
90—71 (39—36) și Cehoslova
cia — Iugoslavia 77—62 (48—28). 
Finala a prilejuit o dispută deo
sebit de echilibrată, cîștigată, la 
o diferență minimă (64—61) de 
reprezentativa sovietică, mul
tiplă campioană continentală, 
pentru a 20-a oară. La pauză 
sovieticele conduceau cu 13 p, 
dar la reluare cehoslovacele 
nu numai că au egalat, dar au

și luat conducerea cu 57—51, 
lăsînd să se întrevadă chiar 
posibilitatea unei surprize. în 
ultimele 13 minute de joc ele 
n-au mai înscris însă decît 
doar 4 puncte, spre deosebire 
de adversarele lor care și-au 
asigurat victoria.

Pentru locul III : Bulgaria — 
Iugoslavia 79—69 (38—44), lo
cul V : Italia — Olanda 51—42 
(23—17). Primele cinci clasate 
s-au calificat pentru Campio
natul Mondial din 1990. din 
Malaezîa.

PE TERENURILE DE TENIS

FORMULA 1

LA AUTOMOBILISM
MONTREAL. Cea de a 6-a 

etapă a C.M. de Formula I, 
„Marele Premiu al Canadei", 
desfășurată în Insula Notre 
Dame de pe fluviul Sf. Lau- 
rențiu, a prilejuit victoria u- 
nui out-sider, pilotul belgian 
Thierry Boutsen. pe ,.Willi
ams-Renault" care a realizat o 
medie orară de 196,261 km, dar 
pe o ploaie torențială. L-au ur
mat italienii Riccardo 
.,Williams-Renault" la 
Și Andrea de Cesaris 
ra-Ford") la 1:36,549. 
Prost a abandonat, iar 
Senna s-a clasat abia pe locul 
șapte, la trei tururi de cîștigă- 
tor (un tur=4,39 km).

Clasamentul general : 1.
Prost (Franța) 29 p, 2. Senna 
(Brazilia) 27 p, 3. Patrese (Ita
lia) 18 p, 4. Boutsen (Belgia) 
10 p etc

in vederea pregătirii turneului 
de la Wimbledon, care va În
cepe săptămîna viitoare, tenis- 
manii au participat In ultimele 
două săptămîni (deci, după În
cheierea „Internaționalelor” Fran
ței, de la Roland Garros) la di
ferite concursuri pe iarbă. Du
minică s-au Încheiat, în Marea 
Britanie. trei dintre acestea, ast
fel :
• LONDRA (pe terenurile de 

Ia Queen’s Club), finală : Ivan 
Lendl — Christo Van Rensburg 
4—6, 6—3, 6—4 • semifinale : 
Lendl — Paul Annacone 7—6. 
4—6, 7—5, și Van Rensburg — 
Derrick Rostagno 6—4, 6—4 ; • 
EDINBURGH, finală : John McEn
roe — Jimmy Connors 7—6, 7—6;

semifinale : McEnroe — Aaron 
Krieckstein 6—4, 6—4 și Connors 
— Peter Lundgren 6—1, 6—1 • 
BIRMINGHAM, finală : Marti
na Navratilova — Zina Garri
son 7—6, 6—3 ; semifinale : Na
vratilova — Elna Relnach 6—1, 
6—2 șl Garrison — Claudia Koh- 
de-Kilsch 7—6, 6—2.

KAKL MARX-STADT. în 
cadrul unui concurs, săritoa- 
rea în înălțime Heike Balck 
a trecut peste ștacheta înălța
tă la 2,01 m. Performanța re
prezintă un nou record i 
dial de junioare (v.r. 
Astafei 2,00 m din 1988) 
național de senioare al R.D.G. 
(v.r. Rosemarie Ackermann 
2,00 m din 1977).

LOS ANGELES. Rezultate de 
valoare la Campionatele 
S.U.A. : 110 mg : 13,19 Greg 
Foster (cel mal bun rezultat 
mondial al anului), 13,28 s Ro. 
ger Kingdom ; 200 m : 20,09 
Floyd Heard (c.m.b.r.m. ega
lat), 20,12 Mark Witherspoon j 
400 m : 44,27 Antonio 
graw (c.m.b.r.m.), 44,71 
Rowe 44,84, Timothy 
800 m : 1:46,17 Johny 
1500 m : 3:46,83 Terrance He
rrington ; 400 mg : 48,83 David 
Patrick j înălțime 
Brian Brown ; ' 
Larry Myrieks 
8,52 m Mike 
66,50 m Kami 
mei ; 200 m : 
Young ; 400 m 
Stcvans ; 800 m : 
tta Clark ; 1500 m

mon-
Alina 

» Și

Patti- 
Mark 

Simon ;
Gray,

2,32 m 
lungime : 8,70 m 

i (c.m.b.r.m.), 
Powel ; disc : 

Keshmiri ; fe- 
22,29 Danette 

: 50,75 Rochelle 
2:01,42 Joe- 
: 4:11,80 Re

gina Jacobs. 3000 m : 9:00,42
Pattisue Plumer ; 400 mg :
53,75 Sandra Farmer-Palrick 
(c-m.b.r.m.) triplu : 13,87
Sheila Hudson.

GRANADA. Recordmana mon
dială Petra Felke a aruncat 
sulița la 75,72 m (c.m.b.r.m.).

BRIANSK. Atleta sovietică 
Larisa Nikitina a stabilit un 
nou record european la hep- 
tatlon, cu un total de 7 007 
puncte (100 m garduri — 13,40 ; 
înălțime — 1,89 m ; aruncarea 
greutății — 16,45 m ; 200 m — 
23,97 ; lungime — 
liță — 53,94 m ; 
2:15,31). Recordul 
parține sportivei 
Jackie Joyner-Kersee, cu 7 241 
puncte.

LONDRA. John Regis, cam
pionul mondial de sală ia 
200 m, a cîștigat 200 m în 
20,79. Alte performanțe ! 
400 m : Darren Clark (Austra
lia) 45,68, 800 rn : Paul Ereng 
(Kenya) 1:45,56.

6,73 m : su-
800 m — 
mondial a- 

amerlcane

PE SCURT 9 PE SCURT

TURNEU DE CAUFICME PENTRU

Contrapunct

CURSA TRECE, PROBLEMELE RĂMÎN

Pa trese 
30.007 s 

(„Dalla- 
Alain

Ayrton

C. E. FEMININ DE VOLEI
VIENA. Cea de-a treia grupă 

de calificare pentru Campiona
tul European feminin de volei, 
desfășurată tn capitala Austriei, 
S-a încheiat cu succesul repre
zentativei Bulgariei (6 p), care 
a terminat neînvinsă pe primul 
loc. Poziția secundă, calificativă, 
a fost ocupată de naționala Fin
landei (5 o). Pe ultimele locuri 
s-au clasat Austria (4 ol si Bel
gia (3 pi.

IN CAMPIONATUL NAȚIONAL OE CĂLĂRIE
sec. după patru baraje). Maria
na Moisei (Steaua), cu Decar. 
4 p. (21,11 după trei baraje). 

Clasamentul în „Capa Fede
rației": Dinamo București -571 
p. Steaua 529 p, A.S. Jcgălia 
314 p, Timișul Izvin 283 p, 
C.S.M.-I.A.S. Sibiu 276,5 p, A- 
gronomia P. Neamț 225 p.

Rezultatele în probele

(Urmare lin pag 1)

Marian Feraru (Dinamo) 
calul Șarlatan, 0 p. penalizare 
(după baraj), Mircea Net.gu 
(Steaua) cu Barcas 4 p — 39.02 
sec.. Gh. Claudiu (Dinamo) cu 
Șicana 4 p — 43,31 sec.; cat. 
niijlocie (76 concurcnți) ; Al. 
Bozan (C.S.M. — I.A.S. Sibiu), 
cu Scorilo 0 p„ Răzvan Bozan 
(C.S.M.-I.A.S. Sibiu) cu Radiana 
4 p., Gh. Claudiu (Dinamo) cu 
Fiorești 8 p; pe echipe: Dinamo 
20 p, C.S.M.-I.A.S, Sibiu 28 p 
(237,91 sec.). Steaua I 28 p 
(243,45 sec.j: cat. grea (9 con- 
curenți): M. Feraru cu Nimb. 
4 1/2 p. Gruia Deac (C.S.M.- 
I.A.S. Sibiu, cu Matroz. 12 p. 
(99.69 sec.). M. Neagu, cu Begu. 
12 p (110,33 sec.): cal. semigrea 
(27 concurcnți): Radu Ilioi 
(Steaua), cu Borneo 4 p.. Al. 
Bozan. cu Radiana 11 p.. Ste- 
lian Mocanu (Steaua) cu 
Scharon. 12‘/s p. : cat. dificulta. 
te progresivă (65 concurenți): 
Radu Ilioi. cu Borneo 0 p. pe
nalizare. după patru baraje M. 
Feraru, cu Nimb, 1 p. (2299

CU

Rezultatele în probele de 
dresaj, cat. ușoară (23 concu- 

.. .............. (Steaua), 
Ramona 

cu Olt,

rențl): Gh. Nicolae 
cu Semnal, 1209 p. 
T’ollvar.ov (Steaua), _ __
1186 p, Cristina Călin (Steaua), 
cu Resort, 1185 p; cat. „SL 
Gheorghe": Gh. Nicolae. cu 
Semnal, 1209 p. Radu Marooci 
(Steaua), cu Șoimul. 1160 
Marius Curtean (Steaua), 
Luxor, 1159 p; cat. intermediar 
I: Gh. Nicolae, cu Nufăr. £93 
p, Radu Marcoci, cu Jimblar, 
859 p. Marius Curtean, cu Lu
xor, 848 p; „Marele Premiu" ! 
Radu Marcoci, cu Jimblar, 1246 
p, Gh. Nicolae, cu Nufăr, 1239 
p. Gh. Nicolae, cu Garilano. 
1226 p.

De miercuri pînă vineri cam
pionatul continuă, la Sibiu, cu 
etapa I a Concursului complet.

P, 
cu

REGATA DINAMO IA CAIAC-CANOE
fUrmare lin pag. I)

Rezultate : K l — 1. Sanda Nl- 
culae 1:58,01, 2. Irina Sinitova 
(Dinamo U.R.S.S.) 2:00,48, 3.
Țimea Kovacs (Ujpest Dozsa) 
2:01,51; K 2 — 1. Marina Bitu- 
leanu, Luminița Hertea 1 :45.84, 2. 
Sanda Niculae Liliana Vlăscea- 
nu 1:47.42, 3. Katalin Lakatoș, 
Timea Kovacs (Ujpest Dozsa) 
l :51,20 ; K 4 — t. Herțca, Bitu- 
leanu, Niculae Vlăsceanu, i :38.59, 
2. Lakatoș. Kovacs, Juhar, E. 
Șevecsek (Ujpest Dozsa) 1:42,99.

Bugu- 
(Dina-

E.
3. Strejak, Sinitova. 
sevlcl, Ghetnighianova 
mo U.R.S.S.) 1:45,49.

tn probele de caiac băieți, 
Boris Petro a cîștigat cursa de 
500 _m. iar colegul lui de club 
Dorin SOroceanu a ocupat pri
mul loc în finala pe 1000 m. 
Cei doi tineri dinamoviști au 
evoluat cu succes. împreună cu 
Viorel Poioooșer — Paul Voicu. 

caiac 4. 
victoria.
m): 1.

. Laszlo 
l:46.76. 3. 
(Dinamo 

f1000) —
3:40,92, 2.

Viorel Polocoșer — r„ 
și în întrecerile de 
unde și-au adjudecat

Rezultate : K1 (500
Boris Petro i :44,76, 2.
Toth (Ujpest Dozsa) 
Alexandr Iveljenko 
U.R.S.S.) t :48,88 : K1 
1. Dorin Soroceanu ■

Alexandr Mlzghln (Dinamo 
U.R.S.S.) 3:43,10 3. Szolt Bolti
(Ujpest Dozsa) 3:48,27 ; K2 
(1000 m) — 1. Boris Petro, Paul 
Voicu 3:22,66, 2. Evgheni Petru- 
nln, Viktor Seblov (Dinamo 
U.R.S.S.) 3:22,97 . 3. Mihai Năs-
tase, Șerban Romică (Dinamo 
Buc.) 3:23,77 ; K4 (10C0 m) — 
1. Petro, Voicu, Polocoșer, So
roceanu 3:02,28. 2. Petranin, E- 
rochln, Seblov. Scrabov (Dina
mo U.R.S.S.) 3:04.91 ; K2 (500
m) — 1. S. Scrabov, V. Seblov 
1:36,52, 2. A. Mlzghin. A. Ivel- 
jenko 1:37.0i (ambele echipaje 
de la Dinamo U.R.S.S.) 3. Pe
tro, Voicu. t:39.58: K 4 (500 ml
— 1. Petrunln, Erochin, Seb
lov, Mlzghln (Dinamo U.R.S.S.) 
1:28.S7, 2. Neagu, Polocoșer, Voi
cu, Oancea 1:31,61.

Alte rezultate: C 2 (1000 m) —
1. P. Zgurschi. Gh. Andriev (Di
namo Buc.) 3:43,36. 2. I. Tuqa- 
kov, A. Ve.,elov (Dinamo 
U.R.S.S.) 3:46,92 3. Gh Ranits,
T. Barna (Ujpest Dozsa) 3:48.45; 
C 2 (500 m) — 1. 1. Tugakov. A. 
Veselov (Dinamo U.R.S.S.) 1 :47.42,
2, P. Zgurskl. Gh. Andriev (Di
namo București) 1:48.06 3. E.
Atamanov, S. Sergheev (Dinamo
U. R.S.S.) 1 :50,47. Clasament ge
neral: 1. Dinamo București 172 
p, 2. Dinamo U.R.S.S. 136 p. 3. 
Ujpest Dozsa 108 p, 4. Levskl 
Spartak 40 p.

,^al la propriu, grație ritmului tn care trăiește, lumea
agUatișiUfigurat de ° Vrem°’ tot mai

, â greva pUoților de uzină din Marele Premiu
al italiei, ctnd întregul efectiv, în frunte cu campionii Lawson, 
Schwantz, Sarron și Rainey, a refuzat să la startul in manșa a doua, 
apreciind că, tn condiții de ploaie și de pistă neadezivă, „nu e asi
gurata nici cea mai elementară securitate". Ce-a urmat un simula
cru de concurs cu doar 12 motociclete, „a fost cu adevărat ridicol" 
(Eddie Lawson), numai că, din păcate, avertismentul acela n-a 
servit la nimic.

Pentru că, iată, Marele Premiu al R.F. Germania, găzduit pe 
circuitul de la Hockenheim, la sfirșit de mai, s-a transformat intr-o 
„cursă a morțlt", consemnînd decesul venezueleanului Ivan Palazzese 
și rănirea altor 4—5 alergători, între care scoțianul Niall McKenzie 
Și francezul Bruno Bonhuil, cu fracturi grave. Din nou, pentru a 
cita oară ?, cererile piloților de a li se garanta (prin modificarea 
unei „bucle" primejdioase) un plus de siguranță, vitală la posibi
litățile motoarelor de a dezvolta viteze de peste 259 de kilometri 
la ori, au fost neglijate, drept pentru care, la puțin timp după ple
carea motocicletelor de 250 cm’, s-a produs accidentul fatal pentru 
Palazzese („Yamalia"). Dar a fost încă mai mult, chiar și eveni
mentele ulterioare prăbușirii tînărului. pilot din Caracas (care nu va 
mai apuca să-și vadă primul copil ce se va naște tn aceste zile) 
demonstrtnd superficialitatea, dacă nu inconștiența, organizatorilor. 
Normal ar fi fost ca, de-acum îndoliată, cursa sd fie oprită, recurgtn- 
du-se la ceea ce se numește, tn termeni de specialitate, neutralizare. 
Numai că, depășiți de situație, dar și insuficient informați (in po
fida mijloacelor moderne de comunicare), comisarii de traseu au... 
uitat să semnalizeze, îngăduind plutonului să ruleze cu viteză ma
ximă către curba „oarbă" blocată de mașina lui Palazzese cu
prinsă de flăcări I Abia în ultima clipă, a intervenit, salvator, un 
fotograf, care a smuls steagul unui comisar și, fluturîndu-l tn plină 
pistă, a împiedicat producerea unei drame șl mai cumplite. Chiar 
dacă spaniolul Carlos Cardus n-a sesizat sau h-a frtnat ta timp, 
căzlnd și el (dar fără cine știe ce consecințe), se poate spune că, 
totuși, catastrofa a fost evitată.

„Numai pentru moment insă, avertiza același Lawson, întrucît 
ea poate surveni in oricare alt concurs. Noi vorbim, noi auzim t". 
Cursa trece, problemele rămîn...

Ovidiu IOANIȚOAIA

BASCHET • Meci amical 
masculin, la Rotterdam : Olan
da — Grecia 112—106 (61—46) • 
tn cadrul Campionatului mascu
lin al Americii, la Ciudad de 
Mexico : Canada — Cuba 89—86.

călărie • La Aachen, „Ma
rele Premiu al Națiunilor". a 
fost cîștigat de reprezentativa 
Angliei, cu 0 p penalizare, ur
mată de S.U.A. 4 p și Elveția 
8 p.

HANDBAL ■ In turneul mas
culin de la Gdansk, R.D. Ger
mană — Olanda 26—17, Polonia 
— Polonia tineret 31—23.

ÎNOT • La Magdeburg, tn 
cadrul Campionatelor R.D. Ger
mane : femei : 100 m bras — 
1:08,33 Silke Horner, 100 m flu
ture — 1:00,95 Kathelen Nord ; 
bărbați : 400 m liber — 3:54,93 
Uwe Dassler, 200 m bras — 2:18,59 
Thomas Mtlller.

POLO • Mladost Zagreb a 
cîștigat campionatul Iugosla
viei întrecînd în finală, cu 13—7 
(3—1, 4—3, 3—2, 3—1) pe Jadran 
Kotkes. Mladost reclștigă titlul 
după 18 ani de la ultima sa 
victorie di acest fel în cam
pionatul țării I

ȘAH * După consumarea a 
12 runde, în turneul pentru 
„Cupa Mondială", de la Rotter
dam, Anatoli Karpov (U.R.S S.) 
se menține lider cu 7,5 puncte, 
secundat de olandezul Tlmman 
6,5 puncte (1). Rezultate teh
nice : van der Wiel — Karpov 
remiză ; Iusupov — Short 0—1; 
Liubojevici — Seirawan 0—1 ; 
Saiov — Sokolov remiză,

VOLEI • Aflată In turneu In 
S.U.A., reprezentativa masculină 
a U.R.S.S. a Intîlnit selecționata 
țării gazdă, Voleibaliștii ameri
cani au obținut victoria cu sco
rul de 3—2 (15—7, 8—15, 12—15, 
15—13, 15—13).

• Echipa Danemarcei a cîștigat triunghiularul de la Copenhaga
• Preliminariile CM 9 Noua stagiune a cupelor europene

ECHIPA DANEMARCEI s-a !m- 
nus sl în cel de al doilea med. 
din cadrul turneului triunghiular 
de Ia Copenhaga. Duminică. In 
fața celor 45 OOO de spectatori, 
Danemarca a dispus cu 4—0 (1—0> 
de Brazilia, cîstigînd turneul cu 
4 d si un golaveraj de 10—0 l 
(reamintim că în Drima partidă 
a dispus, cu 6—0 de Suedia). în 
meciul de duminică, primul gol 
a fost marcat de Morten Olsen 
(în vîrstă de aproape 40 de ani
— care acum, la cea de a 102-a 
selecționare, șl-a anunțat retra
gerea din echipa națională) din 
penalty, în min. 30. După pauză, 
după cum relatează agențiile de 
presă au urmat 3ț) de minute in
fernale ale gazdelor, tn numai 
13 minute au marcat de trei ori: 
Michael Laudrup (mtn. 54 si 62) 
si Lars Olsen (min. 67). Iată e- 
chlna aliniată de Seep Piontek : 
Rasmusen — Risom. John Larsen. 
Morten Olsen (min. 62 Bartram), 
Ivan Nielsen (min. 46 Henrik 
Larsen) — Lars Olsen. Helntze, 
Helt (min. 73’ Jensen). Elstrup — 
Michael Laudrun. Brian Laudrup 
(min. 46 Povlsen). Antrenorul 
brazilian Sebastio Lazaroni » de
clarat că a venit in Europa cu 
numeroși jucători de rezervă, 
deoarece unii titulari stat indis
ponibili. iar alții 
să fiind reținuți 
Club. Doar trei 
au fost folosiți 
stat titulari... Lazaroni ... _ 
după cele două Infringer! din »- 
cest turneu (1—2 si cu Suedia) 
speră pentru miercuri o reabili
tare ta partida cu Elveția.

PENULTIMA ETAPA din cam
pionatul Spaniei (a 33-a). Atle
tico Madrid — Murcia 3—0 (un 
goi a fost Înscris de Baltazar de 
Morals care are acum la activ 
33 de puncte Înscrise. Înaintea 
ultimului meci cu Celta Vigo. In 
deplasare). Alte rezultate : Elche
— Real Madrid I—3. Cadiz — F.C. 
Barcelona 1—1. Giion — Oviedo 
0—0. Osasuna — Real Sociedad 
1—0, Valencia — Betis 3—0, Bil
bao — Logrones 3—0 Esoanol — 
Zaragoza 2—2. Malaga — Valiado-

lid 0—0 F.C. Sevilla — Vigo 1—3. 
Real Madrid cu 60 p este vir
tuală campioană, fiind urmată de 

Barcelona 55 d. Valencia
49 p. Atletico Madrid 44 p.

IN PRELIMINARIILE ___  _
Kobe (zona Asiei) : Japonia — 
Hong Kong 0—01 In această gru
pă (a 6-a) conduce Japonia 7 o 
(5 J). urmată de R.P.D. Coreeană 
3 n (3 jj. Hong Kong 3 p (4 j). 
Indonezia 3 p (4 j). La New Brit
ton (zona Americii de Nord-, Cen
trale sl Caraibilor) : S.U.A. —

UN GALEZ

f.c.
C.M. La

Guatemala 3—1. tn clasament 
conduce Costa Rica 7 p (6 1) ur
mată de S.U.A. 5 o (4 i) Gua
temala 2 p (3 j). Trinidad Tobago 
3 P (3 j). Salvador 0 p (0 1).

IN SUPERCUPA ELVEȚIEI : 
Grasshoppers — F.C Lucerna 
4—2 (0—2).

TRAGEREA LA SORȚI a me
ciurilor primului tur din cupele 
europene va avea ioc la 12 Iulie. 
Ia Geneva. Partidele fazei inau
gurale urmează să se desfășoare 
la 13 septembrie si 27 septembrie. 
Următoarele etape : turul 2 : 18 
octombrie si 1 noiembrie : turul 3 
(numai U.E.F.A.) 22 noiembrie
si 6 decembrie : sferturi! de fina
lă în 1990 : 7 si 21 martie : semi
finale : ii și 25 aprilie : 
Cupei U.E.F.A. : » si 23 
finala Cupei Cupelor : 16 
finala C.C.E. : 30 mal.

LA MADRID...

U.E.F.A.
finala 
mai : 
mai ;

clu-

au rămas aca- 
de echipele de 
dintre cei care 
la Copenhaga 

afectat

Un nou venit în Înalta societate a tehnicienilor de la marile 
buri : John Benjamin Toshack. La numai 40 de anl, pe care i-a 
Împlinit la 22 martie, ei se vede .vioara întîl" a lui Real Madrid, 
tehnicianul uneia dintre cele mai bune echipe de club din lume. 
El ocupă astfel locul lăsat vacant de olandezul Leo Beenhakker, 
plecat spre casă, mal precis la Ajax, Toshack face parte dintre 
acei antrenori care și-au lăsat Întregul trecut pe gazoanele lumii, 
știu fotbalul dinăuntru, l-au trăit transpirtnd din greu. După 5 ani 
de divizie secundă (între 1965/70), la Cardiff City, și 10o de goluri In 
200 de partide, faima de „executor al portarilor" l-a dus ta Liver
pool unde a rămas 7 sezoane. Aici a cunoscut consacrarea cu tred 
titluri naționale, cu o Cupă a Angliei, eu două Cupe U.E.F.A.. fără a 
„uita", Intre timp, să puncteze de 13 ori în 40 de partide pentru 
echipa națională a Tării Galilor. La această Înaltă școală de fotbal, 
care rămtne Liverpool, viitorul antrenor s-a călit și ca om. stilul 
și metodele de lucru pe care le întrebuințează vestitul club englez 
lăslnd urme benefice asupra Jucătorilor.

Un „Învingător" In adevăratul sens al cuvîntului ca sportiv John 
Toshack rămîne Ia fel șl ca antrenor. A început. în 1978, cu Swan
sea City, clștigînd Divizia... a IV-a. pentru ca în următorii ani să 
urce treptele ptaă In prima divizie dar nu oricum. ci cîstigînd 
chiar dreptul de a evolua în Cupa U.E.F.A. I A bătut astfel la poar
ta marii performanțe internaționale și n-a scăpat, cum era firesc, 
atenției, tn 1984. preia destinele lui Sporting Lisabona, cu care ..vi
ne" pe locul 2 în 1985, trece apoi la Real Sociedad cu care anul 
trecut s-a clasat pe locul doi. după Real Madrid, și a ajuns In fi
nala „Cupei Snanlei" întrecută fiind de Barcelona. La 4 ani de la 
numirea sa la Real Sociedad. reușește să-și ducă elevii plnă In 
sferturile de finală ale Cupei U.E.F.A., pierzînd tn fața lui Stutt
gart.

Ce urmează T Nimic altceva declt scopul dintotdeauna pe linia 
tradițională a Realului madrilen, ctștigarea adică a Cupei Campio
nilor Europeni, tn viitorul sezon. Dar ca orice Jucător crescut ’n 
spiritul „roșilor" lui Liverpool, nu poate uita prima sa marc iu
bire. în consecință, banca tehnică a lui .,Anfield Road" pare s ră
mtne visul cel din urmă, vis declarat chiar și acum ctnd a preluat 
funcția de antrenor al unuia din cele mai valoroase cluburi din 
istoria fotbalului.

Radu TfMOFTE
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