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Punct final in ediția 1988/89 a Diviziei A de fotbal

• „Roș-albaștrii**, al cincilea titlu consecutiv și 102 partide fără înfrîngere pe prima 
scenă • Celelalte echipe de pe podium : Dinamo și Victoria • Recordul de eficaci
tate al campionatului a fost doborit de Dinamo : 130 goluri • Trio-ul fruntaș al
golgeterilor: Mateuț 43, Coraș 36, Hagi 31 • Corvinul, învingătoare în derbyul 
etapei • Pe ultimele trei locuri ale clasamentului: Oțelul, Rapid și A.S.A. Tg. Mureș

(Continuare in pag a 4-a)
Constantin MACOVEI

REZULTATE TEHNICE

Concursul Republican de atletism pe echipe

CA DE OBICEI, ALERGĂTOARELE

Vaișcovici (1121
16

Petcu15
tn pap. 2-3)

Pe stadionul de atletism de la 
Politehnica din Timișoara s-au 
desfășurat Întrecerile etapei a 
Il-a a Concursului Republi
can de atletism Pe echipe, tn

Exerciții de pregătire fizică generală cu elevele Simona Popescu 
fi Daniela Ion Foto: prof. Lucian GHIȚA

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

S.C. Bacău 
F.C. Argeș 
,,U“ Cj.-Napoca 
Corvinul 
Oțelul 
Rapid 
A.S.A. Tg. Mureș

Ulllllllllllllllllllllllllll 
(Cronicile meciurilor.

DE SEMIFOND AU DUS GREUL...

Lotul echipei Steaua, in ediția 19S8/S9 — 
la stingă la dreapta, jos: Lăcătuș, 

Ungureanu, Bălan, Rotariu, Balint, Hagi, 
T. Stoica; la mijloc: D. Dumitriu, antrenor 
secund, V. Stănesdu, medicul echipei, Ne-

grâu, Iovan, Lung, Liliac, Pițurca, Bum- 
bescu, M. Neagu — masor, A. Iordânescu 
— antrenor principal; sus; I. Stan, Bu- 
raciu, D. Petrescu, Mastăcan Mi.aa. I. Du

mitrescu. Foto: Emil TĂNASE

FINALCLASAMENTUL
„U* Cluj-Napoca - F.C. Inter 3-2 (2-2) 1. STEAUA 34 31 3 • 121- 28 65
Sportul Studențesc - F.C Argeș 2-0 (1-0) 2. Dinamo 34 30 2 2 130- 30 62
Flacăra - Rapid 4-1 (2—1) 3. Victoria 34 20 5 9 81- 60 45
F.CM. Brașov - Steaua 2-2 (1-1) 4. Flacăra 34 16 4 14 63- 47 36
Corvinul - Oțetul 4-0 (0-0) 5. Univ. Craiova 34 15 6 13 52- 52 36
A.S.A. Tg. Mureș - F.C. Farul 2-4 (0-3) 6. Sportul Stud. 34 15 4 15 52- 59 34
Dinamo - S.C. Bacău 0-0 7. F.C Bihor 34 13 6 15 40- 46 32
F.C. Olt — Victoria 1-2 (0-2) 8. F.C. OH 34 12 8 14 38- 47 32
Univ. Craiova - F.C Bihor 3-0 (2-0) 9. F.C. Farul 34 14 4 16 36- 48 32

10. F.C.M. Brașov 34 12 7 15 46- 52 31
GOLGETERII 11. F.C Inter 34 13 5 16 45- 57 31

43 GOLURI: Mateuț (1 din 11 m);
36 GOLURI: Coraș (4 din 11 m);
31 GOLURI: Hagi (11 din 11 m);
24 GOLURI: Pițurcă (3 din 11 m);
* GOLURI: Lala (4 din 11 m), 

din 11 m);
GOLURI: Rotariu, Eduard (9 din 11 m), Bur- 

leanu (9 cin 11 m);
GOLURI: Cămătaru, M. Barbu, I.

(4 din 11 m).

SUCCESE ROMANEȘTI PESTE HOTARE
SKOPLJE. în concursul in

ternational de lupte libere, 
sportivul român Romică Rașo- 
van s-a situat pe locul I la 
categ. 48 kg, întrecind, în fi
nală. prin tus pe iugoslavul 
Siuljka. Pe oea mai Înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere a urcat șl Constantin 
Corduncanu la categ. 52 kg. 
Iată și alți cîștigători : Saban 
Trstena (Iugoslavia) la categ. 
57 kg, Backhaus (R.D.G.) la 
categ. 74 kg, Pelivanov (Bulga
ria) la categ. 90 kg.

NOVI SAD și GERA. Călă
reții noștri fruntași au parti
cipat la concursurile de Ia 
Novi Sad (Iugoslavia) și Gera 
(R.D. Germană), numărîndu-se 
printre cîștigători. Astfel, la 
Novi Sad, Radu Ilioi cu Bor
neo (proba de deschidere), Io
nel Bucur cu Lăstun (Premiul 
orașului) șl Alexandru Bozan

cu Scorilla („contracronome- 
tru“) s-au situat pe locul I, 
în timp ce AI. Bozan cu Sco- 
rillo și M. Neagu cu Vise s-au 
clasat pe locui 3 în „Premiul 
orașului" și, respectiv, la „con- 
tracronometru", iar în „Memo
rialul M. Jokici", echipa noas
tră s-a situat pe locul 2. La 
Gera, printre învingători s-au

CU 
și Mircea 

obstacole, 
aflîndu-se 

Jimblar

aflat Nicolae Gheorghe 
Nufăr, la dresaj, 
Neagu cu Vise, la 
pe poziția a 3-a
Radu Marcoci cu ______
(dresaj) și Radu Ilioi cu Bor
neo (obstacole).

UMBRIA DI CASTELLO. E- 
chipa de judo a clubului Stea
ua a participat la două tur
nee internaționale în Italia. La 
prima întrecere, „Cualac Tadi- 
no“. desfășurată la Umbria di 
Castello, patru dintre sportivii 
de la Steaua au cîștigat con-

• Victorii ale luptătorilor de „libere** • Călăreții 
gători in Iugoslavia și R.D.

au cîștigat două

cursul : Florin Băjenaru (60 
kg), Slelian Pătrașcu (65 kg), 
Iulian Rusu (78 kg) și Petra 
Anițoaie (86 kg), iar George 
Ciuvăt (71 kg) și Marian Gro- 
zea (+95 kg) s-au clasat pe 
locul 3. în turneul următor, 
desfășurat la Pescara — unde 
au participat judoka din 11 
țări, printre care Japonia, 
Franța, Olanda, Ungaria, El
veția, Polonia — steliștii s-au 
comportat din nou remarcabil, 
echipa clasîndu-se pe primul 
loc. Au cîștigat turneul Ste- 
lian Pătrașcu (65 kg), Iulian 
Rusu (78 kg) și Petru Anițoaie 
(86 kg). Marian Grozea (+95 
kg) s-a clasat pe locul 2, iar 
Florin Băjenaru (60 kg) s-a 
situat pe locul 3. Antrenorul Gh. 
Ilie menționa că la acest concurs

Lăcătușul Remus Popovicl, 
de la Uzina de reparații atelie
rele centrale, ne mărturisea, 
la cîteva clipe după trecerea 
liniei de sosire : „Sînt de două 
ori bucuros. In primul rind, 
pentru că ni s-a oferit prilejul 
să petrecem o dimineață atit 
de plăcută pe stadion, în mij
locul naturii, practicînd spor
turile preferate. In al doilea 
rînd, ca să fiu foarte sincer, 
mi-a făcut plăcere și faptul că 
am terminat învingător in pro
ba de cros organizată aici, de- 
pășindu-i, printre alții, pe me
canicii George Băcanu, de la 
Depoul Bucureștii Noi, și Io
nel Fletosu, de la autobaza 
Titan, cu care m-am intilnit și 
în alte întreceri sportive de 
masă". La drept vorbind, Re
mus Popovicî ar mai fi avut 
cel puțin un motiv de satisfac
ție, și anume acela că, dumini
că dimineață, în cadrul fru
moasei acțiuni cultural-spor
tive organizate de Asociația 
sportivă I.T.B. la Complexul 
sportiv și de agrement al ti
neretului de la Străulești, el 
a fost primul învingător.

Intr-adevăr, abia se dăduse 
startul în această acțiune care 
a reunit pe numeroasele tere
nuri de aici sute de practi- 
canți ai exercițiilor fizice și 
sportului (ca să nu-i mai a- 
mintim pe cei și mai nume
roși care au luat loc în tribu
nele ad-hoc în calitate de su
porteri sau de... viitori partici
pant! la întrecerile sportive 
ale Daciadei) și pe pista sta
dionului își făcuse deja apari
ția primul grup al concturen- 
ților din proba de cros, desfă
șurată pe distanța de 1500 m. 
Luptă strinsă în ultimii me
tri, ambiții renăscute în apro
pierea liniei de sosire, satisfac.

invin-
Germană • Judoka stelișt, 
turnee in Italia

două turnee 
pînă la categoria 

(Inclusiv) și celălalt de

fost cîștigat de Iulian 
iar S. Pătrașcu a ocupat

s-au organizat 
open : unul 
78 kg / 
la 86 kg. Primul dintre aces
tea a 
Rusu, 
locul 3.

PIOTRKOW TRIBUNALSKI. 
Turneul internațional feminin 
de șah a continuat cu runda a 
10-a, In care fruntașele cla
samentului, Svetlana Matvee. 
va și Gabriela Stanciu, au con
venit asupra remizei. Alte re
zultate : Margareta Mureșan 
— Dombrovska 1—0, Detko — 
Xe Tziun 0—1, Kahiani — 
Uweczik 1—0, Macropoulos — 
Wiese remiză. în clasament 
conduce Matveeva (U.R.S.S.) 
cu 8 p urmată de Stanciu, Ka
hiani și Xe Tziun cu cîte 
6.5 p.

tie pentru un loc pe podium 
sau consolarea că se poate dș- 
tiga și la... viitoarea dumini
că cultiural-sportivă din cadrul 
„Itebiadei". Din bucuria 
nesului au gustat, 
elevele Mihaela 
xana Ciurcău 
Fundulea, toate 
oeul I.T.B. nr.

suc- 
deopotrivă, 

Coslin, Ro
și Marilena 
eleve la Li- 
19, clasate în

această ordine în crosul femi
nin, ca și Remus Popovici.
George Băcanu, Ionel Pletosu, 
fruntașii din competiția simi
lară a băieților.

Dar acesta a fost doar înce
putul După un program minu
țios elaborat de conducerea a- 
sociației sportive (președinte 
Nioolae Aldea) și comunicat 
din vreme tuturor celor peste 
40 de cercuri sportive din ca
drul unităților de producție, o 
parte din oei 20 000 de membri 
susținători al asociației sporti
ve I.T.B. au petrecut timp de 
aproape patru ore în compa
nia sportului, a unor antre
nante și plăcute momente ofe
rite celor prezenți de artiștii 
amatori de la I.T.B., laureați 
ai Festivalului Național „Cîn. 
tarea României" (fanfară, co
ruri, brigăzi artistice, diferite 
tarafuri și soliști). Aprinse pa
siuni a declanșat, atit pe te
renul central, cit și In rându
rile numerosului public, dis
puta de fotbal dintre echipele 
E.T.Tx. (exploatare transport 
taximetre) și E.T.E. (exploata
re transport electric). Arbi
trul Teodor Graure, „un con
secvent colaborator al asocia
ției noastre, prezent la toate 
solicitările", după cum ne 
spunea profesoara de educa- 

competiție s-au aflat reprezen. 
tativele județelor din grupa B. 
In ciuda timpului nefavorabil, 
întrecerea a oferit destule pro
be interesante, dar nu și prea 
multe rezultate pe măsura aș
teptărilor. Dintre cifrele nota
bile, ca de obicei, fac parte 
cele înregistrate în alergările 
feminine de semifond, la care 
mal pot fi adăugate cele din 
proba de sprint (Daniela Pleș- 
can), la suliță (Etica Hiriț), la 
400 m (I. Cărăbaș) si la triplu- 
salt (Csaba Boroș).

întrecerile acestei etape 
s-au încheiat cu clasamentul :

1. Sibiu 626 p, 2. Prahova 
525.5 p, 3. Timiș 519,5 P. 4. 
Brăila 499,5 p, 5. Bacău 438 p, 
6. Suceava 438 p. 7. Brasov 391 
p, 8 Bihor 383 p. 9. Vaslui 
375 p, 10. Caraș-Seyerîn 285,5 
p, 11. Neamț 262 p. 12. Dîmbo
vița 251 p, 13 Galați 219 p, 14. 
Maramureș 163 p. 15. Vrancea 
150 p, 16. Bistrița 13 p (!?),

Clștigătoril probelor au fost: 
FEMEI — 100 m : Daniela Pleș- 
can (Br.) 11.5: 200 m : Plescan 
24,27 ; 400 in : Petruta Pricop
(Vs.) șl Maria Costenco (Tin.) 
55.6; 800 m : Iulia Beșliu (Bc.) 
2,:02.74: 1500 m : Maria Pîntea
(Bc.) 4:08,1 ; 3000 m : Mariana
Stănescu- (Tm.) 9:03,09 : Lenuța

(Continuare in pag 2-3)



SATISFACJII LA UN DEBUT

ECHIPA CAMPIOANĂ-LA COTA 102

Primul turneu feminin din 
circuitul „play-off", găzduit de 
Sala sporturilor din Bistrița 
(organizare, ca de obicei, la 
Înălțime), a întrecut așteptările 
din mai multe puncte de ve
dere. Și al calității jocurilor 
(unele chiar peste nivelul pres
tațiilor din campionat), și al 
angajamentului sportivelor (de
și miza partidelor nu poate fi 
comparabilă cu cea a întilniri- 
lor din campionat), si al con
firmărilor din partea unor ju
cătoare de rezervă, folosite de 
data aceasta mai intens sau 
chiar titulare, ca și din partea 
unor debutante în echipele res
pective etc. Putem spune că 
turneul a dat satisfacție depli- 
nă participantelor, dovedind că

un astfel de circuit, intr-o pe- | 
rioadă de pauză mult mai Iun- I 
gă (peste 6 luni!) decît cea e- ■ 
fectiv competițională (sub 4 
luni și jumătate), este nu nu- I 
mai util, ci absolut necesar în I 
campania de redresare a vo
leiului nostru. Deci, felicitări I 
echipelor (și antrenorilor lor) | 
care au... spart gheața vacan- * 
tei : Rapid București, Chimia ■ 
Rm, Vîlcea, Penicilina Iași Si I 
Flacăra Roșie București! Ace- ■ 
lași lucru secțiilor respective, 
care au înțeles (si au făcut e- 
forturl în acest sens) că marea I 
performantă se realizează prin I 
multă pregătire și (mai ales) ■ 
prin joc de angajament, cum - 
au fost, de altfel, cele de la I 
Bistrița... I

NUME VECHI, NUME NOI
Cîteva note si informații care 

ilustrează, credem, competiția 
dotată de redacția noastră cu 
„Trofeul Sportul": • Spiritul de 
emulație a fost nota definitorie 
a primului turneu (vîlceanca 
Aurelia Zabara a jucat cu... ar
cada prinsă în leucoplast, iar 
colega ei Elena Schiopu a... 
plins pe banca rezervelor pen
tru că n-a figurat in sextetul 
inițial) • La fiecare meci, an
trenorii echipelor neangajate în 
joc au luat loc lingă reporter 
pentru a face înregistrări (pe 
mai multe capitole ale jocului) 
pe baza cărora s-au acordat 
note fiecărei jucătoare; un 
stimulent în plus • Din fie
care echipă prezentă la primul 
turneu au absentat, din moti
ve obiective, cîteva jucătoare 
de bază între care toate coor
donatoarele principale de joc ; 
și. totuși, s-a jucat frumos • 
Tînăra rapidistă Luminița Pin- 
tea, repusă din necesitate în 
rolul de coordonatoare (cele 
folosite în campionat — Ga
briela Dumitrescu si Daniela Gflcă - aflîndu-Vla lot), a 
lăsat o excelentă impresie. An
trenorul vîlcean Mugur Nicu- 
lescu ne spunea: „Luminița ne

$1 ACUM.
La ședința tehnică dinaintea 

turneului de debut, la Bistrița, 
s-au fixat (în principiu) com
petițiile viitoare din cadrul cir. 
cultului. Iată-le: turneul II, la 
București (organizator Rapid), 
între 28 iunie și 1 iulie: tur
neul III, la Constanța, 20—23 
iulie; turneul IV, la Rm. Vîl
cea, 7—10 august ; turneul V. 
la București (organizator Fla-

rcamintește de ex-intemaționa- 
lul Marian Stamatc... Personal, 
văd în ea pe viitoarea dirijoa- 
re a echipei naționale". Vom 
vedea... • Rapidul a scos și 
cu această ocazie „de la cutie" 
două noutăți: Paula Coasă (pro
venită de pe meleaguri bistri- 
țene, emoția debutului fiindu-i 
sporită de prezența în tribună a 
unor apropiați) șj Luminița Cli- 
mencu („culeasă" din grădina 
rodnică a suceveanului Mace
don Gheorghiță), ambele dem
ne de încredere • Dintre cele
lalte tinere, remarcabile Xenia 
Ivanov (Chimia) și Sorina Ma
rian (Penicilina) • „Juriul" 
primului turneu a stabilit, du
pă multă cumpănire, sextetul 
ideal, pe posturi : Tatiana Po
pa, Xenia . Ivanov, Luminița 
Pintea, Cristina Buznoșu, Da
niela Buhlea (Aurelia Zabara), 
Cristina Mureșan (Niculina Bu
jor) • Organizatorii bistrițeni 
au acordat în final tuturor e- 
chipelor frumoase cupe de 
cristal. Le-au meritat! • An
trenorul Costinel Stan (Flacă
ra Roșie) a ținut să mulțu
mească în mod special celor 
de la A.B.S. Bistrița pentru 
condițiile asigurate echipelor...

RAPIDUL
căra Roșie), între 29 august si 
2 septembrie, corelat Cu pro
bele de control ; turneul VI, 
La Iași. 15—18 septembrie. Cele 
4 participante la primul turneu 
s-au înscris la toate turneele 
următoare. Pîină la 24 iunie aș
teptăm si alte înscrieri...

Rubrică realizata de 
Aurelian BREBEANU

I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I

BRAȘOV, 20 (prin telefon). 
Steaua — deși fără patru ti
tulari (T. Stoica, Bagi, Pițur- 
că, Rotariu) — a parcurs cu 
siguranța conferită de valoarea 
ei intrinsecă și ultimele 90 de 
minute ale campionatului, cîș- 
tigînd al 5-lea titlu consecutiv 
și al 14-lea din istoria «duhu
lui. Ea a abordat partida de 
aici în stilu-i caracteristic, 
care i-a adus atîtea succese: a- 
părarea sigură, bine organiza, 
tă, bază solidă de pe care au 
pornit acțiuni vijelioase spre 
poarta lui Polgar, pus la grea 
încercare în minutele 3 (la 
centrarea lui Lăcătuș), 15 (la 
pătrunderea lui Negrău), 20 (la 
slalomul lung al „căpitanului" 
echipei Steaua, ex-brașoveanul 
Lăcătuș), 24 și 37 (când Negrău 
s-a aflat față în față cu Pol
gar, dar nu l-a puiuț învinge). 
Steaua deschisese, însă, scorul 
în min. 4, tind NEGRĂU a pro
fitat de o „boltă" a lui Lăcătuș 
și de pasul înainte făcut de a- 
părătorii brașoveni. Cum, la 
rîndul lor, și brașovenii s-au 
preocupat de joc, realizînd și 
ei multe acțiuni cursive, a re

zultat un spectacol de ținută, 
«tare a plăcut tribunelor destui 
de populate, în ciuda ploii. 
Gazdele au egalat în min. 39, 
prin ANDRAȘI I, care, după 
ce l-a depășit pe Lung, a tri
mis balonul în poarta goală, 
dar, pînă la acest gol, au avut 
și ele foarte bune situații de 
gol în min. 11 și 14, prin An- 
drași I, min. 21 și 35, prin Ca- 
ciuireac, situații în care Lung 
a evitat goluri ca și făcute.

Același joc frumos, spectacu
los, și după pauză. Două mari 
ratări (Lăcătuș — min. 57 și 
Andrași I — min. 58) au pre
cedat golul marcat de Steaua 
în min. 60: la centrarea lui Io- 
van, urcat în atac, I. STAN, 
cu un voteu spectaculos, a tri
mis mingea în plasa porții lui 
Polgar. Ocazii foarte mari și 
în continuare, cu Mandoca, 
Caciureac și Lăcătuș în prim- 
plan și cu golul mult așteptat 
de spectatorii brașoveni, înscris, 
în min. 85, de GHERGU, cu 
nn șut violent din marginea 
careului: 2—2. Astfel, Steaua 
încheie al 3-lea campionat fără

| F.C.M. BRAȘOV 2 (1)1
I STEAUA 2 (1) 1

Stadion Municipal : teren u- 
șor alunecos; timp ploios; spec
tatori — circa 20.000. Șuturi : 
18—14 (pe poartă : 9—8). Corne- 
ve : 6—10. Au marcat : ANDRA
ȘI I (min. 39). GHERGU (min. 
85). respectiv NEGRĂU (min. 4) 
Si I. STAN (min. 60).

F.C.M. : Polgar 7 — Ghergu 7 
(min. 88 Andrași H). E. Moldo
van 5 (min. 27 Pal 7). Naghi 7. 
Pirvu 6 — Patru 6. Drăgan 7. 
M. Barbu 7, Mandoca 6 — An
drași I 7. Caciureac 7.

STEAUA : Lung 8 — D. Pe
trescu 7. Bumbescu 6. Iovan 1, 
Unfiureanu 7 (min. 81 Mirea) — 
Minea 7. Balint 6 (min. 68 Mus
că 6). Măstăean 6. I. Stan 7 — 
Lăcătuș 8. Negrău 7.

A arbitrat M. Axente (Arad) : 
•la linie : N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea) și A. Renghel (Vaslui).

La speranțe : 0—1 (0—0).

înfrângere (102 meciuri neîn
vinsă), performanță rară.

Laurențiu DUMITRESCU

DE LA F. R. RUGBY
Comisia de disciplină a F. R. 

Rugby a luat in discuție abat^ 
rile săvîrșlte la meciul Steaua — 
Dinamo, din cadrul etapei a 20-a 
a Diviziei A, dlctînd următoa
rele sancțiuni :

— Leonte (Steaua! — suspenda
re pe 3 etape ;

— Cojocaru și Gh. Ion (Dinamo), 
David (Steaua) — suspendare pe 
3 etape ;

— Murariu (Steaua) — suspen
dare 2 etape, cu ridicarea exe
cutării pedepsei, conform legii 
„Beranger" din regulamentul fe
derației (urmind ca la prima ■- 
batere să efectueze și aceste 3 
etape) ;

— Rădulescu (Steaua), Caragea 
(Dinamo) — suspendare 1 etapă ;

— Oroian si Motoc (Steaua), FI. 
Ion, Lungu și Doja (Dinamo) — 
avertismente ;

— secțiile celor două cluburi pri
mesc nn ultim avertisment; 
pe lingă sancțiunile primite, ju
cătorii Gh. ion și Caragea (Di
namo), David șl Rădulescu 
(Steaua) — care au avut șl In 
trecut manifestări de indisciplină 
— sint atenționați că la prima

abatere se va propune exclude
rea lor din viața sportivă ;

— pentru brigada de arbitri, Co
misia de disciplină propune o 
suspendare de 6 luni, urmind ca 
prestația ei să ffe analizată de 
Colegiul central de arbitri.
Conform regulamentului, celor 

două echipe li se scade cite un 
punct în clasament pentru trei 
suspendări.

Iată unde duce indisciplina, 
lată urmările abaterilor — care 
puteau fi judecate șl mai as
pire! — de la spiritul de fair- 
play ce trebuie să caracterizeze 
rugbyul, sportul in general. Să 
sperăm că atît cei în cauză, cît 
și ceilalți jucători de la «merite
le eșaloane (tot duminică au 
remis acte de indisciplină, în 
meciul de la Iași. Domocoș, de la 
Universitatea Timișoara, șl Ifto- 
de. de la Politehnica Agronomia, 
ei fiind suspendați pe cite 2 e- 
tape, arerdfndu-se totodată un 
ultim avertisment celor două sec
ții) vor învăța ceva din aceste 
sancțiuni, iar toate cluburile si 
asociațiile vor înteți munca de 
educație, astfel incît scenele de 
nesportivitate recent petrecute 
să dispară cu desăvârșire de pe 
terenul de intreoere!

Astăzi, in partidă restantă

I
I

I
I
I
I 
I
I
I
I

POLITEHNICA A6R0N0MIA IAȘI - STEAUA
Astăzi, la Iași, un meci-res- 

tanță in campionatul Diviziei A 
de rugby , gruipa I valorică, e- 
cblpa Politehnica Agronomia va 
primi vizita formației campioa
ne, Steaua. Ambele ecbipe spe
ră Intr-un rezultat favorabil : 
gazdele pentru menținerea in

I 

grupa de frunte, oaspeții pen
tru a redeveni lideri și a abor- ■ 
da în liniște partida următoare, I 
tot în deplasare, la Bala Mare, a 
cu știința CEMIN.

Meciul Politehnica Agronomia I 
Iași — Steaua va începe la orele I 
15.30 (gazdă, terenul Agronomia). ■

CU GiNDUL LA „CUPA
MORENI, 20 (prin telefon), 

într-un meci de adio, patru 
jucători din formația de „spe
ranțe" a Rapidului au prins... 
ultimul tren, oferindu-li-se, 
poate, unica ocazie de a evo
lua în Divizia A. Numele de- 
butanților : P. Dumitru, Co- 
dreanu, Nicolae și Sfetcu, care 
n-au jucat nici mai rău și nici 
mai bine decît „consacrații", al
cătuind cu toții o echipă elas
tică, strînsă pe trei rînduri în 
apărare, capabilă să și contra
atace în rarele situații ce au 
permis acest lucru. Flacăra, 
ale cărei goluri au fost salu
tate de tribune cu scandarea 
„U.E.F.A. !, U.E.F.A. a ju
cat cu aplomb și o siguranță 
de sine care n-au pus nici o 
clipă la îndoială apartenența 
victoriei, iar spiritul ei ofen
siv i-a permis portarului Tene 
să privească meciul, în majo
ritatea timpului, la 25 m de 
linia porții sale. O singură 
problemă a avut echipa gazdă 
și anume cum să îngenuncheze 
O apărare supranumerlcă, eli- 
minînd din capul locului va
rianta sortită eșecului, aceea 
a pătrunderilor directe. For
mație chibzuită și înzestrată,

cu desfășurări tactice matu
re, demonstrate de-a lungul 
acestui campionat, Flacăra a 
rezolvat această problemă pre
ferind învăluirile și centră
rile repetate, șutul de la dis
tanță sau împresurarea „trei
mii" adverse, în căutarea unei 
pase lungi, cu boltă, peste 
toată echipa feroviară, pînă 
la pivotul, prin rotație, Lala 
sau Stere (implantat ca un 
„cal troian") în careul Iui Toa- 
der. De altfel, golurile au și 
fost marcate în această ma
nieră : centrare și reluare cu 
capul (min. 20) LALA, cu pre
cizarea că si autogolul lui 
CIRSTEA, care a țintit corne
rul (min. 9), a survenit tot la 
o asemenea centrare care îl 
căuta pe Lala; pasă aeriană 
„peste" (min. 55) pînă la 
STERE, care a marcat tot cu 
capul: șut de la mare distan
ță (min. 67) al lui D. SAVA, 
care a catapultat mingea de 
la 25 m la îngemănarea bare
lor. Golul Rapidului (CRAIU 
_  min. 43) a fost înscris pe 
unul din contraatacurile de 
care vorbeam.

După min. 90, vechea și 
dramatica împerechere „agonie

U. E. F. A“

I
 FLACĂRA 

RAPID
4 (2)1
1 (1)|

Stadion Flacăra ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — cir
ca 6 000 Șuturi : 25—10 (pe poar
tă : 11—3). Cornere : 4—2. Au 
marcat : CIRSTEA (min. 9 — 
autogol), LALA (min. 20), STERE 
(min. 55) și D. SAVA (min. 67), 
respectiv CRAIU (min. 43).

FLACARA : Tene 7 — Purdea 
6, Butufel 7, Beldie 7, Timiș 7,5 
— C. Pană 7 (min. 61 Glăvan 6), 
Dragnea 7, Marcu 6,5, D. Sava 
t — Stere 7 (min, 82 Chiriță), 
Lala 7.

RAPID : Toader 6 — Marines
cu 6, Cîrstea 6, P. Dumitru 6, 
Al. Drăgan 6 — Minoiu 6 (min. 
46 Sfetcu 6), Drăghlci 6 (min. 
46 Mustățga 6), Codreanu 6, Ni
colae 6 — Pomohaci 6, Craiu 6,5.

A arbitrat Cr. Teodorescu (Bu
zău) ; la linie : Ad. Porumboiu 
(Vaslui) șl I. Vereș (Sf. Gheor- 
ghe).

Cartonașe galbene : C. PANA.
La speranțe : 3—1 (2—0).

și extaz" : o echipă, Rapid, 
pleca de pe prima scenă, cea
laltă, Flacăra, se gîndea la 
„Cupa U.E.F.A.".

Ion CUPEN

CONCURSUL REPUBLICAN
(Urmate iin pag. 1)

Prescură (Vr.) S :06,36); i km 
marș : Agneta Nemeș (Bh.) 
25:03,8; 100 mg : Laura Pușcaș 
(CS) 14,66; 400 mg: Fllomela Ta- 
baracu (Sv.) 62,5; 4X100 m : 
Brăila 47,4 ; 4X400 m : Ga
lați 3:52,43; lungime: Monica
Toth (Bh.) 5,93 m ; înălțime : 
Luminița Ciureseu (Bv.) 1,74 m; 
greutate : Cristina Fătu (Nt.) 
13,24 m; disc: Nicoleta Grădina- 
ru (Nt.) 48,48 m; suliță: Erica
Hkriț (Mm.) 54,18 ; BARBATI — 
100 m: L. Budur (Br.) 10,6; 200 
rn: Budur 21.93 ; 400 m ; I. Cărâ- 
baș (Tm.) 48,4 ; 800 m: C. Ene

DE ATIETISM PE ECHIPE '
(Tm.) 1:52,37 ; 1500 m: M. Porno- I 
baci (Sb.) 3:49,5; 5000 m: Porno- I 
had 14:21,05; 10 km marș: Gh.
Radu (Ph.) 43:40,2; 110 mg: Fl. a 
ștefan (Pb.) 15,2 ; 400 mg: D. I
Gavrilescu (CS.) 54,4: 3000 m •
obst.: c. Berbece (Bc.) 8:55,60 ;
4X100 m: Brăila 43,6; 4X400 m: | 
Timiș 3:21,09; lungime: M. Bran I 
(Bc.) 7,31 m; înălțime: D. Ene ■ 
(Nt.) 2,10 m : triplu : Cs. Boroș 
(Bh.) 16,16 m (!!), M. Bran 15,98 I 
m; greutate: M. Andrușcă (Sv.) I 
16,96 m ; disc: C. Palamariu (Sv.) • 
45,64 m; suliță: V. Jula (Ph.) 
66,72 rn, D. Negoiță (Ph.) 66,42 | 
m ; ciocan: M. Fazecaș (Bh.) I 
60,24 m. ■

UN JOC
HUNEDOARA, 20 (prin tele

fon). Pentru derbyul etapei, 
decisiv în privința retrogradării, 
condițiile de joc au fost des
tul de dificile : ploaie și teren 
moale. Și, peste toate acestea, 
încărcătură psihică. De altfel, 
partida avea să poarte, timp 
de 79 de minute, amprenta u- 
nei lupte aspre, care, pe par
cursul ei, a oferit și destule 
lucruri frumoase: pe de o par
te, avîntul ofensiv al gazde
lor, dorința lor de victorie ; 
pe de altă parte, lupta exem
plară a oaspeților, care aveau 
să se apere cu strășnicie și. .. 
eficiență. Spunem cu eficiență, 
pentru că timpul se scurgea 
în favoarea gălățenilor, în ciuda 
dominării hunedorene și a oca
ziilor «ie gol (Cocan — min. 
12, Suciu — min. 22, oprit de 
Anghelinei cu duritate, Cojo- 
caru — min. 28, I. Petcu — 
min. 39, cînd G. Popescu a 
scos de pe linia porții și tot 
I. Petcu a reluat peste poar
tă). Tribunele au „înghețat" 
însă în min. 32, cînd Profira 
șutat de la 20 m, îoniță nu a 
putut reține și mingea a sărit, 
din el, pe lîngă bară.

După pauză, jocul s-a re
luat cu atacurile gazdelor și, în 
min. 52, a venit golul mult 
așteptat : pasă Gabor, centrare

ACTUL AL
O primă repriză destui de 

anostă, jocul desfășurîndu-se 
mai mult la mijlocul terenu
lui. Multe fragmentări, multe 
greșeli la construcție, capcane 
ale ofsaidului în care eșuau 
puținele faze de atac sau con
traatac. Primul șut pa poartă 
a aparținut oaspeților, în 
min. 19 (Pirvu — din lovitură 
liberă de la aproximativ 25 m, 
la care Mânu a trimis în cor
ner), iar al „alb-n-egrilor" l-am 
consemnat în min. 32 (FI. Slăn
ini — de la mare distanță, dar 
fără probleme pentru experi
mentatul portar Speriate). Cînd 
credeam că echipele se vor du
ce la cabine cu un scor alb, 
tată a venit faza din min. 35. 
Atunci M. Marian a recuperat

ASPRU
Bardac șl apărarea aglomera
tă a gălățenilor a fost bătută 
de I. PETCU, care a trimis, 
cu capul, în plasă, profitînd și 
de bîlbîiala lui Călugării. A 
venit min. 58, cu alte... pro
bleme : Hanganu a trimis, cu 
capul, pe lîngă bară din cen
trarea lui Gabor, plecat din- 
tr-un ofsaid de 2 m ! Anghe
linei (și nu numai el) s-a re
pezit la tușierul J. Grama, a- 
cesta l-a chemat pe „central", 
care l-a eliminat pe căpita
nul oaspeților. Pentru injurii, 
declară arbitrul central D. Bu
ciumam Arbitrul de centru a 
avut o prestație bună în de- • 
ciziile tehnice, dar a fost 
indulgent față de atitudinile 
nesportive ale lui Călugăru, 
Gabor, Cojocaru, G. Popescu 
etc. In zece oameni, Oțelui 
a ieșit la joc, a echilibrat 
disputa, dar, din min. 79, avea 
să se prăbușească literalmen
te. In acest minut, gazdele au 
executat o lovitură liberă de 
pe stingă, mingea s-a strecu
rat printre multe picioare și 
în cele din urmă IORDACHE 
a înscris de la 7—8 m. Cor- 
vinul se liniștește, cei de la 
Oțelul cedează și, în min. 87, 
G. Popescu gafează, trimite 
greșit acasă, interceptează 
Hanganu, pasă la Gabor și I. 
PETCU șutează fulgerător de

DOILEA - MAI
un balon ta centrul terenului, 
l-a lansat pe masivul atacant 
S. Răducanu, dar cînd „noua- 
rul" gazdelor a ajuns în careu, 
tatonat de Pirvu, argeșanu] l-a 
„cosit" din spate, și penalty 
dar pe care IORGULESCU I
1- a transformat cu precizie : 
1—0.

Repriza a doua a fost însă 
mai densă în faze de poartă 
și chiar mai spectaculoasă. In 
min. 53, lorgulescu I a încer
cat o lansare spre Pologca, 
Tirchineci a intervenit pe tra
iectorie și l-a deschis splendid 
pe... S. RĂDUCANU, care, du- 
Pă un sprint, a șutat in plasă, 
cu toată opoziția lui Speriata :
2— 0. Piteștenii nu depun ar
mele, Eduard și C. Stanca în-

I
 CORVINUL 

OȚELUL

Stadion Corvinul : teren moa
le ; timp nloios ; spectatori — 
circa 15 000. Șuturi : 15—5 (pe 
poartă : 9—2). Cornere : 9—4. Au 
marcat : I. PETCU (min. 52 si 
87). IORDACHE (min. 79 si 89).

CORVINUL : Ionită 7 — Bar
dac 7. Stroia 6. Nicsa 7 (min. 
36 Tîrnoveanu 7), Cocan 6 — 1. 
Petcu 8. Suciu 7. Hanganu 6 — 
Gabor 6. Cojocaru 6 (min. 46 
Iordache 7,5). E. Marian 6.

OTELUL : Călugăru 6 — G. 
Popescu 6 Baieea 7. Anghelinei 
3, I. Gigi 7 — Profir 6. Burcea 
6. Chebac 5. M. Stan 5 — Han- 
ghiuc 6 (min. 69 Antohl 5). O. 
Popescu 6,5 (min. 84 Tofan).

A arbitrat D. Buciuman (Timi
șoara) ; la linie : J. Grama 
(București) si St. Ursu (Sucea
va) — ambii cu greșeli, mai ales 
primul.

Cartonase galbene : E. MARI
AN. G. POPESCU.

Cartonase roșii : ANGHELINEI 
(min. 58).

La speranțe : 4—0 (1—0).

• " 
la 18 ni. După alte două mi
nute IORDACHE trece printr-o 
apărare „stană de piatră", ri- 
dicînd scorul la 4—0. Parcă
ireal, dacă ne gîndim ce a 
fost pînă în min. 79. Meci dra
matic, final dramatic.

Constantin ALEXE

ATRACTIV
cearcă șuturi de la distanță, 
însă cei care sint mai aproape 
de gol sînt tot jucătorii bucu- 
reșteni: în min. 66 — juniorul 
A. Popa rămâne doar cu por
tarul „alb-violeților" în față, 
care salvează printr-un frumos 
blocaj; min. 88 — S. Răducanu, 
într-un final de spectacol și 
pentru tribune, este pe punc
tul de a marca, dar Speriata 
se va opune din nou.

Un final frumos pentru Spor
tul Studențesc, dar și pentru 
Gino lorgulescu, care, la ter
minarea partidei, a fost săr
bătorit pentru retragerea sa din 
activitatea compet’ționaJă.
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| DINAMO 0 I1 S.C. BACĂU JL_I

Lupu 5. Lupescu 4,

Stadion Dinamo ; 
bun : timp noros : 
circa 5 090. Șuturi : 
poartă : 7—2). Cornere 

DINAMO : Moraru 
creaniu 5, Nicolae 6, Matei 5. Sa- 
bou 6 . _
Mateut 6 (min. 46 Orac 6). Var
ga 5 — Valșcovici 4, Răducioiu 4.

S.C. BACĂU : Arvlnte 6 — An
dries 5. Agachl 6. Arteni 6, 
Ciudin 6 — Fîșlc 5 (min. 63 San
du 4), Jereălău 5. Tismănaru 5. 
Fulga 5 (min. 87 Obriscă) — 
Grigoras 5. Scînteie 4.

A arbitrat G. Macavei (Deva) ; 
la linie : I. Tărcan (Tg. Mureș) 
și M. Siefănoiu (Tg. Jiu).

Cartonase galbene : LUPESCU. 
La speranțe : 1—o (0—0).

• ........ .. ........
bou în min. 64), cel mai aproa
pe de gol găsindu-se iar Orac : 
numai că la voleul său năpraz- 
nic, reluare a unei centrări 
venite de la Varga. Arvinte a 
izbutit să respingă, in extremis, 
în corner (min. 73). Și,_ dacă 
ocaziile se răzbună, băcăuanii 
au ajuns la un pas de deschi
derea scorului în min. 75. cînd 
..bomba" lui Grigoraș a izbit, 
providențial pentru Dinamo, 
stîlpul din dreapta lui Mora- 
ru! Chiar dacă repriza se
cundă a mai salvat spectacolul, 
meciul a- dezamăgit.
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Stadion Municipal ; teren bun; 
timp închis ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 23—11 (pe poartă : 
9—5). Cornere : 6—3. Au marcat : 
SABO (min, 18 șl 65), CADAR 
(min. 27), respectiv JURCA 
(min. 8) și VAS1I (min. 25).

,,U“ : Prunca 6 — Gherman 
5, Neamțu 6, Doboș 5 (min. 15 
Sabo 8), Pojar 5 — Popicu 6, 
Teodorescu 6, Biro 7 — Cadar 
7, Muntean 6 (min. 69 Falub 6), 
Cr. Sava 6.

INTER : v. Marcel 6 
ra 6, Boar 
46 Laurențiu 
63 Radu II 
Ciobanu 7,5, 
fir 6, Vâsli

A arbitrat 
tești) ; la linie : 
(București) și T. 
lău).

La speranțe :

SCORNICE,ȘTI, 20 (prin te
lefon). Un meci care se a- 
nunța echilibrat, liniștit, fru
mos, a fost, în cele din urmă, 
doar... frumos, oaspeții condu- 
cînd, din min. 13, cu 2—0, prin 
golurile înscrise de CORAȘ 
(min. 9 — șut de Ia 14 m, 
din colțul sting al careului) ți 
CULCEAR (min. 13 — șut dc 
la 14 m, din colțul drept al 
careului). Situație nemaiîntîl- 
nită în acest campionat pe sta
dionul din localitate, nici mă
car atunci cînd aici a evoluat 
Steaua, ca să nu mai vorbim 
de Dinamo... E drept că din 
formația gazdă au lipsit, ini
țial, două piese de greutate, 
Pena și Mihali, ceea ce, in 
limbaj șahistic, ar echivala cu 
o partidă în care „albul" joacă 
fără turnuri... Aceasta, în timp 
ce Victoria a beneficiat de doi 
jucători în zi de grație — 

. a „scos" cîteva
mingi, zicem noi, „imposibile", 
și Coraș, care a evoluat ca un 
metronom: nu numai că, din 
nou, a înscris, dar a fost la 
fel de bun și în rolul dispe
cerului, punînd cîteva rnîngi 
de gol coechipierilor săi (min. 
35, lui Cojocaru ; 68, lui Țîră ; 
80, lui Ursea), nefructificate, 
însă, de aceștia.

După pauză, Pena a intrat, 
totuși, pe teren, dar incom
pleta lui refacere după o ac
cidentare s-a resimțit, astfel 
îneît raportul de forțe nu s-a 
schimbat prea mult. Gazdele 
au continuat, totuși, să atace 
curajos, oferind un fotbal deo
sebit de agreabil, mult aplau
dat de publicul localnic ; 
fiindcă a venit vorba, am a- 
plauda, la rîndu-ne, sportivi
tatea acestor spectatori, care 
și-au încurajat și azi (n.r., 
ieri) echipa pînă în ultimul

Nițu, care

F.C. OLT 
VICTORIA

1 (0)
2 (2>

Stadion . _____  _____
pecabil : timp frumos ; 
tori — circa 8000. Șuturi 
(pe poartă : 6—5)
6—4. Au marcat : 
55 din penalty). > 
RAȘ (min. 8) si 
(min. 13).

F.C. OLT : Gherasim 
7. Popa 5. Cireașă 6. 
teanu 7 — Dudan 6 (min. 75 
Tulba 6), Șuvagău 7. Eftimie 7 
— Pistol 6. Turcu 6. Ad. Geor
gescu 6 (min. 46 Pena 6).

VICTORIA : Nițu 8 — Cojocaru 
6. D. Ștefan 7, C. Solomon 7, 
Topolinschl 6,5 — D. Daniel 7,
Culcear 7 (min. 76 Mirea). Co
ras 8.5 — Tîră 6. Damaschin 16 
(min. 64 Ursu 6), Ursea 7.

A arbitrat L Igna (Timisoara) ; 
la linie : Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea) și I. Moise (Buzău).

Cartonase galbene : DAMAS
CHIN I. D. DANIEL. TURCU, 
DUDAN.

La speranțe : 2—1 (1—1).

„Viitorul" : teren im- 
specta- 
: 11—10 

i. Cornere : 
RUSE (min. 

respectiv CO- 
CULCEAR

6 — Ruse
D. Mun-

minut al meciului și al cam
pionatului. Revenind la joc, 
vom consemna că dominarea 
gazdelor din a doua parte s-a 
concretizat doar prin penalty- 
ul ob(inut în min. 55, cînd Șu- 
vagău, lansat în adîncime, a 
fost acroșat în careu ; a exe
cutat RUSE, reducînd scorul 
la 1—2. In acest minut 55, gaz
dele mai sperau încă, dar Vic
toria s-a dovedit, în continua
re, o echipă matură, valoroasă, 
pentru care nu a fost o pro
blemă deosebită să mențină a- 
vantajul „luat din start".

Sorin SATMARI

UN FRUMOS FINAL DE SEZON

Coto-
6, I. Enc 5 (min. 
6), Dobrotă 6 (min.

6) — Stănescu 6, 
Jurcă 7 — C. Zam-
6, Cașuba 6. 
Al. '■ ......... —Mustățea (Pi- 

M. Nlculescu 
Demlan (za-

2-8 (1-2).• ... .
țic in extremis. Șapte minute 
mai tîrziu, Cadar, singur în fa
ța porții goale, risipește o bu
nă ocazie. Golul, așteptat în 
tribune, va veni totuși, în min. 
65: Biro, destul de activ, „la
să", eu călciiul, pentru juniorul 
SABO, care, de la 14 m, fron
tal, șutează puternic, expedi
ind mingea sub „transversală": 
3—2. Ceva faze de poartă au 
mai fost pînă la „acordul final" 
(min. 83 — Biro va rata din 
careul mic; min. 87 — Jurcă 
va șuta puternic pe lingă bară), 
dar aplauzele se vor mai auzi 
doar la veștile sosite de la... 
Hunedoara.

Gheorghe NICOLAESCU

CRAIOVA, 26 (prin telefon) 
Studenții .... .................
să lase o 
pnesie în 
pionat și 
unui joc 
l-au controlat în cea mai mare 
parte. Deschiderea scorului a 
survenit foarte repede, chiar în 
min. 2, prin NEAGOE, care 
s-a infiltrat pe partea dreaptă 
și a șutat puternic, pe jos, sur- 
prinzîndu-1 pe Lăzăreanu ieșit 
pe centrare. Au urmat minute 
de „foc" 
Mănăilă 
puternic, 
zăream), 
a reluat 
din 6 m, .
tabela să irate 2—0, la capă- 
tu] unei acțiuni personale de 
toată frumusețea • Iui GH. 
POPESCU, care, după ce a 
driblat trei adversari și pe Lă
zăreanu, și-a încheiat 
trimițînd balonul în 
goală. Singura ocazie 
renilor s-a derulat în 
când Borza, singur în 
careului de 16 m, a șutat din 
întoarcere, dar mingea a tre
cut la o palmă de stîlpiul din 
stingă porții lui Boldici. Cra- 
iovenii și-au reluat atacurile,

din „Bănie" au vrut 
ultimă frumoasă im- 
acest final de cam- 
au reușit, la capătul 
spectaculos, pe care

la poarta arădeană, 
(min. 9), cu un șut 
l-a evidențiat pe Lă- 
Gh. Popescu (min 12) 
cu capul puțin afară, 
pentru ca, in min. 16,

„cursa'’ 
poarta 

a biho- 
min. 30, 
mijlocul

UNIV. CRAIOVA
F.C. BIHOR

Stadion Central ; 
timp noros ; spectatori 
18 000. Șuturi s * * " 
11—1). Cornere 
cat : NEAGOE (min. 2) 
POPESCU (min. 16) 
CU (min. 78).

3 (2)
0

teren bun ;
circa

18—2 (pe poartă : 
: 11—1. Au mar-

GH. 
șl ÎRIMES-

UNIV. CRAIOVA : 
(mln. 75 Crișan 6) 
7,5, Săndoi 7 (min.

Boldici 7
— Mănăilă 

.70 Irlmescu 
7), Gh. Popescu 8, Ad. Popescu 
7 — Ciurea 8, Olaru 7, Badea 7, 
N. Zamfir 7 — C. Gheorghe 7, 
Neagoe 7.

F.C. BIHOR : Lăzăreanu 7 — 
Bala) 5, Bucico 6, Baba 5,5, Wel- 
ssenbacber 5 (min. 55 V. Pop 5) 
— Tamaș 6, Sălăjan 5, S. Pop 
5 (min 82 Costea), Mujnai 6 — 
Borza 5, Ov. Lazăr 5.

A arbitrat f I. Crăcluneseu 
(Rm. Vîlcea); la linie : V. Curt 
(Constanța) și I. Danciu (Petro- 

- șani).
Cartonașe galbene : GH. 

PESCU, BUCICO.
La speranfe : 7—0 (4—0).

PO-

UGERE Șl ÎN ULTIMUL MECI
prin tele- 
tidele de 
'g. Mureș 
tă pentru 
vîntat, a- 

executii 
(ublic, de 
î propriu, 
in Divizia

Ispir a 
al. Cu a- 
amărăciu- 
i, cu cit 
lului din

aproape

2 (1)
0

,'t-nțesc" ; 
umorat ; 

. Suluri : 
). Corae- 

IORGU- 
in pen al- 
(min. 53). 
SC : Ma- 
iorgulescu 
1 6.5 —
-3 u rebel 7
S. Rădu-
(min. 80

7 — VI-
1 6,5, Tă- 
Dican 6, 
B&nută 0 
firchineci
Iești) : la 
(Suceava)

3 000 do spectatori dornici să 
asiste, măcar în acest ultim 
meci, la o victorie a echipei 
lor. Nu a fost să fie așa, 
deoarece elevii „profesorului" 
Constantin au reușit un joc în 
viteză, în forță, cu o mișcare 
imprevizibilă și derutantă’ a 
atacanților, în fața cărora fun
dașii centrali de la A.S.A., mai 
ales „libero“-ul Eros, au greșit 
copilărește. Așa s-a făcut că 
primul gol a căzut relativ re
pede, POPA reluînd în plasă 
mingea respinsă de Rotaru în 
min. 8. In min. 27, contraatac 
rapid al constânțenilor, Popa 
este lansat in careu de Musta
ță, dar nu șutează, pentru că 
intră în unghi închis, ci pasea
ză Iui OPREA, care ridică sco
rul. în min. 31, același OPREA 
este excelent servit de Mus- 
tacă și înscrie 
ment: 0—3.

In repriza a 
vor ieși la atac 
Ia capătul unei _ .
reduc din handicap prin CU
RIGAN : 1—3. Dar bucuria go
lului este rapid anulată de că
tre FUNDA, care îl deposedea
ză pe Eros în careu și înscrie 
lejer : 1—4. Cel de-al șaselea 
gol al partidei este înscris în 
contul gazdelor dc către PIN- 
TEA, excelent servit de Szabo 
(min. 77): 2—4. Animate de 
acest gol, gazdele se zbat mult, 
dar atacul lor nu are vigoare.

A.S.A. TG. MUREȘ
F.C. FARUL

2 (0)
4 (3)

Stadion Municipal : teren bun ; 
wmn noros ; spectatori — circa 
3000. Șuturi : 9—7 (pe poartă : 
3—4). Cornere : 6—3. Au marcat : 
CURIGAN (min. 50). PINTEA 
(min. 77). respectiv M. POPA 
(min. 8). B. OPREA (min. 27 
Si 31). FUNDA (min. 59).

A.S.A. : Rotaru 6 (min. 34 Bi
ro HI 6) — Szabo 6. M. Matei 5, 
Eros 5. Fodor 5 — Szigheti 6,
Curigan 6. L. Moldovan 6. Ciula 
5 — Szanto 5 (min. 46 A.5 — ______
6). Pintea 5. Stoica

ca Ia antrcna-
doua, gazdele 
și, în min. 50, 
faze viguroase,

ITUCA.
3). Victor NIȚA

FARUL : Anton 6
Tufan 6

F.C.
73. Gîrfoăbă 6) .......... . ,. _
53 M. Dumitru 6). Dinu 6. 
bantu 7. Cămui ? ?______
7.5, Funda 6. R. Manea 6. Ivan 
7 — B. Oprea 7,5. M. Popa 7.

(min. 
(min. 

Doro-
6 — Mustacă

A arbitrat Ad. Mceoianu (Plo
iești) ; la linie : O. Streng (Ora
dea) si M. Ilies (Odorhei).

La speranțe : 10—2 (0—0).

purtate cu precădere pe par
tea dreaptă, pe unde Mănăilă 
și Ciurea au zburdat, dar, pină 
în finalul reprizei, Badea 
(min. 36) șl Gh. Popescu (min. 
42) nu l-au putut învinge pe 
portarul Lăzăreanu.

După reluare, aspectul jocului 
rămîne neschimbat, cu craio- 
venii în plină ofensivă. Lăză
reanu (min. 51) scoate în cor
ner de sub „transversală" balo
nul șutat de Mănăilă și tot 
el se opune salvator la „bom
ba" lui Săndoi (min. 55). Por
tarul orădean iese în afara ca
reului și salvează cu piciorul 
(min.. 64) din fața lui C. Gheor
ghe, pentru ca, peste un mi
nut, nici Ciurea să nu-1 poată 
învinge, cu un șut plasat. O 
va face însă IRIMESCU (min. 
78), cînd, în urma unei lovi
turi libere de Ia 18 m, la o 
„scurtă" primită de Ia Ciurea, 
jucătorul craiovcan a expediat 
balonul jos la colț, cu un șut 
fulgerător. Victorie fără dubii, 
la capătul unui joc foarte fru
mos, care a îneîntat în acest 
final de sezon publicul spec
tator.

Gheorghe NERTEA

STEAUA Șl IfflVfBSITAHA CRAIOVA, ÎN fINAlA 
CAMPIONATULUI REPUBLICAN AL JUNIORILOR I

La sfîrșitul săptămînii trecute, după desfășurarea partidelor din 
cadrul grupelor semifinale ale Campionatului Republican al 
juniorilor I, au fost stabilite echipele care își vor disputa finala 
actualei ediții. Ele sînt Steaua București gi Universitatea Craiova. 
„Pinala mica‘\ pentru locurile 3—4, va fi disputată de forma
țiile C.S.Ș. Olimpia P. Neamț și Sportul Studențesc București. 
Vă prezentăm cîteva considerații asupra întrecerilor caro au avut loc la Piatra Neamț și Sibiu.

STELiȘTII AU LĂSAT CEA MAI BUNĂ IMPRESIE
Verdictul privind echipa care 

va merge mai departe din gru- 
Pia de la Piatra Neamț s-a dat 
pe linia de sosire, la încheierea 
meciului dintre Steaua și C.S.Ș, 
Olimpia P. Neamț. O partidă 
decisivă, in care formația 
bucureșteană avea două vari
ante din trei, adică egalul și 
victoria, în timp ce Olimpia 
doar una, cea a victoriei. Fa
vorită pornea formația pregăti
tă de antrenorul Florin Marin, 
care pînă atunci lăsase oea 
mai frumoasă impresie, ea reu
șind si în ultimul meci găzduit 
de stadionul Ceahlăul să-și im
pună superioritatea (scor final 
2—0). Ea a alcătuit un angre
naj bine sudat, cu individuali
tăți certe în fiecare comparti
ment, cu exprimări tehnico- 
tactice eficiente, într-un cu- 
vînt a arătat ca o echipă „lu
crată", motivată în atingerea 
obiectivului pe care și l-a pro
pus. După ce a înscris două 
goluri asigurătoare (prin Șer- 
ban și Enache) a avut știința 
de a juca la rezultat, desele 
ruperi de ritm diminuînd ela
nul juniorilor pregătiți de an
trenorul Gheorghe Bulacu de a 
redresa situația de pe tabela 
de marcaj, aceștia rămînînd 
doar cu platonica satisfacție de 
a fi fost cel mai ofensiv „un
sprezece" al grupei, datele teh
nice fiind grăitoare: 23—1
(11—0) la șuturi, 16—0 la cor
nere în meciul cu Electromu- 
res Tg. Mureș ; 15—9 (8—7) și, 
respectiv, 9—1 cu Steaua. Insă 
au fost si campionii... ratărilor, 
printre care și ai unui penalty 
(prin Mateeș) in finalul parti
dei cu Steaua. Oricum, pre
zenta echipei Olimpia în „fi
nala mică" constituie o fru

moasă performantă, o aprecia
bilă confirmare a faptului că 
la acest club sportiv școlar se 
muncește mult si cu eficientă. 
Lăudabile au fost si eforturile 
tinerilor jucători (cu o medie 
de vîrstă mai mică decît a oe- 
lorlalte participante) pregătiți 
de antrenorul Tiberiu Măi-gi- 
neanu, care și-au jucat cu o 
mare ambiție șansele, deși in 
meciul cu Steaua din min. 35 
au evoluat în 10 oameni, un 
handicap mare, care a contat 
neîndoios în balanța rezultatu
lui (0—5). Participarea echipei 
Electromutes Tg. Mures în gru
pa semifinală este meritorie, 
dacă ne gîndlm că alte forma
ții cu pretenții (în special re
prezentante ale cluburilor divi
zionare A) nu au atins această 
fază a competiției. Am fost a- 
sigurăti că la anul vom asista 
la o revanșă. O așteptăm cu 
plăcere, pentru că ea ar veni 
de la o echipă mică, dar cu 
ambiții mari.

Așadar, Steaua va disputa 
finala, fiind — repetăm — cea 
mai bună în grupa de la Pia
tra Neamț, în formarea acestei 
impresii o contribuție majoră 
adueîndu-si-o portarul Enc, 
fundașii Dicu, Munteanu și 
Jercan, mijlocașii Șerban, Be- 
ca Si Enache, înaintașii Dobre 
și Deaconu, alături de ceilalți 
componenți ai lotului: Cioacă 
(portar), Tcculescu, Abăluță, 
Brad. Puiu, Geadău si Mitrca 
(jucători de cîmp). De la cele
lalte echipe s-au remarcat : 
fundașul Dănilă, mijlocașul 
Horciu, înaintașul Sandu (O- 
limpia), portarul Zibileanu șl 
mijlocașul Cîmpean (Electro
ni ureș).

Adrian VASILESCU

ȘClÂLA DE FOTBAL CRAIOVEANĂ NU SE DEZMINTE
„Zona" de la Sibiu (ca și cea 

de la Piatra Neamț, de altfel) 
s-a desfășurat sub impactul 
contraperformanței Lotului 
U.E.F.A. ’90, care, pierzând, pe 
teren propriu, cu numai cîte
va zile înainte în fața echipei 
Spaniei, în preliminariile C.E., 
a aprins toate reflectoarele a- 
supra lumii quasi-necunoscu- 
te a juniorilor. în tribunele 
mereu pline ale stadionului 
Independența atmosfera a fost 
de curiozitate, dar și de pro
tecție, de încurajare. In afara 
oficialilor, oameni cu nume 
săpate pe răbojul fotbalului 
nostru (printre alții, profeso
rul Angelo Niculescu, „vete
ranul" piteștean Leonte Ia- 
novschi, vajnicul căutător de 
talente Ion Stoișor) au privit, 
au cumpănit, au notat. Com
petiția a fost patronată, mai 
mult ca oricând, ni s-a părut, 
de un sentiment de responsa
bilitate față de viitorul fotba
lului românesc. Această impre
sie a fost întărită și de orga
nizarea fără fisuri (clubul
F. C. Inter, secretarul. Comisiei 
organizatorice, Ion Sirban), ca 
și de desemnarea unor condu
cători de joc cu experiență 
(S. Necșulescu, Gr. Macavei,
G. Toth), care au realizat ceea 
ce se aștepta de la ci, arbitra
je obiective, în stare să „cu
rețe" orizontul acestor mici 
fotbaliști, aflați la startul ca
rierei, de orice impuritate.

După cum se știe, ,zona“ a 
fost cîștigată de Universitatea 
Craiova (care a prezentat ur
mătorul lot: Viian, Guran — 
Văduva. Girleșteanu, Cotea, 
Predoi, Sburlca, Papa, Cris- 
tescu, Gane, Mitriță, Fiorescu,

Brandabura, Stoian, Ditli, Voi- 
cu). Antrenorul ei, Aurică Bcl- 
deanu, nu-și ascundea, chiar 
înainte de declanșarea între
cerilor, convingerea că echipa 
sa va fi una dintre finaliste. 
Credință zdruncinată puțin 
după primul meci (2—2 cu 
Sportul Studențesc), cînd echi
pa sa a demarat greoi, reve- 
nindu-și abia după pauză. 
Măsura valorii reale Univer
sitatea a dat-o în al doilea 
meci (decisiv), cu F.C. Inter 
Sibiu, cînd a cîștigat, la pas, 
cu 4—1, după un joc intr-ade
văr constructiv-ofensiv, care 
a măcinat apărarea inimoasei 
formații locale. Pe locul al 
doilea, Sportul Studențesc 
(antrenor : Cornel Jurcă), care 
a început promițător, cu înain
tașul Sumudică (abil, simț al 
porții) în rol de mini-vedetă a 
turneului. Echipă eterogenă 
valoric, a pedalat de multe ori 
în gol, fiind egalată de Uni
versitatea (dc la 2—0), cîști- 
gînd, apoi, greu, la Inter 
(3—2). A treia echipă, F.C. In
ter Sibiu (antrenor : Jan Ga
vrila), fiind cea mai tînără, a 
fost și cea mai fragilă.

Cu observația că s-a consta
tat o criză totală de portari, 
împreună cu delegatul F.R.F., 
Dan Maxim (vicepreședinte al 
Comisiei pentru juniori), am 
întocmit lista cvidențiaților : 
Gîrleștcanu, Predoi, Papa, Mi
triță (Universitatea), Chesaru, 
Popa, Sumudică (Sportul Stu
dențesc), Terchilă, lonuș, Scr- 
fozo (F.C. Inter).

Ion CUPEN

« C1ȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 18 IU
NIE 1989. Cat. I: (13 rezultate) 58 
variante 25% a 8.033 lei ; cat. 2 : 
(12 rezultate) 37 variante 100% a 
1.323 lei și 1.588 variante 25% a 
331 lei; cat. 3: (11 rezultate) 312 
variante 100% a 229 lei șl 15.410 
variante 25% a 57 lei.
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri, 21 
Iunie, va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doamnei

nr. 2, începînd de la ora 15.50. 
Aspecte de la operațiunile de 
tragere vor fi transmise și la ra
dio. pe programul I, la ora 18.15. 
Numerele extrase vor putea fi 
audiate la radio din nou, pe ace
lași program, la ora 23.15 și mîi- 
ne, joi, 22 iunie, la .ora 8.55.
• ..Capul de afiș" al săptămi- 

nii îl constituie noua TRAGERE

rilor, trebuie remarcat că sînt 
nelipsite autoturismele Dacia 
1309 și importantele sume de 
bani, de valori fixe șl variabile. 
LOTO 2 de duminică, 25- iunie. 
Această ultimă acțiune cu carac
ter aparte a trimestrului- se va 
constitui șl într-o importantă o- 
cazie de valorificare a șanselor, 
mai ales dacă se are în vedere 
per/neetiva — unică, în felul ei 
— de a se cîștiga și cu NUMAI 
2 NUMERE.

Partida RAPID —
GLORIA BUZĂU, din
cadrul sferturilor de
finală ale „Cupei Româ
niei", se va disputa inli
ne (de la ora 1.7) pe sta
dionul Giulești din Ca
pitală și nu la Tîrgoviș- 
tc, cum fusese progra
mată initial.



„Cupa României" la orientare sportivă

PARTICIPARE VALOROASĂ, ÎNVINGĂTORI SCONTAȚI I
Cea de a 24-a ediție a „Cu

pei României" la orientare 
sportivă a reunit la Predeal a- 
proape 500 de concurenți din 
Bulgaria, R.D. Germană, R.F. 
Germania, Suedia și Ungaria 
(aceștia participaseră cu clteva 
zile înainte la „Trofeul Valea 
Prahovei", competiție organiza
tă de O.J.T. și comisia județea
nă de specialitate), precum St 
sportivi aparținînd unui număr 
de 69 de secții din țară. Tre
buie spus de la început că pre
zența sportivilor de peste ho
tare la această întrecere — unii 
dintre ei cu bogată experiență 
competițională și frumoase 
„cărți de vizită", cum ar fi. de 
pildă, orientariștii din Suedia 
(tară cu tradiție în această 
disciplină), toți patru fiind 
membri ai lotului național — a 
constitui t un deosebit stimulent 
pentru reprezentanții noștri, 
-are s-au străduit șl, îmbucură
tor, au și reușit să se impună 
în fața adversarilor lor. Este 
vorba, în primul rînd, de Ste
fan Apli (C.S.U. Brașov), Dio- 
nisie Roșea (Voința Slatina) gi 
Gerhardt Gărtner (Voința Bra
șov), clasați pe primele trei 
locuri. în această ordine, la ca
tegoria M 21 A, și de Ileana 
Jeler (Voința Baia Mare). Va
lentina Vele (Strungul Arad) și 
Elisabeta Revesz (Someșul Sa- 
tu Mare), ocupantele podiumu
lui de premiere la categoria 
F 21.

înainte de a intra în amănun
tele concursului propriu-zis, 
Cîteva referiri tehnice genera
le. dar absolut necesare: com
petiția s-a desfășurat pe o vre
me favorabilă, timp de două 
zile. în perimetrul Clăbuoet so
sire. Poliștoaca. Cioplea, cabana 
Susai, pe trasee (in funcție de 
vîrstă și sex) cu o lungime vari
ind între 2980 și 11 010 m, pe care 
au fost instalate de la 7 la 20 
de posturi de control, într-o zo
nă avînd o diferență de nivel 
de la 95 la 495 m. Participanții. 
împărțiți pe categorii de vîrstă

(13 la masculin și 8 la femi
nin), înoepînd de la 11 ani și 
pînă la peste 70 de ani, au a. 
vut de făcut față la două eta
pe. timpii cumulați furnizînd 
ordinea de clasament pentru 
fiecare categorie în parte. Pen
tru a vă mai face o imagine 
despre ceea ce a însemnat ..Cu
pa României" în acest an, să 
mai notăm că întrecerile pri
mei etape s-au 
cinci ore după ce primul con
curent (din 466) a luat startul, 
iar etapa a doua — la care au 
fost prezenți 366 de sportivi 
(adică cei ce nu au fost desca
lificați pentru pierderea postu
rilor de control. depășirea 
timpului de calcul, abandonu
lui etc.) — a durat aproxima
tiv trei ore și jumătate.

Evident, atenția tuturor s-a 
îndreptat spre așa-numitele 
categorii de elită, la care s-au 
Si înregistrat cele mai nume
roase înscrieri — 71 la M 21 A 
Si 41 la F 21. La băieți, între
cerea pentru realizarea unui 
timp cît mai bun în prima eta- 
pă s-a soldat cu victoria lui 
Ștefan Apli, care a acoperit cei 
11010 m, treednd prin 20 de 
posturi de control. tn lh6:27. 
După mai mult de două minu
te a sosit suedezul Albrecht 
Ssoh (lh8:40), urmat îndeaproa
pe de bucureșteanul Ovidiu
Duca (Politehnica — ICCE),
la 15 sec., de Gerhardt Gărtner 
(lh9:32) și de Dionisîe Roșea 
(lhl0:33). în cea de-a doua e- 
tapă, Apli a mers „ceas", adău- 
gîndu-și la titlul obținut în 
iarnă (orientarea pe schiuri) 
pe cel de campion al actualei 
ediții. cu timpul total 
2hl8:06. în urma lui. deci 
podium, Dionisîe Roșea, 
2h20:59 și Gerhardt Gartner, cu 
lh25:00, suedezul Ssoh obținînd 
doar locul șase. Șl la fete, cîș- 
tigătoarea din iarnă. Ileana 
Jder, n-a avut probleme. După 
prima etapă, ea s-a instalat în 
fruntea clasamentului, cu un 
timp asigurător — lh4:ll —

încheiat la

de 
pe 
cu

Pe Lacul Herăstrău din Capitală

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII, 
INTR-O VIU DISPUTATĂ ÎNTRECERE

ultimul 
C.S.U.

Activitate intensă la caiac-ca- 
noe I Sîmbătă, pe Lacul Bas- 
oov s-a desfășurat regata in
ternațională Dinamo; dumi
nică, pe Lacul Herăstrău, a a- 
vut loc „Cupa C.S.U. Construc
ții", iar Ia sfîrșitul acestei săp- 
tămîni o parte din membrii lo
tului reprezentativ vor lua 
startul, pe Lacul Wedau, în 
cadrul regatei Duisburg.

Pe Herăstrău, la 
concurs organizat de
Construcții, a fost tot o între- 
oere de anvergură, cu vîâlași 
juniori și seniori de pe toate 
lacurile din jurul Bucureștiu- 
lui, reprezentanți al cluburilor 
Olimpia, Dinamo, C.S.Ș. Stea
ua, Triumf, C.S.Ș. nr. 2, Aero
nautica, Locomotiva și, bine
înțeles, de la secția nautică 
C.S.U. Construcții, cea care a 
oferit câștigătorilor diplome șl 
frumoase premii. în lumea ca
iacului și canoei de pe Lacul 
Herăstrău, „speranțele" sînt la 
ele acasă : de luni pînă vineri 
lacul are un singur „culoar" 
cel al intenselor antrenamente 
sîmbăta și duminica, 
toate „ambițiile" sînt 
La concurs. La „Cupa 
Construcții", de pildă, 
dițională și atrăgătoare _____
re, acum la start și cu juniorii 
de la Centrul olimpic București.

*• 
însă, 

Invitate 
C.S.U. 

o tra
in trece-

Rezultate : junioare n — K 1 : 
1. Doinița Radu, 2. Luminița Sl- 
mion (ambele de la Dinamo) ; 
K 2 : 1. Mirela Marin, Carmen 
Ioniță (Dinamo), 2. Steluța Bo- 
țoghină, Matilda Viziteu (C.S.U. 
Construcții); K4 : 1. M. Cloma- 
cenco, E. ștefan. V, Petre, D. 
Ivan (Triumf); juniori H — C 1: 
1. C, Voiculescu (Triumf). 2. A. 
Tudose (Olimpia) : C 2 : 1. clcu- 
lescu, Șerbănescu, (Dinamo), 3. 
Florea. Mătrăcaru (C.S.Ș. Stea
ua) ; K1 : t. E. Scurtu (Locomo
tiva), 2. M. Dobrln (Dinamo); 
K2 : 1. D. Săulescu, S. Nițâ (Lo
comotiva), 2. C. Tudoran, M. 
Balmoș (Olimpia): K4: 1. M. 
Grigore, D. Tănăseseu, D. Apetri, 
A. Păun (Olimpia), 3. A. Buroea, 
P. Luca. A. ștefan, M. cristea 
(Locomotiva); C 4: 1. Florea, Mă
trăcaru, Dobre, Ilie (C.S.Ș. Stea
ua), 2. Voiculescu, Stroe, Tănă- 
sescu, Cismaru (Triumf); juniori 
1 — K1 : 1. C. Blstrlceanu, 2.
C. Hașcu șl T, Druțan (toți de 
la Aeronautica); K2: 1. M. Cris
tea, C. Iacob (Olimpia), 2. A. 
Dîbu, G. Vasile (Dinamo); CI:
1. B. Dumitru. B. Tănase (Loco
motiva). 2. M. Costache. C. Bu- 
nicelu (C.S.Ș. Steaua); CI: 1.
D. Terente (Triumf), 2. A. Tro- 
naru (Locomotiva); junioare I.— 
K1 : 1. Carmen Aguridă (Olim
pia), 2. Cristina Becheru (Dina
mo) ; senioare — K I : 1. Floren
tina Trașcă (C.S.U. Construcții),
2. Liliana Bărlățeanu (Dinamo) ; 
seniori — K 1: 1. M. Dumitrașcu, 
2, C. Iosifescu (ambii de la Aero
nautica) ; C1 : 1. C. Manea (O- 
limpla), 2. T. Ionescu (Aeronau
tica).

Vasile TOFAN

DUBLA PERFORMANTA A TINERILOR POPICARI
DE LA ELECTROMUREȘ Tfi. MUREȘ

Așteptată 
de-a doua 
nai pentru __________  ___
nelor la juniori șl junloane s-a 
desfășurat zilele trecute pe are
nele Record din Cluj-Napoca (fe
tele) și Rulmentul din Brașov 
(băieții), iată amănunte:
• Ca și tn prima rundă, dis

putele junioarelor au fost deo
sebit de atractive, formațiile an
gajate în competiție fiind de 
valori apropiate. A eîștigat E- 
lectromureș (pentru a 3-a oară 
consecutiv), o echipă cu o bună 
pregătire fizică și tehnică. tn 
cel de al doilea tur, formația 
Rapid, care se părea că va fi o 
candidată serioasă Ia titlu, n-a 
mai rezistat tempoului impus de 
adversare, pierzînd atît la mure- 
șenee. cît și la bucureștencele de 
la Voința. CLASAMENT FINAL: 
1. Electromureș Tg. Mureș 10 p

cu mult interes, cea 
manșă a turneului fi- 
desemnarea campioa-

— campioană de junioare pe a- 
nul 1989. 2. Voința București 6 p, 
3. Rapid București 6 p (puncta- 
veraj mai slab), 4. Voința Ora
dea 2 p.
• Jocurile de la Brașov au a- 

vut o singură favorită — Electro
mureș Tg. Mureș. Popicarii mu
reșeni s-au impus fără drept de 
apel în fața unor adversari care 

o clipă pro- 
Rulmentul, 

Electromureș 
apropiate e- 
(4870, 4857),

nu le-au creat nici 
bleme. Pe arena 
doar juniorii de la 
au obținut rezultate 
chlpelor de seniori ,__ , __ ,,
detașîndu-se clar in clasamentul 
general după cele două reuniuni: 
1. Electromureș Tg. Mureș 12 p — 
campioană de Juniori pe anul 
1989, 2. Carpati Sinaia 6 p, 3. 
Gloria București 4 p, 4. Olimpia 
Reșița 2 p. (Carol GRUIA — co- 
resp.).

I7
față de cea mai tenace adver
sară a sa, Valentina Vele — 
lh8:33. Aceasta a fost 
nea finală, după etapa 
Ileana Jeler totalizînd __
în timp ce Valentina Vele a I 
înregistrat 2hl9 :32. Pe locul ur-| 
mător a venit Elisabeta Revesz1 
(2h26:19), care a reușit în a-I 
ceastă a doua parte a întrecerii I 
s-o depășească pe Niculina Ma- * 
iorescu (Politehnica — ICCE), g 
plasată în fața ei după primai 
etapă. De remarcat că suedeza I 
Eva Johansson și-a păstrat po- 
ziția a patra (2h26:43), obținu-1 
tă cu o zi mai devreme.

Iată, pe categorii de vîrstă, 
clștigătorii, la feminin — II ani:« 
BnikS Fey, 13 ani: Zsuzsa Fey (am-1 
bele Voința Cluj-Napoca). 15ani:| 
Cătălina Stoica (Metalul Plopenl). 
17 ani: Delia David (Rulmentul 
Brașov), 19 ani: Kinga Keneres 
(Metalul Roșu Cj-Nap.). 45 ani : 
Paula Chiurlea (Locomotiva Bucu

rești) ; masculin — 11 ani: f 
drlan Vișan, 13 ani: Horia Gălă 
teanu (ambii Politehnica 
ICCE). 15 ani: Florin Tencariu 
(Voința Brașov). 17 ani t Iștvan. 
Nagy (Fabulon Budapesta), 191
ani: Tiberiu Palcău (Armata Pio- I 
iești), 21 ani: Gheorghe Feraru 
(Rulmentul Brașov). 33 ani:Ște-, 
fan Katona (Someșul Satu Marc) I 
40 ani: Andrei Bogdavics (Metn-1 
Iul Roșu Ci-Nap.). 45 ani: Sto
fa Konstandiev (Vitoșa Sofia), 50 ■ 
ani: Dezideriu Nagy. 55 ani: A-1 
lexandru Sz6cs (ambii (Clujana | 
Ci.-Nan.l. 70 ani : Kurt Henning 
(R.F.G.). .loan NOVAC I

și ordi- I 
a doua,| 
2hl2:15,

I
A-. 
,1.4-1
«•Saw

DACIADA |
(Urmare din pag. I) I

ție fizică Elena Iliescu, secre
tară a asociației sportive, a I 
condus o întîlnire dinamică, | 
antrenantă, cu virtuți tehnioe 
și spectaculara Au învins cu I 
3—1 „taximetriștii", din rîn- | 
duriîe cărora s-au evidențiat, 
mai ales, Gabriel Nițuică, Au-| 
rel Șcrban și George Rădoi, | 
dar se cuvin menționate și e-_ 
forturile făcute de cei de la" 
E.T.E., cu deosebire manipu- 
tantuj Dumitru Stoica, strun
garul Ion Turtoi sau lăcătușul | 
Alexandru Vîrtopeanu. Pe uni 
alt teren, de dimensiuni mai" 
reduse (pentru că și rezervele - 
de... energie ;
arau mai mici), ..... . .... .....
întîlnirea 
echipele 
f.T.B. și 
reparații 
Cu totul 
depuse de Petre Nițoi, secre
tarul Comitetului de partid 
al I.T.B., Traian Neghirlă, 
contabil șef, Mircc» Lazăr, di. 
rectorul Centrului de calcul, 
sau Ion Cociș, din serviciul del 
contabilitate, respectiv A-1
lexandru Bageac, inginer șef," 
George Tudose, contabil șef.»
ing. Florin Tetic, șeful secției I 
vopsitorie, a căror dispută a-’ 
prigă s-a încheiat cu un echi-. 
tabii 3—3. N-au lipsit de pel 
terenurile de fotbal nici ceil 
mai mici jucători ai asociației, 
îndrumați de mecanicul Petre 
Gheorghe, care au oferit atrac
tive și aplaudate demonstrații 
și jocuri.

Mare interes și in jurul me
selor de șah, așezate pe o te
rasă acoperită. Interes justifi-1 
cat, în primul rînd, de pre-1 
zența maestrului internațional 
Dan Bărbulescu și a maestru-! 
lui FIDE Emanuel Reicher, I 
veniți în mijlocul itebiștilor" 
pentru a susține simultane. A-l 
proape 40 de iubitori ai spor-1 
tului minții și-au încercat for
țele cu redutabilii maeștri ai | 
șahului, aruneînd în luptă toa-1 
te cunoștințele teoretioe și * 
practice pentru obținerea unei. 
„remize de orgoliu". Vie ani-1 
mație și pe terenurile de tenis, | 
demonstrațiile aici avînd un 
solist autorizat și de certă per-1 
spectivă, Florin Oiță, ca să nu | 
mal vorbim de demonstrațiile 
de gimnastică de întreținere șil 
pregătire fizică generală (coor-1 
donate de profesorii Lucian ’ 
Ghiță și Marius Michituc) cu ■ 
reușite „numere" prezentate I 
de elevele-judoka Simona Po- ■ 
pcscu și Daniela Ion. .

Această duminică cultural- I 
sportivă, una din cele peste" 
200 de acțiuni de masă organi- g 
zate anual în cadrul Daciadei I 
de asociația sportivă I.T.B., ■ 
s-a transformat într-o reușită. 
deplină prin eforturile și pa-| 
slunea cu care cei peste 20001 
de participant! s-au angajat să _ 
petreacă o dimineață în corn 
panla exercițiului fizic, : 
sportului.

I
u că și rezervele ■ 
ale combatanților I 
ci), am urmărit ■ 

de old-boys dintre . 
Direcției generale I 

U.R.A.O. (Uzina de | 
atelierele centrale). 

lăudabile eforturile I
I

I
I
I

COMPETIȚIA DE $111 O NOUĂ CANDIDATURĂ
PENTRU Jlil'A MONDIALĂ" A LUI JUAN ANTONIO SAMARANCH

ROTTERDAM. 20 
tn runda a 13-a i 
șah pentru ________  ____
se desfășoară la Rotterdam, ma
rele maestru sovietic Anatoli 
Karpov a eîștigat la islandezul 
Hjartarson, iar partidele Tlmman 
— Ljubojevicl, Sokolov — Nunn, 
Elvest — Iusupov, Selrawan — 
vaganlan s-au încheiat remiză. 
In clasament conduce Karpov cu 
8.5 p, urmat de Tlmman 7 p, 
Nunn 6,5 p. Short 6 p (1).

i (Agerpres). — 
a turneului de 

Cupa Mondială", oe

PE SCURT • PE

Juan Antonio Samaranch, din 
anul 1980 președinte al Comitetu
lui Internațional Olimpic, doreș
te să-și continue activitatea în 
fruntea forului internațional o- 
llmplc. In acest sens, el a decla
rat recent, la Geneva, că la Con
gresul C.I.O. din septembrie, de 
la Porto Rico, tși va depune din 
nou candidatura pentru un nou 
mandat prezidențial, pină in a- 
nul 1995.

SCURT • PE SCURT
etape, ta Turul Elveției se menți
ne lider rutierul elvețian Beat 
Breu, urmat de coechipierul său 
Stefan Joho la 24 s. Etapa a
6- a. disputată contracronometru 
individual pe distanța de 7,5 km, 
a revenit lui Beat Breu în 12:02.

TENIS • tn finala turneului 
feminin de la Birmingham, Mar
tina Navratilova a tavlns-o cu
7— 6, 6—3 pe Zina Garrison • 
Turneul de la Rosmalen (Olan
da) a fost ciștlgat de cehoslova
cul Miloslav Mecir, învingător cu 
6—4, 6—4 tn finala cu iugoslavul 
Slobodan Zivojlnovici.

ATLETISM • La Granada, 
sportivul kenyan Peter Rono a 
eîștigat 800 m în 1:46,66, iar 
coechipierul său Yobes Ondiekl 
s-a situat pe locul întîl la 1 500 m 
cu 3:36.42 • Cursa de semimara- 
ton desfășurată la Newcastle a fost 
cîștlgată de marocanul Mustapha 
Nechchadi, cu 1.02:38. L-au ur
mat englezul Mike McLeod 1.02:39 
șl italianul Gellndo Bordin 1.02:49.

CICLISM • Cursa „Midi Libre" 
s-a încheiat la Espalion cu suc
cesul rutierului francez Jerome 
Simon, urmat de compatrioții săi 
Gerard Rue la 35 s și Jean Clau
de Colottl la 49 s • După șase
•••••••••••••••••••••••O

PESCĂREȘTI../to *■' I
Ați citit. desigur. nuvela 

lui Hemingway, „Bătrinul șt 
marea", după care a fost re
alizat și un excelent film, cu 
Spencer Tracy in rolul prin
cipal, un film tn care un săr
man pescar din Caraibe reu
șește să prindă un pește gi
gant, care, pină la urmă, a- 
vea să fie însă devorat de 
nlfi pești.

Asocierea cu nuvela și fil
mul ne-a fost sugerată de o 
știre din Havana, care s 
găzduit o competiție tradițio
nală de pescuit sportiv : a 
39-a ediție a concursului in
ternațional „Memorialul He
mingway". La „întreceri" au 
luat parte 100 de pescari 
sportivi din ÎS țări, competi
ția ~ 
nu 
de

tatori. Și, deși se spune 
pescarii, ca și vinătorli. 
bișnuiesc să-și mai înflo
rească performantele, de da
ta aceasta rezultatele sînt in 
totul reale, acele cintarului 
arătind cu exactitate cit a 
reușit să prindă fiecare din
tre competitori.

Exemplarul cel mai mare 
l-a prins (rețineți : cu undi
ta 1) Eduardo Angerita, di 
Venezuela, al cărui pește 
cintărit nu mai puțin de. 
7» kg t Angerita n-a ctștigat 
Insă competiția. deoarece 
ttalianul Frederico Deli a 
scos doi pești care au cintă
rit 81,5 kg. Au fost insă des
tui concurențl care n- 
prins nimic, nici măcar 
cutie de conserve spartă...

Romeo VILARA• •
fiind urmărită cu Interes 
doar de specialiști, ci și 
un mare număr de spec-

• •••••••••••••••••••••

FINALA „Cupei Cehoslovaciei" 
s-a desfășurat la Opava, intre e- 
chlpele Sparta Praga șt Slovan 
Bratislava. Victoria a revenit for
mației Sparta cu 3—0 (0—0). prin 
golurile marcate de Skuhravy, 
Griga și Hașek. Astfel, formația 
din Praga, după ce a ciștlgat 
campionatul în acest an, a in
trat în posesia trofeului. Ea va 
lua startul tn c.c.E., fa timp ce 
Slovan va participa în Cupa Cu
pelor.

SI IN TURCIA au avut Ioc 
meciuri de Cupă: returul semifi
nalelor. tn urma rezultatelor din 
retur, tn finală s-au calificat Fe
nerbahce și Beșiktas. Fenerbahce, 
echipa campioană, tn cane evo
luează portarul vest-german Toni 
Schumacher, s-a calificat destul 
de greu pentru ultima fază a 
competiției, tn prima manșă a 
semifinalei a învins cu 1—0 pe 
Malatya, Iar tn retur a pierdut 
cu 1—2. obțlntnd calificarea, gra
tie golului marcat tn deplasare. 
Beslktas a eîștigat ambele man
șe ale semifinalelor cu Konya 
(8-0 și 3—1).

CAMPIONATUL Norvegiei este 
tn plină desfășurare. Etapa a 
8-a ; Konsvinger — Brann Ber
gen 0—1, LlUestroem — Klrstian- 
sand 3—0. Narvik — Moss 3—1, 
Molde — Valerengen 5—0, Trond
heim — Viking Stavanger 1—o, 
Sogndal — Tromso 1—1. tn frun
tea clasamentului: Llllestroem 11 
p, Trondheim 16 p. Viking 14 p.

DIRECTORUL tennic al echipei 
Argentinei, Carlos Bilardo, a a- 
nunțat lotul de jucători care vor 
lua parte la meciurile „Cupei 
America". Printre fotbaliștii se
lecționați figurează frații Diego 
și Hugo Maradona, Claudio Ca- 
niggia, Jorge Burruchaga. Pedro 
Trogllo, Nery Pumpido, Carlos 
Alfaro Moreno. Gabriel Calderon, 
Nestor Fabbri. Ricardo Giusti, 
Oscar Ruggeri, Roberto Sensini 
șl Diego Simeone.

IN ACTUALA ediție a campio
natului vest-german titlul de 
golgeter a fost obținut de Tho
mas Allofs, de la F.C. Koln, și 
de Wohlfarth (Bayern Munchen), 
care au Înscris cite 17 goluri. Pe 
locul 3 s-a situat Bein (S.V. 
Hamburg), cu 15 goluri.AMINTIRI DE VÎNZARE I

«'I i 
all >

I
înființată In 1873 și, deci, una dintre cele mai vechi din 

lume, federația scoțiană de fotbal și-a păstrat de-a lungul 
anilor un anume prestigiu, datorat (și) meritelor cuvenite 
acțiunii ei de pionierat, „The Scottish. Football Association 
Limited" fiind numai cu 10 ani mal tînără decît organismul 
similar din Anglia, cel dintti apărut, lată Insă că, recent, un 
act al el a stirnit — și discuția continuă — multe controverse, 
o parte a presei britanice, chiar a celei scoțiene, regretind o 
„inițiativă tristă".

Ce s-a intimplat 1 Federația a anunțat pentru 14 noiembrie 
o licitație, care ar urma să scoată la vtnzare, la Glasgow și 
tn colaborare cu celebra galerie de artă londoneză „Christie’s", 
clteva suveniruri de preț ale fotbalului scoțian. Bunăoară, 
mingile cu care s-au jucat, in 1902 (cînd a eîștigat Hibernian 
Edinburgh) și 1905 (Third Lanark), finalele Cupei, medaliile lui 

• Tom Matey, legendarul căpitan al Celticului de la sfîrșitul 
' secolului trecut (echipa a dobtndit primul titlu de campioană 
[ in 1893), alte trofee. Explicația oficială, furnizată din Park 
i Gardens 6, sediul lui S.F.A.L., a fost că, exlstînd deja o piață 
1 a acestor suveniruri, federația a decis s-o organizeze, s-o țină 
1 tn mină, avtnd ea însăși intenția să achiziționeze clteva obiecte, 
' de la particulari, tocmai tn ideea ca ele — declarate „monu- 
i mente ale fotbalului scoțian" — să nu se piardă, să nu se 
i deterioreze.
1 Ctnd s-a dat Insă publicității lista lucrurilor destinate Hcl- 
' tațiel, nu mică a fost surprinderea celor care au constatat 
> că ofertantul cel mai serios e chiar federația I Poate că, in 
i jenă financiară, S.F.A.L. a hotărît să se dispenseze de unele 
1 „relicve", aceasta a fost reacția imediată, pentru a se afla 
i Insă, ulterior, că motivația ar fi... lipsa de spațiu. Una pe 
i care ziarele au găsit-o puerilă, nesfiindu-se să noteze că, in 
i fotbalul scoțian, pină și amintirile au ajuns de vînzare ! Ba 
1 încă la prețuri derizorii...
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