
STEAUA Șl DINAMO - DIN NOU ÎN FINALA 
„CUPEI ROMÂNIEI" LA FOTBAL 

Ieri, în semifinale

STEAUA — RAPID 
DINAMO — VICTORIA

Pițurcă a valorificat din plin „unghiurile deschise" ale lui Rada 
fi Barba, marcind al doilea gol Foto : Eduard ENEA

3-2 (1-1)
2-0 (1-0)
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Campionatele Internaționale ale României

PAULA IVAN Șl VIORICA GHICAN - 
PRINCIPALELE PERFORMERE 

ALE ÎNLRECERII AELEIILOR
• Maricica Puică, sărbătorită la retragerea din activitatea 

competiționalâ
PITEȘTI, 25 (prin telefon). 

Sînt cîțiva ani buni de cînd 
in sezonul de vară Piteștiul a 
devenit o gazdă primitoare a 
tot felul de competiții de atle
tism, ca și Bacăul — iarna. De 
data aceasta, orașul de pe Ar
geș i-a primit pe participanții 
la cea de a 34-a ediție a Cam
pionatelor Internaționale de at
letism ale României. Și a făcu
t-o bine, cu atenție, cu priete
nie. In acest fel, numeroșii 
spectatori din tribunele stadio
nului „1 Mai" au înconjurat cu 
amiciție pe atleții români și pe 
oaspeții din 11 țări (Algeria, 
Bulgaria, Cehoslovacia. R. P. 
Chineză, Cipru, R.P.D. Core
eană, Cuba. Grecia, R. D. Ger
mană, Turcia și Uniunea Sovie
tică), stimulîndu-le eforturile 
cu căldura aplauzelor și a 
încurajărilor. în acest cadru, a 
rezultat un admirabil spectacol 
sportiv, cu multe probe de înalt 
nivel tehnic. Sarea și piperul, 
ca la toate concursurile de at
letism, a constituit-o și acum 
suita de bune performanțe, 
fapt îmbucurător, realizate cu 
precădere de sportivii noștri.

Proba nr. 1 a compctiiiei a 
fost cursa feminină de 3 000 de 
metri, în cadrul căreia meda
liata olimpică cu argint. Paula 
Ivan, a primit o replică foarte 

PENTATLONISTII NOȘTRI CONDUC 
DETAȘAT IN COMPETIȚIA PE ECHIPE w *

puternică din partea Vioricăi 
Ghican. Cu 5 tururi înainte 
de sfîrșit, aceasta din urmă a 
preluat chiar inițiativa, asigu- 
rîndu-și un avans substanțial. 
Frenetic încurajată de public, 
Paula a făcut însă eforturi re
marcabile pentru a reveni în 
frunte și a cîștiga cursa. 
Timpul său (8:39,70) reprezintă 
cel mai bun rezultat mondial 
al actualului sezon. De subli
niat, oricum, timpul excelent 
al Vioricăi Ghican — 8:42,61, al 
doilea rezultat mondial din a- 
cest an. Apropo de cursa de 
3 000 de metri, campioana olim
pică de la Los Angeles, Ma- 
ricica Puică, a fost sărbătorită 
într-un cadru deosebit, acum, 
la retragerea ei din activitatea 
competițională. După 23 de ani 
de rodnică activitate, Maricica 
Puică a primit entuziastele a- 
plauze ale spectatorilor pre- 
zenți în tribune. In activitatea 
ei, Maricica Puică a obținut 
26 de titluri de campioană na
țională, pe pistă și la cros, 21 
de titluri de campioană balca
nică, 3 titluri de campioană 
mondială de cros, precum și 
medalia olimpică de aur. A

Romeo VILARA
(Continuare tn nao a 4-a)

Finalele republicane ale canotorilor

ORGANIZAREA - ÎN PROGRES, REZULTATELE ÎNSĂ.
IAȘI, 25 (prin telefon). Gaz

dă tradițională a întrecerilor 
de prim-nivel ale canotajului 
nostru. Lacul Dorobanț i-a a- 
vut timp de trei zile ca oas
peți pe cei mai buni perfor
meri ai țării. Moment de vîrf, 
pe care l-am așteptat cu inte
res, dat fiind faptul că aceste 
finale ale Daciaidei au consti
tuit un însemnat test în preaj
ma celor două apropiate exa
mene internaționale —Jocurile 
Mondiale Universitare de la 
Duisburg și Campionatele Mon
diale de la Bled. Furați de am
bianța sărbătorească a oelor 
3 zile de concurs, de entuzias
mul galeriilor și de fastul fes
tivităților de premiere —, dar 
Si de unele curse extrem de 
disputate —. am fi tentați să 
acordăm calificativul de exce
lent competiției în întregul ei.

Ieri, a avut loc cea de a 3-a ediție a „Crosului Olimpic**

PESTE 3000 Dt PARTICIPAȘI 
Șl TOT ATÎJIA CÎȘIIGĂTOIII !

Frumoasa pano
ramă a startului 
ta „Crosul olim

pic"
Foto : 

Nicolae PROFIR

CONSTANȚA, 25 (prin te
lefon). La. ora la care trans
mitem aceste rinduri, dumi
nică, la prînz, în fața hotelu
lui „Caraiman" din Mamaia 
tocmai s-a Încheiat a treia 
ediție a „Crosului Olimpic". 
Desfășurată în cadrul „Daci- 
adei" și al „Săptăminii Mon
diale a condiției fizice și a 
sportului pentru toți", cele- 
birînd „Ziua Olimpică", com
petiția din acest început de 
vară a constituit un succes, 
cu atît mai evident, cu cit 
la startul ei, prevăzut la Par
cul Pionierilor din Constanța, 
s-a aliniat un număr record 
de participant, peste 3000. 
Majoritatea, firește, localnici, 
dobrogeni, dar nu numai, în- 
trucît „Crosul Olimpic" ’89 
a atras, ca un magnet, împă
timiți și devotați ai alergării 
din întreaga țară. Acestora. 

Cum însă n-am vrea să ne pri
pim, cum analiza rezultatelor, 
a timpilor înregistrați, presu
pune o comparare mai atentă 
au cei din anul sau anii tre
cut, să ne rezumăm pentru 
moment la a sublinia doar or
ganizarea fără cusur (bine ve
nită repetiție înaintea apropia
tului „Concurs Prietenia"), ca 
șl faptul că participările au 
fost în progres, nemaiînregis- 
trindu-se abandonuri în serie 
sau chiar renunțarea la unele 
probe din cauza numărului in
suficient de echipaje. O notă 
bună, așadar, pentru cluburile 
și secțiile de canotaj din țară.

La o analiză globală, dispu
tele au fost din nou dominate 
de reprezentanții cluburilor fa
nion, Steaua (11 titluri) și Di
namo (5 titluri), dar întreba
rea esențială este ce valoare 

provenit din 22 de județe, 
li s-au alăturat șl o sumede
nie de turișt străini, aflați 
la odihnă pa mirificul nostru 
Litoral.

Farmecul șl, totodată, difi
cultatea ooincursului au con
stat în aceea că, gîndit în spi
ritul olimplsmului, crosul a pu
tut fi abordat în afară orică
rei restricții, putînd să se în
scrie alergători de toate vîrste- 
le, de la campioni și pină la 

au, oe perspectivă oferă timpii 
arătat de cronometre la capă
tul celor 17 finale (14 de se
niori, 3 de tineret) ? N-am fi 
prea optimiști, deocamdată : 
dacă ne vom ghida, de pildă, 
după acel 8,10:32 Înregistrat la 
simplu feminin, în timp ce la 
Griinau sau Lucerna se cîștigă 
de la 7,30:00 în jos, vom ve
dea că rămîn destule lucruri 
de discutat și. mai ales, de pus 
la punct !

Sorin SATMARI

CLASAMENTE FINALE. Femi
nin, simplu : 1. G. Soare (Meta
lul), 8,10:32, 2. L. Dobru (Diema 
Orșova) 8,20:18, 3. Z. Ghinolu
(Știința Constanta) 8:23,25 ; 
2 rame : 1. Dinamo (E. Llpa,
D. Bălan) 7,31:10, 2. Șiretul Paș-

(Continuare în oao 2-3)

diletanți. Ei, tineri șl bătrîni, 
femei și bărbat, numeroși co
pii, au alergat laolaltă — de-a 
lungul unui parcurs mărginit 
de mii de spectatori — nu 
pentru vreun clasament (nu 
s-a întocmit așa ceva), ci pen
tru sănătatea și pentru plăce
rea lor, urmărind să de
monstreze — și reușind — că 
mișcarea poate deveni mesaj, 
iar sportul, proiect uman rea
lizat. In aceste condiții. a fost

Pentru pentatloniști, proba de 
it-o scrima

Ca și la precedentele, și la 
această a 31-a ediție a Cam
pionatelor Internaționale ale 
României s-au reunit mulți din
tre pentatloniștii bine cotați în 
arena competițională, la start 
aflîndu-se sportivi fruntași din 
Bulgaria, Canada, Grecia, Ita
lia, Polonia și România. Dispu
tele din primele două zile ale 
Campionatelor au fost domi
nate de reprezentanții țării 
noastre, Marian Gheorghe. Cor- 
neliu Isac și Lucian Țintea 
(antrenor : Gheorghe Tomiuc) 
luînd în întrecerea pe echipe 
un avans substanțial asupra 
partenerilor, ei alcătuind o for- 

logic ca primii sosiți la capă
tul' celor 10 km să fie atleți 
viguroși și consacra ți. Lui 
Erhardt Schuler, de la Farul 
Constanța, lui Gheorghe San
du. de la Rapid, sau lui Mar
cel Pomohaci, de la C.S.M. Si
biu, nu le-au trebuit decît vreo 
30 de minute pentru a răzba-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag a 4-a) 

debut a concursului a constitu- 
Foto : Aurel D. NEAGU

mație omogenă, dovadă și fap
tul că toți se află află în „plu
tonul" 1—6 al clasamentului 
general după trei probe (scri
mă, înot. tir). Vom mai sub
linia, de asemenea, foarte buna 
prestație a juniorului Adrian 
Toader care a cîștigat înotul, 
el situîndu-se, astfel, înaintea 
seniorilor, mai îndreptățiți să 
se impună pe distanța ce le 
era oricum... familiară. Cum, 
de asemenea, vom nota și evo
luția lui Lucian Țintea, care 
și-a adjudecat detașat proba 
de tir, ureînd pe locul secund 
al clasamentului general.

Așadar, concursul a debutat 
sîmbătă cu proba de scrimă, 
desfășurată la sala Floreasca, 
competitorii angajîndu-se în- 
tr-o dispută strînsă și echili
brată, ierarhia fiind stabilită

Emanuel FANTANEANU

(Continuare în na o a 4-a)

In derbyul etapei la rugby

ȘTIINȚA CEMIN — 
STEAUA 38-36 (18-18)!

BAIA MARE, 25 (prin tele
fon). Cea mai importantă par
tidă din programul penultimei 
etape la rugby — prima grupă 
valorică — a fost, firește, cea 
dintre ȘTIINȚA CEMIN din 
localitate șl STEAUA BUCU
REȘTI, care a adus față în 
față două fruntașe ale sportu
lui cu balonul oval. încheiat 
ou succesul formației gazdă 
38—36 (18—18), derbyul a sa
tisfăcut numerosul public (circa 
4 000 de spectatori), gr?ți® nu 
numai succesului meritat al e- 
chipei favorite, ci mai 
manierei ta care cele două

____________ Geo RAEȚCH1 
(Continuare ta pag. 2-3)



1 13-a ediție a Marșului factorilor poștali

FINALELE - SUB SEMNUL
DÎRZENIEI Șl

Ajuns la oea de-a 13-a edi
ție și desfășurîndu-și faza fi
nală îp Poiana Brasov, Marșul 
factorilor poștali, competiție 
înscrisă sub generoasa emble
mă a Daciadei, s-a constituit, 
și de această dată. într-o ve
ritabilă sărbătoare a sportu
lui, a cîntecului, a drumeții
lor. Faptul că, după disputarea 
celor două probe, am asistat 
la o foarte frumoasă paradă a 
portului popular din împreju- 
rirtlî;* apoi. în'ftnăf, la o uria
șă horă în care s-au prins toti 
concurentii, inclusiv specta
torii din tribune, ne îndreptă
țește să spunem că, prin e- 
iorturile deosebite ale organi
zatorilor — Direcția județea
nă de Poștă și Telecomunicații 
— Daciada și Cîntarea Româ
niei și-au dat realmente mina 
Intr-un impresionant și stenic 
spectacol cultural-sportiv.

Cit privește disputa pentru 
întîietate, aceasta a fost mai 
acerbă ca oricînd. Atît fete
le, cit și băieții, mulți dintre 
ei prezenți la starturile tutu
ror edițiilor de pînă acum, au 
aruncat In luptă nu numai 
toată energia, ci și ambiții 
deosebit de mari, fiecare soco- 
tindu-se îndreptățit să cu
cerească titlul de cel mai ra
pid poștaș din țară. A fost o 
întrecere aprigă, în forță, 
mult gustată de publicul În
șirat de-a lungul traseului. Pe

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ (f) Șl AURUL
SATU MARE, 25 (prin tele

fon). Și ultima manșă a tur
neului final feminin al Diviziei 
A de popice, desfășurată pe 
arena din municipiul de pe 
Someș, în excelenta organizare 
a C.S.M.-I.U.M. din localitate, 
s-a încheiat cu victoria echipei 
Electroni ureș Tg. Mureș, care 
a terminat neînvinsă toate 
partidele susținute, cucerind 
pentru a cincea oară consecutiv 
mult rîvnitul titlu de campioa
nă a țării. Autoarele acestei 
performanțe sînt Doina Ță- 
gean, Aurelia Șerdean, Rodica 
Baciu, Melinda Demeter, Ilona 
Bartha, Mariane Halalai, Maria 
Krecenski și Monica Mureșan. 
Avînd la dispoziție un lot nu
meros și valoros, antrenorii 
Iuliu Radovici și Șandor Seres 
au rulat, atît în preliminarii, 
cit și în partidele decisive, mai 
multe jucătoare, menajîndu-le 
pe cele mai bune pentru meciu
rile tari. Doina Țăgean, cît a 
jucat, a făcut dovada calităților 
care au consacrat-o, actionînd 
cu o precizie de metronom 
(442—442), Melinda Demeter a 
realizat cel mai mare rezultat 
individual al turneului final 
(463), iar talentata junioară 
Mariane Halalai a avut o e- 
voluție ascendentă la Satu Ma
re: 379, 408, 415. Așa cum sa 
anticipa, principalele adversare 
ale campioanelor au fost ele
vele antrenoarei Crista Szocs, 
Voința București contribuind 
în egală măsură la reușita der- 
byului turneului fina] cîștigat 
de mureșence cu 2 511 la 2 465. 
Cu un cuplu (Elena Panâ și 
junioara Maria Popescu) care 
a menținut echilibrul în joc și 
cu o „deschizătoare de pîrtie". 
Elena Andreescu, aflată în for
mă de zile mari (411. 430, 460), 
Voința București a ocupat pe 
merit locul al doilea, neavînd 
nici o contracandidată. în lupta 
pentru cea de-a treia treaptă a 
podiumului au fost angajate 
pînă la ultima reuniune a turu

HNALElt BfPUBUCAW AII mOWOR
(urmare din pag. 1)

cam 7.43:99. 3. Steaua 7,47:64 ;
4 rame : 1. Steaua (V. nica, M. 
Curelea. D. Ignat, D. Robu) 
6,40:50, 2. Voință București 6,50:98, 
3. Dinamo 7,06:21 ; 2 vîsle :
1. Steaua (M. Curelea, D. Ignat) 
7,44:15, 2. Metalul 7,52:69 3. Voința 
București 9,01:38 ; 4 vlsle :
1. Steaua (V. Ilica, M. Sfetcu,
D. Robu, A. Trif) 7,11:31, 2. 
C.S.M. iași 7,26:60 3. Voința 
București 8,10:54 ; 8 + 1 : 1. Di
namo 1 (E. Lipa. A. Leonte, M. 
Ionlță, I. Bazon, M. Strîmbeanu, 
O. Homeghi. M. Chlchlfol, D. 
Bălan + i. Oancea) 6,20:12, 2. 
Voința București 6,24:95 2. Di
namo n 7,18:94 ; Masculin, sim
plu s L Cherclu (Steaua) 7,21:06,
2. L. olah („Poli- Timișoara)
7,29:20, 3. D. Grandori (Dinamo) 
8,30:02 ; 2 rame : 1. steaua (D. 
Popescu, Gh. Stolan) 6,32:60, 2. 
Dinamo 6,33:20, 3. .Poli* Timi
șoara 8,57:40 ; 4 rame : 1. Steaua 
(C. Bănică, M. Voinolu I. Tă- 
nasă, C. Vornlceanu) 0,8:59, 2.
Dinamo 8,16:45, 3. Petromar Con
stanța 8,25:98 ; 1 vlsle : I. Dlna-

ECHILIBRULUI
ici — pe colo s-a mai și a- 
lergat, nu din dorința de a 
trișa, ci de a învinge, dar in
tervenția arbitrilor s-a făcut 
imediat simțită și, în linii 
mari, concursul s-a menținut 
în limitele regulamentului.

Intrînd în datele mai con
crete ale concursului, să rea
mintim că la faza finală, pe 
țară, au participat cîștigăto- 
rii fazelor județene și ai fazei 
pe Capitală. Traseul fetelor a 
măsurat 3 000 de metri, iar cel 
al băieților a fost ceva mai 
lung, 1000 metri, concurenții 
mărșăluind în uniforme de 
factori poștali, din uniformă 
tăcînd parte și tașca sau tol
ba îngreunate de această dată 
nu de efecte poștale, ci de 
cîte unul sau doi' săculeți cin- 
tărind fiecare un kilogram. 
Bineînțeles că băieții au pur
tat în tașcă doi săculeți, in 
timp ce fetele doar unul.

Așa cum spuneam, atît la 
băieți, cit și la fete, disputa a 
fost deosebit de aprigă, cîști- 
gătorii desprinzîndu-se cu 
doar cîțlva metri înainte de 
sosire, ceea ce înseamnă că 
s-a mărșăluit, în general, în 
pluton. Au fost, desigur, și 
cîteva excepții, nu chiar toți 
au venit deciși să cîștige, drept 
pentru care s-a mers și mai 
domol, dar publicul, cu o 
larghețe totală, i-a aplaudat la 
fel de călduros pe absolut toți 

După ultimul act al Diviziei A de popice

lui 3 echipe: Voința Tg. Mu
reș, Hidromecanica Brașov și 
Voința Ploieși. Au cîști
gat în final muireșencele 
de la Voința, pregătite de an- 
trenoarea Margareta Semany. 

rezultate : Electromureș — 
Voința Galați 2 516—2 426, Voința 
București — Voința Galați 
2 492—2 415, Voința Ploiești — 
Hidromecanica 2 414—2 412. Hi
dromecanica — Voința Galați 
2 417—2 407, Voința Ploiești — 
Voința Tg. Mureș 2 428—2 453, Vo
ința Tg. Mureș — Voința Galați
2 468—2 380, Voința București — 
Hidromecanica 2 449—2 368. Elec
tromureș — Voința Ploiești
3 446—2 434.

CLASAMENT FINAL: 1. Elec
tromureș Tg. Mureș 13 p, 2. Vo
ința București 8,5 p, 1. Voința 
Tg. Mureș 6,5 p, 4. Voința Plo
iești 5 p, 5. Hidromecanica Bra
șov 4 p, 6. Voința Galați 2 p.

Troian IOANIȚESCU
IAȘI, 25 (prin telefon). Ulti

mul act al turneului pentru de
semnarea echipei masculine 
campioane s-a încheiat cu vic
toria echipei Aurul Baia Mare 
(cîștigătoare autoritară și în 
prima rundă, la Ploiești). 
Băimărenii au avut evoluții 
net superioare partenerilor de 
întrecere, aceștia din urmă 
recunoscînd sportiv că Ste- 
lian Boariu și colegii săi 
sînt, la ora actuală, cei mai 
buni popicari ai țării și chiar 
ai Europei (afirmație sprijinită 
și de cîștigarea C.C.E.). In reu
niunea finală, Șandor Szekeli 
— 926, Alexandru Naszodi — 
897 (in prima zi), Stelian Boa
riu — 933, Șandor Szekeli — 
917 (în ziua a doua) și, din nou, 
Alexandru Naszodi — 902 (în 
ziua a 3-a) au avut cele mai 
mari rezultate ale competiției, 
jocul lor, dus aproape spra per
fecțiune, entuziasmînd tribu
nele, Felicitări, așadar, echipei 
campioane și succes în jocurile 
din viitoarea ediție a C.C.E.

Celelalte formații partici
pante (Electromureș Tg. Mureș,

(O. Cocuți, V. Robu) 7,00:96,
Steaua 7.04:52. 3. Petromar

1. Dinamo (D.

mo
2. steaua 7.04 :s: 
7,23:45 ; 4. vîsle : ______
Grandori, D. Neagu, D. Mureșan, 
N. Pirvu) 6,25:64, 2. Steaua
6,31:90. 3. Marina Mangalia 6,51:03; 
2 +1 ; 1. Steaua (I. Snep, D
Popescu + C. Tănase) 7,32:10, 
2. Petromar 7,36:81, 3. Dinamo 
8,10:99 ; 4 + 1 : 1. Steaua (M.
Ghinolu, I. Tănasă, N. Dragoș, 
A. Cioeoiu 4- I. Ștefan) 6,47:74, 
2. „Poli" Timișoara 6,56:37, 3. 
Marina Mangalia 8,30:20 ; 8 + 1 : 
1. Dinamo (I. Borza. I. Pătrașcu. 
D. Năstase, A. Slncu, FI. Bilă, 

Bala, N. Țaga, N. Chlrteș + ...... 2 steaua
Timișoara 

: 1. FI.
... 2. A. Lis- 

Timișoara) 7,53:75, 
Timlșoa- 

1. Steaua
„.cum,,. jv*. VIHUWU)

Poli" Timișoara 7,17:44, 3. Ma- 
*7 7,77.71 ; 2 vlsle :
(Fl. Ene. E. Serban) 

C.F.R. Timișoara 
Marina Mangalia

LI
M. Gheorghe) 5,49:34, 
5,56:07, 3. „Poli"
6,27:14 ; Tineret, simplu :
Ene (Steaua) 7,40:78, * 
man (C.F.R.
3. Gh. Hegeduș („Poli' 
ra) 8.08:32 : 2 rame : .. ______
IE. Serban M. Voinolu) 7,08:27. 
2. „r-”- . 7,:— —
rina Mangalia 7,38:44
1. Steaua 
7,13:97, 
7,21:57, 
7,35:36.

2.
1.

Secvență din intrecerea feminină
Foto : Nicolae TOKACEC

cei ce au trecut linia de 
sosire. Important era — nu-i 
așa ? — nu neapărat să cîș- 
tigi, ci mai ales să participi, 
să termini cursa. Și toți cei 
aliniați la start au trecut li
nia de sosire, după care au 
asistat la parada portului 
popular și, așa cum am rela
tat, s-au prins apoi în uriașa 
horă ce-a pus stăpînire pe în
treg stadionul. între timp, ar
bitrii, tehnicienii șl secreta
riatul concursului au stabilit 
clasamentele finale. La fete, pe 
primul loc, ca și anul trecut, 
Elena Plumb, reprezentanta 
județului Prahova. Pe locuri
le următoare s-au,clasat Gla
fira Eparu (Olt), Elena Bu
suioc (Dîmbovița), Elena Ta- 
che (Galați), Crăița Haraș (Bo
toșani) și Ana Jula (Caraș-Se- 
verin). Iată și clasamentul la

BAIA MARE (m) ȘI-AU
Gloria București, Minerul Vul
can, Explorări C-lung Moldo
venesc și C.F.R. Cluj-Napoca) 
au avut mari fluctuații de for
mă de la o zi la alta, ritmul 
de desfășurare al întrecerii — 
3 partide în 3 zile — constitu
ind o probă destul de dificilă 
pentru mulți dintre sportivi, 
mai ales acum, la sfîrșitul se
zonului competițional. Pînă și 
Electromureș, care a terminat, 
la fel ca Aurul, neînvinsă în 
cele două „examene" de la Plo
iești și Iași, a avut de furcă 
pe arena ieșeană în întîlnirile 
cu Gloria București și Minerul 
Vulcan. în confruntarea cu mi
nerii, mureșenii au avut șansa 
ca ultimul schimb al adversa
rilor, format din Ion Soorțea

- și Horla Ardac, să nu mai re
ziste psihic la intervențiile 
mult prea zgomotoase (chiar 
dacă, uneori, la obiect) ale ar-

■I

DERBYUL ETAPEI LA RUGBY
(Urmare din pag. H 

băieți : 1. Marcel Pârău (re
prezentantul județului Hune
doara), 2. Ion Erciu (Bucu
rești), 3. Ion Crăcană (Vaslui),
4. Dumitru Rotariu (Neamț),
5. Valeriu Bacura (Maramu
reș), 6. Constantin Iftodeanu 
(Botoșani). S-au mai acordat 
cupe, diplome și plachete 
pentru cei mai vîrstnici con- 
curenți : Maria Trică (Brăila) 
și Ion Nicolae (Olt) ; cei mai 
tehnici ; Laurenția Duduia 
(Hunedoara) și Karol Totb 
(Harghita) ; cei mai discipli
nați și cu participarea cea mai 
corectă : Georgeta Malacu 
(Tulcea) și Radu Chircta (Bra
șov), precum și pentru cei mai 
tineri concurenți : Maria Lă- 
puște (Satu Mare) și Ion Șteț- 
cu (Maramureș).

Victor NIȚĂ

PĂSTRAT TITLURILE
bitrului principal Nicolae Bră- 
descu (o întreagă sală a deza
probat aoeste „ieșiri" ce nu 
aduc nici un folos displinei 
sportive) facilitînd victoria ce
lor din Tg. Mureș, incertă, de 
altfel, pînă atunci.

REZULTATE : Explorări —
C.F.R. 4 966—4 920 (4, 5—1, 5), Au
rul — Minerul 5 146—5 079 (3—3), 
Gloria — Electromureș 4 958— 
5 038 (3—3), Aurul — Gloria
5 246—5 011 (6—0), Explorări —
Electromureș 4 873—5 056 (2—4),
C.F.R. — Minerul 4 883—5 028 
(1—5), Electromureș — Minerul 
5 052—4 959 (4—2), Gloria — C.F.R. 
4 892—4 741 (4—2), Aurul — Explo
rări 4 965—4 901 (3—3).

CLASAMENT FINAL: 1. Aurul 
Baia Mare 13 p, 2. Electromureș 
Tg. Mureș 12,5 p, 3. Gloria Bucu
rești 4,5 p, 4. Minerul Vulcan 
4 p, 5. Explorări C-Lung Moldo
venesc 3 p, 6. C.F.R. Cluj-Na
poca 2 p.

Ion PANA

CEMIN. Inspiratul Florescu 
s-a aflat și el aproape de reu
șită. dar a urmat o „contră" a 
oaspeților, în min. 68, cînd 
BOLDOR a profitat de greșeli
le lui Vasilache și Osiac : eseu 
transformat de ALEXANDRU. 
Băimărenii s-au mai distanțat, 
în min. 74 : cursă spectacu
loasă a lui NISTOR. concreti
zată prin eseu. Finalul a a- 
parținut oaspeților, care au 
marcat 2 eseuri, prin HODOR- 
CA (mim. 78) și SERBAN

CUPLAJUL din „Parcul Co
pilului" a fost deschis de me
ciul dintre GRIVIȚA ROȘIE și 
POLITEHNICA AGRONOMIA 
IAȘI, încheiat cu victoria me
ritată a echipei bucureștene. 
Scor : 22—9 (13—6). Miza par
tidei (victoria interesînd deo
potrivă ambele formații, ame
nințate cu... transferarea în 
grupa a II-a valorică) și-apus 
amprenta asupra jocului. de 
unde au rezultat multe, prea 
multe greșeli elementare, in 
plan tehnic îndeosebi. In an. 
samblu. însă, echipa bucureș- 
teană s-a „văzut" mai mult, 
fiind ceva mai omogenă si mai 
decisă. A beneficiat, totodată, 
de același admirabil realizator, 
care este T. RADU, cu 3 l.p. 
și 2 drop la activ, cu o linie 
de treisferturi ceva mai mobi
lă și mai inspirată în construi
rea șarjelor, dintre care una, 
oea a lui CALAFETEANU. s-a 
concretizat printr-un superb 
eseu. CARP, la rîndu-i. ca fun
daș, a manifestat un pronunțat 
apetit ofensiv, realizînd și el 
un drop de toată frumusețea. 
Studenții ieșeni care au luat 
un start vijelios, au... dispărut 
treptat, ratînd cel puțin două 
eseuri (min. 23 și 54) și o l.p. 
din situații avantajoase. Cola
borarea dintre compartimente 
a avut multe fisuri. A lipsit, 
totodată, o anumită gîndire 
tactică, neajuns care se repetă, 
după meciul de miercuri cu
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formații au tratat jocul. S-a 
dat aproape totul pe cartea a- 
tacului, oonstruindu-se o mul
țime de acțiuni incisive, unele 
încheiate in but. Dar. dacă au 
fost reușite nu mai puțin de 
11 eseuri (raport : 6—5), e tot 
atît de adevărat că în faza de 
apărare formațiile au apărut 
pe alocuri cu „garda deschi
să". A impresionat, totodată, 
spiritul desăvirșit de fair-play, 
o contribuție însemnată avînd 
și arbitrajul impecabil al lui
I. Vasilică, ajutat de Gh. Nilcă 
și V. Cantea (delegat era P. 
Barbu, dar acesta nu »-a pre
zentat la teren). Filmul com
plet al unui meci cu impresio
nant de multe puncte, de o 
parte și de alta, ar fi foarte 
cuprinzător. Să menționăm, pe 
scurt, debutul in forță al cam
pioanei : Mot a repus lung de 
la margine, peste aliniament, 
MURARIU a cules și... eseu, 
transformat de ALEXANDRU, 
in min. 4. Replica băimăreni- 
lor — imediată — cu un atac 
prelungit, încheiat în but de 
FULINA. A transformat O- 
SIAC : 6—6 (min. 6). Steaua a 
mai luat conducerea o dată (A- 
LEXANDHU — drop. min. 9) 
și încă o dată — după egalarea 
lui OSIAC. prin l.p. din min. 
14. acesta... repetîndu-se după 
9 minute — prin eseul foarte 
activului T. COMAN, în min. 
34 IGNAT izbutind transfor
marea. Maramureșenii au în
tors rezultatul datorită abilu
lui și neobositului FULINA — 
eseu, transformat de OSIAC 
(min. 40). S-au văzut egalați 
în prelungirile reprizei (drop. 
IGNAT), pentru ca, după pau
ză. ei să aibă o perioadă ex
celență : eseu DEMIAN (în 
formă de zile mari). în min. 51. 
eseu VASILACHE (min. 57), 
eseu FULINA (min. 62). V.
ION transformind două dintre
ele. Scorul a luat astfel pro
porții : 34—18 pentru Știința

VICTORIE tI 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

Steaua — Rapid 3-
Da, prin tradiție. Rapid ră- 

mine'O echipă de Cupă, de 
meciuri decisive, tranșante. A 
demonstrat-o și ieri, pe stadio
nul Sportul Studențesc, in fața 
a 15.000 de spectatori. Cine pu
tea spune că Rapid e retrogra
dată in „B“ și că e apăsată de 
acest moment greu ? A uitat 
de tot și de toate și cind pu
țini îi acordau vreo șansă in 
fața campioanei. Rapid a re
născut, parcă, și și-a apărat 
Șansa cu o dăruire exemplară, 
incit Stelei i-au trebuit exact 
90 de minute ca să se califice 
în finală. Sigur, pe ansamblul 
partidei, Steaua a fost supe
rioară partenerei sale, o ates
tă și datele statistice (13—7 la 
șuturi, 4—3 pe spațiul porții, 
17—4 la cornere), perioadele de 
puternică dominare a echipei 
militare, dar fotbalul se joacă 
Pe goluri. Steaua a atacat din 
primul. minut. Pițurcă a fost 
beneficiarul a trei mari ocazii 
de goi (min. 2, voleu pe lingă 
vindu : min. 9 la pasa lui I. 
Dumitrescu, a plasat balonul, 
cu latul, pe lingă bară; min. 15, 
iar singur, la pasa lui Lăcătuș, 
iar șut pe lingă poartă) și cum 
ratările se răzbună, așa s-au 
răzbunat și acum. Era perioa
da de dominare a Stelei, cind 
Goanță (min. 31) a interceptat 
un balon, l-a deschis în adin- 
cime pe MINOIU, de nimeni

marcat, și 
fără sper
1— 0 pent 
a început 
lare. Abs 
Stoica se 
ua dom ir 
min. 42: 
dreapta, ' 
și a trim 
executată 
răs cumpăr 
care am 
inscris, ei 
plasament 
rapidiste 
ba (care, 
ne). Pe 
înăsprit 
în afară 
I. Stan, a 
ritat cart 
Rada, și

Așadar, 
reluare, ; 
să rezolvi 
rii și în n 
I. Dumiti 
centru, p 
(Vameșu 
cîțiva paș 
ba atinge
2— 1 penti 
se jucase 
vea energ 
te repede 
a lui Min

I O PARTIDĂ
IBRAILA, 25 (prin telefon). —

Brăila nu și-a dezmințit nici 
de această dată marele său I apetit fotbalistic. Stadionul a 
fost plin, publicul — de o 
mare sportivitate șl receptivi
tate la spectacolul sportiv, I condiții de organizare admi
rabile. întîlnirea dintre ocu
pantele locurilor II și III ale I Diviziei A, a corespuns și ea 
sub aspectul valorii fotbalu
lui practicat. In prima repri- 

Iză, a fost evidentă tendința 
dinamoviștilor de a construi 
prin acțiuni poziționale, cu 
contribuția esențială a liniei de I mijlocași, dar în care și fun
dașii au avut de multe ori un 
cuvînt de spus ; de cealaltă I parte, Victoria, organizîndu-se
foarte atent în apărare, a cău
tat să folosească viteza lui 

IȚîră și abilitatea lui Coraș, 
pentru acțiuni de surpriză. Au 
rezultat acțiuni interesante,

deseori ai 
deschisă.
o situații 
5, cind M 
nic, dar 
„transvers 
Dominare: 
tinuat : 
ție Răduc 
intervenți: 
a lui Ștef 
o nouă 
cioiu, soli 
Patru mu
tăm la o 
tuată de 
fi oprit c 
tura libei 
jocaru du 
traatac el 
care l-a 
mon să 
se desfăși

(min. 80), ambele transformate 
de ALEXANDRU și. respectiv, 
IGNAT.

ȘTIINȚA: Vasilache — Osiac, 
Fuiina. Sava. Bucșa — V. Ion. 
Florescu — Nistor. Demian. 
Sugar (min. 5 Ștefiuc) — Cio- 
răscu, Pujină — Ioniță (min. 
44, Melniciuc), N. Gheorghe, 
Csoma.

STEAUA: Hodorcă — Ser
ban, Vărzaru. Ignat, Boldor — 
Alexandru, Coman — Iosef 
(min. 41 Rădulescu). Murariu, 
C. Florea — Moțoc, Oroian — 
Dumitrescu, Moț (min. 48 Căi
nam). Costea.

Steaua. Unicul realizator ăl ie
șenilor a fost CAZACU. autor 
a 3 l.p.

In cel de-al doilea meci al 
cuplajului, DINAMO a dispus 
de RULMENTUL BÎRLAD cu 
34—15 (28—6), după un joc de 
mare spectacol, cum rar ne-a 
fost dat să vedem în acest 
retur și chiar în întregul cam
pionat. Meritul revine, in

principal, 
deși la s, 
dese o re 
dar și ru 
pentru c 
continuat 
atunci cîi 
porții, ma 
mente în 
aproape d 
viștilor. I 
țese, dar 
dinii, cu 
se, din < 
și fructifi 
ION, GU 
(2), SĂL? 

transforma 
mentul a 
onoare, pi 
mat de 1 
autor și ■ 

O notă 
ciuri ale i 
jele atent 
lui S. M: 
respectiv, <

UNIV. ELTIM — T.C. IND. 
44—6 (26—0). Gazdele au reușit 
8 eseuri (RACEAN și GHER- 
GHE — cîte 2, ȚEPURICA, MI- 
TOCARU. FIAT și NISTOR), 6 
fiind transformate de ROXIN. 
Pentru T.C. Ind. au marcat 
GURALIUC — eseu transfor
mat de GHEORGHE. A con
dus I. Davidoiu — București. 
(Constantin CREȚU, careep.)

FARUL — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 71—9 (38—6). Veri
tabil galop de... sănătate pen
tru eonstănțeni, care au fina
lizat 12 eseuri (SASU 5 și o 
transformare, ZAMFIR și FO
CA cîte 2. CR. CONSTANTIN, 
GIUGLEA, TINCA), 9 trans
formate de BEZUȘCU, autor 
și al unei l.p. Oaspeții au în
scris prin SPATAREANU — 
eseu și BEZARAU — trans
formare si l.p. A arbitrat 
Marcel Galanda — București. 
(Cornel POPA, coresp.)

CONTAC 
C.S.M. SI 
Gazdele ș 
ria încă 
prin DUF' 
eseuri tr-- 
RESCU, 
asemenea, 
Sibienii 
CIUNGU- 
de IVAN< 
nui eseu, 
ȚIU. (C.

In clase 
mei etap 
(55 p), ui 
celași pur 
rior), Știi 
Farul (48 
p). Conta 
Sibiu (38 
p, esciver 
Eltim (37 
(37 p), P 
Iași (33 p
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FUTUL 90 ! AU CÎSTIGAT DETAȘAT
j j
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MASCHIN II, care a scăpat 
prea ușor de Minea și a în
scris cu un șut puternic pe 
lingă Lung, ieșit în întâmpi
nare. Interesant : 4 șuturi pe
spațiul porților, 4 goluri. Se 
joacă tranșant, dar mai lent, 
făcindu-se simțite eforturile 
finalul ui de sezon și efectele 
căldurii, însă parcă prea dur 
(sînt accidentați Ungureanu, 
Ciolponea, se ciocnesc și stau 
3 minute pe tușă Goanță și 
Lăcătuș). Ocaziile de gol fac 
să se ridice tribunele în sus, 
dar ratează Lăcătuș (min. 
55, luft la 5 m de poartă), 
Damaschin II (min. 66, singur, 
s-a încurcat în minge) și cînd 
toată lumea se pregătea de 
prelungiri, I. STAN a combi
nat cu Bălan, apoi cu Lăcătuș, 
și de la 10 m a șutat violent 
și a marcat golul victoriei. 
Era minutul 90, după care s-a 
auzit fluierul final ! !

Arbitrul I. Igna (Timișoara) 
a condus echipele :

STEAUA : Lung — D. PE
TRESCU, IOVAN, Bumbescu, 
Ungureanu (min. 67 Bălan) — 
Minea (min. 55 Balint). I. DU
MITRESCU. I. STAN, Rotariu 
— Lăcătuș, PIȚURCA.

RAPID : BARBA — Aprodu, 
Cîrstea (min. 62 Craiu), RADA, 
Vameșu — Constantino viei 
(min. 46 Drăghici), Estinca, 
GOANȚA, Ciolponea — Da
maschin II, MINOIU.

Constantin ALEXE

Seria I
GLORIA BUZĂU

✓

f.C.M. PROGRESUL BRĂILA 2-0 (2-0)
PANOURII TG. JIU ELECÎROPUILKE CRAIOVA 2-0 (0-0)

" \CULOAS A
Victoria 2-0 (l-O)
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Iert, cursele lui Țîră, înche
iate cu centrări periculoase, îl 
pun în poziție bună pe Coras 
(min. 33), dar Matei intervine 
cu. succes. Singurul gol al re- 
prizei avea să se înscrie în 
min. .36, la capătul unei com
binații rapide Răducioiu — 
MATEUȚ, ultimul șutind pu
ternic în plasă: 1—0. Mihă- 
escu va fi foarte aproape de 
2—0, în min. 40, cînd Nițu 
a intervenit salutar la o pu
ternică lovitură expediată de 
fundașul dinamovist.

In repriza secundă, notăm 
același aspect al întâlnirii, cu 
o notă de mai pronunțată ten
tă ofensivă a Victoriei, care 
reușește cîteva atacuri bazate 
tot pe ingeniozitatea lui Coraș. 
Dominarea teritorială a apar
ținut în majoritatea timpului 
tot dinamoviștilor. în min. 76, 
ei se desprind prin VAIȘCO- 
VICI, —? —z—z—
balon în interiorul careului de 
16 m 
din . __
opt minute înaintea fluierului 
final, notăm o frumoasă ac
țiune concepută de Coraș, care 
îi „pune" un balon lui Cul- 
cear., la 14 m. dar acesta șu
tează pe lingă poartă. Victorie 
pe deplin meritată a vicecam- 
pioanel, după un meci 
gustat de cei peste 
spectatori.

Arbitrul O. Ștreng (Oradea) 
a condus următoarele forma
ții :

DINAMO : Moraru (min. 70 
Stelea) — MIHAESCU, Matei, 
REDNIC, KLEIN - Lupu, 
Lupescu, Orac (min. 58 Vis- 
creanu), MATEUȚ — VAIȘCO- 
VICI, RĂDUCIOIU.

VICTORIA : Nițu — Cojoca- 
ru, C. Solomon (min. 46 Ursu), 
ȘTEFAN, Topolinschi — Mi- 
rea, Culcear, D. DANIEL, UR
SEA — Țîră (min. 61 Uleșan), 
CORAȘ.

BUZĂU, 25 (prin telefon). 
Cu o linie de mijloc laborioa
să și rezistentă la efort și 
căldură, Gloria Buzău și-a 
luat revanșa după înfrânge
rea suferită la Brăila tn... 
prima etapă a acestui cam
pionat. Partida s-a disputat pe 
un teren bun, în fața a 
10 000 de spectatori, dornici să 
asiste la un spectacol de ca
litate și la o victorie a echi
pei favorite. Deschiderea sco
rului s-a produs în min. 25, 
din 11 m : Chivu • pătruns 
in careu, a fost faultat clar 
de Darie, arbitrul, pe fază, a 
dictat fără ezitare penalty, iar 
mijlocașul URSA l-a trans
format precis. în min. 31, la 
o acțiune purtată in viteză de 
echipa locală, fundașul Con- 
stantinescu a centrat precis, 
iar GH. CRAIU a reluat în 
plasă, cu toată opoziția por
tarului brăilean.

★ ★
CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ — 

C.F.R. PAȘCANI 6—0.
PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 

ARIPILE VICTORIA 
6—0 (0—0) : Vlad (min. 
tiris (min. 50 si 70) 
(min. 58) și Vochin

Si 82).
ȘIRETUL PAȘCANI — A.S.A. 

EXPLORĂRI C1MPULUNG MOL
DOVENESC 5—0 (3—0) : Buștean 
(min. 6 sl 76). Barbu (min. 13). 
Munteanu (min. 45) si Marge- 
latu (min. 46).

C. S. BOTOȘANI — UNIREA 
FOCȘANI 2—1 (1—1) : State (min. 
43 — din 11 m) și I. Radu (min. 
60). respectiv Chirită (min. 39).

STEAUA MIZIL — PETROLUL 
PLOIEȘTI 3—1 (2—1) : L Gușe
(min. 5). Galeș (min. 19) sl Bre- 
niuc (min. 79). respectiv C. La
zăr (min. 15).

POLITEHNICA IAȘI — FEPA 
>74 BIRLAD 7—3 (4—2) : Burdu- 
jan (min. 5. 8. 30 81 75 — ul
timele do-uă din 11 m). Dobre
(min. 12 si 47) si Frîncu (min. 
83). respectiv Ceroeău (min. 17) 
Si Căruntei (min. 37 si 55).

C.S.M. SUCEAVA — METALUL 
plopeni 2—1 (2—0) : Sfrijan

După pauză, căldura și-a 
pus amprenta asupra jocului. 
S-a jucat mai lent, iar acțiu
nile de atac n-au mai avut 
consistență, 
de dorit. Nici schimbările 
fectuate în componența i 
două formații n-au mai 
șit să modifice rezultatul.

A arbitrat 
tești).

GLORIA : 
stantlnescu 
M. Stan, 
IVANA, URSA, 
Chivu (min. 48 Păun), 
CRAIU, I. VIOREL.

F.C.M. PROGRESUL : BRA- 
TIANU — Rusu, NEGOIȚA, 
Darie, M. Sandu — PASCU, 
Titirișcă, STA MATE, Radules
cu — A. Marin (min. 61 Bal- 
dovin), Văsîi.

finalizarea lăsînd 
> e- 
celor 
reu

D. Ciolan (Pi-

Con-: LAZAR
(min. 35 Marcu), 

MIRCEA, Roșu — 
TULPAN — 

GH.

5.

care recuperează un

și șutează fulgerător, 
unghi dificil : 2—0. Cu

mult
25 000

\MA -

AU — 
(18-6). 

victo
re priză, 
'OR — 

JODA- 
is, de 

o 1-p. 
prin 

sformat 
i al u- 
âe RA- 
asp.) 
a ulti- 

Stea.ua 
•mo (a- 

infe- 
(50 p), 
tul (41 

C.S.M. 
oșie (38 
, Univ. 
etroșani 
ronomia

(29 p).

Eftimie IONESCU

BACAU
46). Za-
Cismaru 

(min. 64

Seria a II-a
A.S. DROBETA IR. SEVERI*!

DROBETA TR, SEVERIN, 
25 (prin telefon). După meci, 
publicul din tribunele frumo
sului stadion severinean a ră
mas pe loc, multe minute, 
pentru a afla rezultatele finale 
de la Petroșani și Tg. 
transmise prin stația de 
plificare. Pentru că, 
prestația de excepție a __
pei locale, rămînerea acesteia 
în Divizia B depindea, totuși, 
de cele două partide amintite. 
Și dacă, la Petroșani, Jiul nu 
a prea... curs (2—2 cu Minerul 
Motru), în schimb, la Tg. Jiu, 
Pandurii și-a onorat statutul 
de echipă fruntașă a seriei 
(2—0 cu Electroputere). Cu- 
noseîndu-se deznodămîntul fi
nal, satisfacția severinenilor 
a fost deplină, bucuria nea- 
vind margini. Pe ansamblu, 
întâlnirea a fost permanent 
dominată de A.S. Drobeta, 
oaspeții reușind să echilibreze 
jocul doar cîteva minute (și 
atunci neconcludent), după pri
mul gol al localnicilor, înscris 
de DAVID, in min. 21. La re
luare, asistăm la o „perioadă 
de foc" a severinenilor, cu trei 
goluri In șapte minute. Aceas
tă spectaculoasă serie este des
chisă, in min. 53, de PAVEL, 
care înscrie, eu capul, de la 
16 m; min. 54, MĂNESCU iși

/. D. M. S. ANUNȚĂ
Autoturismele DACIA 1310 Berlină și Break se 

livrează pină la 30 iunie 1989 cumpărătorilor 
care au banii depuși la C.E.C. în cont pentru 
autoturism oînă la 30 septembrie 198}.

Livrările se efectuează tn baza numărului de 
ordine centralizat pe tară, indiferent de maga
zinul de Înscriere, după cum urmează, la ma

gazinele : 
BUCUREȘTI

PITEȘTI

BRAȘOV

BACAU

CLUJ
IAȘI

— pentru cumpărătorii cu domiciliul 
stabil In municipiul București 
județele Giurgiu și Teleorman.

— pentru cumpărătorii cu domiciliul 
stabil în județele Arees. Dîmbo
vița Olt. Prahova. Vilcea Dolj. 
Gorj.

— pentru 
stabil 
vasna.

— P -n ___ ._____________  __ .
stabil în județele Bacău Buzău. 
Neamț. Vraneea.

— pentru cumpărătorii eu domiciliul 
sta bil în iudetui Cluj.

— pentru cumpărătorii cu domfc’Hul 
stabil In județele Botoșani. Iași. 
Suceava Vaslui.

cumnărătorii cu domiciVul 
în județele Brașov. Co- 
Harghita. Mureș.
cumpărătorii cu domiciliul

Jiu, 
am- 

după 
echi-

Victor GAȘPAR
★

(min. 13 si 29). respectiv ște- 
fănescu (min. 56).

F.C.M. DEITA DINAMO TUL
CEA — POIANA ClMPINA 2—2 
(0—1) : Nedelcu (min. 75 — din 
11 m) si Dinescu (min. 89), res- 
Dectiv Nica (min. 44) si Nem- 
teanu (min. 52).

Relatări de la I. Zaharia, 
Tănăsescu.
gureanu, R. 
tina Nour. I.
Diaconu.

V. Apostol* S. 
Alexandrescu. 

Mîndrescu

1. PETROLUL
2. Progr.
3. Unirea
4. Gloria
5. C.F.R.
6. C.S.M.
7. Steaua Mizil
8. Pollt. lași
9. C. S. Botoșani

10. Poiana
11. Ceahlăul
12. Sim -1
13. Aripile Bc.
14. Prahova
15. Met. Plopenl
16. FEPA ’74
17. A.S.A. Expl.
18. Delta

Br. 
Focș.

Bz. 
Pașc. 
Sv.

I. 
un- 

Cris- 
Si I-

se 20 7 7 62-26 47
34 19 1 14 56-41 39
34 18 ------------ ""
34 18
34 16
34 16
34 17
34 16
34 15 4

4
3
3
5
2 

____2 
34 12 3 19 
34 9 6 19 
34 6 8 20

TG. JIU, 25 (prin telefon). — 
Grea, foarte grea est» salva
rea de la retrogradare, la 
potou, în ceasul al 12-lea I E- 
lectroputere a venit în orașul 
de pe Jiu cu intenția vădită 
de a obține „punctul salvator". 
Evident, echipa din „Bănie" 
s-a „betonat" în defensivă, a 
încercat să închidă toate cu
loarele spre buturile proprii. 
In aceste condiții, prima re
priză a fost ca joc și scor 
albă, fiind de reținut doar 
șutul „dintr-o bucată" al lui 
Gașpar, din min. 3, șut care 
a trecut razant cu „transver
sala".

La reluare. Pandurii (antre
nor — ex-dinamovistul Ion 
Marin) a „forțat" străpunge
rea redutei craiovene. Dar a- 
cest fapt a fost posibil în 
urma unei grave greșeli a 
portarului Dumitru (min. 56), 
care a trimis mingea negli
jent, cu mina, coechipierului 
Orbuleț, iar GUGU, pe fază, a 
interceptat și a expediat ba
lonul în poarta goală : 1—0. 
După gol, localnicii joacă la

★ ★
METALURGISTUL SLATINA — 

METALUL MANGALIA 9—2 (5—0) : 
Rădut (min. 13. 16. 62 si 73)
Păun (min. 28 si 51) Baicu (min. 
18). Candea (min. 31) și Din 
(min. 75) resDectiv Carastolan 
(min. 68 si 83).JIUT. PETROȘANI — MINERUL 
MOTRU 2—2 (1—1) : Lasconl
(min. 36) sl Bîcu (min 73) res
pectiv Dumitra (min. 42) si T. 
Baciu (min. 67).

electromur.es tg. mureș 
— F.C.M. CARACAL 2—0 (1—0) • 
Fanici (min. 19 si 53).

TRACTORUL BRAȘOV — CHI
MIA RM. VtLCEA 2—1 (1—1) • 
Mosoman (min. 22) si A a. va- 
sile (min. 72). respectiv Manga
lagiu (min. 2).GAZ METAN MEDIAȘ — ME
TALUL MIJA 3—3 (2—0) J Măr
ginean (min. 13 
79) si M. 
pectiv I‘

„conservarea rezultatului", iar 
Electroputere, nemaiavînd ce 
pierde, iese cu tot efectivul 
la atac, forțînd egalarea. Dar 
ineficacitatea atacantilor oas
peți, ca și buna organizare a 
defensivei gazdelor i-a privat 
de un rezultat mai bun. In 
final, Pandurii revin în ofen
sivă și in 
mări 
alizat 
după 
pase

A
Mureș).

PANDURII : Porojnicu 
BURUNTIA, GAȘPAR, 1. 
rin (min. 46 Andriucă). . 
lea — M. Popescu, ANDRO- 
NACHE, GHEORGIIE — BA- 
LUȚA, L. Marin. GUGU.

ELECTROPUTERE : Dumi
tru — BARBUCEANU (min. 70 
Zamfir), Cârbunaru, PRUNA, 
Ștefănică — Orbuleț, SORO- 
HAN (min. 54 Nanu), Firănes- 
cu — Petrișor. Crețu, Ghiță.

min. 80 iși vor 
avantajul prin golul re
de omniprezentul GUGU, 
un schimb spectaculos de 
cu Gheorghe : 2—0.
arbitrat Gh. Pop (Tg.

Ma- 
șo-

Aurel PĂPĂDIE

Ciobanu (min. 4) Sl Covaciu 
(min. 39). _ „ . uC. S. T1RGOV1ȘTE — I.C.l.M. 
BRASOV 2—2 (2—0): Badea (min. 
10) și Călin (min. 35 — din 11 m), 
respectiv Folbert (min. 55) și 
Gal (min. 78).

Relatări de la : Cr. Bugliea G. 
Tutu. Gh. Botezau. C. Gruia. M- 
Tacăl. P. ------- " •’
S. Manafu.
1. JIUL
2. Chimia
3. Electromures
4. FCM Caracal

Pandurii 
Sp. .30 Dec." 
I.C.l.M. Bv. 
Tractorul 
C. S. Tîrg. 
Met. Mija 
Gaz Metan 
Metalurgistul 
Min. Motru 
A. S. Drobeta 
Electroputere

16. Daeia Ptș.
17. Dunărea
18. Met. Mang.

Radu. M. Avanu si
47
41
41
39

7 64-23 
11 57-32 
10 57-48 
13 51-41
13 39-40 36 
15 32-28 " 
15 40-40
14 42-44
15 36-39

34 20 1
34 18 5
34 17 7
34 18 3
34 15 6

3
3
«
5 _
5 15 48-55
7 14 42-52
6 15 51-52
8

12 7
13 5 
12 C
8 8
1 4

3 13
2 14
6 12
6 12
2 15

15
15
15
16
16
15
17
17

3
34 15
34 15
34 15
34 14
34 15
34 15

35
34
34
33
33
33
32
32

DACIA PITEȘTI 5-1 (1-0)
încheie slalomul în careu cu 
un șut plasat de la 10 m, iar 
in min. 60 PAVEL finalizează, 
din nou, cu capul, din careul 
mic. In continuare, gazdele a- 
tacă susținut, astfel că în min. 
84 Mănescu, greu de oprit, este 
faultat in careu de Cazan și 
PALEA transformă, cu o exe
cuție de mare rafinament, pe- 
nalty-ul just acordat. Ultimul 
minut de joc aduce golul de 
onoare al piteșteniior, realizat 
de M. ZAMFIR, cu un șut din 
interiorul careului. Să mal a- 
mintim excelenta ocazie a lui 
Togan din min. 7 (singur în 
careu), marile ratări ale mult 
prea capriciosului Păuna (min. 
2, 25 și 38) și, în sfîrșit,_ dte 
o bară de ambele părți: 
(min. 71), respectiv 
(min. 79).

A arbitrat I. Chelaru 
cău).

A.S. DROBETA: Martalogu 
— lovan, DAVID, TIȚA, Sta
nică — BRICEAG (min. 46 Do- 
noată), MANESCU, PALEA — 
Păuna, Hortopan (min. 68 Tu- 
rea), PAVEL.

DACIA: Bratu — Tunaru.
Manolache. Cazan, Oiță — M. 
ZAMFIR, Șerban (min. 68 Di
ma), D. Innescu, Torni — TO
GAN, Preda (min. 46 Emilian).

Mugurel POPOVIC!

Palea 
Toma

(Ba-

gineau (min. 13 — din 11 m sl 
79) si M. Marin (min. 43) res
pectiv N. Tudor (min. 50) N. 
Rus (min. 72) si Năstase (min. 
80 — dl„ 11 m).SPORTUL „30 DECEMBRIE" — 
DUNAREA CALARASI 2—0 (2—0) I

Seria a III-a -----
SIRUNGUL ARAD

s.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.

34 
34 
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

16 
16
14
14
14
13
13
12 14

15
16
16
17
19

35’44
50-49
37- 44
38- 47
39- 63
35-52

35 
35
34
33
33
33
32
32
31
31
30
25
24

C.S.M. REȘIȚA 2-1 (1-0)

TIMIȘOARA — pentru 
stabil 
Timiș.

— pentru 
stabil 
Severin.

BAIA MARE — pentru 
stabil 
săud. 
Sălaj.

— pentru

cumpărătorii cu domiciliul 
în județele Arad. Bihor.

REȘIȚA

CRAIOVA

cumpărătorii cu domiciliul 
in județele Alba. Caras 

Hunedoara Mehedinți 
cumpărătorii cu domiciliul 

in județele Blstrita-Nă- 
Maramures. Satu Mare.

ARAD, 25 (prin telefon).
Meci hotăritor pentru arădeni 
(antrenor Marin Moraru) de a 
r amine în eșalonul secund. 
Aceștia au dominat perioade 
îndelungate, mai ales în prima 
parte, și, în final, au realizat 
o victorie meritată și prețioasă. 
Echipa oaspete (antrenor D. Fi- 
rițeanu), căreia îi era necesară 
o „remiză" pentru a nu mai 
aștepta rezultatele altor par
tide, a pus accentul pe defen- 

. sivă pină la deschiderea sco
rului. Aceasta s-a intîmplaț in 
min. 24. cînd fancu a trimis 
mingea in careu și fundașul 
PIRVU. cu capul, a înscris.

După pauză, jocul a fost mal 
vioi, oaspeții au inițiat multe 
atacuri și fazele frumoase au 
apărut la ambele porți. Iată 
două dintre ele: în min. 51, 
portarul Bocșa s-a remarcat, 
deviind în corner mingea tri
misă puternic de Sălăjan; după 
cinci minute, Stroia și Plăvițiu 
au luftat la 8 m de poartă.

★
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

METALUL BOCȘA 4—1 (1—0) I 
Oloșutean (min. 45). TImofte 
(min. 65), China (min. 74) șl 
Pascn (min. 76), respectiv Dra- 
gomir (min. 57).

GLORIA--- -
PROGRESUL 
(2-0) 
șl Dozsa 
tariu II 
Harbădă 
72).

ARMATURA
MICA TÎRNAVENI 2—J (1—2) i 
Marta (min. 43 și 49 — ultimul 
din 11 m), respectiv Ogrean 
(min. 2 — din M m), Mărginean 
(min. 23) șl Vereș (min. 79).

A.S. PAROȘENI VULCAN — 
UNIREA ALBA IULIA 3—1 (1—1): 
Lazăr 
(min.
(min.

F.C.

REȘIȚA — A.S.A. 
TIMIȘOARA 3—3 

A. Foaie (min. 14 și 54) 
(min, 39), respectiv Ho- 
(min. “ 
(min. 57) și Steop (min.

52 — din 11 m)

ZALAU — CHI'

★

Gazdele și-au mărit avantajul 
în min. 62: fundașul Szel a ur
cat pină în apropierea careu
lui advers, a centrat precis și 
UJVAR1, cu capul, a făcut 
inutilă intervenția lui Bocșa; 
2—0. După două minute, Sălă- 
jan, de la 5 m, a ratat una din
tre marile ocazii, ridicînd ba
lonul peste poartă I Scorul fi
nal l-a stabilit MARGINEANȚU 
(min. 68), la capătul uncia din
tre numeroasele sale incursiuni 
in careul Strungului : 2—1.

A arbitrat SL Rotărescu 
(Iași).

STRUNGUL : Clipa — Szel, 
PIRVU, MIHALACHE, Balint 
— LABU, Zollner (min. 57 Titi- 
hazan), Bolborea — UJVARI, 
Sălăjan (min. 71 Ghițaș), IANCU.

C.S.M. : Boșca — Sandu 
(min. 70 Neagu), Lupu, MA- 
TACHE, Telescu — Plăvițiu, 
Ianu, HODINA, PANDURU — 
Stroia (min. 81 Asandei). MAR- 
GINEANȚU.

Pompiliu VINTILA
★ 

„POLI- TIM. 34 24 7 3 91-37 55 
U.T.A. 34 23 1 10 86-39 47
Olimpia 34 18 8 a <4-29 44
Gloria B-ța 34 19 6 9 64-31 44 
Unirea A.l. 34 181 15 64-47 37 
P.C. Miram. 34 16 4 14 62-51 M 
A.S.A. Progr. 34 14 < 14 <1-55 34 
C.F.R. Tim. 34 15 4 15 45-46 34
Met. Bocșa 34 13 6 15 44-61 32
Armătura 34 15 2 17 39-62 32
Strungul 34 12 7 15 46-51 31
Gloria Reșița 34 13 5 16 41-66 31 
Chimica 34 14 2 18 64-59 3«
C.SJW. Reșița 34 14 2 18 45-47 30 
Min. Cavnic 34 14 2 18 50-56 30 
A.S. Paroșeni 34 12 3 19 37-61 27 
Dacia Mec. 34 11 2 21 37-79 24 
Avintul 34 4 6 24 22-85 14

1.
2.
3.
4.
5.«.
1.«.».

10.
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

. cumpărătorii eu domiciliul 
stabil in județele Dolj si Gorj.

— pentru cumpărătorii cu domiciliul 
stabil in Județele Brăila. Călă
rași. Constanța Ialomița. Tulcea 
Galati.

— pentru cumpărătorii cu domiciliul 
stabil In iudetui Sibiu.

Autoturismele DACIA 500 se livrează cumpă
rătorilor care au banii depuși pentru autotu
rism pină la 31 martie 1989.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru 
soanele care au banii depuși la C.E.C. in 
pentru autoturism, astfel :
AUTOTURISME OLTCIT CLUB

decembrie 1988
Vînzările se efectuează tn funcție de stocul 

de autoturisme si capacitatea zilnică de livrare 
a fiecărui magazin.

BRAILA

SIBIU

oînă la

per- 
eont

31

(min. 15 și 88) și Barbu 
46), respectiv Mitracu 

8).
MARAMUREȘ — AVIN

TUL REGHIN 3—1 (1—1) l COS-
tan (min. 14 — autogol). Ignat 
(min. 61) și Vase (min. 81 — din 
11 m), respectiv Săndulescu
(min. 33).

OLIMPIA I.U.M. SATU
— MINERUL CAVNIC 5—1 
Ardelean (min. 48 și 51), 
(min. 64), Silaghi (min. 
din 11 m) și Andreicut (min. 81
— autogol), respectiv Buia (min. 
56).

GLORIA
ARAD 3—1 , . _____
36), Florea (min. 48) șl N. 1.™ 
nea (min. 63). respectiv Cheregl 
(min. 57).

DACIA MECANICA ORA ȘTIE — 
C.F.R. TIMISOARA 0—1 (0—1) :
Simcelescu (min. 20).

Relatări de la : C, Crețu. P. 
Fuchs. N. Danciu, P. Comșa. Ov. 
Nemeș, șt. Vida și I. Toma.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
numerele extrase 

TRAGEREA LOTO 2 DIN 
IUNIE. Extragerea I: 21 2 
55; extragerea a Il-a: 23 
39 34; extragerea a III-a:

MARE 
(O—O): 
Palcsa 
66 —

BISTRIȚA — U.T. 
(1—0) ! Ciocan (min. 
..........................  Ma-

LA 
25 
13 
11 

J3 Oi, CAViagcxco a ,».<>. 14 
60 75 72. Fond total de cîști- 
guri: 530194 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 25 IUNIE. 
1. Ascoll — Lazio X; 2. Bologna 
— Milan 2; 3. Como — Napoli 2; 
4. Inter — Fiorentina 1; 5. Ju
ventus — Verona 1; 6. Lecce — 
Torino 1; 7. Pisa — Pescara X; 
8. Roma — Atalanta 1; 9. 
doria — Cesena 1; 10. 
Mizil — Petrolul 1; 11. 
Buzău — F.C.M. Brăila 
Tractorul — Chimia Rm. 
1; 13. Gloria Bistrița -
Arad 1. Fond total de ciștiguri 
1 503 879 lei.

13.

Samp- 
Steaua 
Gloria 
1; 12. 
vîlcea

U. T.

Stea.ua
electromur.es


PENTATLONIȘTII NOȘTRI CONDUC DETAȘAT
(Urmare din pag. D

abia după ultimele asalturi, cela 
mai multe dintre ele la capătul 
unor frumoase acțiuni. Exis
tența unui permanent echili
bru este argumentată și de 
faptul că între învingător, ita
lianul Emanuelle Santoro, și 
cel de al cincelea clasat (Lu
cian Țintea) există o diferență 
de doar trei tușe: 33 la 30, 
mai mult chiar, între al doilea 
(Cornel Isac) și al treilea (po
lonezul Jacek Suszczynski) fi
ind consemnată egalitatea (32 
v), dar cu avantajul victoriei 
directe de partea pentatlonis- 
tului nostru. Ținînd, deci, sea
ma de pozițiile componenților 
ei, «cliipa România I a luat un 
avans substanțial încă din 
start, devansând formația Bul
gariei (cu 375 p) și pe cea a 
Poloniei (cu 425 p.).

Cu mult interes au fost etg. 
teptate întrecerile de duminică, 
ele desfășurîndu-se în două 
puncte opuse ale Capitalei s 
bazinuA „23 August" șj poligo
nul Tunari. La o oră suficient 
de matinală, componenții echi
pelor prezente la start și-au 
disputat întâietatea înotând 
400 rn în stil liber. Spre satis
facția noastră, ocl mai bun a 
fost juniorul Adrian Toader, 
cane a înotat în 3:21,1, obți
nând 1 264 p, el fiind urmat la 
doar 5 zecimi de Cornel Isae, 
care avea, astfel, să treacă, 
după două probe. înaintea ita
lianului E. Santoro în clasa
mentul general, cu un minim 
avans de 10 p, ceea oe a lăsat 
lupta deschisă — în prim-plan 
se afla și polonezul J. Suszczyn
ski — pentru următoarea probă, 
tirul. Să notăm că. pe echipe, 
înotul a revenit italienilor, în
să, prin plasarea pe treaipta 
secundă, prima noastră echi
pă a reușit să-și mărească de
calajul față de Polonia, urmă
toarea în clasamentul general, 
la 533 p.

Disputele de la poligonul 
Tunari, care au avut loc du
pă-amiază, au dat câștig cte 
cauză lui Lucian Țintea, el 
trăigind precis și detașindiu-se 
dar de adversari, în timp ce 
întrecerea pe echipe a revenit 
formației Poloniei, care a mai 
redus, astfel, handicapul la 
488 p. în schimb, Cornel Isac, 
care a venit pe locul 13, a ce
dat întâietatea in clasamentul 
general polonezului J. Susz
czynski, dar acesta este talo- 
nat îndeaproape de sportivii 
noștri, capabili să refacă di
ferența minimă ' cu care ei 
conduce.

rezultate tehnice : SCRI
MA — individual : î. Emmanuele 
Santoro (Italia) 1 050 n (33 V). 2. 
Cornel Isac (România I) 1 025 p 
(32 v), 3. Jacek Suszczynski (Po
lonia) 1 025 t> (32 v). 4. Marian 
Gheorghe (România I) 1000 p 
(31 V). 5. Lucian Țintea (Româ
nia D 975 o (30 V).... 10. Dragoș 
Pătrul (România II) 825 o (24

V)_ _ 13. Ladislau Horea '(Româ
nia m 725 p (20 ▼) ; echipe : 
L România I 3 OM p. 2. Bulga
ria 2 625 o. 3. Polonia 2 575 p, 4. 
ItaHa 2 3Oo n. 3. România n 2 271,
8. România j. 1 750 p : ÎNOT — 
individual: Adrian Toader (Româ
nia j.) 1 264 p (3:21,1), 2. Cornel 
Isac 1 260 p (3:21.61. 3. Umberto 
Mazzini (Italia) 124# p (3:23.2)...,
9. Marian Gheorghe 1180 p
(3:31,5), IO. Lucian Țintea 1180 p 
(3:31,7)..., 13. Dragoș Pătrul 1124 
p (3:38.5), 14. Marian Stofele
(România j.) 1 120 p (3:39.3; e- 
chfpe : 1. Italia 3 704 p, 2. Româ
nia I 3 620 p. 3. Polonia 3 513 p, 
4. România j. 3 480 p, 5. Bulga
ria 3 330. 8. România n 3 070 p. 
TIR — individual : 1. Lucian
Țintea 1150 p (192). 2. PlotrMa- 
elaszezyk (Polonia) 110g (189).
3. Marian Gheorghe 1 090 (188)...
M. Ladislau Horga 985 (181)... 13. 
Cornel Isac 940 (178) ; echipe :
1. Polonia 3 225 p. 2. România I 
3 IM p. 3. Bulgaria 2 925 p. 4. 
România □ 2 910 p. 5. Italia 2 685 
p, 8. România 1. 2 640 n.

CLASAMENT GENERAL — in
dividual : 1. J. Suszczynski 3 328 
0, 1. L. Țintea 3 305. 3. M. Gheor
ghe 3 270 p. 4. C. Isac 3 225 p, 
8. E. Santoro 3 218 p. 8. L De
vonian (Bulgaria) 3 144 p ; echi
pe : 1. România I 9 8M p. 2. Po
lonia 9 31a p, 3. Bulgaria 8 890 B,
4. Italia 8 699 P. 5. România K 
8 355 p. 6. România 1. 7 870 p.

Astăzi, pe un traseu in Par
cul I.O.R.. de ia ora 11. are loc 
proba de cros.

Tradiționala Intilnire de înot România — Polonia

DIN NOU, FETELE SI-AU DOVEDIT
Tradiționala întâlnire inter

națională amicală de înot din
tre echipele de seniori ale 
României și Poloniei s-a desfă
șurat la sfîrșitul săptămânii 
trecute în piscina olimpică des
coperită din parcul sportiv 
bucureștean „23 August".

La feminin, disputa a fost 
dominată de sportivele românce, 
învingătoare cu 121—70 p, în 
timp ce la masculin oaspeții 
s-au impus cu 114—77. La total, 
echipele României sînt 
frunte cu 198 la 184 p.

Am remarcat cu acest prilej 
reintrarea în competiții a 
medaliatei olimpice No, mi 
Lung, sosită prima în probele 
de 400 m mixt și 400 m liber. 
Speranțe în comportări tot mai 
bune, în continuare, ne-au dat 
sprinterele noastre (Tamara 
Costache și Luminița Dobres
cu), după cum au confirmat as
pirația spre performanțe supe
rioare Corina Dumitru și Diana 
Ureche, aceasta din urmă de- 
punîndu-și, de pe acum, candi
datura la medaliile Campiona
tului European de juniori din

ÎN „CUPA MONDIALA" LA
In concursul con tind pentru 

„Cupa Mondială" la șah, des
fășurat la Rotterdam, s-a im- 
Îus olandezul Jan Timrnan. 
n ultima rundă : Nunn — 

Karpov 1—0 (!) ; Timrnan—■
Seirawan 1—0 ; Hjartarsson— 
lusupov remiză ; Elvest — 
Sax 1—0 ; Salov—Short 1—0; 
Vaganian — L. Portisch re
miză 1 Nogueiras — Sokolov 
remiză. Clasament; 1. Timrnan 
10,5 p ; 2. Karpov 9,5 p ; 3,
Vaganian 9 p ; 4. Nunn 8.5 p ; 
5. Van der Wiel, Sokolov, 
Salov, Elvest cîte 8 p j 9. 
Short 7,5 p ; 10. Seirawan 7 p |

în

11. Nogueiras, lusupov, Sax 
câte 8,5 p etc.
• VARȘOVIA, 24 (Agerpres). 

Turneul feminin de la Piotrkow 
Tribunalski a fost cîștigat de 
Svetlana Matveeva (U.R.S.S.), cu 
10 puncte din 13 posibile, ur
mată în clasamentul final de 
Xe Tziun (R. P. Chineză), Ke- 
tevan Kahiani (U.R.S.S.) cu 
cîte 8,5 p, Gabriela Stanciu 
(România), Grazyna Szmaczinska 
(Polonia). Brigite Burthardt 
(R. D. Germană) — cu cîte 7,5 
p. Margareta Mureșan (Româ
nia) s-a situat pe locul 9, eu 
P P.

« - - 
luna iulie, de la Leeds. Dintre 
băieți, putem să-i amintim doar 
pe Flavius Vișan și Cristian 
Ponta, învingători în câta o 
probă.

REZULTATE TEHNICE : 100 m 
Uber fete — 1. L. Dobrescu 56.80 ; 
2. T. Costache 56,91 ; 200 m liber 
băieți : 1. C. Ponta 1:56,38 ; 4. R. 
Bandi 1:57,90 : 400 m mixt fete — 
1. N. Lung 4:53,75 ; 3. D. Ureche 
5:02.22 ; 2N m mixt băieți — 1. 
D. Plerko (POL) 2:18,02 : 3. C. 
Hazotă 2:17.03. 4. L Bene 2 21,37 ; 
200 m spate fete — 1. A. Pă- 
trășcoiu 2:18,79 : 4. A. Croitorii 
2:22.31 : IM m spate băieți — 1.
C. Nadecky (POL) 59.97 ; 8. M.
Crișan isn.03 ; 4. N. Butaeu
1:02.68 ; IM m bras fete — 1. 
A. Peczak (POL) 1 n2,02 ; #. M. 
MMea 1:15,77 : 4. T. Costache
1:16.80 : 2M m bras băieți — 1. 
P Kisielewskl (POL) 2:27,28 ; 3.
D. Drăguleț 2 21.47 : 4. L. Bay
2:32.74 ; 4X20» m liber fete —
România 8:34,08 ; Polonia 8:52,69; 
băieți — Polonia 7:56,47 : Româ
nia 8U9.91 : 50 m liber băieți — 
1. P. Wawrzynklewlcz (POL) 23,78
— - rec. polonez ; 2. I. Mușat
1. T. Costache 26.11 ; 2. L. Do-
24.01 ; 4. R. Șoviar 24,48 ; fete — 
brescu 27.04 ; 200 m fluture bă
ieți — 1. R. Szukala (POL)
2:05.M : F. Vișan 2:08.42 ; 4. F. 
Nitu 2:11.91 ; 10o m fluture fete
— 1. D. Ureche 1:03.99 : 2. C. Du
mitru 13)4.48 ; 400 m Uber băieți
— 1. P. Albinskl (POL) 4:08,22 ;
2. C. Ponta 4:09.89 : 3. R. Bandd
4:11.33 : fete — 1. N. Lung
4:24,91 ; 3. Carmen Roșloru
4:27.45 ; 2M m spate băieți — 
1. M. Sedrowskl (POL) 2:10,84 ;

SUPERIORITATEA
3. N. Butaeu 2:12.42 : 4. M. Crl- 
șan 2112.87 ; IM m spate fete —
1. A Pătrășcohi 1:04.78 : 2. A.
Croltoru 1:07.0# : 100 m bras
băieți — 1. P. Kisielewskl 1:08,43;
2. L. Bay 1:09,52 ; 4. D. ~ '
let 1:10,40 : 200 m bras
1. A. Peczak 2:38,54 ; 3. 
dea 2:44,98 ; 4. G. Hartan 
4X100 m Uber băieți — 
nta 3:32.44 : Polonia 3:33,37 ; fete 
— România 4:00,17. Polonia 
4:17,09 ; 2M m liber fete : 1. L, 
Dobrescu 2:02,50 ; 2. N. Zgondea 
2:08,42 ; 3. J. Gierek 2:08,70 ; 40. 
A. Wloch 2:09,29 ; IN m Uber 
băieți : L K. Cwalina 52,M ; 2.

“ R. Sovar 
53,66 ; 4. P. Wewrzynklewlca
54,22 ; 2M m fluture fete : 1. C. 
Dumitru 2:16,97 ; 2. L. Comaa
2:19,54 5 3. A. Urynluk 2:22,03 i
4. J. Iskierka 2:23,52 ; IM m flu
ture băieți : 1. F. Vlșan 56,07 ;
2. R. Szukala 56,61 î 3. F. Nițu 
56,73 (nr. jun., v.r. 57,15) ; 4. M. 
Ostrzyckl 59,35 : 2M m mixt in
dividual fete : 1. A. Pălr&școlu 
2:19,82 î 2. C. Georgescu 2:21,92 s
3. A. Peczak 2:22,15 ; 4. M. Gal-
was 2:30,15 ; 400 m mixt indivi
dual băieți: 1. R. Sztuka 4:39,54; 
2. D. Plerko 4:40,65 ; 3. C. Ponta 
4:40,88 ; 4. D. Drăguleț 5 :M,21 ; 
8M liber fete : 1. N. Lung 8:56,2»; 
2. C. Roșiorii 8:57,69 ; 3. J. Gle- 
rek 9:02,91 ; 4. A. Wloch 9:14,801 
1 500 m Uber băieți : 1. P. Al- 
blnskt 15:48,70 ; 2. C. Hazotă
10:12,28; 3. M. Sosczynski 16:44,28;
4. L Bene ' ' ’ " ~
mixt fete : 1. ________, . .
2. Polonia 4:27,75 ; 4 X 100 m
mixt băieți: 1. Polonia 3:56,75 1 
2. România 4:00,34.

Doru Dinu GLAVAN

R. Macovd 53,65 ; 3.
-----  4. P.

în C.E.

GRECIA

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE ATLETISM
f Urmare iin oag lî

stabilit, de asemenea, zeci de 
recorduri, printre care 5 mon
diale, în aer liber și în sală, 
2 recorduri europene.

Un rezultat de asemenea deo- ‘ 
sebit este cel de 7,08 m, obți
nut de hunedorcanoa Marieta 
Ilcu, la săritura în lungime, 
chiar dacă, la ora transmisiei 
noastre, proba nu se încheiase. 
Iată cîteva dintre rezultatele 
tehnice înregistrate :

FEMEI : Mm: 1. 
Oantâ (Rapid) 51.47; 2.
Gămălie (Dinamo) 51.95 : __
niela Pleșca (CS Brăila) 52,92; 4. 
Luminița Koch (CS Tlrgoviște) 
53,33 ; 5. Doreen Fahrendorf
(R.F.G.) 53,71 ; 3 OM m : 1. Paula 
Ivaa (Olimpia) 8:39.70 ; 2. Vio
rica Ghlcan (Voința Tg, Jiu)

lolanda 
Daniella 
3. Da-

Drăgu- 
fete — 
M. Mi- 
2:58,23 1
Ro-mâ-

16:45,24 ; 4 X IM m
România 4:22,63 ;

1.

de baschet masculin

U.R.S.S 81-80 !

„CROSUL
(Urmare din oag. 1)

te la finiș. Și nu altfel s-au 
petrecut lucrurile și cu fetele, 
Corina Ionescu (București), 
Stela Apetrei șl Rozalia Stana 
(ambele din Constanța) deta- 
țîndu-se de pluton. Dar nu 
mai puțin temeinic, am zice 
chiar tulburător, a apărut de
mersul veteranilor, veniți la 
Constanța pe cheltuiala lor și 
in virtutea unei iubiri stator
nice. Pentru că soții Adumi- 
tresei din Iași, Ana și Con
stantin, ambii de 64 de ani, 
Anton Ionescu și Iosif Botoș 
(din Capitală), cel dintîi de 79, 
celălalt de 76, fostul multiplu 
recordman național Dumitru 
Tilmaciu, și dînsul curînd sep
tuagenar, Petre Grozăvescu 
din Caransebeș (58 de ani), 
asta au și probat aici, biruind 
„au ralanti" cei 10 km: că sînt 
In măsură să adauge nu ani 
vieții lor, cit viață anilor, 
îmbătrânind frumos și demn, 
dacă nu chiar vindecîndu-se 
de senectute prirvtr-o mișcare 
mereu reînnoită.

Intr-un moment în care 
C.J.E.F.S. Constanța — prin
cipalul responsabil al manifes
tării, sprijinit cu toate forțele 
pe plan local și județean — a 
fost reprezentat de neodihna 
fostului campion mondial de 
lupte Ion Draica și, deopotri
vă. de... alergarea cumpănită a 
Elenei Frîneu, cândva campi
oană a lumii cu reprezentati
va de handbal, in prezent se
cretară a forului amintit, o 
categorie aparte au constituit-o 
copiii. Foarte numeroși și, ca
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să zicem așa, alergând și în 
contul zilei de mâine. Dintre 
cei care și-au văzut visul cu 
oahii, acoperirea întregului 
parcurs, cei mai rapid s-a a- 
rătat Ionuț Pastoriu, din Bucu
rești, elev în clasa a IlI-a, 
supravegheat și „antrenat" de 
tatăl său. Dumitru, de profe
sie maistru mecanic. Dar la 
fel de demne de elogii ni s-au 
înfățișat și prestațiile perseve
rente ale localnicilor Con
stantin Stoica. Sorin Cimpoia- 
șu și Mihai Andrei. Filimon, 
acesta din urmă fiind laurea
tul „Top-ului 12“ la tenis de 
masă, grupa 10—12 ani.

Ultimilor clasați nu le-a mai 
venit rîndul, din păcate, nici 
la diplomele trimise de C.I.O., 
cu semnătura președintelui 
Juan Antonio Samaranch, nici 
la tricourile oferite de firma 
„Adidas". Dar pe fețele lor, 
după o clipă de omenească 
dezamăgire, s-a reinstaurat se
ninul. Pentru că ei nu vruse- 
seră altceva decît să participe, 
dăruind motive în plus pentru 
transformarea „Crosului Olim
pic" ’89 într-o reușită, cu pes
te 3000 de concurențl și tot a- 
tîția câștigători. Nu în luipta 
cu adversarii, căci n-a existat 
acest termen. Toți au fost 
parteneri de întrecere, iar 
lupta s-a purtat la nivelul fie
căruia cu sine însuși, pentru 
măcar un strop în plus de să
nătate și de voie bună sau 
pentru amînarea bătrîneții. în 
rîndul câștigătorilor am cute
za să-i includem și pe organi
zatori, a căror muncă n-a fost 
nici simplă, nici ușoară.

8:42,61 ; 3. lulia Beșliu (Știința 
CFR Bacău) 8:45.04 : 4. Elena FI- 
datov (CSM Tulcea) 9:02,55 ; 5. 
Kim Chuang Me (R.P.D. coreea
nă) 9:02,91 ; 100 m.g. : 1. Mihaela 
Pogăceanu (Rapid) 12:89 ; 2. Li
liana Năstase (CSU Galati) 13:08;
3. Daniela Pizbac (Victoria) 13:97;
4. Florina Neder (Dinamo)
400 m.g, : 1. lolanda Oanță 
2. Cristieana Matei (CSM 
Craiova) 55:90 : 3. Chen
Mel (R. P. Chineză) 56:8« ;

14:04; 
55:89 ;
Unlv. 
Dong 

».
Alina Buhuș (CSM Univ. Craio
va) 56:91 ; 5. Camelia
(IEFS) 58:19 ; greutate : i. ,»»•- 
haela Loghin (Steaua) 18,90 m ;
2. LivLa Meheș (CSM Univ. Crg-
iova) 18.75 m ; 3. Jea.na Ciobanu 
(Dinamo) 17,83 m. 4. Atena VI- 
burova (Cehoslovacia) 16,74 m ; 
disc : 1. Elisabeta Neamtu (IEFS) 
61,70 m ; 2. Floarea Vleru (CSM 
Univ. Craiova) 61.04 m ; 3. Ma
riana Lengyd (CSM Univ. Cra
iova) 60.50 m ; 4. Andreea Thlmm 
(R. D. Germană) 60,44 m ; BĂR- 
BAȚI : 400 m : 1, L. Martinez
46,43 : 2. V. Torge 46,70 ; 3. A. 
Pavo (totl Cuba) 46.79 ; 4. D. Co- 
jocaru (Dinamo) 47.03 : 5. M.
Rădos (Metalul Hunedoara) 48,35: 
1 5M m : 1. I. Elena (Steaua)
3:44.25 ; 2. P. Drăgoescu (Jiul
Petroșani) 3:44.92 ; 3. A. Tehami 
(Algeria) 3:45.78 : 4. V. Slouka 
(Cehoslovacia) 3:46.73 : 5. V. co
rola (CSM Pitești) 3:47.59 : 110
m.g, : 1. L. Giurgian (Dlnamo)
13.74 ; 2. G. Boroi (Steaua) 13.93 :
3. M. Oaidă (Dinamo) 14,29 ; 4.
l. Pădoianu (IEFS! 14.62 ; 400
m. g. : 1. Fr. Velasco 50,41 ; : 
Orlider (ambii Cuba) 50.72
M. Mateescu (Dinamo) 50,80
C. P nescu (Dlnamo) 51,08; a.
N. Blldivicl (Turda) 54.4.2 ; înăl
țime : 1. S. - - -
Craiova) 2,20 
(Steaua) 2 90
(Steaua) 2,20

Jianu
1. Ml-

1,
A.
V.

2. P. 
i ; 3.

4. 
s.

1. Matei (CSM Univ.
2. E. Popescu

C. Militaru 
Stan (CSSA 
; 5. z. Ku- 

2,10 m.

m ; 
m : 

(oicouai â.zu m ; C. .£ 
Clui-Nanoca) 2.10 m : 
nisda (Cehoslovacia) __  —.

Rezultatele celorlalte probe le 
vom publica în numărul de mll- 
ne al ziarului nostru.

3.

La Zagreb, Campionatul Eu
ropean de baschet masculin a 
programat semifinalele. In pri
ma dintre ele, reprezentativa 
Greciei (din nou cu un Nikoa Ga
liș extrem de eficient, care a în
scria 45 de puncte !) a învins 
la minimă diferență — 81—80 
(45—44) — echipa Uniunii Sovie
tico. In cea de a doua întîl
nire semifinală, echipa Iugo
slaviei (Drazen Petrovlci — 24 
de puncte) a întrecut-o pe cea 
a Italiei cu 97—80 (52—43), in-

tr-un meci pe care gazdele l-au 
dominat în permanență, con- 
ducînd uneori și la 20 de punc
te diferență. Pînă la închiderea 
ediției, rezultatul finalei dintre 
selecționatei» Iugoslaviei și 
Greciei nu ne-a parvenit. în 
alte meciuri de clasament : 
Spania — Bulgaria 108—85 
(60—47) și Franța — Olanda 
107—100 (91—91, 53—41). Echi
pele Spaniei șl Franței vor 
juca pentru locul 5.

A 103-a OARĂ LA WIMBLEDON!
Nici nu s-au stins bine e- 

oourile turneului de la Ro
land Garros, cu rezultatele 
sale finale mai mult decît 
surprinzătoare, și iată că lu- 
lumea tenisului s-a pregătit 
pentru o nouă confruntare. 
Este vorba de Campionatele 
Internaționale ale Marii Bri
tanii, cunoscute, desigur, mai 
bine sub numele de „Turneul 
de^la Wimbledon".

Erie știută, fără doar și 
poate, valoarea acestui con
curs : între cele patru care al
cătuiesc Marele Șlem (In
ternaționalele Franței, ale A- 
ustraliel, ale Statelor Unite 
ale Americii și ale Marii Bri
tanii), Wimbledonui este cel 
mai rivnit.

Tocmai de aceea au acope
rire protostele vehemente, 
din ultimii trei ani, ale jucă
torilor și jucătoarelor referi
toare la perioada mult prea 
scurtă — doar două săp
tămâni — dintre cele două 
mari confruntări ale tenisu
lui mondial Doar două săp
tămâni ân prezent, in timp ce 
înainte erau aproape două 
luni, la ora startului jucătorii 
trebuind să se fi acomodat 
deja cu cerințele celei mai 
rapide suprafețe de joc, iar-

a• IERI, în ultima etapă
campionatului Italiei : Ascoll 
Lazio 0—0, _______ _____

1—4, Como — Napoli 0—1, Inter
— Fiorentina 2—0, Juventus — 
Verona 3—0, 
3—1, Pisa
— Atalanta 
Cesena 2—0. 
1. inter 58 
Milan 46.
Sampdoria 39, 6. Atalanta 36. Au 
retrogradat : Pescara, Torino, 
Pisa șl Como
• SURPRIZA, tn finala C.E. 

de juniori n (până la 16 ani), 
competiție desfășurată la Edin
burgh : echipa Arabici Saudite a 
dispus de reprezentativa țării 
gazdă, Scoția, cu 5—4. după 
executarea loviturilor de la 11 
metri ! Scoțienii au condus la 
pauză cu 2—0 dar la încheie
rea timpului regulamentar sco-

Bologna Milan

Lecce >— Torino 
— Pescara 1—1, Roma 

2—1, Sampdoria — 
Pe primele locuri: 
p. 2. Napol! 47, 3. 
4. Juventus 46, 5.

rul a fost egal : 2—2. Pentru
locul 3, alt rezultat neașteptat : 
Bahrein — Portugalia 3—o (1—0) 1
• ÎN PRELIMINARIILE C.M.

(zona Africii, grupa B) : Ma
lawi — Kenya 1—0 (0—0). In
clasament 1 Egipt 4 P (3 j), 
Malawi 4 o (4 1). Kenya 3 o (4 
j), Liberia 3 p (3 j).
• TURNEUL de la Seul a con

tinuat cu partidele din semifi
nale : Brondby (Danemarca) — 
Coreea de Sud 2—0 (2—0) ; Ce
hoslovacia — Benfica Lisabona 
5—2 (2—0).
• FINALA DE CUPĂ, tn Felo

nia. la Olsztyn (pe teren neu
tru), Legia Varșovia a dispus 
cu 5—2 (3—1) de Jagelonla Bya- 
llstok. Astfel, din Polonia, vor 
juca : în C.C.E. — Ruch Chor- 
zow : în C 2 — Legia ; In C 3 
— G.K.S. Katowiee si Gornîk 
Zabrze.

ba (zgura oferind o frecare 
mult mai mare suprafeței 
mingii și, deci, încetinind 
mult viteza acesteia). Vrem 
să spunem că ceea ce s-a in
tim plat la Roland Garros 
(unde prioritate au avut min
gile puse în joc printr-un ser
viciu de forță medie, stilul 
liftat din spatele terenului ba
zat pe mobilitate mare 
încurajat de tenacitatea 
combativitatea adepților 
nu se va repeta acum, 
puțin teoretic. Intră în 
nă “ serviciile explozive, 
mate de 
punctele 
țiuni în 
execuție 
cisive.

Au trecut, deci, două 
tămîni de la ultima minge 
putată pe zgura pariziană. O 
nouă ediție a Turneului de la 
Wimbledon, a 103-a, va înce. 
pe, azi, pe terenurile de la 
All England Tennis Club. Iar 
marii învinși de la Roland Garroș 
— și nu ne gîndim doar la fi- 
naliștii Steffi Graf și Ștefan 
Edberg, ci șl la Gabriela Sa
batini, la Ivan Lendl, la John 
Mc Enroe, Jimmy Connors 
sau Mats Wilander (Martina 
Navratilova și Chris Evert, la 
33 și, respectiv, 35 de ani nu 
au participat, rezervîndu-se 
pentru Wimbledon...) — sînt 
așteptați să se revanșeze, a- 
vînd, de astă-dată, drept la 
replică pe suprafața lor favo
rită. Aceasta, în timp ce 
„noul val“ (Arantxa Sanchez, 
Michael Chang, Conchita Mar
tinez, Mary-Jo “ 
Monica Seles) e 
confirme.
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veniri Ia fileu șt 
încheiate rapid. Ac- 
care forța, viteza de 
și intuiția devin
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Fema ridez, 
așteptat să

STANESCU

• înaintea turneului de Ia 
Wimbledon s-au desfășurat 
cîteva alte întreceri de... aco
modare : la Eastbourne. în fi
nală : Navratilova — Reggi
7—6. 6—2 ; tot aici, în turneul 
rezervat jucătoarelor sub 21 
de ani, în finală : Jana No
votna—Arantxa Sanchez 6—3, 
5—7. 6—1. Finale masculine, la 
Wentworth: Curren — Willan- 
der 6—2. 6—4 ; Ia Hoylake l 
Becker—Lundgren 7—5 6—4.
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