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MOTOCROSIȘTil ȘI-AU DESEMNAT 
LAUREAfll PE ANUL 1989

CAMPIONATE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI
COMPETIȚIE DE RIDICAT 

NIVEL LA ATLETISM
• Paula Ivan — nr. 1 în lume la 3000 m • Ma
neta Ucu — a treia săritoare română peste 
7,00 m • Liliana Năstase - excelent record 
la heptatlon • Viorica Niga - revelația 

cursei de 800 m

Așa cum arătam in cronica 
noastră anterioară, o perfor
manță de valoare internațio
nală a înregistrat sâiritoarea în 
lungime Marieta Ilcu. Eleva 
antrenorului Ștefan Beregsza- 
szi a obținut duminică un re
zultat de 7,08 m, deocamdată 
singura ei cifră peste 7,00 m. 
Marieta Ilcu devine astfel a 
treia săritoare din țara noas
tră cane reușește o săritură 
peste granița oelor 7 metri, 
încă valabilă pentru consacra
rea internațională. în general 
proba de săritură in lungime 
a prilejuit un buchet de cifre 
demne de luat în seamă.

Un bun rezultat a reușit, de 
asemenea, gălățeanca Liliana 
Năstase în proba hop talonu
lui, desfășurată însă in afară 
de concurs, dar cu participa
rea a tot ceea ce are mai buin 
această dificilă probă in țara 
noastră. Eleva antrenorului 
Dotru Crișan a reușit acum cel 
de al treilea său record na
țional, în 1989. de data aceas
ta cu 6602 p. Dintre cifrele 
Parțiale vom sublinia în mod

special rezultatul 
de 6,78 m în
registrat la sări
tura în lungime.

Mare® surpriză 
a actualei ediții a 
„■Internaționalelor" 
se numește Vio
rica Niga, alergă
toare de la C.S.M. 
Suceava (antrenor 
Mihai Axinte). Cu 
un finiș impetuos, 
ea s-a impus net 
în cursa de 800 m, 
în care a înregis
trat un rezultat 
bun: 1:59,02. Fini
șul său a fost re
almente fără re
plică. deși EIJa 
Kovacs, Violeta 
Bealea și celelalte 
specialiste ale dis
tanței nu se poate
spune că nu s-au străduit pen
tru un loc rit mai bun și o 
performanță pe măsură.

Doina Melinte, principală fa
vorită la 1500 m, a găsit in 
colega ei de club, Maria Pîn- 
tea, o adversară care i-a opus 
o dîrză rezistență. Clasa supe

Momentul in care Paula Ivan a depășit-o 
pe Viorica Ghican în finalul cursei de 3 000 m 

Foto : Aurel D. NEAGU

rioară a Doinei, bogata ei ex
periență oompetiiională, au a- 
jutat-o pe campioana mondială 
indoor din acest an șă .încheie

Romeo VILARA

(Continuare în nao a 4-a)

PENTATLONIȘTII NOȘTRI ÎȘI MENȚIN 
AVANSUL ÎN CLASAMENTUL GENERAL
• Cornel Isac, învingător la cros, a trecut pe locul al 
doilea • Azi și mîine, la Stadionul Olimpia, dispute 

decisive la călărie
S-a consumat ieri cea de a 

patra probă a celei de a 31-a 
ediții a Campionatelor inter
naționale de pentatlon modern 
ale României. Pe un traseu, 
amenajat în Parcul I.O.R. din 
cartierul Titan, devenit acum 
familiar participanților la în
trecerile de pentatlon modern 
organizate în țara noastră, oei 
23 de sportivi care au trecut 
cu bine primele trei probe 
ș-au aliniat la startul crosului. 
Spre deosebire de alte ediții, 
de data aceasta organizatorii 
au oferit concurenților un tra
seu de 2000 de metri, prevă
zut — conform regulamentului 
— cu diferite urcușuri și oo- 
borișuri pe pante naturale, al
te obstacole, traseu parcurs 
de două ori. Ceea ce a fost 
cel mai neplăcut, atît pentru 
competitori, cit și pentru or
ganizatori. a fost faptul că la 
ora primului start, fixat la ora 
11. a sosit și... ploaia. Este a- 
devărat nu una torențială, dar 
suficientă totuși, pentru a în-

greuina parcursul și a măiri di-
ficultatea examenului pe caro 
urmau să-l susțină pentatlo- 
niștii.

Ceea ce este de subliniat 
din capul locului e cursa im
petuoasă făcută de componen- 
tul echipei noastre reprezen
tative Cornel Isac, recunoscui 
pentru calitățile sale de bun 
alergător. Cu o dozare judi
cioasă a efortului, cu un ritm 
adecvat pe fiecare porțiune a 
traseului, tînărul pentatlonist 
român s-a impus cu un avans 
de cinci secunde în fața celui 
de-al doilea clasat, polonezul 
Mariusz Grelevicz. învingăto
rul a realizat timpul de 13:43,0. 
performanță cotată cu 1096 de 
puncte în tabela internaționa
lă. în felul acesta, Cornel Isac 
a trecut pe poziția a doua a 
clasamentului general indivi
dual, făcînd un schimb de

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

De azi, la lași

DOTAT CU „
Marea sărbătoare a celor mai 

mici practicant! ai sportului cu 
mingea la coș — Criteriul Na
țional de minibaschet dotat cu 
.Cupa Pionierul", aflat la edi
ția a 23-a — se desfășoară, 
pentru prima dată, la Iași, cen
tru cu o veche și frumoasă tra
diție în această disciplină spor
tivă. Organizatorii (F.R. Bas
chet. cu sprijinul C.N.O.P., în 
colaborare cu Inspectoratul șco
lar județean, C.J.O.P.. C.J.E.F.S. 
C.S.Ș. Unirea și Casa pionieri
lor și șoimilor patriei) au luat 
măsuri pentru ca oei 1500 de

Nici In ultima etapă (a 6-a), 
desfășurată duminică pe tra
seul de la Cimpina, în excelen
ta organizare a asociației spor
tive Poiana din localitate. 
Campionatele individuale de 
motocros. ediția 1989, nu s-au 
dezmințit, din nou producin- 
du-se, în lupta pentru un 
loc pe podium, spectaculoase 
schimbări în clasamente, la cla
sa 125 cmc, titlul fiind cucerit 
chiar de un concurent mai pu
țin scontat. Este vorba de C. 
Tom pa (Electro Sf. Gheorghe). 
elev al antrenorului E. Laub, 
care a recuperat cele 14 puncte 
avans ale stelistului I. Bogdan. 
Acesta, accidentîndu-se destul 
de serios în penultima etapă, 
de la Sf. Gheorghe, a evoluat 
duminică nerefăcut complet; și 
astfel a fost nevoit să cedeze 
poziția de lider, după ce limp 
de citeva luni de zile a fost

principalul animator al tineri
lor plloți.

In schimb, la cea mai pu
ternică clasă din program, 230 
cmc, coechipierul său, FI. Pop, 
în primul an de seniorat, și-a 
apărat cu Strășnicie șansa, sprp 
satisfacția cunoscutului antre- 
nor Gh. Ioniță și a numeroși
lor lui suporteri, terminînd si 
ultima manșă a campionatului, 
disputată pe O ploaie rece *1 
torențială, în postură de me
rituos învingător. Dacă in în
trecerea pentru întâietate rrihu 
fost probleme, pentru locul 
patru s-au „bătut" în condiții 
grele de concurs, trei alergă, 
tori: Al. Enceanu (St. Roșu 
Brașov), Al. Ilieș (Steaua) și 
P. Schmidt (Poiana Cimpina),

Troian IOANIȚESCU

(Continuare In pag 8-3)

= SOI hv/fii Kyn\
De astăzi oină vineri, in Bazinul „23 August1* din București

FINALELE LA ÎNOT - ÎNTRECERI 
AȘTEPTATE CU JUSTIFICAT INTERES
Bazinul „23 August" din Ca

pitală cunoaște din nou anima
ția specifică întrecerilor de am
ploare: timp de patru zile, fru
moasa bază sportivă găzduiește 
finalele înotătorilor seniori și 
juniori I din cadrul marii com
petiții naționale Daciada. Pri
lejui unei leintîlniri cu frunta
șe ale natației românești ți 
internaționale, medaliate ale 
J.O., C.M.. C.E. sau J.M.U.. ca 
Noemi Lung. Tamara Costache. 
Anca Pătrășcoiu, Luminița Do- 
brescu. Alături de ele, de alți 
sportivi cunoscuți. vor concura 
„speranțe" ale înotului nostru, 
de la care se așteaptă, firește, 
rezultate egale Cu pronrsiuni

pentru apropiatele starturi in
ternaționale.

Programul Întrecerilor cu
prinde opt reuniuni cu serii 
dimineața, de la ora 10. și fi
nalele după-amiază, de la 17,30. 
Astăzi au loc probele de iOOm 
liber, 400 m mixt, 4X100 m 
mixt — feminin+masculin, 800 
m liber f. Mîine se desfășoară 
cursele de 200 m liber. 100 m 
spate. 200 m bras, m l f, 4X200 
m liber f, 1500 m liber m. Joi 
— 400 m liber, 100 m bras. 100 
m fluture, 200 m spate m+f, 
4X200 m liber m. Vineri — 50 
m liber. 200 m fluture. 200 m 
mixt, 4X100 m liber m + t.

O dată cu vacanfa de vară

MILIOANE DE COPII ȘI ELEVI 
PREZENȚI ÎN MAREA ARENA A DACIADEI

S-a încheiat anul de invăță- 
mint 1988/89, a început vacanta 
de vară. Este o vacanță activă, 
care, prin grija părintească a 
partidului și ștaifului, asigură

generațiilor în plină formare 
posibilități de neimaginat in 
trecut, de a se clădi ca demni 
constructori ai măreței opere 
de înflorire a României socia-

generos al competiției naționale 
DACI ADA.
• La nivelul purtătorilor 

cravatei roșii cu tricolor, com
petiția care inaugurezi suita

O impresionantă secvență din cadrul Daciadei de la spectacolul festiv omagial organizat pe 
Stadionul ,,23 August" din Capitală, cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la înființarea Organi

zației Pionierilor din Republica Sccia'istă România, a Zilei Pionierilor și a încheierii anului 
Școlar Foto : Aurel D. NEAGU

CRITERIUL NAȚIONAL DE MINIBASCHET 
CUPA PIONIERUL"

participanți să beneficieze de 
condiții bune de cazare, masă 
și de joc. întrecerile se desfă
șoară pe 15 terenuri amenajate 
la Liceul industrial „Emil Ra- 
coviță" și Ia școlile nr. 11 și 
nr. 23. Meciurile seriei I an 
loc de azi pînă în ziua de 3 
iulie, cu participarea echipelor 
de băieți cat. I (născuți in 1976 
și mai mici) și fete cat. a II-a 
(1978 șl mai mici); jocurile din 
seria a II-a se vor disputa în
tre 4—10 talie (fete cat. I și 
băieți cat. a II-a).

In afara trofeelor ce vor îi

atribuite formațiilor clasate pe 
locuri fruntașe, se vor decerna 
premii în concursurile pentru 
„Coșul de aur", de cor, poe
zii și talie.

Criteriul Național de mini
baschet constituie și un bun 
prilej de selecție a elemente
lor de perspectivă, numeroase
le elemente ajunse in loturile 
naționale fiind — în acest 
sens — exemple edificatoare 
(Magdalena Jerebie, Camelia 
Hînda, Aurora Dragoș. 'Floren
tin Ermurache, Andrei Po- 
povicl, Mihai Sinevici ș.a.). A- 
mintim oă la sfîrșitul competi-

(Continuare tn pag. 2-3)

liste. Este o vacanță ce se va 
concretiza printr-o gamă largă 
de acțiuni îndreptate către rea
lizarea unor obiective majore 
ale muncii de instruire și edu
cație, așa cum a demonstrat și 
spectacolul omagial de la Sta
dionul „23 August" din Capita
lă, .manifestare amplă, emoțio
nantă a devotamentului și re
cunoștinței copiilor și tineretu
lui față de tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, față de 
tovarășa Elena Ceaușescu, prie
teni șl îndrumători apropiați ai 
copiilor, al tinerei generații a 
patriei, pentru condițiile minu
nate ce le sînt create.

Intre aceste obiective, care 
vizează un proces complex de 
instruire și educație, se află și 
sportul, cu multiplele sale mo
dalități de exprimare in cadrul

întrecerilor sportive, finale pe 
țară in marea arenă a Dacia
dei, o constituie Criteriul Na
țional de Minibaschet dotat cu 
„Cupa Pionierul". Startul, la Iași, 
chiar în această zi ! Vor urma 
alte mult așteptate finale ale 
acestei „Cupe", cele de fotbal 
și handbal, de la Timișoara 
(21—23 VID Și de oină, de la 
Mangalia (27 VII). Tot pentru 
pioneri, o întrecere atletică 

f internațională — Tetratlonul 
prieteniei, ■ programat la Bucu
rești, între 9—11 iulie.

Pentru fruntașii în activită
țile sportive, Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor 
a stabilit o serie de tabere de 
odihnă și instruire, cea a „spe-

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. 2-3)
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Reprezentativa feminină de 
volei a României s-a întors 
de la Turneul de calificare 
pentru faza finală a C.E. (care 
va avea ioc în septembrie, în 
R.F. Germania). După cum 
am relatat, voleibalistele noas
tre au cîștigat toate cele trei 
partide susținute la St. Na- 
zalre, invingind cu 3—0 echi
pele Greciei, Elveției și Frau- 
ței (gazda turneului). Echi
pa României (pregătită pen. 
iru acest obiectiv de Mircea 
Dumitrescu și Octavian Di- 
moite) a manifestat o supe
rioritate evidentă, primind 
meritate elogii din partea spe
cialiștilor prezenți la compe
tiția !O| preliminară europeană, 
precum și din partea presei 
franceze. Astfel, după primul 
meci, cu formația Greciei 
(15—0, 15—11, 15—5, în 48 de 
minute), ziarul „Ouest-Fran- 
ce“ scria, sub titlul „Dumitres
cu. magiciana"; „Cu toate ar
mele voleiului modern in mină: 
servicii elaborate, blocaje care 
se jucau cu atacurile adver
se construite Pe fondul unui 
joc prea clasic, cu o apărare 
agresivă și, pentru a încorona 
totul, o coordonatoare cu «ochi 
la spate», Gabriela Dumi
trescu, româncele păreau an
gajate pe drumul... unei do
minări totale". După al doilea 
meci, cu Elveția (15—9, 15—8, 
17—15, în 73 de minute), a- 
oelași ziar nota în cronica 
turneului : „O echipă axată 
permanent pe o ridicătoare de 
mare talent. Dumitrescu ; un 
adevărat șef de orchestră : Co- 
toranu și un atac care ar um
ple de invidie pe orice antre
nor francez : Popescu, Bojes- 
cu, Buzilă, jucătoare știind 
să facă totul în teren"... Fi
rește, am găsit multe astfel 
de aprecieri măgulitoare la a- 
dresa voleibalistelor noastre, 
cărora le adresăm și noi feli
citări. așteptînd însă de la ele 
aceleași prestații valoroase și 
la faza finală a „europene
lor"...

„TROFEUL SPORTUL"
• Cel de al doilea turneu din 

cadrul circuitului „play-of f “ 
pentru echipele feminine, în 
organizarea clubului Rapid, 
se va desfășura, după cum am

ÎNTRECERILE

desfășurat, timp 
la baza hipică a 
și în pădurea Șo 
Șelimber, cu par- 
32 de 'concurenți

Etapa I a Campionatului Na
țional de călărie, concursul 
complet, s-a 
de trei zile, 
C.S.M. Sibiu 
pa de lingă 
ticiparea a 
de la Steaua. Dinamo și Olim
pia București, C.S.M. I.A.S. Si
biu, A.S.A. Cluj-Napoca, Agri- 

~ cola Tîrgu Mureș și Agricola 
Piatra Neamț. După întreceri 
interesante, pe primul loc în 
clasamentul pe echipe s-a cla
sat Dinamo, în formația: I. 
Bucur cu Fior, CI. Gheorghe 
cu Robot și V. Velea cu Vero- 
nez. Dinamo a totalizat 
fiind urmată de: 2. 
I.A.S. Sibiu 156,50 p. 3.
I 168,30 p.

I-a individual, disputa 
foarte atractivă. După 
conducea C. Badea cu 
lot, dar la fond a fost pena
lizat cu 18,4 p șl a ieșit din 
luptă, ca și alți cinci concu- 
renți. La obstacole, a fost con-

146 p, 
C.S.M. 
Steaua
a fost 
dresaj, 
Mate-

MOTOCROSIȘT1I ȘI-AU DESEMNAT LAUREAT1I»
(Urmare din pag. n

in 
ac-

stehstul reușind să urce 
oe.e din urmă în ierarhia 
tuală a seniorilor.

La fel de pasionante au fost 
șl disputele celor mai mici 
motocrosiști. de la clasa 5U 
cmc. Dintre cei 25 de băieți 
pină la 16 ani, care s-au ali
niat la startul primei manșe, 
doar doi au fost nevoiți să o- 
prească din cauza apariției 
unei defecțiuni tehnice. Unt.l 
dintre ei, tocmai spre sîîrșitul 
cursei, cînd îi era lumea mai 
d.ai’ă. C. Lucaci (Torpedo Zăr
nești), oare conducea in clasa
mentul general eu 12 p, trebu
ind să abandoneze. în acest 
moment, principalul său ad
versar. M. Dinescu (Poiana 
Cimpina), a accelerat ritmul, 
dar în penultima tură 1-a să
rit lanțul de ia roată și a pier
dut timp prețios cu remedierea 
defecțiunii, astfel că n-a pu
tut reface decît 8 puncte din 
cele 12 ale liderului. în ultima 
manșă, ampineanul a cîștigat 
alergarea decisivă. insă' C. 
Lucaci l-a secondat aproape 
tot timpul, reușind, in final,

LJ p*

cadru 
competiției dota- 

Sportul". între 
volei a clubu- 
și-a pus și ea 
organizarea u- 

cadirul circui-

turneului rar.

anunțat, săptămîna aceasta, de 
miercuri pînă sâmbătă, în sa
la Rapid din Capitală. Și-au a- 
nunțat participarea : Chimia 
Rm. Vîlcea, Penicilina Iași, 
C.S.M. Oțelul Tîrgoviște, Fla
căra Roșie București și, fi
rește, Rapid (oare conduce In 
topul circuitului). Organi
zatorii ne-au anunțat că au 
luat toate măsurile pentru a- 
sigurarea unui cadru optim 
desfășurării 
te cu „Trofeul 
timp, secția de 
lui tirgoviștean 
candidatura la 
nui turneu din 
tului.
• Programul 

2: joi' 29 iunie, de la ora 9: 
Flacăra Roșie — Penicilina, Chi
mia — CSM Oțelul, de la ora 17: 
Chimia — Penicilina, Rapid — 
Flacăra Roșie; vineri 30 iunie, 
de la ora 9; CSM Oțelul — 
Rapid, Flacăra Roșie — Chi
mia; de la ora 17: CSM Oțelul 
— Flacăra Roșie, Penicilina — 
Rapid; simbătă 1 iulie, de la 
ora 14,30: Penicilina — CSM 
Oțelul și Rapid — Chimia.

• După cel dinții turneu 
masculin, cel de la Bistrița, 
din cadrul aceleiași competi
ții a apărut o singură solici
tare de organizare, cea a di
vizionarei A Viitorul Bacău 
(pentru luna septembrie). Se 
pare că echipele noastre mas
culine se simt mai bine în 
vacanță oompetițională. In a- 
cest fel, este greu să se reali
zeze redresarea mult aștepta
tă. De subliniat însă faptul că 
Steaua, campioana țării, ne-a 
trimis o adresă prin care își 
exprimă regretul că nu poate 
participa în circuitul de tur
nee, majoritatea 
ților echipei 
pregătire cu

componen- 
aflîndu-se în 

___  __ lotul național. 
Steaua nu poate efectiv să 
participe, ca și vicecampioana 
Dinamo (din același motiv). 
Dar celelalte divizionare A ?

TREI LA TREI...
Una dintre bunele propu

neri făcute de antrenorul e- 
merit Gheorghe Petrescu, a-

CĂLĂREȚILOR
a 
Și

firmată forma sportivă bună 
călăreților de la Dinamo 
C.S.M. I.A.S., care nu au avut 
nici o penalizare. Clasament: 1. 
I. Bucur 70,50 p, 2. V. Velea 75,50 
p. 3. V. Bupău (Agricola Tg. 
Mureș) cu Âlegro 77,25 p, 4. 
Gr. Deac (C.S.M. I.A.S.) cu Ră
sad 78,20 p. 5. I. Țincu (C.S.M. 
I.A.S.) eu Olac 78,36 p, 6. St. 
Stoica (Steaua) cu Ben 80,25 p.

Uie lONESCU-coresc

MINIBASCHET
(Urmare din pag. 1)

va fi decernat „Trofeulției
Sportul", oferit de ziarul nos
tru coșgeteruiui „Criteriului". 
Printre câștigătorii edițiilor 
precedente amintim de: Auro
ra Dragoș, Edith Mate-Jakabfy, 
A. Popovioi, M. Sinevici, Al. 
Takacs, Fl. Hnat, H. Păun, toți 
selecționați, de-a lungul anilor, 
in echipele naționale.

să-și mai mențină un punct 
din avans, suficient pentru a 
îmbrăca tricoul de campion. Și 
la 80 cmc, tot un elev al an
trenorului P. Mulner, și anume 
Z. Ferenczi, a intrat în posesia 
invidiatului titlu, tinerii piloți 
de la Torpedo Zărnești impu- 
nindu-se astfel în actualele 
confruntări ale juniorilor.

Se’ cuvine să adresăm cîteva 
cuvinte de apreciere mecanici
lor de la marea majoritate a 
secțiilor participante, deoarece 
în finala campionatelor din 
acest an s-au înregistrat cele 
mai puține defecțiuni ‘ ’ 
recordul în ' -
deținîndu-1 specialiștii „
clasa 80 cmc, unde n-a exis
tat nici un abandon.

tehnice,
această materie 

de la

CLASAMENTE: etapă, 250 cmc 
-♦ 1. FI. Pop (Steaua) 35 p, 2. P. 
Titilencu (Torpedo Zărnești) 35 p 
(timp mai slab), 3. P. Schmidt 
(Poiana Cimpina) 30 p. 4. Ai. 
Ilieș (Steaua) 27 p 5. D. Titilc-n- 
cu (Torpedo Zărnești) 24 p, 6. 
Al. Enceanu (St. R.Bv.) 21 p; 
125 cmc — 1. c. Tompa (Electro 
Sf. Gheorghe) 40 p, 2. E. Dor 
(Steaua) 34 p, 3. C. Duță (Stea
ua) 30 p; 80 cmc — 1. F. Szllaghi 
(Electro Sf. Gheorghe) 40 p, 2. 
G. Ghereș (Torpedo Zărnești)

Virgil 
au 

Iniția- 
Să nu 
efectiv 
plajă" 
nivel

ceea de a se organiza în pau
za campetițională jocuri 
„trei la trei" sau „doi la doi", 
ca mijloc de pregătire supe
rioară a voleibaliștilor noș
tri, a avut o primă concretiza
re la Constanța, cu partici
parea jucătorior din lotul re
prezentativ masculin. După 
cum ne mărturisea antrenorul 
secund al naționalei, 
Dumitrescu, aceste jocuri 
găsit multă adeziune, 
tiva se poate extinde, 
uităm că „voleiul cu 
redus" și „voleiul de 
au chiar competiții la 
internațional. Dar asupra pro
blemei vom reveni, întrucît 
socotim că, prin acestea, se a- 
sigură o pregătire ridicată tu
turor celor care joacă volei in 
șase...

Rubrică redactată de 
Aurelian BREBEANU

A CIȘTIGAT DIN NOU 
RUGBYUL

Repetăm cu bună știință 
titlul unei cronici de acum 
cîtva timp. Și atunci, și acum 
a fost vorba despre partide 
care au ținut capul de afiș al 
etapelor respective, partide în
tre echipele de podium ale ac
tualei ediții. In primul caz, 
Știința CEMIN a cedat in ex
tremis în fața dinamoviștilor. 
Cu două zile în urmă, forma
ția băimăreană a devenit ai 
doilea XV — după Dinamo — 
care a izbutit să învingă fos
ta și, mai mult ca sigur, vi
itoarea laureată în acest cam
pionat. Dincolo de rezultate 
insă, de fiecare dată s-a vădit 
că sa poate juca un rugby 
spectaculos pe terenurile noas
tre și se pot înscrie, iată, 

•puncte multe, eseuri numeroa
se chiar fără a apela la „ino
vații" de regulament...

Duminică. Steaua a impre
sionat publicull maramureșean 
(tribuna s-a dovedit prea mi
că pentru un interes atît de 
mare) în prima repriză, prin 
dezinvoltura cu care aplica 
partitura tactică. După pauză 
însă, mai cu seamă vreme de

Concursul Republican al celor mai tineri săritori in apă

MULTE TALENTE,
Participare numeroasă si, 

mai ales, valoroasă, aceasta a 
fost caracteristica întrecerilor 
Concursului Republican de sări
turi pentru copil, desfășurate, 
timp de trei zile, la ștrandul 
Tineretului din Capitală. A fQst 
o reușită „trecere în revistă" a 
celor mai tineri practicanți ai 
acestei ramuri a natației, în 
cursul căreia s-au evidențat des
tul de multe talente reale, ca
pabile să urce treptele măies
triei spre înalta performanță. In 
mod deosebit ne-a bucurat fap
tul că numeroși dintre concu- 
rentii aflați la vîrsta fragedă a 
copilăriei au abordat salturi cu 
coeficient de dificultate ridicat, 
fapt care demonstrează că antre
norii lor au ales (și bine au fă
cut) calea dificilă a însușirii de 
către elevii lor a salturilor me-

32 p, 3. Z. Ferenczi 
Zărnești) 23 p; 50 cmc 
Dumitraohe (Poiana 
na) 30 D. 2. A. 
ghl (Electro Sf.
ghe) 30 p (timp mai slab). 3. M. 
Dinescu (Poiana Cimpina) 28 p; 
general, 250 cmc — 1. FI. Pop 
223 p (campion republican), z.
D. Tltilencu 186 p, 3. P. Titllen- 
ou 168 p, 4. Al. Ilieș 132 p, 5. Al. 
Enceanu 129 o 6. P. Schmidt 
128 p; 125 cmc — 1. C. Toinpa 
187 p (campion republican), 2.
E. Dor 186 p, 3. I. Bogdan (Stea
ua) 183 p, 4. C. Duță 144 p, 5. 
O. Spîrchez (Torpedo Zărnești) 
117 p, 6. P. Gagyl (IRA Tg. Mu
reș) 107 p; 80' cmc — 1. Z. Fe
renczi 131 p (campion republi
can), 2. F. Szllaghi 185 p 3. A. 
Roman (Steaua) 177 p, 4. G. Ghe- 
reș 166 p-, 5. I. Milea (Muscelul 
Cîmpulung Muscel) 145 p, 6. C. 
Stănescu (Poiana Cîmpina) 90 p; 
50 cmc — 1. C. Lucaei (Torpedo 
Zărnești) 186 p (campion repu
blican), 2. M. Dinescu 185 n, 3.
I. Vaida (IRA Tg. Mureș) 144 p,
4. A. Dumitrache 137 p, 5. A. 
Szllaghi 107 p, 6. Gh. Cotoros «2 
p. 7. Al. Opreseu (IUPC Băicol) 
82 p.

Corpul de oficiali condus de 
p -Nurul Drlncln.n Victor Caracas 
(soții Nicoteta și Gabriel Olaiiu 
— secretară șl, respectiv, crono- 
metror-șef) a funcționat cu ope
rativitate și competență.

(Torpedo
— 1. A.

Cîmpi- 
Sziia- 

Gheor-

Iii ÎNVINGĂTORI scontau in COPA PROGRESUL'
Recent s-a încheiat, pe terenu

rile de tenis exoelent amenaja
te din parcul sportiv Progresul 
din Capitală concursul dotat cu 
cupa cu același nume, rezervat 
senioarelor si seniorilor. Desfă
șurată într-o atmosferă de fair- 
play si în condiții organizatori
ce foarte bune, competiția s-a 
bucurat și de cîteva meciuri 
viu disputate, atractive, de ni
vel tehnic apreciabil.

Desigur, cele mai frumoase 
cuvinte se cuvin a fi adresate 
senioarelor, întrecerea acestora 
fiind evident mai valoroasă, în 
primul rind prin participare. 
Pentru că au fost prezente ci- 
teva dintre cele mai bune ju
cătoare ale țării. A cîștigat, 
conform așteptărilor, campioa
na țării. Florentina. Curpene 
(Progresul Energomontaj), care, 
prin jocul său de regularitate, 
a avut și un parcurs asemănă
tor. De cealaltă parte a tablou
lui au fost înregistrate cîteva 
rezultate surprinzătoare. Si ele 
ne bucură cu atît mai mult cu 
cit protagonista a fost (din nou) 
talentata și tînăra jucătoare 
dinamovistă Cătălina Cristea

minute, 
a părut, ] 
dezlănțuită, 
atacînd din

Știința 
pur și 
presând 

i orice

25 de 
CEMIN 
simplu, 
continuu, 
poziție, sub impulsul mijloca
șului Florescu. Dacă clasa lui 
Fulina a fost clar relevată, 
dacă Sava, Nistor sau Ciorăs- 
cu au avut momente la nivelul 
așteptărilor, am văzut și ju
cători care s-au autodepășit, 
Demian și Ștefiuc oferind ce
le mai edificatoare exemple. 
Așa incit cele șase eseuri mar
cate campioanei (cine a mai 
izbutit atîtea într-o partidă ?) 
au apărut firești privitorilor, 
chiar dacă unele au venit du
pă acțiuni cam lesne reușite, 
irosindu-se în schimb faze 
luingi, la un pas de țintă. în 
ultima parte a meciului, bucu- 
reștenii au revenit surprinză
tor (ce-i drept, și pe fondul 
relaxării maramureșenilor), 
Boldor, Hodorcă. Șerban. A- 
lexandru, Ignat stringînd re
zultatul, aducîndu-1 la rari si
mile „dimensiuni" de 38—36 
pentru foarte merituoasele gaz
de. Care gazde au demonstrat

MULTA MUNCA,

Florentina

nite să le asigure un progres, 
lată numele citorva dintre cei 
evidențiați la acest capitol : Ga
briel Cherecheș (cel mai dotat 
element, căruia îi pronosticăm 
un viitor deosebit in domeniul 
săriturilor, cu condiția seriozi
tății depline și dăruirii și pe mai 
departe acestui snort) a exe
cutat triplu salt și jumătate 
înainte in echer de la platfor
mă (coeficient 3 !), dublu salt și 
jumătate în echer contra plat- 
îorinei (coeficient 2,8), A. Ga
vriliu — dublu salt și jumătate 
în echer contra platformei, 
(coeficient 3 I), Mlhaela Gurlul 
— aceeași săritură, Oana Dinu — 
dublu sat și jumătate înapoi de 
la trambulină (coeficient 2,8), 
Radu Udvescu — dublu salt și 
jumătate contra platformei gru
pat (coeficient 2,7),
Popa (sora de acum consacra
tei Daniela Popa) — dublu salt 
și jumătate grupat contra plat
formei (coeficient 2,7) ș.a. P. 
Decuseară, N. Sparios, Angela 
Mărgineanu și Alexandru Bagiu 
au prezentat concurențil cei mai 
valoroși, dar pot fi remarcate și 
străduințele rodnice ale celor
lalți antrenori care iși dedică 
activitatea (deseori anonimă) de
pistării și instruirii copiilor : 
Ana Neicu, Doina Rusan, Ildiko 
Ciucu, Gh. Banu, Andrei și Rita 
Găvozdea, Ruxandra Hociotă, II- 
diko Szabo, Nicolae Totan, Ga
vriil Rogge, Felicia Pintea, Me
lania Treistaru și Elena Timar. 
Nu întimplător printre aceștia 
se află mai vechi ori mai noi 
foști internaționali.

Nota generală favorabilă a 
Concursului Republican nu tre
buie să omită faptul că la în
treceri au fost prezenți și copii 
cărora le-a linsit ..a.b.c.“-ul să
riturilor în apă. Nu mulți, este 
drept, dar suficient de multi 
pentru a scădea cîteodată valoa
rea competiției, ceea ce nu ar fi 
trebuit. Cumpăna balanței a În
clinat însă spre cei valoroși și 
sperăm că actualii 
vor împlini, ‘ 
mai apropiat, 
tate acum.

Clasamente 
trambulină 1 
vescu (CSM Sibiu) 370,50 p, 2. 
Melinda Kopra (Crișul) 364,25 p,
3. Viorica Ion (Progresul) 330,40 
p : trambulină 3 m : 1. Udvescu 
425,60 p, 2, Ion 364,05 p, 3. So
nia Pîntece (C^ș Triumf) 333.95 
p ; platformă : 1. Pîntece 292,10

„minisăritori" 
Intr-un viitor cit 
perspectivele ară-

— fete cat. i, 
m : 1. Anca Ud- 

(CSM Sibiu) 370,50 p,

J»

(14 ani). Ea le-a depășit fără 
drept de apel, _pe rînd, pe Cris
tina Rapauzu (Politehnica Buc.), 
pe Otilia Pop (Progresul Ener- 
gomontaj, senioară — 6—2,
6—0). apoi, în „sferturi". pe 
campioana noastră de junioare 
Loredana Bujor (6—4, 7—5), iar 
în semifinală pe Gabriela Mi- 
trică (Steaua — 6—4, 6—1), în
vingătoare nescontată asupra 
colegei de club Daniela Pavăl, 
cap de serie nr. 2, în privința 
finalei, putem spune că Flo
rentina Curpene a fost reținută 
în jocul său. cedînd inițiativa 
și așteptând prea mult greșea
la adversarei. în timp oe Cătă
lina Cristea 
(probabil) după 
terioare dificile, 
jocului un ritm 
face parte, de ___ .
tactica sa. Scor final, obținut 
mai greu decît pare: Curpene 
— Cristea 6-3. 6—3.

In ceea ce-i privește pe se
niori. primii doi favoriți Răz- 
van Constantinescu (Victoria 
CCIAG) și Marian Onilă (Di
namo) au ajuns, conform calcu
lului hîrtiei. în finală, dar a- 

resimțindu-se 
meciurile an- 
a imprimat 

lent, care nu 
regulă. din...

ceasta n 
stan tine: 
obținînd 
ritat. îi 
dovadă 
tate si

Rezult 
feminin, 
Cur pene 
montaj) 
(Dinamo 
le : Cui 
(Steaua) 
Gabriela 
6—1 ; m 
Constant 
— Mark 
6—4; se 
Cu — S 
ca Bisti 
Onilă - 
namo) 7 minln, f 
Loredan, 
gomonta reia Bu> 
masculin 
stantines 
ria CCL 
Liviu Ui
(Progres 
nica Bis

că la Bala Mare balonul oval 
are de acum un oentru puter
nic, unde se încearcă practi
carea unui rugby modern. Să 
mai subliniem, pe de altă par
te, că Steaua a avut o perioa
dă de solicitare ca foarte pu
ține altele: în opt zile, derby 
cu Dinamo, joc la Iași, meci 
internațional, derby cu Știin
ța CEMIN...

Geo RAEȚCHI

CINE VA PROMOVA ?
Aceasta-i întrebarea la care 

trebuie să ..răspundă" etapa de 
mîlne, ultima. a Diviziei A — 
grupa a doua valorică. Pînă a- 
cum. turneele finale au fost 
marcate de rezultate mai mult 
sau mai puțin așteptate, precum 
acest scor de 67—9 înregistrat 
chiar duminică. între două pre
tendente la eșalonul de elită. La 
această oră. C.SJW.I.M.U. Sucea
va si Rapid Metrou București au 
cîte 11 o. prima însă cu +64 la 
diferența dintre punctele marca
te și cele primite, fată de +18. 
în tfmn ce Snortul Studențesc 
T.M.U.C.B. si I.A.M.T. Oradea au 
acumulat cîte 9 (—18. respectiv 
—64). Unele amănunte de la 
meciurile de duminică : turneul 
1—4 ; RAPID METROU — SPOR-

Oprea (SC Bacău) 
Camelia Bistriceanu 
315,45 p ; „3 m“ :
p. 2. Oprea 355.75 p, 

312,40 p : olatfor-
2. Bis-

D1U1U/ JJ ,
Coman 227,55 p, 2.
P. 3. ■
Triumf) 200 p ; cat. a IV-a, 
m

MULTE SPERANȚE
p, 2. Udvescu 290,80 p, 3. An
dreea Joseseu (CSȘ Triumf) 234,20 
p-; cat. a Il-a, „1 m" : 1. Car
men Dinu (CSȘ Triumf) 347,45 p, 
2 Anișoara ~ ~ "
325.70 p, 3.
(Progresul) 
1. Dinu 363 
3. Bistriceanu 
mă : 1. oprea 281,85 p, 
triceanu 264.45 d. 3. Dinu 255,25 
p ; cat. a in-a, „1 m“ : j. Clara 
Ciocan (SC Bacău) 371,25 p, 2. 
Minaela Coman (SC Bacău) 
337,25, 3. Andreea Nicolcea (Vo
ința Buc.) 297,15 p ; „3 m“ : 1. 
Ciocan 293,50 p, 2. Coman 273,70 
p, 3. Ana Maria Muntean (CSȘ 
Sibiu) 249,35 p ; platformă : 1.

,Z~ r, 2. Ciocan 225,50
Magdalena Joița (CSȘ ... — j

: 1. Mihăela Gurlul (SC Ba
cău) 287,65 p, 2. Oana Dinu (CSȘ 
Triumf) 286.70 p, 3. Florentina 
Popa (Crișul) 253,60 p ; „3 m“ : 
1. Dinu 205,05 p, 2. Gurlul 194,51 
p, 3. Adela Găvozdea (CSȘ Si
biu) 109,95 p ; platformă : 1, Popa 
202,10 p, 2. Gurlul 194,80 p, 3. 
Găvozdea 185,05 p ; BĂIEȚI cat.
1. „1 m" : 1. C. Ganea (CSȘ
Triumf) 345,80 p, 2. D. Neagu 
(Lie. 37 Buc.) 340,50 p, 3. M. 
Sucher (CSS Triumfi 299.95 P : 
„3 m“ : 1. Neagu 321,10 p, 2.
Șucher 310,55 p, 3. Ganea 309,95 
p : platformă : 1. Ganea 334,90 p,
2. Neagu 311,70 p, 3. Șucher 282.40 
p : cat. a n-a, „1 m" : 1. G. Che
recheș (SC Bacău) 395 p. 2. R. 
Udvescu (CSM Sibiu) 324,10 p,
3. C. Găvozdea (CSȘ Sibiu) 309,40 
P ; „3 m“ : 1. Cherecheș 420,75 
p, 2. Udvescu 369,80 p, 3. Gă
vozdea 333,40 p ; platformă : 1. 
Cherecheș 348.50 
281,90 p, 3. G.
Triumf) 249 25 p 
„1 m“ : 1. L.
Triumf) 247,10 p, 
(Progresul) 214,10 
rinescu (Lie. 37) 211,30 p ; „3 m“: 
1. Sandu 258.85 p, 2. Hotăraflu 
242,75 p, 3. Marinescu 168.70 p ; 
platformă : 1. Hotăranu 223 p, 2. 
Sandu 219.85 p, 3. Marinescu 
120,15 p ; cat. a IV-a, „1 m“ : 
1. A. Gavriliu (SC Bacău) 276.35 
p, 2.
p. 3. 
235,55
214.70

,3 m“ : 1.
Udvescu 369,80 p, 3. 

platformă :
p, 2 Udvescu 
Stănescu (CSȘ 
; cat. a iu-a, 

Sandu (CSȘ
2. C. Hotăranu 
p, 3. M. Ma-

A Cozma (SC Bacău) 241.50
D. Vasllescu (CSȘ Triumf) i 
p : „3 m" : 1. Gavriliu

p, 2. Cozma 193.45 D. 3. B. 
Vltiuc (CSȘ Triumf) 175,45 p ; 
platformă : 1. Gavriliu 210.40 n, ' 
2. Vasilescu 180,90 p, 3. Cozma 
167,75 p.
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Fotbalul ne-a demonstrat, du
minică, din nou că „nici un 
meci nu seamănă cu altul". Știu 
acest lucru și iubitorii sportu
lui cu balonul rotund. A de
monstrat-o șl semifinala „Cupei 
României" Rapid — Steaua. Pes
te 15 000 de spectatori au um
plut pină la refuz tribunele sta
dionului Sportul Studențesc, io 
așteptarea unui meci interesant 
și, poate, a unei surprize. „Da
tele" acestei partide erau cunos
cute : steaua a terminat cam
pionatul pe locul 1, fără să fi 
cunoscut înfringerea in 102 
jocuri consecutive : Rapid s-a cla
sat pe locul 17 și a retrogra
dat, iar ultima lor întîlnire 
directă se terminase cu un scor 
de proporții în favoarea cam
pionilor, 8—2. Ei, bine, toată lu
mea a uitat de aceste „puncte 
de reper". A uitat, in primul 
rind, Rapid, care avea să abor
deze jocul cu o dăruire exem
plară, dar și cu destule realizări 
în planul tehnico-tactic, confir- 
mind ultimele sale evoluții și o- 
norind cum se cuvine calificarea 
in această fază superioară a Cu
pei. A uitat de toate calculele 
hirtiei, de superioritatea ei pe

toate planurile și Steaua, care 
avea să se angajeze in joc cu 
toate forțele de care dispune la 
ora acestui incărcat program 
competițional, mai ales in fina- 
lurile de repriză, deși, s-o spu
nem . .......................
unii 
zut 
pas, 
care 
explică
(min. 2. 9 șl 15), cînd Plțurcă, 
prea deconectat, Încerca să pla
seze spectaculos mingea in plasă. 
Dar Rapid a deschis scorul și 
jocul se abătea de la oerspec- 
tiva unei lejere victorii a 
campioanei. După ce Stea
ua a luat conducerea cu 
2—1, Rapid a egalat doar după 
4 minute, și nu intimplător, ci 
grație unul bun joc de apărare, 
condus de Rada, unei laborioase 
activități la mijlocul terenului, 
unde se aflau, in jurul rutina
tului GoanțA, tinerii Estinca, 
Constantinovici (înlocuit apoi de 
DrăKhici) si Cioiponea. si vije
lioasele contraatacuri ale aces
tui dotat Minoiu. Iar dacă Da- 
maschin II, autorul golului doi, 
ar fl fost mai inspirat, lucrurile

De cea dreaptă, la început, 
dintre jucătorii săi au cre- 
că vor cîștiga meciul la 
in virtutea atuurilor de 
dispuneau. Numai așa se 

cele trei mari ratări

se puteau încurca și mal mult. 
Oricum, in momentul cînd Rapid 
retrogradează, echipa termină 
sezonul in aplauze. Ceea ce poa
te fi un stimulent pentru viitor.

Cit o privește ne Steaua, han
dicapată de absența a două piese 
de bază, Hagi și Tudorel Stoica 
(acesta, totuși, a figurat pe lis
ta de rezerve), ea și-a demon
strat din nou clasa, cu toate 
că, n-o spunem pentru prima 
oară — am spus-o și înainte de 
Barcelona — evoluează acum de
parte de nivelul meciurilor cu 
I.F.K. Goteborg și Galatasaray, 
Și, totuși, cum valoarea nu se 
schimbă peste noapte, superiori
tatea asupra Rapidului a demon
strat-o in lungi perioade de timp, 
insă citeva neatenții in apărare 
și erorile din multe situații dc 
finalizare i-au îngreunat misiunea 
și a trebuit să lupte pină în mi
nutul 90 ca să obțină victoria. 
Cu toate scăderile el, la care a 
contribuit și căldura, partida 
Rapid — Steaua a oferit un joe 
antrenant, palpitant, a fost cu 
adevărat un meci de Cupă, „pe 
muchie de cuțit", ceea ce place 
publicului".

Constantin ALEXE

Joi, 29 iunie, se va desfășura, in cadrul competiției na. 
ționale DACIADA. finala „Cupei României" la fotbal, între 
echipele Dinamo și Steaua. Jocul se va disputa la Brașov, 
pe stadionul Municipal, începind de la orele 17.

în conformitate cu prevederile regulamentare, in cazul 
in care după 90 de minute se consemnează egalitatea, jocul 
se va prelungi cu două reprize a 15 minute. Dacă și după 
prelungiri egalitatea se menține, ciștigătoarea va fi depar
tajată după executarea loviturilor de la 11 metri.

Prin tragere la sorți, s-a stabilit ca finala să fie arbi
trată de o brigadă formată din: Dan Petrescu (București) 
— la centru, Adrian Porumboiu (Vaslui) și Gheorghe Con
stantin (Rm. Vilcea) — la linie.

în deschidere, începind de la orele 14, pe același stadion 
se va desfășura finala Campionatului Republican de juniori 
sub 18 ani, între echipele Steaua București și Universitatea 
Craiova.

In conformitate cu prevederile Regulamentului competi
ției, în cazul in care după 90 de minute se consemnează 
egalitatea, ciștigătoarea va fi departajată -după executarea 
loviturilor de la 11 m.

Acest joc va fi condus de o brigadă de arbitri formată 
din Constantin Gheorghe (Suceava) — la centru, Grigore 
Macavei (Deva) și Adrian Moroianu (Ploiești) — la linie.

In dimineața zilei de 29 iunie, începind de la orele 10, 
pe stadionul Tractorul din Brașov se va disputa jocul 
pentru locurile 3—4 din cadrul Campionatului Republican 
de juniori, sub 18 ani, dintre echipele Sportul Studențesc 
și C.S.S. Olimpia P. Neamț.

După desfășurarea jocurilor, va avea loc festivitatea de 
nremiere a echipelor finaliste.

DOI CISTIGATORI

I
I
I

S1 la Brăila ca si la Bucu- 
resti. semifinala dintre Dinamo 
si Victoria a constituit un suc
ces Dentru fotbal. Mărturisim că 
nu am fi, crezut ca o oartidă a- 
nuntată vineri să realizeze, in
tr-un timD record, un asemenea 
succes de Dublic ! în faDt. sub
evaluam marea nasiune a Brăi
lei si brăilenilor oentru fotbal, 
demonstrată si în alte rin duri. 
Ne amintim că si prezentele e- 
ehioei naționale în orașul de De 
malul Dunării au fost mereu in
tim pi na te cu un mare interes și 
o afluență de public de-a drep
tul surprinzătoare A sa a fost si 
acum, cînd frumosul stadion 
Municipal era plin la ora fluie
rului de start al arbitrului oră- 
dean O. Ștreng. Asigurînd un 
asemenea cadru semifinalei 
poDularei competiții. Brăila a 
contribuit din plin la succesul 
unei întreceri care angajează., 
sub genericul Daciadei* toată 
suflarea fotbalistică a tării. Un 
cuvînt special pentru organiza
tori. care, n“avînd ia dispoziție 
si ei deck puține ceasuri spre a 
pune ia punct mecanismul, de
loc ușor, ai desfășurării partidei, 
au reușit o operațiune fără cu* 
sur.

Meciul a corespuns așteptări
lor. o întrecere dusă intr-un 
ritm ridicat, cu multe execuții 
frumoase, cu ingenioase schim
bări de direcție. de acțiune. 
Spectatorii le-au răsplătit cu a- 
plauze generoase. fie că s-au 
destăsurat la poarta dinamovis- 
tilor, fie că aveau loc. cum s-a 
întîmplat de cele mai multe ori, 
la buturile lui Nițu. De o atenție 
specială ș-a bucurat Mateut. ccl- 
geterul campionatului si nr. 1 in

FOTO J Dragos A. Neagu
Una dintre numeroasele și spectaculoasele curse ale lui Răduciolu 

(Dinamo) in semifinala de la Brăila.

clasamentul european, care a o- . 
norat atitud’nea 
Si specialitatea 
șut-bară de toată 
dar si printr-un 
înscris cu multă 
într-o fază ______  _
spațiu foarte mic de teren ___
fata porții „alb-albastrilor". La - 
Victoria, cele mai gustate au 
fost fazele construite de secon
dantul lui Mateut'în clasamentul 
„tunarilor". Coras, autorul unor . 
șarje de toată frumusețea. Îm
preună cu Tiră.

La Brăila am consemnat un 
ciștigătcr pc foaia de arbitraj, 
dar trebuie să spunem, cum 
subliniam în primele rindurl, 
că a mai fost unul, publicul !

spectatori) or 
sa nrintr-un 

frumusețea, 
gol. prințul, 

promptitudine 
desfășurată ne un 

din

Eftimie IONESCO

ACI HIM ALE COI EGIUI UI CENTRAL DE ARBIIII1
Sezonul competițional se va 

Încheia joi. după ultimul fluier 
al arbitrului, când vom cunoaș
te și ciștigătoarea „Cupei Ro
mâniei". Dacă după aceea ju
cătorii vor intra într-o necesa
ră vacanță, pină la reluarea 
pregătirilor în vederea noului 
oampionat, programate în ju
rul datei de 10 iulie, arbitrii 
rămîn încă în activitate. Cole
giul central al arbitrilor are 
programate în această perioadă 
mai multe acțiuni. Astfel, în 
zilele de 8 și 9 iulie, va avea 
loc examenul de promovare in 
lotul divizionar A, pentru ocu-

parca celor 8 locuri disponibile. 
După aceea, în perioada 9—13 
august, va avea loc, la Buzău, 
Cursul de instruire al arbitri
lor, unde vor fl prezenți „ca
valerii fluierului" din Iotul di
vizionar A. Cu acest prilej, arbi
trii vor susține și testele 
control teoretice și fizice.

în continuare, în zilele de 
și 27 august e<ste programat 
xamenul de promovare în
tul divizionar B. In sfîrșit, alto 
două zile (30 septembrie și 1 

octombrie) sint afectate pentru 
examenul de promovare in lo
tul divizionar C.

de

26
c-
lo-

/ost fixa- 
rezervată 
Expediți- 

stigător al 
p Timișul 
Idihnd, pe 
line, vor 
Năvodari, 

te vacan- 
ire vor fi 
nul clopo- 
ilar, peste 

întreaga

br iubitori 
atenției se 
țlepublican 
le la Plo- 
b serie de 
| sub gene- 
I naționale, 

atletism 
Iul Clubu- 
Fe ți Con- 
lentru co-’ 
„libere" la 
Ireco-roma-

SI ELEVI IN MAREA5
ne" la Bucșoaia), tenis (Ba
cău, cu participarea reprezen
tanților C.S. Școlare) etc.

Elevilor evidențiați *n între
cerile sportive școlare, Minis
terul Educației ți tnvățămin- 
tului, prin direcția de resort, 
le-a rezervat numeroase tabe
re, pe specialități, in diverse 
stațiuni sau localități ale ță
rii. Atleții, de pildă, vor face 
popas de tabără la Bogda — 
Timiș, Băile Herculane, Buc- 
șani — Dîmbovița, Șuncuiuș 
— Bihor, 2 Mai — Mangalia 
ți in Paring. Baschetbaliștii 
vor fi primiți Jn taberele de 
la Cerbu 
Gheorghe 
ciștii și 
canotorii 
la Alba . _ 
Mai — Mangalia și în Paring, 
luptătorii la Bucșani și Buc
șoaia, rugbyștii la Săvîrșin — 
Arad, schiorii la 
voleibaliștii la 
Muscel și Rîmnicu Vilcea etc.

• Competiții la nivelul ele
vilor din școli profesionale și

ARENA A DACIADEI

— Dîmbovița, Sf. 
și Timișoara, caia- 

canoiștii la Pitești, 
la Iași, handbaliștii 
Iulia, gimnaștH la 2

licee organizează și C.C. al 
U.T.C., la baschet (Suceava), 
înot (Buzău), oină (Gura Hu
morului) ți tenis (Slobozia), 
toate dotate cu „ 
ți contind ca 
ne in cadrul 
prevăzute, de 
ceri finale la 
co-aplicative.

Semnalăm ți faptul că 
această vacanță de vară 
președinți de asociații sportive 
școlare vor lua parte la tabere 
de perfecționare organizate de 
C.C. al U.T.C. atit pe Li:-.-'. 
(Costinești), cît și 
(Gura Humorului),

peste 500

jCupa U.T.C: 
finale republica- 

Daciadei.
asemenea, 
sporturile

Sirji 
rntre- 
tehni-

ți în 
elevii

cuprlnzind 
cipanți.

★ 
înțelege, 
acțiunile 
organiza

Mangalia, 
Cîmpulung

Bucureștili: Nu cre- 
Inecunoscut 
pu balonul 
p vizită* a 
hneavoastră 
Iradona fă- 
I vom trece 
rebare. Go- 
loștri din 
lin prelimi- 
It semnătu- 
Fuț și Un

D.
ce

knța și 
i : Tot 
umneavoas- 
|n - să vă a-* 
ile de care

ia 
pe 
de

Litoral 
munte 

serii, 
parti-

o par
se vor

doar
ce
în actuala 
cele

Sint, se 
te dintre 
iniția și 
vacanță de vară, 
multe avînd loc, insă, pe 
local, prin constituirea 
cluburi de vacanță pe 
școli și licee cu amenajări a- 
decvate.

mai 
plan 
unor 
lingă

î
mai putea 
spre a lua 
din lista 

fi auzit de 
că 
de

M. BANULESCU
Chiar credeți că ar 
fi cineva, la Milano, 
numai două exemple 
solicitată, care să nu
Gullit și Van Bastenî Așa 
lucrurile slnt cit se poate 
simple. Scrieți pe plic numele 
clubului lombard și... mult suc
ces I

T.M. RARU — Alba Iulia: Cu 
o singură floare în „sugestiile" 
dumneavoastră fotbalistice („Cînd 
ti se servește o minge de gol ca 
pe tavă, nu pune mina pe ea. 
Dar nici nu-i da eu piciorul") 
nu se face primăvară. Mal În
cercați, noi vă așteptăm...

V. PARASCHIV — Făgăraș: Nu, 
nu este voTba de nici o eroare. 
Chiar din acest sezon, cluburile 
spaniole au avut dreptul să fo
losească cite trei jucători străini. 
Că Real Madrid l-a aliniat nu
mai pe mexicanul Hugo Sanchez 
șl vest-germanul Schuster pro
babil că așa a considerat nece
sar conducerea sa tehnică. în 
ceea ce privește viitorul sezon, 
vă putem spune că celor doi mai 
sus-mențlonați li se va adăuga 
argentinianul Ruggeri, de la 
Logrones, în timp ce Barcelona 
va conta pe brazilianul Alolslo, 
olandezul Koeman. de la P.S.V. 
Eindhoven șl danezul M. Lau
drup. de la Juventus.

P. VASILOIU — București : 
Credem că notele și comentari
ile apărute pe marginea ultimu
lui turneu de la Roland Garros 
v-au satisfăcut curiozitatea și 
v-au completat documentarea le
gată de cel mai important turneu 
pe zgură.

SI GAZONUL DIVIZIEI B

Foto 1 Dragoș TtRLEA
echipei

Firițeanu. 
să creadă

• BUCURIE IMENSA 
flEI PANDURII TG. « 
cu Electroputere Craiova (scor 2—0)

trei goluri. Oare numai 
miza deosebit de im
portantă a meciului a 
creat starea emoționa-

F.C.M. 
gazdele, 5 —
Insă

iă care a dus la rata
rea unor situații clare, 
chiar de la 5 metri 2 
(P. v.).

Covaciu (stingă) înscrie al doilea gol pentru 
echipa Sportul „30 Decembrie" in partida cu 
Dunărea Călărași.

Și- .
la finele meciului. • 
de la Tg. Jiu. G'.igu. 

care a tras după

INTRE VESTIARUL

*

• VARIANTA unică a victoriei s-a tradus în 
mari emoții pentru A« S. Drobeta Tr. Severin, 
înaintea și în timpul partidei — decisive — 
cu Dacia Pitești, Cel puțin una dintre aceste 
echipe urma să retrogradeze, oaspeții avînd și 
varianta unul egal salvator, pentru care au 
luptat destul de mult, atît însă cît le-a permis 
aplombul ofensiv și, mai ales, dăruirea în joc 
a gazdelor. Pentru că severinenii (antrenori : 
Marin Bojin și Paul Boengiu) au reușit, real
mente, o partidă de excepție — pe alocuri 
chiar de spectacol — conferind jocului un as
pect general cu mult peste nivelul de ansam
blu al eșalonului secund. Adăugăm la toate a- 
cestea organizarea fără reproș a întHnirii, at
mosfera de fair-play și sportivitatea din tribu
ne și, mai ales, de pe gazon, acolo unde ar
bitrul loan Chelavu (Bacău) a condus foarte 
bine o partidă ce se anunța ..pe muchie de cu
țit-. • „Privirile mi-au fost aici, in teren, insă 
gîndurile și emoțiile mi-au zburat, mai tot 
timpul, către partidele de la Petroșani și Tg. 
Jiu, de care depindea atît de mult soarta noas- 
tră... Nici nu știu cum s-au marcat golurile !“ 
— ne spunea, refleetînd starea generală de spi
rit a gazedelor, unul dintre miile de suporteri 
din tribune • Dacă nu ar fi ratat nenrmis. în cel 
puțin trei situații clare, Păuna — fost divizio
nar A și fotbalist de neîndoielnic talent — s-ar 
fi aflat și el printre cei remarcați, mai ales 
că din centrările lui au înscris David și Pavel 
(ambii din lovituri cu capul) primele două go
luri — și cele mai importante ale gazde
lor. (M. P.).

i. IN TABARA forma- 
Jiu la sfîrșitul jocului 

__________ „_____ ____ “ “). Prin a- 
ceastă victorie, echipa din orașul de pe Jiu 
se clasează pe un onorant ioc 5 in clasamen
tul final... • In schimb, amărăciune mare în 
rîndurile celor de la Electroputere Craiova. Ju
cătorii craioveni «au cu lacrimi în ochi și 
îl reproșau „in corpore" portarului Dumitru 
gafa comisă la primul gol înscris de gazde, 
cînd, neatent, acesta a trimis prea încet o 

(Orbuleț) și extrema 
a interceptat și a înscris 

fost, poate, momentul psi- 
premisa celor două 

' ‘ în
un 
el 

câ
ne
pe 
te-

acesta 
minge unui coechipier 
„de buzunar" Gugu 
in poarta goală A 
hologic al partidei 
stări de spirit de 
min. 70 al partidei

„argint viu", 
echipă (nu numai în calitate de 
formației), a avut o intervenție 
greu explicabilă. faultindu-1 „tare" 
Bărbuceanu (acesta a și părăsit

adevărat 
întreaga 
pitan al 
sportivă, 
fundașul . _
renul accidentat) și primind cartonașul galben. 
L-ar fi putut primi chiar și pe cel roșu I • 
Schimbare de antrenori. Cu două etape îna
inte de finalul campionatului, în locul ex-cra- 
ioveanulul Ilie Bălăci, la conducerea tehnică a 
echipei Pandurii Tg. Jiu a venit... secundul 
său, alt fost dinamovlst, Ion Marin. Tot în ul
tima etapă a fost înlocuit șl antrenorul de 
la Electroputere, Jean Georgescu, cu un., 
piu: Dumitru Stanciu Tibcriu Tudora. 
tîrziu... (A. P.).

• DUPĂ TERMINA
REA PARTIDEI de la 
Arad, antrenorul Strun
gului, Marin Moraru, 
era bucuros că echipa 
sa a rămas în eșalonul 
secund. „Parcă nu se 
mai încheia meciul, fie
care minut a durat... 
o veșnicie.' Dacă înain
tașii erau mai atenți, 
puteam cîstiga la o di
ferență mai mare de 
goluri. Dar, și așa • 
bine..." • Deși crai
nicul stadionului anun
țase la stație rezulta
tele din seria a Ill-a, 
antrenorului 
oaspete. Dan 
nu-i venea

că este real cel de la 
Satu Mare, victoria O- 
limpiel însemnînd re
trogradarea Minerului 
Cavnic, care, la egali
tate de puncte (30) cu 
C.S.M, Reșița, avea un 
golaveraj de — 
de —2 (C.S.M.)
Firițeanu a dat 
te telefoane. 1 
Sita, la Satu Mare. Dină 
s-a convins că forma
ția sa a evitat căderea 
din ..B". • Anropo de 
finalizare : s-a șutat 
de 23 de ori la poartă 
în meciul Strungul —

Reșița (18 —
oaspeții), 

s-au marcat doar

TRAGERII PRO- 
: cat.

C1ȘTIGURILE
NOEXPRES DIN 21 IUNIE
1:2 variante 25% a 12.791 lei ;
cat. 2 : 3.25 a 7.871 lei : cat. 3 :
23.00 a 1.112 lei : cat. 4 : 86.00 a 
297 lei : cat. 5 : 200.25 a 200 lei :
eat X : 231.75 a 200 lei : cat. Z :
3.736.00 a 100 lei.

• Dacă săbtămîna aceasta se 
anunță deosebit de interesantă 
Si atractivă pentru iubitorii con
cursurilor PRONOSPORT. care 
au — pentru prima dată — o- 
cazia să-și încerce sansele la 
un concurs axat pe partidele 
din prestigioasa comnetit.Ie „IFC 
— PANASONIC — CUP ’89". nu 
mal puțin avantajoasă se a- 
nuntă a fl si noua TRAGERE 
EXCEPȚIONALA PRONOEX-
PRES de duminică. 2 iulie, cînd

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
va exista din nou prilejul clș- 
tigării unui mare număr de au
toturisme. excursii neste hotare 
și imDortante sume de bani, de 
valori fixe și variabile. Ultimul 
termen de procurare a biletelor 
este sâmbătă. 1 iulie 1

• Revenind la concursul 
PRONOSPORT, vă reamintim că 
acesta este programat pentru 
sîmbătă. 1 iulie. astfel că 
TENTIE I) VINZAREA SE
CHIDE VINERI. 30 iulie I Iată Și 
partidele înscrise în acest con
curs : 1. Soartac Varna (Bulga
ria) — Rapid București : 2. Wis- 
mut Aue (R.D. Germană) — O- 
ergryte (Suedia) ; 3. F.C. Lucer-

na (Elveția) — Karlsruhe S.C. 
(R.F.G.) ; 4. Malmă FF (Suedia)
— 1903 Copenhaga : 5. F.C. Etar 
Târnovo (Bulgaria) — A.C. Bel
linzona (Elveția): 6. Grasshoppers 
Zurich (Elveția) — F.C. Admira 
Wacker Viena (Austria) : 
Brondbv I.F. (Danemarca) 
Raba ETO GyBr (Ungaria) : 
Lokomotive Leipzig (R.D.G.)
I. F.K. Goteborg (Suedia) : 
Naestved I.F. (Danemarca) 
Stuttgarter Kickers (R.F.G.) : 
Banik Ostrava (Cehoslovacia) 
Vejle Boldklub (Danemarca) ;
II. Eintracht Frankfurt (R.F.G.)
— Grazer A.K. (Austria) 1 12.
Vienna F.C. (Austria) — F-C. 
Kaiserslautern (R.F.G.) S 18. F.C. 
Cari ZeisS Jena (R.D.G.) — 
R.K.C. Waalwijk (Olanda).

1.

8.

9.

10.



CAMPIOANĂ EUROPEANA 
LA BASCHET (m)

ZAGREB. Pentru a patra 
oară (1973. 1975, 1977 și 1989) 
reprezentativa Iugoslaviei și-a 
adjudecat titlul european mas
culin la baschet. în finala des
fășurată duminică, în compania 
naționalei Greciei, gazdele au 
dominat autoritar întrecerea, 
ciștigînd. cum se spune, la pas. 
Scor final: 98—77 (54—35). Fi
nala a arătat un bun specta
col sportiv, în prim-plan cu 
două mari vedete ale basche
tului internațional: iugoslavul 
Drazen Petrovicl (28 puncte în
scrise) și grecul Nikos Galljs 
(30 p) care, pur și simplu, s-au 
întrecut în a demonstra fru
musețile acestui sport.

Pentru locul 3, U.R.S.S. — 
Italia 104—76 (47—31).

Primele cinci clasate (Iugo
slavia, Grecia, U.R.S.S., Italia 
și Spania) s-au calificat pen
tru Campionatul Mondial din 
1990 din Argentina.

In concursul de tir de la Sofia

TREI VICTORII
ALE TRĂGĂTORILOR BOMÂHI

SOFIA, 26 (Agerpres). In ca
drul concursului internațional 
de tir de la Sofia, sportivul 
român Sorin Babii a cîștigat 
proba de pistol liber, cu 664 
puncte, fiind urmat de S. Ko- 
prinkov (Bulgaria) — 656 punc
te și V. De La Cruz (Cuba) 
— 653 puncte.

Alte două victorii pentru cu
lorile sportive românești au 
fost obținute de Eugen Anto
nescu — 687 puncte în proba 
de pușcă — 10 m cu aer com
primat și Anișoara Matei — 
480 puncte în proba feminină 
de pistol cu aer comprimat.

La zi E
în lumea sportu

lui se spune, si pe 
drept cuvînt. că 
este mai ușor să cu
cerești o anume po
ziție fruntașă, și 
mult mai greu s-o 
menții! Atîtea Și a- 
tîtea exemple pe 
care activitatea de 
pe stadioane ni le 
oferă din belșug 
sînt pe deplin grăi
toare prin ele in
iile.

Cîteva dintre ce
le mai recente e- 
xemple ne-au fost 
oferite, de pildă, de 
lumea tenisului. Da. 
că prezența în fina
la probei de simplu 
a suedezului ștefan 
Edberg, la „inter
naționalele" Franței, 
la Roland Garros, 
n-a fost totuși con
siderată ca o mare 
surpriză, in schimb 
cea a tânărului a-

GREU SĂ
merican. ue 17 ani. 
Michael Chang,
care a si cîștigat 
turneul, a fost a- 
preciată oa o senza
ție. mai ales că în 
drumul său spre 
vîrful ierarhiei a 
dispus de Ivan 
Lendl, nr. 1 al teni
sului mondial. Dar, 
numai după ci leva 
zile, la turnee de 
mîna a doua, ad
versari. care, tot 
așa de mina a doua, 
i-au eliminat chiar 
din primele tururi 
pe Edberg (venezue- 
leanul Nicolae Pe
reira, la Londra) si 
pe Chang (america
nul Kriek. la Ros- 
maien în Olanda)!

La fel s-au Întâm
plat faptele deunăzi, 
la Varșovia, cu trei 
atleti de marcă. Re
cordmanul mondial, 
săritorul cu prăji-

TE MENȚII!
na Serghei Bubka, 
cane a obișnuit lu
mea cu rezultate 
înalte. n-a reușit 
acum decît 5.60 ni 
(a fost întrecut de 
polonezul Miroslaw 
Chmara. cu 5,75 m), 
iar săritorii în înăl
țime. vest-germanii 
Carlo Thrănhardt și 
Dietmair Mogenburg. 
chiar anul acesta cu 
performante sensibil 
superioare lu’ 2,30 
m, n-au putut ob
ține mai mult de 
2,20 m, ceea ce evi
dent, este foarte pu
țin pentru ei.

Toate aceste e- 
xemple nu înseam
nă însă că acești 
sportivi mu vor mai 
reveni, iarăși, sus. 
Dar, oricum, -este 
greu să te menții!

Romeo VILARA

PENTATLON
(Urmare din pag. 1)

locuri cu colegul său de e- 
chipă Lucian Țintea. Este de 
remarcat aman unitul că între 
primii șase sosiți în proba de 
cros figurează cîte doi com- 
ponenți ai formațiilor situate 
pe primele trei locuri, respec
tiv România (care conduce de
tașat). Polonia și Italia Deși 
nu s-a clasat între fruntași la 
cros, polonezul Suszczynski își 
menține poziția de lider în 
clasamentul general, dar a- 
vansul său s-a redus acum la 
doar 16 puncte. Cu atît va fi 
mai interesant de urmărit pro
ba de călărie, cea care va de. 
(tide soarta învingătorilor.

Clasamente : cros, individual : 
Cornet Isac (România) 13:43.0— 
1096 n. Mariusz Grelevicz (Polo

nia) 13:48.0—1081 d. Andreea 
Bubuia (Italia) 13:52.0—1069 p. 
Umberto Mazzini (Italia) 13:53,4 
—1066 p. Piotr Maciaszezyk (Po
lonia) 13:57.4—1054 n, Marian 
Gheorghe (România) 14:01,0— 
1042 n ; echipe : România 3678 
d Polonia 3060 o Italia 3018 o. 
România II 2787, Bulgaria 2703 
O. România — juniori 2637 p : 
clasament general după pătam pro
be. individual : Jacek Suszczyn
ski (Polonia) 4337 o. Cornel Isac 
4321 p. Marian Gheorghe 4312. 
Lucian Țintea (România) 4245 n. 
Emmanuele Santoro (Italia) 4101 
n Jerar T evonlan iBulgsria) 
4081 n : echipe : România 12878 p. 
Polonia 12372 n. Italia 11707 P. 
Bulgaria 11=03 o. România II 
11142 D, România — juniori 
10507 p.

Astăzi si mîlne. la Stadionul 
clubului Olimpia din Calea Vi- 
tan. se va desfă-'ra ultima pro- 

a întrecerii, călăria. In crima 
zi vor evolua concurentii din 
primele două serii, urmînd ca 
miercuri să cunoaștem echipa 
Si sportivul învingător la indivi
dual. la încheierea ultimelor do
uă serii. Primul start de azi — 
la ora 9.50.

ATLETISM
(Urmare din pag. I)

victorioasă această spectacu
loasă întrecere. Oricum, con
semnăm cu plăcere revenirea 
Măriei Pîntea în prim-planul 
unei curse de semifond, după 
o perioadă de cîțiva ani de ac
tivitate destul de ștearsă. Re
amintim că in 1986, Maria Pîn
tea, împreună cu cehoslovaca 
Gabriela Sedlackova au fost 
campioana europene de ju
nioare pe 800 m.

Alina Astafei a cîștigat clar 
primul loc în întrecerea sări
toarelor in înălțime, cu un 1,92 
m mulțumitor.

Dintre alte învingătoare ale 
competiției vom evidenția-o 
pe rapidista Iolanda Oantă 
Dacă ea a cîștigat clar proba 
de 400 m plat, în cursa de 400 
ffl’ a ajuns-o și a întrecut-o

pe craioveanca Cristieana Ma
tei. abia în apropierea liniei 
de sosire, ea obținlnd victoria 
la o diferență minimă de nu
mai o sutime de secundă.

Atunci cînd crainicul com
petiției sublinia că Petru Dră- 
goescu. aflat in fruntea aler
gătorilor de la 1500 m, își 
crease avantajul care să-i asi
gure victoria, pe linia dreaptă, 
cu un finiș excepțional, Ilie 
Elena, de la Steaua, a venit 
puternic din urmă, l-a ajuns 
pe lider, lăsîndu-1 în urmă cu 
eîțiva metri și obținlnd un cîș- 
tig de cauză mult aplaudat.

Acum, înainte de a publica 
rezultatele ultimelor probe ale 
„Internaționalelor", se cuvine 
să arătăm că organizarea în
trecerilor. pe stadionul „1
Mai" din Pitești, a fost la
înălțimea așteptărilor ca și
activitatea corpului de arbitri 
al reuniunii.
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IN CONCURSURI
• La Nakuru (Kenya), Ro

bert Kibea (Kenia) — 1:42,2 pe 
800 m.
• Sigrun Wodars a realizat,

PE SCURT • PE
box • Australianul Jeff Har

ding a devenit campion mondial 
la cat. semigrea (WBC). La 
Atlantic City (New Jersey) el a 
dispus prin k.o. tehnic, in re
priza a 12-a, de puglllstul englez 
Dennis Andries.

Înot • In cadrul concursului 
de Ia Chariottie (Carolina de 
Nord) Jeff Olsen a realizat 1:55,52 
pe 200 m liber. Alte rezultate : 
Wade King 56,50 la 100 m flu
ture, Ray Brown (Canada) 4:36,47 
la 400 m mixt, Mitzi Kremer 
2:05,16 la 200 m liber F, Jena 
Johnson 1:02,42 la 100 m flu
ture F.

RUGBY • Echipa Italiei, aflată 
în turneu în Argentina, a sus
ținut un meci test, la Buenos 
Aires, cu reprezentativa țării 
gazdă. Rugbyștii argentinieni au 
obținut victoria cu 21—16 (9—10). 
Au asistat 35 000 de spectatori.

TENIS • Vest-germanul Eric 
Jelen a cîștigat turneul de la 
Bristol. In finala cu Nick Brown 
(M. Britanie) el a cîștigat cu 
6—4, 3—6. 7—5 • In turneul
masculin de la Barl, finala și-o 
vor disputa Marian Vaida (Ceho
slovacia) șl Juan Aguilera (Spa
nia). în semifinale, Vajda l-a în-

SCURT • PE SCURT
vins pe peruanul Aramburu, cu 
6—2, 7—6, iar Aguilera a dispus 
de elvețianul Claudio Mezzadri, 
cu 6—1, 7—5.

VOLEi • In continuarea tur
neului pe care-1 Întreprinde in 
S.U.A., echipa masculină a U- 
niunii Sovietice a evoluat la 
Washington în compania repre
zentativei americane. La capătul 
unui meci extrem de di^jutat 
gazdele au obținut victoria cu 
3—2 (13. 6. —11. —8. 16).

la Neubrandenburg, cel mai 
bun rezultat mondial al sezo
nului, 1:56,82 pe 800 m. Disc: 
like Wiluda 72,72.
• în Franța, la Villeneuve 

d’Ascq: 100 m: Cari Lewie 
10.05, Ray Stewart 10,07; 1500 
m: Said Aouita 3:35,24, Kip 
Cheruyioț 3:35,84 ; 5000 m: Ar
turo Barrios 13:26,63; 110 mg: 
Rogeir Kingdom 13,21; 400 mg: 
Winthrop Graham 48,60; fe
mei: 100 m: Merlene Ottey 
10,95, Dawn Sowell 10,96; 100 
mg: Maryan Olyslager 12,77; 
înălțime: Silvia Costa 1,94.

„CUPA MONDIALĂ" 
LA TALERE

în „Cupa Mondială" la tale
re, de la Moscova, in compa
nia celor mai buni specialiști 
din lume ai genului (din Ita
lia, U.R.S.S., Cehoslovacia, Spa
nia, Danemarca, R.D.G., Canada 
etc.), I. Toman s-a clasat al 
7-lea, ratând la baraj intrarea 
în finală, cu 191 t.d. (1. Hein
rich, R.F.G., 193 + 25 ; 2. Sokolov, 
U.R.S.S., 193+25; 3. Bechinski, 
Cehoslovacia, 1924-25). A. Cior
ba s-a clasat pe locul 11, cu 
190 t.d. In proba de trap, Flo-
rin Baban a venit al 8-lea. cu
188 t.d. (1. Venluriani, Italia, 
1934-24; 2. Pera. Italia 194+21;
3. Cioni, Italia, 189+24).

Învingătorul probei de cros, 
pe ultimii metri ai cursei

Foto: Eduard ENEA

Deci, rezutatele ultimelor pro
be ale ..Internaționalelor” : FE
MEI : 800 m : 1. Viorica Niga
(CSM Suceava) 1 :59,02, 2. Ella
Kovacs (Steaua) 2:00,37, 3. Vio
leta Beclea (CSM Suceavă) 2:00,94, 
4. Cătălina Gheorghiu (CSM U- 
niversit. Craiova) 2:03,10, 5. Li
liana Sălăgean (CSȘ Suceava) 
2:03,34, 6. Tudorița Chidu (Olim
pia Slobozia) 2:03,47 ; 1 500 m :
1. Doina Meiinte 4:10,57, 2. Ma
ria Pintea (ambele Știința CFR 
Bacău) 4:11,02, 3. Margareta
Keszeg (CSM Universlt. Craiova) 
4:13,50, 4. Liliana Palade (Unirea 
csș Focșani) 4:15,84, 5. Mariana 
Slănescu (Politehnica Timișoara) 
4:16.97. 6. Daniela Antipov (CSȘ 
1 Galați) 4:17,76 : lungime : 1. 
Marieta Ilcu (Metalul Hunedoa
ra) 7.08. 2, Vali Ionescu (Rapid) 
6.76 m. 3. Mirela Dulgheru (Pra
hova csș Ploiești) 6,67 m, 4. Mi
rela Belu (Steaua) 6,52 m. 5. Mo
nica Toth (TCI Tricolorul Ora
dea) 6.23 m. 6. Olimpia Constan
tei (Steaua) Ș 20 m : tnM*’m« : 
t. Alina Astafei (Steaua) 1.92 m.
2. Ord-via Tannb -mnnia ’ Pi 
m, 3. Oana Mușunolu (CSȘ 2 
Galati) 1.84 m. 4 Britta VorSs

[/)£»«£ UN POSIBIL COME-BACK

I înotătorul american Matt Biondi a visat să repete la Seul 
isprava compatriotului său Mark Spitz, care a cucerit — vă 

, moi amintiți ? — 7 medalii de aur în bazinele Olimpiadei de la 
IMiinchen, 1972. N-a reușit intru totul pentru că, deși a egalat 

numărul medaliilor dobindite de Spitz, nu și-a adjudecat de- 
, cit 5 de aur (50 m liber, 100 m liber, ixioo m liber, 4x100 m 
Imixt, 4x200 m liber), adăugindu-le una de argint (100 m flutu

re) și una de bronz (200 m liber). Dar și așa, cu un nou re- 
, cord mondial la 50 m liber (22,14) și cu contribuții la cele ale 
I ștafetelor de 4x100 m liber (3.16,53) și 4x100 m mixt (3:36.931.

Biondi a fost socotit, și pe bună dreptate, unul dintre „eroii* 
« celei de a 24-a ediții a Jocurilor Olimpice.

I Numai că, imediat după Seul, surprinzător, sprinterul numă
rul 1 al notației internaționale a refuzat să mai concureze, in-

* pocind un tratament injust din partea federației americane. 
Ideclarind chiar că „orice punte dintre mine și U.S. Swimming 

s-a rupt definitiv* I Dată fiind vîrsta lui Biondi, născut in 1965, 
« și posibilitățile lui (de atitea ori demonstrate) de a conferi noi 
I dimensiuni (și recorduri) înotului contemporan, prematura lui 

retragere a fost privită ca o pierdere, unanim regretată, „l’E- 
« qulpe" notind, de pildă, că „prin golul lăsat de acest campion 
Ide excepție, natația se simte orfană*. Ba chiar mai mult. Con- 

siderindu-se nedreptățit, firește din punct de vedere material 
« (unde e poezia sportului de altădată ?!), Biondi a acceptat I participarea la tot felul de demonstrații bine remunerate, pă

zind pe punctul de a îmbrățișa o carieră profesionistă, sfidind 
« chiar, la un moment dat, „amenințările" fățișe sau voalate ale I federației americane.

Totul insă pînă deunăzi, cind — iarăși surprinzător — el a 
« apărut în... echipa de polo a Statelor Unite, intr-un meci amt- 
Ical susținut la Tbilisi ! Dacă în privința calităților sale de po- 

loist părerile sînt împărțite, unii văzindu-l talentat, alții nu, 
» cert e că, opărind culorile lui U.S. Swimming, calificarea sa ca I amator rămine valabilă, lăsînd o portiță pentru reîntoarcerea 

la înot. Asaltat de ziariști, purtătorul de cuvînt al federației 
• din Statele Unite a precizat că „după Seul, Matt a primit, e I adevărat, unele sume de bani. Nu s-a atins însă de ele, fon

dul în care au fost depuse fiind blocat*.
• Un răspuns ferm e, desigur, greu de furnizat, dar sînt sem- 
Ine, tot mai numeroase, că Matt Biondi se pregătește să urce 

din nou pe bloc-starturi...
O vi di u IOANIȚOAIA
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CLASAMENTUL FINAL al gol- 
geterilor campionatelor naționale 
din Europa. Iată primii clasați : 
1. Dorin Mateut (Dinamo Bucu
rești) 43 g (gheata de aur) ; 2.
Marcel Coras (Victoria Bucu
rești) 36 g (gheata de argint) ;
3. Baltazar de Morais (Atletico 
Madrid) 35 g (gheata de bronz) ;
4. Gheorghe Hagi (Steaua Bucu
rești) 31 g ; 5. Aykut (Fenerbah
ce) 29 g ; 6. Tanju Colak (Ga- 
latasaray) și Hugo Sanchez (Re
al Madrid) ambii cu cîte 27 g.

PRELIMINARIILE C.M. In zo
na Africii : Liberia — Egipt 1—0 
(1—0). In clasamentul grupei 
conduce Liberia eu 5p(4j), ur
mată de Egipt si Malawi cu cîte 
4p(4j) si Kenia 3 p (4 j). Zim
babwe — Algeria 1—2 (1—0).

• Conduce Algeria cu 5 o (3 j),
urmată de Cote d’Ivoire 2 n (2 
j). Zimbabwe 1 d (3 1). Gabon 
— Nigeria 2—1 (2—0). Conduc
Nigeria si Camerun cu cîte 5 D 
(ambele din 4 j). urmate de An
gola 4 p (4 j) șl Gabon 2 p (4j). 
Zambia — Maroc 2—1 (1—0).
Tunisia — Zair 1—0 (0—0). Ia
clasament : Zambia 6 d (4 p), 
Tunisi- 4 p (4 i). Zair si Maroc 
cîte 3 o (4 i). în zona Asiei : 
Japonia — R.P.D. Coreeană 0—2 
(0—1), Indonezia — Hong Kong
3—2 (0—1). In clasament : Japo
nia 7 p (6 i). R.P.D. Coreeană

• Golgeterii Europei • Pre
liminariile C.M. in Africa ți 
Asia • S-a incheiat campio
natul Spaniei * Finale de 
Cupe in R. F. Germania, 
U.R.S.S. ți Turcia • Bolivia 
— Chile 0—1 • Eintracht 
Frankfurt a rămas in ,.Bun

desliga"

5 p (4 j). Indonezia 5 P (5 ț),
Hong Kong 3 p (5 j).

S-A ÎNCHEIAT camDionatul 
Spaniei. Ultima etană : Real 
Madrid — Valencia 2—1 (au 
marcat Michel Schuster, res
pectiv Eloy). F.C. Barcelona — 
Malaga 4—0 (au marcat Rome- 

Begulristain și 
învingători n-a 

care a semnat 
Tottenham). Re- 
Giion 2—1 (cu

(R. D. Germană) 1,84 m ; BĂR
BAȚI : suliță : 1. D-tro Negoițâ 
(Prahova csș Ploiești) 76,24 m,
2. C-tln Milea (Constructor. A- 
rad) 75.94 m. 3. Roberto Larri- 
nasa (Cuba) 73,04 m, 4. Val. Jula 
(Prahova CSȘ Ploiești) 70,06 m, 
5. Jan Ungureanu (Voința) 68,92 
m, 6. D. Andreescu (Steaua) 
67,80 m.

tn afară de concurs s-au mal 
desfășurat cîteva orobe : hepta- 
tlon femei : 1. Liliana Năstase 
(CSU Galați) 6 602 p — record 
național (100 mg — 12,87, înălți
me — 1,72 m, greutate — 13,46 
m, 200 m — 25,79, lungime — 
8,78 m !, suliță — 47,72 m, 800 
m — 2:14,14), 2. Elisabeta Anghel 
(St. Roșu Brașov 6 020 p. 3. Co
rina Barbu (St. Roșu Brașov) 
5 893 p, 4. Ionica Domințeanu 
(Dacia Pitești) 5 852 p, 5. Neli 
Greceanu (Olimpia) 5 205 p, 6. 
Angelica Muha (Olimpia) 5129 
n : bărbați : ciocan : Nicolae
Bîndar (Soarta") 70 50 m 2 An
drei Budikin (U.R.S.S.) 69.20 m,
3. Carol Hradsky 68 00 m. 4. F.teo- 
dor Roșea (ambii Steaua) 65.90 
m. 5. Albert Meheș (CSM Uni- 
verslt. Craiova) 64,82 m.

ro, Valverde, 
Roberto — la 
jucat Lineker, 
un contract cu 
al Sociedad — _____ _ _ ___
acest prilej s-au retras din acti
vitatea competltională portarul 
Arconada si Jesus Zamora de la 
Real Sociedad). Cel ta Vigo — A- 
tletlco Madrid 0—3 (Baltazar de 
Morais a înscris 
Betis _ _ _ _
— Elche 3—1. Valladolid 
na noi 1—0. Murcia 
Loarones — F.C. Sevilla 
viedo — Bilbao 0—3. Pe 
locuri : Real Madrid 62 
Barcelona 57 p.

FINALE DE CUPE.

două goluri).
Osasuna 1—0. Zaragoza

Cadiz 0—L 
0—0. O- 
primeie 
p. F.C.

____ ______________ In R.F. 
Germania. Borussia Dortmund a 

Bremen cu 
după ce învinșii au 

______  _____ A- 
ooi. Borussia a punctat de 4 ori 
prin Dlckea (2) Mill si Lusch. 
După 24 de ani. echina din Dort
mund 
ul. tn 
Dnepr 
scris
Dnepr . ___ _ _____
Torpedo în Cupa Cupelor.

în Turela, trofeul a revenit e- 
ehipei Besiktas. care a dispus 
cu 2—1 de Fenerbahce, dună ce 
în prima manșă a cîștigat cu 
1—0. Duminică. în fata celor 
60 000 de spectatori. Fenerbahce

dispus de Werder
4—1 (1-1) -
deschis scorul prin Riedl e.

a cîștigat din nou trofe-
U.R.S.S.. la Moscova : 

— Torpedo 1—0. A 
Anton Sok (min. 
va juoa în C.C.E..

in* 
34). 
iar

a deschis scorul prin Turan, a- 
poi Aii si Feyyaz de la Besik
tas au punctat decisiv.

LA SANTA CRUZ (Bolivia). fri 
meci amical : Bolivia — Chile 
0—1. A înscris Covarrubias 
(min. 17).

EINTRACHT FRANKFURT a 
rsnvis tn prima divizie, deși a 
oierdut nartida retur de ta Saar- 
brtlcken cu 1—2 a cîștigat însă, 
orlma manșă cu 2—0.
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