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Turul României, edit ia a 25-a

Copenhaga ’87 a însemnat cel 
mai mare triumf pentru cano
tajul românesc. Bogata recoltă 
de medalii, 4 de aur, 2 de ar
gint și 2 de bronz, întrece toa. 
te antecedentele, plasînd Ro
mânia în fruntea canotajului fe
minin, O comportare care a 
reabilitat, în același timp, și 
canotajul masculin (două e-

cul de start. Un singur echipaj 
românesc (4 vîsle fete) nu s-a 
numărat printre protagoniste
le întrecerilor acestor mondia. 
le, sosind pe locui 4. după ce 
reușise să conducă cu aprecia, 
bile eforturi, mai bine de ju. 
mătate dii. cursă

IERI, MEDIE ORARĂ EXCELENTĂ
• Peste 45 km/h! • Valentin Constantinescu preia tricoul
galben • Azi, etapa

VASLUI, 31 (prin telefon). 
Etapa a doua a „Micii Bucle", 
Focșani — Vaslui. 145 km, a a- 
vut, din multe puncte de vede
re, configurația celei inaugura
le. S-a plecat mai lent, si nici

a treia, Vaslui — Piatra Neamț, 145 km
măcar sprintul intermediar de 
la Tișița (km 13), adjudecat de 
Ov. Mitran (Metalul Plopeni). 
n-a părut să învioreze pluto
nul. După ce la Tecuci (km. 33) 
a trecut primul V. Mitrache

- - - - - - - - - - - - - - - - I. M. G. B. - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ca fi anul trecut, cînd Sergiu Oprescu a ajuns primul 

la Focșani, după o evadare cutezătoare de 150 de kilome
tri, orașul lui Gheorghe Tattarescu, Duiliu Zamfirescu și 
Anghel Saligng a consemnat, și acum, izbinda rutierilor 
de la I.M.G.B., la capătul etapei inaugurale a „Micii 
Bucle". De data aceasta, a cîștigat Mitu Petruș; lingă care 
au pedalat însă, la fel de vîrtos, animind plutonul frun
taș, alți doi elevi ai profesorului Nicolae Grigore (fost 
multiplu campion național pe șosea și pe pistă), Florin 
Sandu și Marian Mărginean. N-ar fi nimic deosebit in toa
tă această poveste dacă n-am ști că echipa I.M.G.B. se 
află abia in al doilea sezon de existență, ea fiind nu numai 
cea mai nouă participantă la Turul României, ci și una 
dintre cele mai tinere, de vreme ce decanul ei de vîrsiă, 
primul „tricou galben" al actualei întreceri, nu are decît 
25 de ani.

Reprezentînd în plan sportiv, cu fruntea sus, colectivul 
uneia din marile „cetăți" industriale ale țării, ale cărei 
turbine, de pildă, cu diametrul cit o turnantă de velodrom, 
și-au dobindit pretutindeni o faimă binemeritată, rutierii de 
la I.M.G.B., talentați și harnici, par capabili să constru
iască o lucrare frumoasă, o șansă importantă pentru viito
rul sportului nostru cu pedale. Titlul municipal adjudecat 
recent la contratimp, înaintea redutabilelor formații Di
namo și Steaua, cei patru alergători oferiți selecționatei 
de tineret, acești lideri repetați și ambițioși ai „Micii 
Bucle", precum și, in plan organizatoric, lansarea Cupei 
I.M.G.B. (care va deveni, din 1988, internațională!) ni se 
descoperi ca tot atitea dovezi că secției de ciclism de 'a 
întreprinderea de Mașini Grele București i se potrivesc, 
ca o mănușă, munca, seriozitatea, perseverența.

Nu știm ce va mai fi In acest Tur. Pronosticurile sint 
riscante, căci greul abia urmează, înaintea caravanei des- 
fășurindu-se o șosea lungi de aproape o mie de kilometri. 
Putem insă afirma că înconjurul țării pe bicicletă datorea
ză încă de pe acum ceva acestor băieți de nădejde, în
cleștași peste ghidodne și însemnați, pe spatele tricourlor 
roșii, cu inițialele I.M.G.B. Laudă lor ! (Ov. I.).

(România II), P. Mitu, purtătorul 
tricoului galben, s-a văzut ne
voit să întîrzie din cauza unei 
defecțiuni tehnice. Intuind oca
zia, grupul masiv a apăsat 
brusc pe accelerator, impunind 
un ritm infernal si devorînd șo
seaua cu viteza... unei „Dacii" 1 
Preț de 12—13 km a durat 
„asaltul" celor de la I.M.G.B. 
(Petrue este ajutat de Cr. Ivan- 
cea si G. Olteanu), încununat 
pînă la urmă de succes, am 
asistat la o cursă de urmărire 
in toată regula, una dintre ace
le întîmplări emoționante me
nite să confere ciclismului o 
notă de bărbăție, de frumusețe 
și de dramatism. în centrul Bîr- 
ladului, în prezenta unei asis- 
tențe-record, Ov. Mitran a re
editat izbinda de la Tișita. în 
vreme ce plutonul părea să 
accepte un fel de „șah etern", 
lăsînd impresia că va amina 
deciziile pînă către linia de so
sire. Dar n-a fost așa. Cu pu
țin înainte de Crasna, la km. 
114. parcă într-o glumă nesesi
zată. initial, de restul carava
nei, 5 alergători s-au desprins 
din pluton anunțînd la Crasna 
(km 124) un avans, de 70 sec, 
Cînd s-au lămurit ceilalți. în
tre care și un P. Mitu, blocat 
șl neputincios, că Val. Con- 
gtantinescu. A. Raunehaug

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in vag 2-3)

chipaje, un „argint" și un 
„bronz"), rămas, în prece
denta ediție, în afara po
diumului de premiere.

Autoritatea fetelor noas- 
tre pe pista de apă de la 
Bagsvaerd a fost atît de 
netă, încît ele deveniseră 
punctul dg reper al spec, 
tatorilor, care știau că plu
tonul a ajuns pe ultima 
treime a traseului, abia a- 
tunci cînd distingeau în 
zare tricourile azurii ale 
reprezentantelor noastre, 
plasate în frunte. Intr-ade
văr, atunci cînd s-a cîștigat. 
dominarea canotoarelor
noastre a fost netă, cu a- 
vans permanent pe toată 
lungimea cursei, palele lor 
viguroase aruncînd, parcă, cu 
fiecare bătaie, toate emoții, 
le, în urmă, pe umerii out- 
siderelor înverșunate în 
vînătoarea lor pentru locul

MEDALIAȚI CU ARGiNT

doi. Mai mult, „argintul" de 
la 2 vîsle (E. Lipă, L. Ge
nes) a fost și el suflat cu aur 
pînă la 1500 m, cînd fetele 
noastre, dezavantajate de cu
loar, învinse, în primul rînd, 
de vîntul violent, n-au mai pu. 
tut rezista finișului dinamic al 
echipajului bulgar care, urcînd 
vertiginos, din poziția a 4-a, a 
ajuns pe linia de sosire cu un 
avans minim (0,10 s) asupra fe
telor noastre, marcate și de he
moragia nazală a Elisabetei 
Lipă. Chiar și „bronzul" Ma- 
rioarei Popescu are mica iul 
poveste, căci-„simplista" noas. 
tră ar fi putut pretinde me. 
dalia de argint dacă nu inter
venea o dereglare organizato. 
rică care a provocat o serioa. 
să întîrziere la locul de con
curs, Marioara fiind nevoită să 
„înghită", în vîslit alert, în 
numai 8 minute, apreciabila

giisabeta Lipă Liliana Genes

Dănuț Dobre Dragoș Neaga
Este cazul să evidențiem și 

revirimentul masculin, care și-a 
atins obiectivul, cucerind două 
medalii din tot atîtea pârtiei, 
pâri. „Bătrînii" echipei, D. Po
pescu, V. Tomoiagă și Gh. Ma
rin au reușit să răzbune re
trogradarea de anul trecut, cînd 
coborîseră de pe locul II (1985) 
pe cel de al IV-lea. cei mai 
tineri (D. Dobre. D. Neagu, e- 
chipaj debutant la mondiale) au 
pătruns, însă, semeț, în lumea 
mare a canotajului, anunțînd o 
carieră lungă și frumoasă, de 
care redutabilul cuplu englez 
A. Holmes, S. Redgrave (deo
camdată, imbatabil) va trebui 
să țină cu siguranță seamă, de 
aici înainte.

Ion CUPEN

distanță de la ponton, la blo- (Contlnuare în pag. a 4-a)

Campionatele Mondiale de atletism

Caravana se așterne din nou la drum. O secvență obișnuită in 
zilele cînd are loc Turul României... Foto: Aurel. D. NEAGU

MARI ATLEȚI, PERFORMANȚE DE EXCEPȚIE

Campionatul national de pentatlon modern

SCRIMA A ADUS MODIFICĂRI iN CLASAMENTE
Ieri la sala Floreasca II, 

campionatul național de penta
tlon modern a programat pro
ba de scrimă. Cei 16 concurenți 
au susținu" cite două asalturi 
fiecare cu fiecare și este de re
marcat evoluția lui Lucian Țin
tea (Polit. I.L. Tim.), singurul 
care a realizat 1 000 de puncte, 
ia urmare a celor 21 de victo
rii repurtate în fața adversa
rilor săi. Cu acest rezultat. Lu
cian Țintea promovea â de la 
mijlocul clasamentului spre lo
curile fruntașe, el aflindu-se 
acum pe poziția a șasea. Crin 
era și firesc, liderul clasamen
tului, Marian Gheorghe (Stea
ua I), s-a mobilizat exemplar, 
a luptat cu multă ambiție, a 
obținut victorii prețioase în 
fața cîtorva dintre aspiranții la 

podiumul întrecerii, astfel că ce
le 19 victorii de ieri îi permit 
să conducă la individual. O e- 
voluție bună a avut și timi
șoreanul Otto Wermescher, tot 
cu 19 victorii la activ. în ce 
privește disputa pentru titlu, 
în afară de cei doi sportivi a- 
mintiți, cu șanse serioase can
didează și Laurențiu Mosor de 
la Steaua (tot cu 19 victorii la 
scrimă), aflat pe locul trei du
pă desfășurarea călăriei și scri
mei. O promițătoare ascensiu
ne în clasament a înregistrat și 
Cornel Isac, sportiv individual 
de la Steaua, aflat acum pe. lo
cul patru la individual după 
cele 19 victorii repurtate la 
scrimă. Cîștigînd proba de 
scrimă cu un avans de mai bi
ne de 100 de puncte, formația

ROMA, 31 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Dintre cele 43 de probe în
scrise în programul C.M. de 
atletism, cursa masculină de 
100 metri s-a aflat în centrul 
atenției generale, a presei, a 
iubitorilor atletismului, mai a- 
les de cînd campionul lumii și 
olimpic, Carl Lewis (născu»
1.7.1961) și-a anunțat hotărîrea 
da a participa și la această 
probă. întilnirea dintre el și 
canadianul Ben Johnson (n
3012.1961) a devenit o adevăra
tă „cursă a secolului", fiind re
prezentată ca un mare meci de 
box (de altfel, unul dintre ziare
le italiene a publicat un foto
montaj in care cei doi mari 
atleți își încrucișau... pumnii!) 
„Voi cîștiga cu un nou record, 
sub 9,90“ — afirma Johnson ;

Steaua a trecut pe locul în- 
tîi în clasamentul pe echipe, 
duelul dintre bucureșteni și 
timișoreni anunțîndu-se deose
bit de interesant. Rezultate teh
nice: scrimă, individual: Lu
cian Țintea (Polit. I.L. Tim. I) 
21 v — 1000 p, Marian Gheor
ghe, Laurențiu Mosor (Steaua 
I), Cornel Isac (Steaua, ind), 
Otto Wermescher (Polit.. I.L. 
Tim. II) — toti cu 19 v — 926 
p; pe echipe: Steaua I 2 704 p, 
Polit. I.L. Tim I 2 593 p; după 
două probe, individual : M.
Gheorghe 1 996 p, O. Werme
scher 1991 p, L. Mosor 1 922 p; 
echipe: Steaua I 5 656 p. Polit.
I.L.  Tim. II 5 472 p.

Azi, de la ora 17, la bazinul 
23 August, proba de înot. (Ct. M.) 

„Gata cu joaca, acum e trea
bă serioasă, îl voi învinge pe 
Johnson" — răspundea, in con
ferințele de presă, Lewis. Fina
la a fost de neuitat. Johnson și 
Lewis s-au aflat alături, pe 
culoarele 5 și 6. Canadianul a 
luat un start excepțional, pe 
primii metri își asigurase deja 
avansul necesar victoriei. tn 
pofida puternicei reveniri a a- 
mericanului, Johnson a rezistai 
cu brio. Intr-un interviu tele
vizat. recordmanul mondial la 
230 metri, italianul Pietro Men- 
nea, a declarat că Johnson este 
singurul alergător complet : 
extraordinar la start, foarte 
bun pe parcurs și bun la finiș.

SREVIAR • BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR • BREVIAR

• Stefka Kostadtaova a 
realizat, cu victoria de ieri, al 
42-lea concurs al său cîștigat 
cu rezultate de peste 2,Oo tn • 
Tn 1986, din s tntîLniri dintre 
Johnson și Lewis, toate au re
venit atletului canadian. Pen
tru ca acum, la Roma, Istoria 
să se repete... • La reuniu
nea de duminică au fos-t pre- 
zetnți 64 006 de spectatori •

Nici nu se liniștiseră tribu
nele că, iată, au izbucnit din 
nou în aplauze atunci cînd atle
ta bulgară din Plovdiv. Stefka 
Kostadinova (n. 5.3.1965), a 
realizat un nou record al lu
mii, trecînd peste ștacheta înăl
țată la 2,09 m! Dar numai după 
serioase emoții! La 2,04 m, so
vietica Tamara Bîkova a trecu! 
din prima încercare, în timp 
ce Kostadinovei îi trebuiseră 
3! La 2.06 m, sportiva bulga
ră a trecut din a doua încer
care, iar sovietica a ratat to
tul. Recordul mondial a fost 
realizat la a doua tentativă. Ex
cepțional I

Celelalte probe, aproape fără 
excepție, au revenit unor out-

sideti. La suliță, de pildă, a 
cîșt gat finlandezul Seppo Rat
ty (n. 27.4.1962), singurul care 
a reușit două aruncări peste 82 
de metri în concurs, iar cea 
mai bună dintre ele — 83,54 m. 
Recordmanul lumii, cehoslova
cul Zelezny, cel care a realizat 
anui acesta 87,66 m. a trebuit 
să se mulțumească cu medalia 
de bronz, cu 82,22 m. după so
vieticul Ievsiukov. care a avut 
4 încercări peste 80 de metri, 
cea mai bună însă de 82.52 m. 
Cursa de 20 km marș a revenit 
în mod surprinzător italianului 
Maurizzio Damilano (n. 7.4.
1957), iar cea de 100 metri fe
mei a fost cîștigată de atle-

Damilano a fost un învingă
tor neașteptat al Jocurilor O- 
limpice din 1980 de Ia Mosc-.
va, la 20 le km marș și la fel 
de neașteptat a devenit, du
minică, campion al lumii. De 
ce 1 Pentru că acest sportiv 
de 30 de an! n-a mat cîștigat 
între timp nici un alt concurs 
cit de cîi Important 1 

ta din R.D.G. Silke Gladiseh 
(n. 20.6.1964), care a intervenit 
direct în întilnirea dintre cona
ționala Heike Drechsler, Mar
lene Ottey — Page (Jamaica) 
și Angela Isaienko (Canada) 
către care se îndreptau, iniția! 
opțiunile privind victoria: cu 
10 90, Silke a ciștigat fără du
bii.

In cea de a treia zi de în
treceri, am înregistrat și o pre. 
zență românească într-o finală, 
cea a alergătoarei de 800 me. 
tri. Mitica Junghintu. Deși a

Romeo VI LARA

(Continuare in pag. a 4-a)



O ACI ADA In organizarea C. C. al U. T. C.

MICA „OLIMPIADA"
A SPORTURILOR TEHNICO-APLICAT1VE
La sfîrșitul săptămînli tre

cute, fiecare locuitor al muni
cipiului Piatra Neamț s-a 
simț.i gazdă fiecare a dorit ca 
tinerii veniți din toate colturi
le tării pentru a-șj demonstra 
caL'âtile însușite la cercurile 
organizate în școli șl licee să 
ee simtă cit mai bine la marea 
lor 
iu!
ve. 
tă 
azi .
nit peste 1 200 de băieți și fete 
din toate județele țării și mu
nicipiul București. A fost ca o 
nvcă „olimpiadă", cu întreceri 
la opt ramuri sportive — ae.'o- 
modele automodele, judo, 
tornadele, orientare turistică, 
rachetomodele, radiogoniome
trie, tir. care au necesitat ore 
bune pentru asigurarea unul 
cadru corespunzător și a unui 
personal tehnic de specialitata. 
Dar cum toti factorii cu atri
buții în mișcarea tale tineret și 
activitatea sportivă din județ, 
sub directa îndrumare a or-' 
gafelor locale de partid, și-au 
unit eforturile, iar federațiile 
de resort s-au alăturat acesto
ra. este ev.dent că totul a de
curs în cea mal perfectă oidi- 
ne: și pe esplanada din fața 
Casei de cultură a sindicatelor 
unde s-au desfășurat întrecerile 
la automodele, șl pe Dealul 
Vulpea unde au fost prezenți 
aeromodeliștij și trăgătorii, și 
în Sala sporturilor „Ceahlăul", 
care a fost gazda competiției 
de judo, și la baza nautică de 
pe iacul Bitca Doamnei, unde 
a avut loc concursul navomo- 
de’istilor. si în Pădurea Sărata, 
din apropierea municipiului, 
care a fost martora unor dispu
te pasionante la orientare tu
ristică si radiogoniometrie.

Ne este practic Imposibil să 
cuprindem în puține rinduri 
pulsul fiecărui moment impor
tant al multor secvențe care 
au compus și marcat dinainte 
acest festival, deschis și închis, 
în t.corduri 
multe, foarte multe 
Ceremonialul care a consfințit 
sfîrșitul competiției a fost, nici 
mi se putea altfel, punctat de 
înmînarea eîtorva zeci de di
plome medalii, tricouri de 
camrion, cupe, premii în obiec
te. flori, care au răsplătit efor-

sărbătoare anuală: Fcstiv.i- 
sporturilor tehnico-aplicati- 
Este o competiție organiza- 

de C.C ai U.T.C., ajunsă 
la a 8-a ediție: care a reu-

na-

de fanfară, eu 
aplauze.

Finalele Campionatelor Naționale șl ale Dacladei la tenis Promovate In Divizia A de

turile sportivilor șl echipe .or 
situate pe primele șase locuri 
a'e clasamentelor. Numele tu
turor acestora — pe categorii 
de --jrstă si sex (cum a fost ca
zul la orientare turistică), pe 
sexe (radiogoniometrie, tir), pe 
categorii de greutate (judo) — 
s’nt cuprinse într-un tabel ca
re are 10 file de text, la care 
se mai adaugă o jumătate de 
pagină cu premii speciale: cel 
mai tînăr participant, cel mai 
tehnic sportiv, cel mai... fi 
premiul fair-play. Noi r.e vom 
opri doar la cîștigătorii tricou- 
rilcr de campioni, nu înainte 
de a mai face cîteva succinte 
evidențieri. La judo, în prim- 
plan au fost sportivii de la 
Sibiu (4 locuri în Clasamentul 
primilor trei), și cei din Argeș. 
Harghita, Prahova, fiecare cu 
cite trei locuri pe podium ; 
moctelismul a fost dominat de 
reprezentanții județelor Iași și 

. Bacău, care au obținut, fieca
re. cite două locuri pe podiu- 
n>vJ de premiere; orientarea 
turistică și radiogoniometria au 
avut drept protagoniști pe lo
calnici care au cîștigat toate 
titlurile, cu excepția categoriei 
16—20 ani băieți, unde au ocu
pat doar locul trei; iar la tir 
tinerii din Moldova s-au clasat 
de fiecare dată între primii 
trei. în special sucevenii.

ÂU FOST DESFMNAT1
Luni, în jurul orei prînzulul, 

au fost cunoscuți noii campioni 
naționali ai juniorilor mart Ei 
se numesc Răzvan Itu (Steaua) 
și Angela Kerek (Electrica Ti
mișoara).

Răzvan Itu pornea favorit în 
meciul care avea să-i aducă 
cel de-al treilea titlu la actuala 
ediție a „naționalelor" (după 
cele de la dublu masculin și 
dublu mixt), din tot atîtea po
sibile. Finala de simplu a fost 
așteptată cu nerăbdare, .știută 
fiind rivalitatea — încă din co
pilărie — a celor doi adversari: 
Itu și Daniel Dobre (TCB). Me. 
ciul a început în nota de ca
tegorică dominare a jucătorului 
stelist, care și-a_ adjudecat u- 
șor primele două seturi: 6—0, 
6—2, în urma unui joc exact, 
caracteristic lui, realizat prin 
mingi plasate, dar și prin ma
rea sa mobilitate în teren șl 
Intuiția foarte bună. în setul 
trei, Dobre a forțat la 3—3 
cînd Itu a avut 40—0, și l-a 
cîștigat în cele din urmă la 3. 
Cînd toți așteptau o echilibrare 
a situației, tenlsmanul stelist a 
făcut o adevărată demonstrație

Șl ULTIMII CAMPIONI
a talentului »ău, „ferptecînd" 
uneori mingea și trimițînd-o a- 
colo Unde nici adversarul său 
nu mai credea. Scor final: 
Itu — Dobre 6' 0, 6—2, 3—6* 
6—1*

în finala feminină aveau să 
se întîlnească prima favorită, 
tot o reprezentantă a clubului 
militar bucureștean — Daniela 
Ivana, 18 ani — șl fruntașa 
„noului val", timișoreanca An
gela Kerek, campioana de Ia 
15—16 ani, revelația actualului 
concurs. A învins Kerek, care 
a practicat un joc foarte bun 
din punct de vedere tactic, a 
avut în permanență inițiativa 
și a părut că vrea să cîștige, 
spre deosebire de adversara sa, 
pare s-a mulțumit doar să... 
trimită mingea înapoi. Meci de 
uzură, care însă a evidențiat 
superioritatea noii campioane. 
Aceasta a reușit, în decurs de 
o săptămînă, să 
cele două titluri 
puse în joc.
două. 
Scor
6—2, 4—6, 6—2.

Doina STANESCU

RAPID BUCUREȘTI REVINE D
La sfîrșitul campionatului 

1985/1986, cînd rapidistele luau 
arumul Diviziei B, puțini ar 
li crezut că ele vor reveni, 
dv.pă un singur sezon, in grupa 
de elită a voleiului feminin. 
Handicapate de retragerea din 
activitatea sportivă a Ilenei 
Tîrnoveanu, cu obligația reor
ganizării echipei în față, volei
balistelor giuleștene li se pre
vedeau cîteva sezoane in divi
zia secundă. De altfel, startul 
în „B“ a fost cu destule potic
neli așa îneît feroviarele por
neau în ultima parte a întrece
rii cu șansa a treia, după e- 
chipele universitare din Timi
șoara și Cluj-Napoca. Dar echi
pa, foarte tînără, a dat dovadă

de o n 
— surp 
In joc, 
două n 
ransebe 
acest f< 
oricum, 
tind că 
sînt In 
mațta. > 
de exc 
de ciut 
ședințe, 
nu) și 
ducerea 
C. Wes 
convinș 
o echif 
se țină 
Gheorgl

CiȘTIGATORI: automodele — 
Marian Rusu (Ialomița); aero- 
modele — Renato Călin Ludu- 
lescu (Gorj), judo (pe catego
rii de greutate). 60 kg — Radu 
Zaharia (Bacău), 65 kg — A- 
drian Stanciu (Prahova), 71 kg
— loan Păunică, 78 kg — Li- 
vlu Ghiogiu (Alba), 86 kg — 
Iosif Compi (Sibiu), 95 kg — 
Gabriel Dumitru (Argeș), 4-95 
kg — Mircea Sansu (Bacăt?) : 
navomodele — Lucian Simin- 
ct.ic (Iași); orientare turistică, 
categ. 14—16 ani — Gabriela 
Bohan (Neamț) șl Laurian Chi- 
sov (Neamț), categ. 17—20 ani
— Maricta Hodor (Neamț) si 
Tibor Szabo (Covaspa); rache- 
tomcdele 
ceava), radiogoniometrie — Dia
na Nacu (Neamț) și Vasile Tu- 
dosa (Neamț) ; tir — Daniela 
Dimofte (Vrancea) și Daniel 
Dudiei (Covasna).

loan NOVAC

tbo (Covasna,,
— Mihai Manole (Su-

Cea de a 4-a etapă a Campio
natelor Naționale de motociclism 
viteză pe șosea s-a desfășurat du
minică pe un traseu ales ta cen
trul municipiului Oradea. La 
startul celor 6 clase dta program 
s-au aliniat 87 de alergători. în
trecerile lor fiind Urmărite de 
mii de spectatori. Cea mai inte
resantă a fost cursa băieților la 
clasa 5o cmc — sport, experi
mentatul vitezlst M. Meztacescn 
reușind abia ta ultimul tur să se 
detașeze în Învingător. De ase
menea. la 500 cme-ataș, în lipsa 
favoriților acestei clase (I șl A. 
Toth), pe primul loc s-a situat 
cuplul P. Popescu — A. Popa, la 
capătul unor confruntări extrem 
de echilibrate. Tată rezultatele :

ci. 50 cmc națională — 1. C. 
Kovacs (Electromureș Tg. Mu
reș), 2. B. Mandea (C.S.M. Reși
ța), 3. C. Botu (Energia Cîmn&ia); 
50 cmc sport f — 1. Nicuâita 
Frîncu (Energia), 2. Marglt Ko
vacs (Electromureș), 8. Carmen 
Dumitrescu (Calculatorul Bucu
rești) ; b — 1. M. Mczincescu 
(I.M.G.B.), 2. V. stanca (Voința 
Oradea), 3. L. Ferenczi (Torpedo 
Zărnești) ; 125 cmc — 1. D. Arșta 
(Prog. Timișoara), 2. V. Haralam-

final : Kerch — Ivana

cucerească 
individuale 

alături de alte 
în probele de dublu,

ble (Unirea Drobeta Tr. Severin), 
3. L. Ferenczi (Torpedo) ; 500 cmc
— ataș — 1. P. ’ Popescu •— A. 
Popa (Torpedo). 2. M. Bencsik
— Gh. Tipel (Vagonul Arad), 3. 
M. Caîborean — E. Keta (Voința 
Sibiu). 250 cmc — 1. I. Viktor 
(Voința Oradea), 2. T. Troia 
(I.M.G. Buc.), 3. R. Frânez (Prog. 
Timișoara), Învingătorul cursei 
aflîndu-se acum la numai 4 
puncte de liderul clasamentului 
general, bucureșteianul F. SteUan. 
(I. GHIȘA — coresp.).

Rapidistele, după promovarea tn Divizia A. 
stingă la dreapta : prof. El. State (antrena 
ani), Dumitra Dima (19 ani), Livia Liga (2 
ani), Tanța Codrea (23 ani), Amalia Ghenm 
trescu (19 ani), Doina Chirie (20 ani), prr 
elpal). Rindul de }os : Georgeta Popesc 
ani), Mihaela Stoian (23 ani), Cristina »— 
echipei).

F<

TURUL ROMÂNIEI, EDIȚIA 2
(Urmare din pag 1)

Cupa ,,U. G. S. R.“ Ia popice

Val. Pavel, Ol. Celea si Gh. 
Kleinpeter s-au desprins net, 
avind să-și dispute între ei 
victoria de etapă (clasîndu-se. 
de altfel. în 
sus), zarurile 
aruncate ! • Cu 
nire. plutonul 
un 
lor, 
să 
sec.

ordinea de mai 
fuseseră ca si 
o ultimă zvîc- 

s-a năpustit, ca 
urmele fugari-bolid, pe _____  ____

dar n-a mai reușit decît 
reducă handicapul la 31
O diferență suficientă, so-

cotind si bonificațiile de ri
goare, pentru ca Valentin Con- 
stanlinescu să preia tricoul 
galben, la capătul unei etape 
cu o medie orară excelentă: 
45,860 km! CLASAMENTUL 
ETAPEI a II-a : 1. Valentin 
Constanlincscu (România I) 
3,12:50, 2. A. Raunehaug (Nor
vegia) 3.12:55, 3. Val. Pavel
(Steaua) 3.12:59, 4. Ol. Celea 
(România I) 3.13:00, 5. Gh.
Kleinpeter (Sel. Voința) 3.13:00, 
6. V. Nordhagen (Norvegia) 
3.13:31. CLASAMENT GENE
RAL DUPĂ DOUA ETAPE: 1. 
Valentin Constantinescu 7.17:18,

2. X 
Mitu (I 
Kovacs
5. Cr.
40 sec, 
la 41 s< 
RAL E 
21.54:00 
sec, 3.

Marți 
— Pial 
trecere 
și Buh 
este p: 
șului I 
orei 17

PARTICIPARE NUMEROASĂ, DISPUTE TINEREȘTI
IEȘTI DIN AUTOMOBILISM

înscrisă pe genericul etape; 
de vară a Dacladei, „Cupa 
U.G.S.R." la popice, deschisă 
juniorilor, a reunit fete și bă
ieți din întreprinderi și insti
tuții din 37 de județe și muni
cipiul București. într-un atrac
tiv concurs contra-scor, la pro
bele clasice de 100 bile mixte 
și. respectiv 200 bile mixte.

Tinerii — fete și băieți — 
și-au disputat întîietatea, 
ardoarea specifică vîrstei lor. 
pe moderna arenă cu 6 piste a 
asociației sportive Electromures 
din Tg. Mureș. Dornici de a- 
firmare și înzestrați cu reale 
calități, ei au obtinut rezultata 
remarcabile. care demonstrează 
că această tradițională compe
tiție constituie un nesecat re
zervor de cadre de perspectivă.

cu

S-au alcătuit clasamente la 
individual și la dublu mixt. La 
capătul unor confruntări viu 
disputate, în cele din urmă pe 
podium au urcat următorii 
spcitivi: individual (f) — 1.
Eva Raduly (Covasna) 411 p.d. 
(3), 2. Mariana Luca (Vran- 
cea; 405 (7), 3. Aristița Mano
lache (București) 401 (6); (b)
— 1. Tiberiu Suciu (Mureș) 843 
(6). 2. Gheorghe Buda (Satu 
Mare) 831 (15), 3. Gheorghe Ilie 
(Suceava) 825 (5) — în paran
teze — bilele trase în... gol ; 
perechi mixte — 1. Ana Maria 

Komcsz — Tiberiu Suciu (Mu
reș) 1214 (371—843), 2. Eva Ra
duly — Șandor Kopacz (Co
vasna) 1198 (411—787), 3. Ma
riana Luca — Daniel Dumbra
vă (Vrancea) 1179 (405—774), 4.

Manolache — Cristian 
(București) 1178 (401—
Luminița Dogaru 

(Prahova)

Aristița 
Andrei 
777), 5.
Ion Dobre (Prahova) 1173 
(3'9—794), 6. Maricica Condu- 
rache — Daniel Dorin (Dîmbo
vița) 1169 (381—788).

Diplomele acordate celor mai 
tineri concurenti au fost atri
buite Luminiței Dogaru (Pra
hova). 16 ani, autoarea a 

.379 p.d. și lui Daniel Tupiluț 
(Botoșani), în vîrstă de 14 ani. 
înregistrat cu 640 p.d. De altfel 
a 17-a ediție a „Cupei U.G.S.R.", 
desfășurată într-o ireproșabilă 
organizare, s-a dovedit mai... 
tînără ca orieînd. De la turneul 
final au absentat, din motive 
pe care nu le cunoaștem încă, 
reprezentanții județelor Iași, 
Tulcea și Vasjui. Păcat!

INVITAȚIE LA O ATRACTIVA EXCURSIE Constantin ALBU — coresp.

In luna septembrie vor avea 
loc o serie de concursuri de au
tomobilism și karting :

e In zilele de 4—6 septembrie, 
la Reșița, ta centrul orașului, 
și pe Valea Domanului se vor 
desfășura etape ale Campionate
lor Republicane de viteză pe cir
cuit și, respectiv, viteză ta coastă.

C Dună cum se știe, pînă acum 
s-au disputat patru d-in cele cinci 
etape ale campionatului național 
de raliuri (Brașovului, peltei, 
Harghitei, Dunării). Ultima eta
pă — Raliul Bucovinei — se va 
desfășura ta județul Suceava, în 
zilele de 24—26 septembrie. Ple
carea șl sosirea ta raliu se va 
face din Cimpulung Moldovenesc.

A Două schimbări de date 
privind rali-urile din Divizia B. 
Astfel, Raliul AEO se va dis
puta în zilele de 12—13 septem
brie la Cimpulung Muscel, iar 
Raliul Avram Iancu ta zilele de 
1—3 octombrie, ta județul Cluj.
• Kartodromul din Galați va 

găzdui, Intre 14—13 septembrie, 
etape în campionatele republica
ne de karting : la viteză pe cir
cuit (et. a IV-a) șl anduranță 
(et. a m-a).

CRITERIUL CAILOR DE 3 ANI A

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURAN
TE BUCUREȘTI organizează o excursie de 4 zile ta nordul oa- 
teniel. ou o plimbare de S ore pe Dunăre, prin Cazane.

Programul excursiei este următorul :
Ziua I I Plecare dta București (Aleea Mari! Adunări Naționa

le), pe ruta : Pitești (Scurt popas ta centrul civic) — Rm. Vîlcea 
(vizitarea casei memoriale A. Pann șl Episcopia Rîmniculul, 
pictată de Gb. Tattarăsou) ; dejun la Rm. vîlcea ; deplasare la 
Horezu (vizitarea vestitului centru de ceramică șl a ctitoriei lui 
C. Brtacoveanu, capodoperă ■ artei și arhitecturii feudale brta- 
oovemeștl) — Polovragl — Tg. Jiu : cazare la hotel șl cină la 
restaurant de categoria i din Tg. Jiu.

Ziua a n-a : Mie dejun la Tg. Jiu șl vizitarea obiectivelor 
turistice, a ansamblului sculptural C. Brâncușl ; deplasare la 
Drobeta Tr. Severin ; dejun ; vizitarea Muzeului de Istorie și 
Arheologie Porțile de Fler — Orșova ; cazare șl cină la botei și 
restaurant de eat. I dta Orșova.

Ziua a m-a s Mic dejun la Orșova ; pMmbare eu nava „Da- 
nublus* sau .Sighișoara*, timp de 5 ore, pe Dunăre, pr.n Ca
zane : deplasare te Herculane eu vizitarea stațiunii ; câni șt 
eazare la restaurant șl botei de eat. I dta Orșova.

Ziua a IV-a : Mte dejun la Orșova ; deplasare pe ruta Porțile 
de Fier — Drobeta Tr. Sever!» — Strehaia — Craiova ; dejun te 
Crafova șl vizitarea centrului etvle : deplasare spre București, 
eu sosire In jurul orei M.

Bate de pteean I l M. M g 14 septembrie, 1. I fi II ootom- 
brie ÎMI

Înscrieri și tofamtațH la toate agențiile de turism ale I.T.H.1L 
București.

administrația or stat ioto pronosport intormeaza
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN 26 AU
GUST 1987. Categoria 1 
variante 25% a 15.434 lei ;
2 : 6 25% a 4.194 lei; eat. 3 :
ÎS a 1.677 ; eat. 4 : 86,25 a 292 
lei ; cat. 5 : 187,75 a 134 lei ; 
eat. X : 218 a 115 lei ; cat. Z 
3.759 a 100 lei.

O Zilnic, LOZ ÎN PLIC 1 în a- 
ceastă perioadă, rețeaua noastră 
are spre vtazare, ta afara seriilor obișnuite, — . — . —
TEIr ' ’
zon

„LOZUL VACAN-
—’ emisiune specială de se- 

cu câștiguri Importanta in

• Reamintim partlclpanților că, 
ASTAzi, 1 septembrie, este UL
TIMA ZI pentru procurarea bile
telor la tragerea obișnuită săp- 
tăminală PRONOEXPRES de mS- 
ne, miercuri, 8 septembrie, 
câți dta timp numerele dv. 
ferate

• Informăm, de asemenea, eă, 
de ieri, a Început vânzarea bi
letelor de participare și te prima 
TRAGERE LOTO 1 din această 
lună, care va avea toc duminică 
I septembrie.

Ju- 
pre-

Numm' a*e/toaiflaw «-tya

Pregătit eu minuțiozitate de 
antrenorul său, G. Solcan, Gruia 
și-a adjudecat Criteriul cailor de 
3 ani. producind una din surpri- 
zeue reuniunii de duminică. Feli
citări lui G. Solcan pentru mo- 
du. cum l-a condus la victorie 
C. Dumitrescu, care în ultima 
vreme s-a afirmat cu autoritate, 
a obținut două victorii, cu Ro
tunda. într-un nou record al 
carierei, și Frăsincl, ambii susți
nuți cu mult aplomb în lupta fi
nală. Cursa amatorilor a revenit 
din nou luj Sălcioara, care, deși 
suporta un handicap sever, grație 
modului cum a condus-o O. Ma
tei a realizat un nou record 
(1:28,7/km) care o aduce ta rân
dul cailor de valoare. Un alt e- 
vidențlat a fost Jalin, care, cu pre
țul ultimului efort, a reușit o 
spectaculoasă victorie, reallzlnd 
totodată un nou record (128,2/ 
km) care însă pune sub semnul 
contradictoriului această 
manță față de ultimele 
Uzări. Alergarea de fond 
revenit lui Iscusit, care 
sit cursa. Impresionați 
de cursa lui Recrut, care, 
s-a handicapat eu un lung galop, 
a salvat- victoria într-un final de 
excepție. Au mai cîștigat : Gra- 
ctan, pe care tânărul N. T. Ni- 
eoliae (din zi în zi mai bun) l-a
»\\\\\\\\\\^^^^^^

perfor- 
lui rea- 
a zilei a 
șl-a gă- 
am fost 

deși

stăpînit 
luptă, ' 
dovada 
lemn, I 
benefic 
tlmli n 
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EXCURSII ÎN DELTJ

frunte cu autoturismele „DACIA 
1300“ și câștigurile în numerar de 
diferite valori. Nu scăpațl prile
jul de a vă număra ți dv. prin
tre fericiții elștigătorl ta „LO
ZUL VACANTEI” I

g
I

Oficiile județene de turism șl întreprin 
lurl și Restaurante București organizes: 
tră excursii ta Delta Dunării, ta lunile s 

Delta Dunării, cel mal tînăr pămî 
de nenumărate canale care leagă lacuri, 
același timp, un laborator ta plină crea' 
o faună și floră deosebite, declarat pe 
ment al naturii".

Vă invităm în împărăția de 
Deltei Dunării, solicittadu-vă 
litățl.

Vă informăm, totodată că 
ta Delta Dunării al turiștilor . 
mai pe baza permiselor eliberate de Agr 
Tulcea

ape liniște 
sâ-1 păstra
începind c 
pe cont pr<
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In aceste zile, cînd campio
natul primei divizii străbate o 
mică perioadă de Întrerupere, 
credem că este necesar să re
venim asupra unor aspecte de
loc minore privind regulamen
tara desfășurare a partidelor, 
constatări care au valabilitate 
nu doar pentru Intîlmrile de 
prima divizie. Să le amintim.

Echipamentul unora dintre 
formațiile noastre nu se pre
zintă la înălțimea categoriei 
lor competiționale și, uneori, 
neglijează chiar prevederile re
gulamentare. La capitolul C 
(„Comportarea, ținuta șl echi
pamentul jucătorilor), articolul 
32, se arată, printre altele : 
„Tricourile jucătorilor vor a- 
vea imprimate pe spate cite un 
număr cu dimensiuni minime 
de 30 cm înălțime și 5 cm gro
simea cifrei. Numărul de pe 
tricouri trebuie să Înceapă in 
mod obligatoriu cu numărul 1 
(portarul) și în continuare de • 
Ia Z la 11 pentru jucătorii eu 
care se începe jocul șl care tre
buie să corespundă eu cele de 
pe chiloți, și acestea cu nume
rele jucătorilor înscrise în ra
portul de arbitraj". Dispoziția 
este dară; numai că adeseori 
este incălcată si vedem cu mi
rare că încep jocul portari care 
poartă tricoul cu nr. 12, chiar... 
21 sau jucători de cîmp care 
su tricouri cu numere peste 11, 
Iar despre corespondența din
tre numărul de pe tricou și cel 
de pe chiloți, cînd ea este va
labilă pentru întreaga forma
ție constituie cu adevărat un 
eveniment! Știut fiind că In 
meciurile internaționale ase
menea încălcări ale dispoziți
ilor regulamentare nu sînt ad
mise de conducătorii jocurilor, 
că însuși respectul fată de 
competiție, de spectatori și de 

Iei înșiși impune fiecărui Jucă
tor din eșalonul performanței

o corectă echipare, credem că 
ar fi cazul ca, asemenea con
trolului crampoanelor (măsură 
salutară), arbitrii să procedeze, 
înainte de joc, și la verificarea 
echipamentului jucătorilor, ast
fel ca acesta să fie regu
lamentar.

O altă dispoziție uitată, dar 
prevăzută și ea în mod expres 
în toate regulamentele interna
ționale, este aceea a semnali
zării schimbărilor de jucători 
cu ajutorul tăblițelor aflate 
de multă vreme in dotarea sta
dioanelor noastre (este drept, 
in unele locuri aceste tăblițe 
au dispărut...). La linia de

SUBIECTE DE ACTUALITATE

centru, prin locul unde intră 
jucătorul de rezervă, cele două 
tăblițe indică, una din ele, nu
mărul fotbalistului care lese 
din teren și, cealaltă, pe al b- 
celuia care intră. în acest mod 
se evită orice posibilitate de 
greșită identificare a schimbă
rilor de jucători, se respectă o 
prevedere regulamentară și se 
face șl o necesară „repetiție" a 
unej asemenea operații pentru 
partidele internaționale, in ca
re se dictează sancțiuni in si
tuațiile în care semnalizarea 
nu se efectuează conform re
comandărilor F.I.F.A. si 
U.E.F.A.

Apropo de recomandările 
F.I.F.A., așa cum s-a mal sub
liniat pd larg în coloanele noas
tre, in prezentarea concluziilor 
la consfătuirea arbitrilor de la 
Orșova, aruncarea de la mar
gine și cronometrarea timpului 
de joc au primit dispoziții in
terpretative suplimentare. Ast
fel. la articolul VII, „durata 
partidei", textul nou arată: 

„că arbitrul trebuie să a- 
dauge la fiecare repriză timpul 
care socotește că s-a pierdut 
ca urmare a unei înlocuiri, 
transportării in afara terenului 
de Joc a jucătorilor acciden
tați, pierderi7 de timp sau pen
tru oricare alt motiv." Prin ur
mare, se atrage atenția arbitri
lor a fi atenti la recuperarea, 
pentru joc, a timpului pierdut 
cu situații ca cele mai sus a- 
mintite. La articolul XV — „a- 
runcarea de la margine", tex
tul nou este următorul: „Dacă 
aruncarea de la margine este 
executată indiferent din ears 
allă poziție decît punctul pe 
unde mingea a depășit linia de 
margine se apreciază că ea a 
fost executată de o manieră 
incorectă." Această nouă pre
vedere a forului mondial (prin 
Internațional Board) urmărește 
evitarea acelor „cîștiguri de te
ren" din partea unor jucători 
care efectuează aruncarea de 
la margine din alte puncte, mai 
convenabile lor, decît cele pe 
unde mingea a depășit linia de 
margine. In asemenea cazuri, 
se aplică sancțiunea de la lite
ra „a" (aruncarea de la margine 
trebuie să fie repetată de un 
jucător al echipei adverse).

Cum menționam, ne-ant oprit 
asupra unor aspecte ce nu tre
buie tratate ca minore, ca 
amănunte doar. Ele pot avea 
rflari repercusiuni (in cazul 
dispozițiilor de arbitraj) sau 
pof influența chiar buna des
fășurare a partidelor (pentru 
celelalte subiecte). Zilele de 
Întrerupere sînt binevenite spre 
a se pune la punct lucrurile 
aoclo unde ele prezintă (din 
păcate avem asemenea situații) 
defecțiuni egale cu încălcarea 
dispozițiilor regulamentului.

Eftimie IONESCU

REZULTATE DIN „CUPA ROMÂNIEI
Cu toate că startul Divizie! C 

este stabilit pentru duminică, t 
septembrie, se poate spune că 
primele partide oficiale ale echl- 
peloi din aoest eșalon aii fotbalu- 
lului nostru au și avut loc. Mai 
precis, acum două zile, ctad ele 
au evoluat in cadrul Cupei Ro
mâniei ediție jubiliară a compe
tiției, întrecerea pe 1987—88 fiind 
a 50-a organizată în țara noastră. 
Reamintim, Cupa României se 
desfășoară in cadrul „Daciadei".

Iată rezultatele transmise de 
corespondenții noștri :

Cuprom Baia Mare — Minerul 
Bălța 2—0 (1—0), Montana Sinaia
— Carpați Sinaia 3—1 (0—1),
I.M.G. București — Tehnometal 
București 3—2 (3—0), Danubiana 
București — Mecon București
2—0 (0—0), Abatorul București — 
Automatica București 4—5 (după 
IA m), Voința București — Visco
lii București 1—0, (0—0), Petrolul 
Băicol — Chimia Brazi 1—o (1—0), 
Precizia Săcele — Muscelul ®m- 
pulung 2—0 (3—0), carpați Bra
șov — Mobila Măgura Cod'lea 
7—1 (3—0), Cimentul Hoghlz —
Nîtramonia Făgăraș 2—1 (1—1), 
Unirea Crlsturu Secuiesc — Progre
sul Odorhelu Secuiesc 0—4 (0—2), 
Unirea UrzicenI — Chimia Buzău
1—0 (0—0, 0—0), Recolta Salon ta
— înfrățirea Oradea 2—1 (1—0),
Minerul Mătăsari — Minerul Mo
tru 1—5 (0—2), Carpați Neiiotu — 
Petrolul Berea 5—6 (după 11 m). 
Metalul Oțelu Roșu — C.SJd. Lu
goj 1—4 (1—0), Unirea Ctaipina — 
Poiana Ctmpina 5—6 (1—0, 1—1.
1—1), Unirea Turda — Recolta 
Stolcănești 5—2 (2—1), Recolta
Crișeni — Chimia Zalău 1—4 
(0—1). Silvana Cehu Sllvanlel — 
Minerul Sărmășag î—1 (0—0).
Progresul Isaecea — Arrubium 
Măein 2—0 (0—0), Metalotehnica
Tg. Mureș — Mureșul Luduș 0—1 
(0—1) Laminorul Boolean — 
Chlmforest Năsăud 1—2 (1—1,
1—1), Petrolul Molnești — Texti
la Buhușl 2—0 (0—0), Minerul
Baraolt — Metalul Tg. Secuiesc 
7—8 (după 11 m). Electro sf.
Gheorghe — 1MASA Sf. Gheorghe

1— 2 (1—1, 1—1), Constructorul Sf. 
Gheorghe — I.P.T. Intorsura Bu
zăului 5—7 (după 11 m), Progresul 
Corabia — Chimia Tr. Măgurele
2— 0 (1—0), Petrolul Roata de Jos — 
Ș. N. Oltenița 2—o (2—0), Petro
lul flcleni — Minerul Rovinarl
2— 0 (1—0) Metalul Botoșani — 
Electro Botoșani 2—1 (1—1) Oțe
lul Reghin — Avtatul Reghin 0—5 
(0—1) Petrolul videle — Auto
matica Alexandria 4—1 (1—0),
I.O.B, Balș — Constructorul Cra
iova 4—1 (1—1), Motrul I.R.A.
Cluj-Napoca — Minerul Șuncuiuș 
4—0 (4—0). Bradul Moroieni — 
Cimentul FienJ 1—6 (0—2), Mine
rul Orașul Dr. P. Groza — oțe
lul Orașul Dr. P. Groza 0—1 
(0—.'). Foresta Sa tu Mare — So
meșul Sa tu Mare 2—1 (1—0), Oa
șul Negrești — Minerul Cavnlc
1— 0 (1—0), Metalul Mija — Elec
trica Titu 4—1 (2—0), Avtatul
Frasin — Chimia Fălticeni 2—0 
(2—0), Granitul Babadag — Mine
rul Mahmudia 6—0 (1—0), Meta
lurgistul Cugir — Unirea Alba 
Iulia 2—o (2—0), Minerul Flli.peș- 
tll de Pădure — Victoria Florești
3— 2 (1—1) Bihoreana Marghlta
— Unirea Valea lui Mihai 5—2 
(1—0. 2—2). Chimia Brăila — Du
nărea C.S.U. Galați 2—3 (1—0,
2— 2, 2—2) Unirea Dej — Olimpia 
Gherla 5—o (2—0), Chimia Găești
— Minerul Șotinga 5—1 (2—0), E-
nergia Mărășești — C.S.M. Bor- 
zești 2—4 (0—2), Letea Bacău — 
Partizanul Bacău 1—4 (1—2). Pro
letarul Bacău — Aripile Victoria 
Bacău 1—5 (0—3), A.S. Ttrnava 
Sighișoara — Metalul Sighișoa
ra 0—2 (0—1). Metalul Ro
man — Laminorul Roman 2—1 
(1—1) Minerul ș-tiința Vulcan — 
Minerul Lupenl 4—1 (2—1), Car
pați Golănești — Metalul Rădăuți 
t—0 ii—0). I.TA. Celuloza P. 
Neamț — Tepro Iași 3—1 (1—0), 
Unirea Negrești — Flacăra Mun
tenii de Sus 2—3 (1—2), Mecanica 
Vaslui — Steaua Mecanica Huși
3— 2 (1—1, 1—1), Unirea pej — O- 
limpla Gherla 5—0 (2—0). Auto
mobilul însurăței — Laminorul 
Viziru 1—4 (0—2).
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Iată programul etapei de de
but a Campionatului Republican 
al juniorilor I, care va avea loc 
duminică 6 septembrie :

SERIA I : C.S.S. Botoșani — 
Olimpia Pt. Neamț, C.F.R. Paș
cani — C.S.S. Tg. Neamț, C.S.Ș. 
Iași — C.S.S. Suceava, C.S.M. 
Suceava — Politehnica Iași, C.S.Ș. 
Fălticeni — Șiretul Pașoani, Cea
hlăul Pt. Neamț- — C.S.S. Boto
șani.

SERIA A II-a : C.S.S. Galați — 
Viitorul Bacău. Unirea Focșani
— S.C. Bacău, C.S.S. Vaslui — 
FEPA ’74 Bîrlad, C.S.S. Roman — 
Inter Vaslui, C.S.S. Bacău — 
C.S.S. Focșani. C.S.S. Tecuci — 
Oțelul Galați.

SERIA A lll-a : c.S. Tlrgo- 
viște — Viitorul Buzău, C.S.S. E- 
lectroaparataj — Olimpia Hm. 
Sărat, steaua Buc. — Unirea Slo
bozia, C.S.S. Călărași — Rapid 
Buc., C.S.S. Slobozia — Viitorul 
Buc.. Gloria Buzău — Flacăra 
Morenl.

SERIA A IV-a: C.S.S. Medgidia
— F.C. Constanța. Victoria Buc.
— Petrolul Ianca, Mecanica Fină 
Buc. — C.S.S. Tuleea, Progresul 
Brăila — Metalul Buc., Delta Di
namo Tuleea — Dinamo Buc., 
C.S.S. Constanța — C.S.S. Man
galia.

SERIA A V-a : Progresul Buc.
— Chimia Rm. Vîlcea, C.S.S. Rm. 
Vllcea — C.S.S. Aripi pitești, F.C. 
Argeș — C.S.S. Curtea de Argeș, 
C.S.S. Alexandria — Autobuzul 
Buc., Sp. Studențesc Buc. — C.S.S. 
1 Buc., Sportul 30 Decembrie — 
Viitorul Pitești.

SERIA A Vl-a : A.S. Drobeta 
Tr. Severin — F.C. Olt. Sp. Mun
citoresc Caracal — Universitatea 
Craiova, C.S.S. Tg. Jiu — Elec- 
troputere Craiova, Viitorul Craio
va — Pandurii Gloria Tg. Jiu, 
C.S.S. Craiova — C.S.S. Caracal, 
Sp. Muncitoresc Slatina — C.S.S. 
Drobeta Tr. Severin.

SERIA A Vil-a : C.S.S. Lugoj
— U.T.A. Politehnica Timișoara
— Metalul Bocșa, Viitorul Timi
șoara — Gloria Reșița, C.S.M. Re
șița — Progresul Timișoara, 
C.S.S. Reșița — C.S.S. Timișoara, 
Strungul Arad — C.S.S. Jimbo- lia.

SERIA A VHI-a : viitorul Hu
nedoara — Jiul Petroșani. Inter 
Sibiu — Gaz Metan Mediaș, Vii
torul Alba Iulia — Minerul Pa- 
roșeni. Metalul Atud — C.S.S. 
Arad, Mecanica Orăștie — C.S.S. 
Sibiu, C.S S. Sebeș — Corvlnul 
Hunedoara.

SERIA A îx-a : C.S.S. Satu 
Mare — F.C. Bihor, C.S.S. Cărei
— C.S.S. Zalău, Armătura Za
lău — C.S.S. Bihor, C.S.S. Dej
— Someșul satu Mare, înfrățirea 
Oradea — Victoria Cărei, Viito
rul oradea — Olimpia Satu 
Mare.

SERIA A X-a : C.S.S. Sighet — 
Simared Bala Mare. Universita
tea Cluj-Napoca — C.S.S. Gherla, 
Gloria Bistrița — C.S.S. Baia 
Mare, Sticla Arieșul Turda — 
Foresta Bistrița. F.C. Maramureș 
B. Mare — C.S.S. Cluj-Napoca, 
Minerul Bala Sprie — C.I.L. Si
ghet.

SERIA A Xl-a : viitorul Tg.

• DE LA F.R.F. tnceptad cu 
data de 3 septembrie a.c.. ședința 
Comisiei centrale de disciplină a 
F.R. Fotbal va avea Joc In fiecare 
joi, la ora 16.

Mureș — C.S.S. Odorhei, CJS.S. 
Tg. Mureș — Chimica Ttaiăvenl, 
C.S.S. Cristur — C.S.S. Mlercureji 
Cduc, C.S S. Sighișoara — C.S.S. 
Ghearghenl. C..S.S. Mediaș — 
A.S.A. Tg. Mureș , C.SB. Sf. 
Gheorghe — Electromureș Tg. 
Mureș.

SERIA A xn-a : viitorul Bra
șov — C.S.S. Brașo-via Brașov; 
C.S.S. Tg. Secuiesc — CJS.S. Plo
iești, Petrolul Ploiești — F.C.M. 
Brașov, Metalul Plopenl — Trac
torul Brașov, I.C.I.M. Brașov — 
Steaua Mlzll, C.S.S. Covasna — 
Prahova CJS.U. Ploiești.

0 Joi, Comisia de disciplină a 
F.R.F, a ținut prima el ședință, 
din șirul celor ce vor avea Ido, 
ca ta fiecare an, cu prilejul înce
perii și desfășurării activității 
competiție nale. Pe „ordjnea de 
zl“ a acestei ședințe n-a figurat 
însă nici un meci șl nici un Ju
cător, după cele două etape des
fășurate ptnă acum ta campiona
tul Diviziei A. După 2 etape, du
pă numai 18 meciuri, acest prim 
bilanț disciplinar apare cit ®e 
poate de firesc. El se cuvine a fi 
totuși subliniat, pentru că lucru
rile n-au stat așa întotdeauna.

Consemnînd, deci, acest bun de
but al campionatului sub rapor
tul discipline!, să sperăm că șl 
ta continuare, climatul disciplinar 
va fi demn de relatat, atît ta Di
vizia A — mai ales ta Divizia A, 
unde evoluează fotbaliștii noștri 
fruntași — cît șl ta celelalte eșa
loane divizionare, care vor intra 
in focul luptei sportive. Accen
tuăm : ta focul luptei SPORTI
VE I Să nu uităm, totuși, cele 20 
de cartonașe galbene înregistrate 
ta prima etapă a Diviziei A 1
• Dar. tatâ-ne, asisttad la a- 

cestă primă ședință a Comisiei de

disciplină, lulnd cunoștință des
pre o încălcare a disciplinei pe
trecută ta afara terenului de joc 
și... înainte de începerea activi
tății competiționale : la efectua
rea vizitei medicale ! Cu această 
ocazie, unii jucători de la Progre
sul-Vulcan șl C.F.R. B.T.A. Bucu
rești, veniți în acest scop la spi
talul clinic Fundeni, au perturbat 
Activitatea acestei instituții. Ca 
urmare, s-a dat un avertisment 
conducerii echipelor Progresul- 
Vulcan și C.F.R. B.T.A. Bucu
rești, întrunit ele n-au luat mă
surile necesare, prevăzute de re
gulament, la efectuarea vizitei 
medicale de către sportivii lor.

Jock BERAR U

PROGRAMUL
SERIA A Vll-a
ETAPA I (6 septembrie): Me

talurgistul Sadu — Automecani- 
ca Reșița, Minerul Mătăsarl — 
Minerul Motru, Minerul Oravlța
— CSM Caransebeș, Dierna Or
șova — CSM Lugoj, Minerul A- 
nina — Metalul Oțelul Roșu, 
CFR Victoria Caransebeș — Mi
nerul Mecanizatorul Simian, Mi
nerul Moldova Nouă — Minerul 
Rovinari, Termoconstructorul 
Drobeta Tr. Severin — Petrolul 
Țlclenl;

ETAPA a II-a (13 septembrie) : 
Minerul Motru — Minerul Mol
dova Nouă, Metalul — Termo
constructorul, Petrolul — Mine
rul Mătăsarl, CSM Caransebeș
— Minerul Anina, Minerul Rovi
nari — Dierna, Automecanica — 
Minerul Oravița, CSM Lugoj — 
CFR, Minerul Mecanizatorul - — 
Metalurgistul;

ETAPA a III-a (20 septem
brie) : Minerul Oravița — Mine
rul Mecanizatorul, Minerul Mol
dova Nouă — Petrolul, Minerul 
Anina — Automecanica, Termo
constructorul — CSM Caran
sebeș, CSM Lugoj — Minerul 
Rovinarl, CFR — Metalurgistul, 
Minerul Mătăsarl — Metalul, 
Dierna — Minerul Motru;

ETAPA a IV-a (27 septem
brie) : Petrolul — Dierna, Mine
rul Mecanizatorul — Minerul A- 
nlna, Minerul Motru — CSM 
Lugoj, Automecanica — Termo
constructorul, Minerul Rovinari
— CFR, CSM Caransebeș — Mi
nerul Mătăsuri, Metalurgistul — 
Minerul Oravița. Metalul — Mi
nerul Moldova Nouă;

ETAPA a V-a (4 octombrie) : 
Termoconstructorul — Minerul 
Mecanizatorul, CSM Lugoj — 
Petrolul, Minerul Mătăsarl — 
Automecanica, Minerul Rovinari
— Minerul Motru, Minerul Mol
dova Nouă — CSM Caransebeș. 
CFR — Minerul Oravița, Dierna
— Metalul. Minerul Anina — 
Metalurgistul.

ETAPA a Vl-a (11 octombrie): 
Metalul — CSM Lugoj, Minerul 
Motru — CFR, CSM Caransebeș
— Dierna, Minerul Oravița — 
Minerul Anina, Minerul Mecani
zatorul — Minerul Mătăsarl, Pe
trolul — Minerul Rovinari, Au
tomecanica — Minerul Moldova 
Nouă, Metalurgistul — Termo
constructorul ;

ETAPA a Vll-a (18 octom
brie) : Termoconstructorul — Mi
nerul Oravița, Minerul Moldova 
Nouă — Minerul Meeatroa«<«» •!. 
Minerul Mătăsarl — Metalurgis
tul, Minerul Rovinari — Meta-

TURULUI DIVIZIEI C,
Iul, Dierna — Automecanica. 
CFR — Minerul Anina, CSM Lu
goj — CSM Caransebeș, Minerul 
Motru — Petrolul;

ETAPA a VlII-a (25 octom
brie) : Metalul — Minerul Motru, 
Minerul Oravița — Minerul Mă- 
tăsari, CSM Caransebeș — Mi
nerul Rovinari, Minerul Mecani
zatorul — Dierna, Minerul Ani
na — Termoconstructorul, Meta
lurgistul — Minerul Moldova 
Nouă, Petrolul — CFR, Autome
canica — CSM Lugoj.

ETAPA a ix-a (1 noiembrie): 
Minerul Rovinarl — Automecani
ca, CFR — Termoconstructorul, 
CSM Lugoj — Minerul Mecani
zatorul, Minerul Moldova , Nouă
— Minerul Oravița, Petrolul — 
Metalul, Minerul Mătăsari — Mi
nerul Anina, Minerul Motru — 
CSM Caransebeș, Dierna — Me
talurgistul.

ETAPA a X-a (8 noiembrie): 
CSM Caransebeș — Petrolul, Mi
nerul Anina — Minerul Moldova 
Nouă, Automecanica — Minerul 
Motru, Termoconstructorul — 
Minerul Mătăsarl, Minerul Me
canizatorul — Minerul Rovinarl, 
Minerul Oravița — Dierna, Me
talurgistul — CSM Lugoj, Meta
lul — CFR.

ETAPA a Xl-a (15 noiembrie): 
Petrolul — Automecanica, Minerul 
Motru — Minerul Mecanizatorul, 
Minerul Rovinari — Metalurgis
tul, CSM Lugoj — Minerul Ora
vița, Dierna — Minerul Anina, 
Minerul Moldova Nouă — Ter
moconstructorul, CFR — Mine
rul Mătăsari, Metalul — CSM 
Caransebeș.

ETAPA a Xll-a (22 noiem
brie) : CSM Caransebeș — CFR, 
Minerul Oravița — Minerul Ro
vinari, Automecanica — Metalul. 
Termoconstructorul — Dierna, 
Minerul Mecanizatorul — Petro
lul, Minerul Anina — CSM Lu
goj, Metalurgistul — Minerul 
Motru, Minerul Mătăsarl — Mi
nerul Moldova Nouă

ETAPA a XIII-a (M noiem
brie): Metalul — Minerul Meca
nizatorul, CSM Lugoj — Termo
constructorul, Petrolul Tlcleni — 
Metalurgistul, Minerul Rovinari
— Minerul Anina, Minerul Mol
dova Nouă — CI’R, Minerul Mo
tru — Minerul Oravița, Dierna
— Minerul Mătăsarl, CSM Ca
ransebeș — Automecanica.

ETAPA a XIV-a (2* noiem
brie) : Minerul Anina — Mine
rul Motru, CFR — Automecani
ca, Minerul Mătăsari — CSM 
Lugoj, Minerul Moldova Nouă
— Dierna, Minerul Mecanizato
rul — CSM Caransebeș, Termo
constructorul — Minerul Rovinari.
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Metalurgistul — Metalul, Minerul 
Oravița — Petrolul ;

ETAPA a XV-a (6 decembrie): 
Minerul Rovinari — Minerul Mă
tăsari, CSM Caransebeș — Me
talurgistul, Dierna — CFR, Au
tomecanica — Minerul Mecani
zatorul, Minerul Motru — Ter
moconstructorul, Metalul — Mi
nerul Oravița, Petrolul — Mine
rul Anina, CSM — Minerul Mol
dova Nouă.

SERIA A VIII-a
Etapa I (6 septembrie) : Auto- 

Vulcan Timișoara — Gloria Bc- 
luș, Motorul I.M.A. Arad — Mi
nerul Șuncuiuș, Recolta Salonta
— Șoimii Llpova, UJd. Timișoara
— Strungul Chișineu Criș, — Oțe
lul Dr. Petru Groza — C.S.M. 
Vagonul Arad, A.S. Slnmartinul 
Sîrbesc — C.F.R. Timișoara, Uni
rea Tomnatic — Unirea Valea lui 
Mltial, înfrățirea Oradea — Uni
rea' Sînnicolau Mare :

Etapa a II-a <13 septembrie) : 
unirea Sînnicolau Mare — Unirea 
Tomnatic, Gloria — înfrățirea, 
Minerul — Auto-Vulcan, Șoimii
— Motorul, Strungul — Recolta, 
C.Ș.M. — U.M.T„ C.F.R. — Oțelul, 
Unirea Valea lui Minai — A.S. 
Slnmartinul :

Etapa a în-a (20 septembrie) : 
Oțelul — Unirea Valea Iui Mihai, 
Auto-Vulcan — Șoimii, Motorul
— Strungul, Recolta — C.SJM., 
A.S. Slnmartinul — Unirea Tom- 
naitic, înfrățirea — Minerul, Uni
rea Sînnicolau Mare — Gloria. 
UJd.T. — C.F.R. :

Etapa a IV-a (27 septembrie) : 
Minerul — Unirea Sînnicolau 
Mare, Unirea Tomnatic — Gloria, 
șoimii — înfrățirea, Strungul — 
Auto-Vulcan, C.SM. — Motorul 
C.F.R. — Recolta, Unirea Vadea 
Iul Mihai — U.M.T., A.S. Stamar- 
tlnul — Oțelul;

Etapa a V-a (4 octombrie) : 
Motorul — C.F.R., Recolta — U- 
nirea Valea lui Mihai, UM.T. — 
A.S. Slnmartinul, Oțelul — Uni
rea Tomnatie, înfrățirea — 
Strungul. Unirea sînnicolau Ma
re — Șoimii, Gloria — Minerul. 
Auto Vulcan — C.S.M. ;

Etapa » Vl-a (11 octombrie) : 
C.S.M. — înfrățirea, C.F.R. — 
Auto-Vulcan, Unirea Valea lui 
Mihal — Motorul, A.S. Sinmartl- 
nul — Recolta, Oțelul — UJd.T., 
Unirea Tomnatic — Minerul, 
Strungul — Unirea Sîrmicotau 
Mare. Șoimii — Gloria ;

Etapa a vn-a <18 octombrie) : 
Recolta — Oțelul, U.M.T. — Uni

EDIȚIA 1987-1988
rea Tomnatic, Înfrățirea — C.F.R„ 
Unirea Sînnicolau Mane — C.S.M., 
Gloria — Strungul, Auto-Vulcan
— Unirea Valea lui Mihal, Mi
nerul — Șoimii, Motorul — A.S. 
Stomartinul :

Etapa a VllI-a (23 octombrie) : 
Unirea Tomnatic — șoimii. 
Strungul — Minerul, C.S.M. — 
Gloria, A.S. Slnmartinul — Auto- 
Vulcan, C.F.R, — Unirea Sînnico
lau Mare Oțelul -- Motorul, U- 
nirea Valea iul Mihai — înfră
țirea. U.M.T. — Recolta :

Etapa a IX-a (1 noiembrie) : 
tnfrățirea — A.S. Slnmartinul, 
Unirea Sînnicolau Mare — Uni
rea Valea lui Mihal, Motorul — 
U.M.T., Gloria — C.F.R., Minerul
— C.S.M.. Șoimii — Strungul, 
Recolta — Unirea Tomnatic. 
Auto-Vulcan — Oțelul :

Etapa a X-a (8 noiembrie) : 
U.M.T. — Auto-Vulcan, Recolta
— Motorul, Unirea Tomnatic — 
Strungul C.S.M. — Șoimii, Oțelul
— înfrățirea, C.F.R. — Minerul, 
Unirea Valea lui Mihal — Gloria, 
A.S. Slnmartinul — Unirea Sînni
colau Mare :

Etapa a Xl-a (15 noiembrie) : 
Strungul — C.S.M., Gloria — A.S. 
Slnmartinul, Motrul — Unirea 
Tomnatic, Auto-Vulcan — Re
colta, Minerul — Unirea Valea 
lui Mihai, înfrățirea — U.M.T.. 
Unirea Sînnicolau Mare — Oțe
lul, Șoimii — C.F.R. :

Etapa & Xll-a (22 noiembrie) : 
Recolta — înfrățirea. C.F.R. — 
Strungul, Unirea Valea lui Mi
hai — Șoimii. A.S. Slnmartinul — 
Minerul, oțelul — Gloria, Moto
rul — Auto-Vulcan, Unirea Tom
natic — C.S.M., U.M.T. — Unirea 
Sînnicolau Mare ;

Etapa a XIII-a <26 noiembrie) : 
Strungul — Unirea Valea lui Mi
hai, Auto-Vulcan — Unirea Tom
natic, C.SJd. — C.F.R., înfrăți
rea — Motorul, Unirea Sînnicolau 
Mare — Recolta, Gloria — U.M.T. 
Minerul — Oțelul. Șoimii — A.S. 
Slnmartinul ;

Etapa a XIV-a (23 noiembrie) : 
Oțelul — Șoimii, A.S. Stamarti- 
nul — Strungul, Unirea Tomnatic
— C.F.R., Unirea Valea lui Mi
hal — C.S.M., Auto-Vulean — în
frățirea, Motorul — Unirea Sînni
colau Mare, Recolta — Gloria, 
U.M.T. — Minerul ;

Etapa a XV-a (6 decembrie) : 
Minerul — Recolta, ȘoimM — 
UJd.T., Strungul — Oțelul, C.F.R.
— Unirea Valea M Mihai, C.S.M.
— A.S. Slnmartinul, înfrățirea — 
Unirea Tomnatic, Unirea Sînnico
lau Mare — Auto-Vulcan. Glo
ria — Motorul.

£



(Campionatele Balcanice de câlârie

COMPORTARE BUNĂ A SPORTIVILOR NOȘTRI 
ÎN PRORELE DE DESCHIDERE Campionatele Nandialc de lupte libere

SOFIA, 31 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). La 
cocheta bază hipică Han Aspa- 
ruhov au început Întrecerile 
celei de a 17-a ediții a Cam
pionatelor Balcanice de călărie, 
la care participă sportivi din 
Bulgaria. Grecia. Iugoslavia. 
România si Turcia. Pe un timp 
foarte călduros si în prezenta 
unul mare număr de spectatori, 
conform tradiției competiția a 
debutat cu probele de deschi
dere la toate categoriile. Cum 
era de așteptat — fapt con
firmat acum si de aceste prime 
evoluții — se anunță o ediție 
extrem de echilibrată în care 
fiecare ezitare poate cîntări 
mult în balanța clasamentului. 
Ce dovadă mai bună poate fi 
deeît faptul că între primii 
clasați, diferentele au fost u- 
neori infime, asa cum s-a în- 
timplat în disputa fetelor. în 
care reprezentanta noastră Ioa
na David, a cedat locul I doar 
pentru trei sutimi de secundă I

Deschiderea competiției au 
făcut-o amazoanele, prima in- 
trînd ne parcurs Marina Marl- 
noooulou eu Golden Exchange, 
care a avut o evoluție precisă, 
încheind fără greșeală si In
tr-un timp foarte bun: 68.27 
sec. Cursa de urmărire a celor
lalte participante. între care ro
mâncele dețin întiietatea. a fost 
deosebit de interesantă si strîn- 
să. Ligia Ilin cu Pamela a 
avut o singură ezitare. Nici 
Izabela Nădâsan cu Jales. ca si 
Cristina Ciocan cu Radiana nu 
Dot mai mult, dar se mențin 
totuși printre fruntașe. Campi
oana balcanică Ioana David, cu 
Schija, confirmă calitățile care 
au consacrat-o. face un parcurs 
excelent, dar îi vor lipsi trei 
sutimi — cum arătam — pentru 
a cîstiga.

Si evoluția iuniorilor s-a în
scris ne aceleași coordonate ca 
cea a fetelor, disputa pentru 
întîietate dîndu-se între călă
reții noștri si cei greci, dar vic
toria a surîs... bulgarului P. 
Gheorghiev. cu Delicatna. care 
a avut un timp mai bun deeît 
reprezentantul nostru. Albert 
Mocanu cu Papu. O mențiune.

C.M. DE CANOTAJ
tllrmare Un pag. I)

Corolarul participării noas. 
tre la întrecerile din Dane, 
marca a fost frumoasa festivi, 
tate de premiere, care a în. 
chis Campionatele Mondiale. 
Numele României a fost rostit 
solemn, cu respect de nu mai 
puțin de 8 ori. în admirația în. 
tregii asistente. Si tot de atîtea 
ori campioanele noastre, cam
pioanele lumii au urcat pe po
diumul de premiere. Impresionați

MPDALIAȚI CU BRONZ

Marioara Popescu Vasile Tomoloagă 

si mîndri de toată această atmos
feră. suporteri ai fetelor noas
tre au coborit din tribună, a- 
plaudind cu căldură aceste e- 
tr.oționante izbînzi.

Succesul „tricolorilor" este 
cu atît mai semnificativ, cu 
cit el s-a realizat intr-un sport 
în plină efervescență, reușind, 
cu ocazia acestor campionate, 
să se impună cu autoritate în 
fata unor scoli de canotai 
de prim-plan: R.D.G.. cu o 
singură medalie de aur în pro
bele feminine clasice (care ex
clud categoria, ușoară), U.R.S.S., 
cu o singură medalie de aur, 
în toate cele 21 de curse. De 
altfel, după o socoteală sumară 
reiese eă în canotajul feminin 
România s-a instalat pe primul 
loc în lume, cî.știgînd, singură, 
jumătate din numărul probelor 
prevăzute.

Aseară, pe Aeroportul Oto- 
Peni. oficiali al C.N.E.F.S., spor
tivi membri ai familiilor au 

de asemenea, pentru Valentin 
Vele*, cu Nimb.

Dacă fetele si iunlorii au 
promis foarte mult, de la se
niori. in schimb, doar debutan
tul Florin Georgescu, cu Mult 
Iubit, a avut o comportare pe 
măsura așteptărilor, ocupînd si 
el un frumos loc secund. Să 
sperăm insă că. începînd de 
marți, clnd vor debuta probele 
oficiale, sportivii noștri vor 
avea o comportare si mai bună.

Rezultate tehnice. Fete: 1. Ma
rina Marinopoulou (Grecia) cu 
Golden Exchange 0 D (63.27 see.).
2. Ioana David cu Schija 0 p 
(63.30 sec.)... 3. Cristina Ciocan 
cu Radiana 4 o (65.33 sec.). «. 
Ligia Rin cu Pamela 4 p (65.54 
sec.)... 10. Izabela Nădâsan cu Ja
les 4 p (70,76 sec.). Juniori: 1. 
P. Gheorghiev (Bulgaria) cu De- 
licstna Op (57.84 sec.). 2. Alber* 
Mocanu cu Papu 0 p (61.09 sec.)...
4. V. Velea cu Nimb Op (65,70 
sec.)... 10. R. Bozan cu Bilbor 
4n (61,48 sec.)... 12. R. Bozan cu 
Erasmus 4p (73,83 sec.)... 16. N. 
Paraschlv cu Spartan 8 n. Seniori: i. Boris Pavlov (Bulgaria) 
cu Tamerland 0 p (76,71 sec.), 3. 
Fl. Georgescu cu Mult Iubit 0 p 
(77.84 sec.).... 12. G. Deac cu Ma
troz 4 D.„. 18. I. Bucur cu Lăs
tun U.S p....  19. M. Neagu eu
Visa 20 p.

Emanuel FÂNTANEANU

MARI ATLEJI, PERFORMANTE DE EXCEPȚIE
(Urmare din pag. I)

avut prestații promițătoare în 
semifinale, ea s-a clasat în fi
nală pe locul 6, cu 1:59,66. Pe 
prima poziție — SIEGRUN VO- 
DARS (R.D.G.), 1:55,26, urmată 
de Krysztyn Wachtel, tot din 
R.D.G., în 1:55,32 și sovietica 
Liubov Gurina, în 1:55,56. La 
triplusalt, a cîstigat bulgarul 
HRISTO MARKOV, cu 17,92 m 
— nou record european, urmat 
de Mike Conley din S.U.A., 
17,67 m și sovieticul Oleg So- 
kirkin 17,43. La 400 metri : 
1. OLGA BRIZKINA (U.R.S.S.) 
49,38, 2. Petra Muller (R.D.G.) 
49,94, 3. Klrszten Emmelmann 
(R.D.G.) 50,20.

DE LA COPENHAGA
făcut o primire călduroasă 
campionilor de la Bagsvaerd. 
Ne îndreptăm spre lidera 
lotului nostru, multipla cam
pioană Olga Homeghi, un pivot 
al canotajului mondial, care, 
privindu-și aproape duios ul
timele două medalii de aur, ne 
spune : „Dați-mi voie să vor
besc eu în numele lotului nos
tru, fiind, asa cum ml M 
spune, veterana lui. Acolo, la 
Bagsvaerd, n-a fost ușor. Su
premația _ trebuie smulsă prin 
luptă, prin voință, prin dew-

Dlmltrie Popescu Gheorghe Marin

lament fără margini. Cînd Ma
ria Sava a deschis seria vic
toriilor românești, am știut că 
totul va fi bine, că pregătirea 
noastră neostoită va rodi, 
închinăm aceste victorii „tri
colore", apropiatei Conferințe 
Naționale a partidului nostru, 
cel care ne-a creat condițiile 
de pregătire pentru a fi cele 
mal bune din lume. N-am făcut 
altceva deeît să ne îndeplinim 
datoria". Iată-1 și pe antreno
rul Ion Boicu, unul din artiza
nii succeselor. Veșnic nemul
țumit de sine, nu se dezminte 
nici acum : „E bine, dar se 
putea șl mai bine. Ah, dacă ați 
ști cit mă doare zecimea aia 
de secundă de la 2 vîsle care 
ne-a văduvit de a 5-a medalie 
de aur. Promitem să o cîști- 
găm, în 1989, Ia Bled, la vi
itoarea ediție a „mondialelor".

MEDALIAȚII DE LA
Sîmbătă seara, la Clermont- 

Ferrand s-au încheiat întrece
rii* Campionatelor Mondiale 
da lupte libere, competiție do
minați de sportivii sovietici, 
care au reușit să cucerească un 
număr de șase medalii de aur. 
Așa cum este cunoscut, după o 
întrerupere de opt ani, din nou 
un reprezentant al țării noastre 
a reușit să urce pe podiumul 
de premiere al competiției su
preme. Este vorba despre Va- 
sile Pușcașu, care a cucerit 
medalia de argint la categoria 
100 kg.

Iată primii trei clasați la 
toate cele zece categorii de 
greutate 48 kg : 1. Li Jae Sik 
(R.P.D. Coreeană), 2. Sang Ho 
Lee (Coreea de Sud), 1 S. Ka- 
ramceakov (U.R.S.S.) ... 10. Alin 
Făcurăm (România), 52 kg : 1. 
Valentin Iordanov (Bulgaria), 
Z Kim Yong Sik (R.P.D. Co
reeană), 3. M. Sate (Japonia) t 
57 kg : 1. Serghei Beloglazov 
(U.R.S.S.), 2. B. Davis (S.U.A.),
3. A. Ahmet (Turcia); 62 kg :

REZULTATE TEHNICE, 10# m, 
feminin : 1. SILKE GLADISCH
(R.D.G.) 10,90; 2. Helke Drechsler 
(R.D.G.) 11.36 ; 3. Marlene Ot-
tey-Page (Jamaica) 11,04 ; 4.
Diane Williams (S.U.A.) 13,07; 5. 
Angela Isaienko (Canada) 11,09 ; 
6. Amelia Nuneva (Bulgaria) 11.09; 
înălțime, feminin ; 1. STEFKA
KOSTADINOVA (BULGARIA) 2,09 
m — record mondial; 2. Tamara 
Bîkova (U.R.S.S.) 2.04 m ; 3. Su
zanne Beyer (R.D.G.) 1,99 m ; 4. 
Silvia Kosta (Cuba) 1,96 m ; 5. 
Larisa Kosizina (U.R.S.S.) 1,96 m; 
6. Helke Redetzky (R.F.G.) 1,96 
m ; 100 m, masculin : 1. B. JOHN
SON (CANADA) 9,83 — record 
mondial ; C. Lewis (S.U.A.) 9,93; 
3. R. Stețvart (Jamaica) 10,08 ; 4. 
L. Christie (Marea Britanic) 10,14;
S. A. Kovacs (Ungaria) 10,26 ; 6. 
V. Brlsghln (U.R.S.S.) 10,25 ; 20
km marș : 1. M. DAMiLANO
(ITALIA) lh 20:49 : 2. J. Pribll-
nee (Cehoslovacia) lh 21:07 ; 3.
J. Marin (Spania) lh 21:24 ; 4. 
V. Mo stow lk (U.R.S.S.) lh 21:53 ;
3. C. MattioJU (Italia) lh 22:53 ;
8. R. Mrazek (Cehoslovacia) ; 
•uliță, masculin : 1. S. RATTY
(FINLANDA) 83,54 m ; 2. V. lev- 
•lukov (U.R.S.S.) 82,52 m ; 3. J. 
Zelezny (Cehoslovacia) 82,20 m ;
4. T. Petranoff (S.U.A.) 81,28 m ;
I. L. Sotito (U.R.S.S.) 81,02 m ;
*. K. Mizoguchi (Japonia) 80,24 na.

M.T.K. LA PRIMA VICTORIE 
CHAVES DIN NOU MECI 

EGAL

Adversarele echipelor noastre 
în cupele europene au susținut 
noi meciuri de campionat. In 
UNGARIA, In etapa a 4-a, echipa 
M.T.K. (viitoarea adversară a 
formației Steaua în C.C.E.) a ob
ținut prima victorie ta actuala 
ediție. 2—1 cu Slofok pe teren 
propriu și are 3 puncte. Alte re
zultate : Honved — Tatabanya
3—1, Zalaegerszeg — Kaposvar
2— 8, Szombathely — Bekescsaba
3— 0, Pecs — Videoton 0—0, Fe- 
rencvaros — Gyor 2—0, Debre
țin — Uj pești Dozsa I—1, Vac — 
Vasas 1—1. In clasament conduce 
Honved cu 7 p, urmată de GyGr 
7 p șl Tatabanya 6 p.

în PORTUGALIA, ta etapa a 
2-a. Chaves — care va tat&nl 
pe Universitatea Craiova, ta Cu
pa U.E.F.A. — a terminat din 
nou la egalitate, 0—0, de data 
aceasta, în deplasare, cu Pena- 
fiel șl totalizează două puncte. 
Celelalte rezultate, dintre care 
două surprize : Benfica — Setu- 
bal 0—1 șl Guimaraes — F.C. 
Porto 0—0. apoi : Esplnho — 
Sporting 0—0, Salguelros — Braga 
0—0, Rlo Ave — Elvas 2—0. Fa- 
rense — Maritimo 1—1, Acade
mica — Portlmonense 2—1, Be- 
lenenses — Covllha 2—0, Boa- 
vlsta — Varzim I—1. în clasa
ment conduce Setubal cu 4 p.

ALTE CAMPIONATE

• A început campionatul SPA
NIEI, favoritele obțintad victorii. 
Campioana țării, Real Madrid, a

CLERMONT FERRAND
L John Smith (S.U.A.), 2. K. 
Isaev (U.R.S.S.), 3. K. Sakae 
(Japonia); 68 kg: 1. Arsen Fad- 
zaev (U.R.S.S.), 2. G. Athana- 
•iadis (Grecia), 3. A. Metzgar 
(S.U.A.); 74 kg: 1. Aldan Va- 
raev (U.B.S.S.), 2. D. Schulti 
(S.U.A.), 3. U. Westendorf (R.D. 
Germană); 82 kg : 1. Mark 
Schultz (S.U.A.), 2. Al. Nanev 
(Bulgaria), 3. V. Madosian 
(U..R.S.S.) ... 7. Gh. Mîțu (Ro
mânia); 90 kg: 1. Makharbek 
Kadarșev (U.R.S.S.) 2. J. Scherr 
(S.U.A.), 3. J. Niec (Polonia) ; 
100 kg : 1. Leri Kabelov
(U.R.S.S.), Z VAS I LE PUȘCA
ȘU (România), 3. B. Scherr 
(S.U.A.) ; 130 kg : 1. Aslan Ka
darșev (U.R.S.S.), 2. A. Schra
der (R.D. Germană), 3. B. 
Baumgartner (S.U.A.).

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
AUTOMOBILISM * Raliul ce

lor 1 000 de lacuri, desfășurat în 
Finlanda, s-a încheiat cu victo
ria pilotului finlandez Markku 
Alei» („Landa"), urmat de co
echipierul său Ari Vatanen 
(„Ford") — la 5:52 și suedezul 
Stig Blomquist („Ford") — la 
6:29. în clasamentul general al 
Campionatului Mondial de ra
liuri, după 9 etape, conduc 
Markku Alen șl Juha Kankkunen 
(ambii Finlanda), cu cîte 80 p, 
urmați de Italianul Massimo Bia
sion — 74 p.

BASCHET • Echipa vest-ger- 
mană masculină S.V. Hagen, a- 
flată în turneu în U.R.S.S., a 
evoluat la Kaunas în compania 
formației locale Jalghiris. Bas- 
chetbaliștil sovietici au terminat 
Învingători cu scorul de 93—74 
(53—42).

HOCHEI PE GHEAȚA e Com
petiția de la Tallin, rezervată e- 
chlpelor de tineret, a fost cîștl- 
gată de selecționata U.R.S.S., ur
mată de formațiile Suediei, Ceho
slovaciei și Finlandei. Rezultate 
înregistrate In ultima zi a tur
neului: U.R.S.S. — Finlanda 6—2; 
Suedia — Cehoslovacia 4—3. • 
La Calgary, in med pentru „Cu
pa Canadei", Suedia a întrecut 
eu 5—3 (3—1, 1—2. 1—0) formația 
U.R.S.S. Golurile au fost marcate 
de Karlsson (2), Gustafsson, Al- 
belln, Sundstr&m, respectiv Ka- 
menskl, Krutov si Homutov.

RUGBY • După ce a cedat cu 
19—10 în fața Selecționatei ar
matei sovietice echipa Steaua 
București a jucat, tot la Mosco
va, cu formația locală Lokomotiv. 
Rugbyștll români au obținut vic
toria cu scorul de 34—10 (9—6).

surclasat ta deplasare (4—0, au 
Înscris H. Sanchez, Butragueno, 
Gallego șl Gordillo) pe Ca
diz, ta timp ce F.C. Barcelona 
• dispus (tot pe terenul adver
sarei) cu 2—1 de Las Palmas. 
Alte rezultate : Atletico Madrid
— Sabadell 1—0, Athletic Bilbao
— Mallorca 2—1, Valencia — Lo- 
grones 2—0, Espanol — Celta Vigo 
0—111. F.C. Sevilla —Betls Sevilla 
1—2, Osasuna — Murcia 1—0, Za
ragoza — Real Socledad 1—0, 
Gijon — Valladolid 0—0.
• In etapa a doua din cam

pionatul TURCIEI, Galatasaray a 
Învins pe nou promovata Saka- 
raya cu 3—0. Echipa condusă de 
Jupp Derwall a jucat bine, în
deosebi noua sa achiziție, Tanju, 
care a marcat două goluri. Alta 
rezultate : Trabzon — Bolu 3—0, 
Malatya — Allay 3—0. Formațiile 
învingătoare se află ta fruntea 
clasamentului cu cite 4 p.
• Scoruri puțta așteptate ta 

BULGARIA (et. 4 ): Sredeț — Loko
motiv Plovdiv 7—0 1, Spartak 
Varna — Lokomotiv Sofia 0—3, 
Cernomoreț — Vrața 0—f, Spar
tak Pleven — Minlor Pernlk 3—1, 
Trakta — Etăr 3—0. Oreahovlta
— Vltoșa 1—2. Pirln — Beroe 
0—1. Slavia — Sliven 2—0. în cla
sament conduce Lokomotiv Sofia 
cu 8 p, urmată de Slavia I p 
(golaveraj mai slab) șl Sredeț 
eu 7 p.
• In CEHOSLOVACIA (et. 2) 

numai victorii ale gazdelor : 
Spartak Trnava — Hradec Kra- 
lova 2—0, Dunajska Streda — 
Slavia Praga 1—0, Banik Ostrava
— Inter Bratislava 4—1, Bohe
mians Praga — Dukla Banska

CONCURSUL Df GIMNASTICĂ
RITMICĂ MODERNĂ

DE IĂ SOFIA
SOFIA. 31 (Agerpres). Con

cursul internațional de gim
nastică ritmică modernă de ’a 
Solia s-a încheiat cu victoria 
concurentelor bulgare Bianka 
Fanova $1 Adriana Dunavska, 
clasate pe primul loc, la egali
tate, cu 39.900 puncte Pe locul 
trei s-a situat sportiva română 
Florentina Butaru — 39,600
puncte, urmată de Andrea Sin
ko (Ungaria) — 39,400 puncte.

OLANDA A ClȘTIGAT CE.
DE HOCHEI PE IARBĂ
MOSCOVA, 31 (Agerpres). — 

Campionatul European masculin 
de hochei pe iarbă s-a încheiat 
la Moscova cu victoria selecțio
natei Olandei, care a întrecut în 
finală cu 4—1 (după executarea 
loviturilor de departajare) for
mația Angliei. La sfârșitul timpu
lui regulamentar de joc scorul a 
fost egal : 1—1. în partida pentru 
locurile 3—4, echipa R.F. Germa
nia a dispus cu 3—2 (după pre
lungiri) de formația U.R.S.S.

• Turneul Prietenia a fost cîști- 
gat de echipa U.R.S.S., care a 
întrecut In finală tânăra formația 
română cu 24—6 (4—6).

TENIS • Finala turneului in
ternațional feminin de la Mahwah 
(S.U.A.) se va disputa între cam
pioana bulgară Manuela Maleeva 
șl jucătoairea vest-germană Syl
via Hanika. In semifinale, Ma
nuela Maleeva a învins-o cu 6—3. 
6—4 pe sora sa Katerina, iar 
Sylvia Hanika a dispus cu 6—4, 
2—6, 6—2 de Lori McNeil (S.U.A.).

VOLEI o în cadrul Campiona
telor Mondiale pentru juniori, ce 
se desfășoară la Manama (Ba
hrein), selecționata R.P. Chineze 
a întrecut cu scorul de 3—0 for- 
jnația Greciei, iar reprezentativa 
Bulgariei a învins cu 3—0 echipa 
Argentinei. Alte rezultate: Cuba
— R.F. Germania 3—0 ; Japonia
— Canada 3—0. © în turneul in
ternațional masculin de la Mos
cova, echiiDa U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 3—0 (15—5, 16—7, 15—4) 
selecționata Bulgariei, iar repre
zentativa Cubei a dispus cu 3—1 
(15—7, 15—10, 9—15, 15—9) de for
mația Poloniei. Campionatul 
balcanic pentru echipe de ju
nioare, desfășurat la Șumen (Bul
garia), a fost cîștigat de selec
ționata Bulgariei — 10 p, urmată 
în clasamentul final de forma
țiile Albaniei, României, Greciei
— cu cîte 8 p, Turciei — 6 p
șl Iugoslaviei — 5 p. în ultima zi 
a turneului s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Grecia — 
Iugoslavia 3—0 (15—6, 16—5, 15—4) 
Bulgaria — România 3—1 (15—17, 
1.5—7, 15—11, 15—5) ; Albania —
Turcia 3—1 (15—8, 15—3, 9—16.
15—1).

Bystrica 4—2, Tatran Preșov — 
Zilina 1—0, Olomouc — Plastika 
Nitra 2—0, Cheb — Vltkovice 2—0. 
în clasament conduce Banik Os. 
trava cu l p.
• Derbyul olandez (et. 5) a 

fost cîștigat de P.S.V. Eindhoven, 
care a întrecut pe AJax cu 4—2. 
Pentru învingători, danezul Ar- 
nesen a marcat două goluri. Alte 
rezultate : Utrecht — Den Bosch 
2—2, Dordrecht — Sittard 1—5. 
Sparta Rotterdam — Volendam
4—0, Kerkrade — Venlo 0—0, Alk- 
maar — Feyenoord 2—2, Gronin
gen — Willem Tilburg 1—4 !. 
Haarlem — Zwolle 0—2, Twente 
— Don Haag 4—1. In clasament, 
pe primele locuri : Sparta 9 p 
(S j), Eindhoven 8 p (4 j), Zwolle 
7 p (5 j).

RENE MULLER
- A DOUA VICTORIE

In urma unei anchete Între
prinse de revista „Die. Neue 
Fussball-Woche" din Berlin a 
fost desemnat cel mal bun fot
balist din R.D. Germană In sezo
nul 1986-1987 (la referendum au 
răspuns șefii rubricilor de fotbal 
din 53 de redacții din R.D. Ger
mană). Pe primul loc a fost a- 
les, ca șl anul trecut, portarul 
Rene Miiller titularul <'•’ la 
Lokomotive Leipzig, ta vîrstă de 
28 de ani, de 34 de ori selecționat 
ta prima reprezentativă a țării. 
EI a Întrunit 509 puncte, fiind 
urmat la mare diferență de An
dreas Thom (Dynamo Berlin) — 
359 p, Frank Rohde (Dynamo 
Berlin) — 98 p, Mathias Lindner 
(Lokomotive Leipzig) 98 p. Pe 
lista celor votați figurează 32 de 
fotbaliști.
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