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Turneul final al Campionatelor Nafionale de box

MECIURI SPECTACULOASE ÎNCĂ DIN PRIMA ZI
Aaearft. la Palatul Sporturi

lor si Culturii din Capitală, a 
început maratonul pugilistic al 
Turneului final pentru decerna
rea titlurilor de campioni națio
nali și al Daciadei 1987. Arena 
l-a primit In haine de sărbă
toare pe cei 96 de sportivi care' 
au defilat prin fața spectatori
lor, într-o frumoasă festivitate 
de deschidere.

rința acțiunile ofensive ini
tiate de Dumitrescu In primul 
rund. Era evident, însă, că di- 
namovistul caută lovitura deci
sivă. clteva dintre directele 
sale atingîndu-și ținta. Răs
punsul lui Măeran nu a întîr- 
ziat, directele sale de dreapta 
și seriile cu ambele brațe pu- 
nîndu-1 în dificultate pe Du
mitrescu. mai ales în repriza

dar, eu o decizie de 5—0, Da
niel Măeran.

Finalistul categoriei de la 
ediția trecută a întrecerii, Fa- 
redin Ablalim (Farul), a avut o 
misiune nu prea grea în fața lui 
Vaslle Sava (Prahova — ASA 
Ploiești). Constănțeanul s-a 
întrebuințat doar atit cit a fost 
nevoie pentru a-și asigura suc
cesul. Juriul a avut o misiune 
ușoară, declarîndu-1 cîștigător 
in unanimitate pe Ablalim.

Campion național cu pa
tru ani în urmă, Doru Mari- 
cescu (Steaua) a revenit In 
lupta pentru titlul „mijlociilor" 
după o absență îndelungată. 
Adversarul său, Nicolae Tănasc 
(Metalul Chimia Rm. Vîlcea), 
i-a dat o replică curajoasă, lup- 
lînd adesea de la egal cu fostul 
lider. Maricescu a dominat insă 
pea mai mare parte din timp,

Petre HENT 
Paul IOVAN
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Daniel Măeran (dreapta) 
Dumitrescu și

s-a 
a

Așa cum ne așteptam, trage
rile la sorți ne-au rezervat un 
meci „cap de afiș" chiar de la 
debutul galei : fostul campion 
mondial de tineret Daniel Măe
ran (Steaua) l-a întîlnit, într-o 
partidă electrizantă, pe Marian 
Dumitrescu (Dinamo). în liml- 
țfie categoriei semiușoară. 
Măeran, calm și calculat ca de 
eblcoi, a evitat la început mai 
greu, dar apoi cu destulă ușu-

dovediă superior lui Marian 
ciștigat clar la puncte

Foto î Aurel D. NEAGU

secundă, cînd în interval de un 
minut dinamovistul a fost 
numărat de două ori. Meciu! 
devine deosebit de fierbinte. 
Dumitrescu ătacînd și riscînd 
mult în ultimul rund. Efort 
fără consecințe, Măeran, mai 
tehnic șl mai rapid, scăpînd din 
toate cursele șl, în același timp, 
îmbogățindu-și zestrea de punc
te. învingător la puncte, așa-

O completare la prestigiosul 

bilanț '87 al înotului nostru

TREI PROBE DOMINATE DE ROMÂNCE 
IN TOPURILE MONDIALE

Topurile mondiale sînt mal 
mult decît simple tabele cu 
cifre șl nume, în care statis
ticienii natației ierarhizează 
rezultatele consemnate într-o 
competiție -sau alta, într-un 
colț sau altul de lume. Ele au 
relevantă mal cu seamă acum, 
cînd șirul întrecerilor de am
ploare ale anului e încheiat 
și specialiștii, deopotrivă eu 
iubitorii sportului în general, 
sinț interesați în aflarea bi
lanțului preoltmpic al dialogu
lui la distanță intercontinental.

Aceste ierarhii simbolice, 
dar realmente semnificative, 
cuprinzînd înregistrarea de 
vîrf pentru flecare din primii 
40 de performeri pe ’87 al 
multelor probe, reflectă, între 
atîtea altele, ascensiunea îno
tului românesc, care impre
sionează de o bucată de vre
me lumea bazinelor. Izbînzilor 
la _ mari competiții, topurile le 
alătură un alt fel de succese: 
România domină trei probe 
feminine, ceea ce înseamnă o 
realizare remarcabilă, din mo
ment ce, în afara reprezen
tantelor puternicei școli din 
R.D. Germană. în postură de 
lidere nu mai apar decît o 
sportivă din S.U.A. și o alta 
din — mare surpriză! — Cos
ta Rica (cu mențiunea că Sil
via Poli, care s-a pregătit a- 
lăturt de ași al înotului nord- 
american, are un 1:01,86 pe 
100 m spate, exact cit a înre
gistrat și Kristin Otto). Iar 
satisfacția oamenilor natatiei 
noastre e cu atît mai firească cu 
cit, lăsînd la o parte brasul, 
procedeu egal cu un „călcîi al 
Iul Ah lie", în majoritate* pro

belor apar mai multe nume de 
românce — trei sau patru, 
chiar șl cinci.

Intr-un posibil top al topu
rilor anului — trei stele ale 
înotului feminin: NOEMI
LUNG, alături de campioane
le *1 recordmanele mondiale 
Heike Friedrich și Silke Hor
ner, fiecare înscriindu-șî nu
mele de dte două ori In drep
tul locurilor de onoare. Dacă

Geo RAEȚCHI
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IN DIVIZIA A DE FOTBAL.
DOUA MECIURI IN DEVANS: 

STEAUA - VICTORIA Șl
F.C. OLT-SPORTUL STUDENȚESC

Cele trei echipe calificate în 
■turul al II-lea al crupelor euro
pene la fotbal, steaua. Victoria 
șl Sportul Studențesc — care 
săptămina viitoare sînt angajate 
in confruntări Internationale —v 
vor susține locurile lor din eta
pa a 9-a mîine sl iol. Astfel, me
ciul Steaua — Victoria se va 
disputa mîine. pe stadionul Stea
ua. si va fl condus de 1. Cot 
(Ploiești). Ia centru, alutat la li
nie de M. Niculescu si J. Grama 
(ambii din București) iar parti
da F.C. Olt — Sportul Studen
țesc va avea loc iol si va fi ar
bitrată de Gr. Macavei (Deva), 
ajutat la tuse de V, Titorov sl 
C. Olteanu (ambii din Drobeta 
Tr. Severin).

In Cupa Campionilor Europeni la popice, edifici 1987

ECHIPA FEMININA ELECTROMUREȘ Tg. MUREȘ, PENTRU 
A DOUA OARĂ CONSECUTIV ÎN POSESIA TROFEULUI

Actuala ediție a C.C.E. la po
pice s-a desfășurat, sîmbătă și 
duminică, în Sala Sporturilor 
din orașul cehoslovac Preșov, 
în prezența unui numeros pu
blic. Deținătoarele trofeului 
continental. Electromureș Tg. 
Mureș (la fete) șl Aurul Baia 
Mare (la. băieți), au avut de în-

Competiția internațională de motocros „Trofeul Carpați1*

CURSE VIU DISPUTATE ÎN PRIMA REUNIUNE
• Astăzi, un nou concurs

„Trofeul Carpați" la motocros 
a început duminică la Sibiu în 
organizarea asociației sportive 
Voința din localitate.

Pe traseul de pe Dealul Guș- 
terița au Venit peste 10.000 de 
spectatori, care au fost pe de
plin satisfăcut! de calitatea în
trecerilor oferite de cei peste 
90 de alergători din Cehoslova
cia, R.D. Germană, R.F. Ger
mania, Olanda, Ungaria și Ro-

pc traseul dc la Zămcști
mânia. în program au figurat 
cinci clase, cele mai apreciate 
de public fiind cursele de la 125 
și 250 cmc, în care motocrosiș- 
tii noștri au luptat de la egal 
la egal cu puternicii lor adver
sari de peste hotare. Dacă cele 
mai bune rezultate au fost ob
ținute de oaspeți, piloții noștri 
au avut satisfacția de a urca 
pe podium la aceste clase. în 
final, a avut loc și o probă

/■n Cupa României la talere

inedită — ataș pînă la 500 cmc 
(duhurile și asociațiile noas
tre nu au avut reprezentanți în 
această confruntare).

Rezultate: 125 cmc — 1. H. 
Rausch (R.D.G.), 2. D. Titilen- 
cu (Steaua). 3. C. Halasz (Un
garia); 250 cmc — 1. I. Bonu- 
slav (Cehoslovacia), 2. E. Mul- 
ner (Steaua), 3. L. Kuleș (Ce
hoslovacia). Celelalte curse au 
fost ciștigate de P. Gag.vi (IRA 
Tg. Mureș) la 50 cmc. Z. Soopk 
(Ungaria) la 80 cmc și I. No- 
vathi — D. Moravek (Ceho
slovacia) la ataș.

Cea de a doua reuniune va 
avea loc astăzi, pe traseul de 
la Zărnești, ou începere de la 
ora 13. (I. TONESCU-coresp.).

fruntat redutabilele campioane 
ale Austriei, Franței, Ceho
slovaciei, R. F. Germania, Iu
goslaviei, Italiei. Suediei și Un
gariei într-o în
trecere tur-retur, 
contra scor. Ele
vele antrenorilor 
(uliu Radovici și 
Șandor Sereș au 
încheiat cu un re
zultat deosebit 
participarea la 
prestigioasa com
petiție, cucerind 
pentru a doua oa
ră consecutiv in
vidiatul titlu. „De
data aceasta, ne-a 
spus antrenorul co
ordonator, Iuliu 
Radovici, a fost 
mai greu ca ari
cind, deoarece a 
crescut numărul 
candidatelor la 
primul loc iar 
pretențioasele pis
te au solicitat la 
maximum concu
rentele, supunin
du-le la un dificil examen".

Intr-adevăr, după un debut 
greu, în care spectatorii au a- 
sistat la confruntări ce au avut 
toate atributele unor jocuri ex

trem de echilibrate, cu modi
ficări de situații de la un 
schimb la altul, mureșencele 
s-au situat pe locul secund tn

Baciu s-a dovedii o jucătoare de 
bază a formației Electromureș

finalul primei manșe: 1. S.C. 
Szeged 2479 pd, 2. Electromureș 
2423. 3. T.S.G. Sotth.mainz 2406.

Traian 1OANJȚESCU
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ÎNVINGĂTOR MERITUOS ATRĂGĂTOR SPECTACOL CULTURAL-SPORTIV. CU MII
La sfirșiUil săptămirui trecu

te, la poligonul bucureșteau 
Tunari s-a desfășurat Cupa 
României 1* talere, competiție 
rezervată tuturor categoriilor 
de specialiști în tirul cu arma 
de vînătoare. Cea mai intere
santă probă a fost cea a senio
rilor de talere aruncate din 
turn, pe ștanduri aliniindu-se 
o seamă de trăgători de valoa
re. susceptibili de a reprezenta 
și pe plan internațional, cu re
zultate bune și foarte bune, a- 
ceastă disciplină. Rutinatul Ion 
Toman a avut o primă zi ceva 
mai slabă (73/75 de talere), dar 
în ziua a doua a refăcut spec
taculos (75/75) și s-a instalat 
autoritar în fruntea clasamen
tului. Cu 48'50 in ziua a treia, 
a intrat in finală la „adăpostul-' 
unui avans de 4 talere, pe care 
le-a pus între el și principalul 
tău urmăritor, Attila Ciorba: 
196 față de 192 t. Ambii au 

reușii dte 25 de talere in fina
lă, astfel că ordinea primilor 
doi n-a mai fost schimbată: 
Toman — 221 t. Ciorba — 217 t. 
Echilibrată a fost lupta pentru 
treapta a treia a podiumului, 
care a revenit, la barajul fina
lei (24—22). lui Matei, Înaintea 
lui Gazctovici.

La talere aruncate din șanț. 
Titu Vlădoianu n-a avut nici 
o clipă probleme. La capătul 
concursului propriu-zis, el avea 
un avans de 10 talere, absolut 
liniștitor în privința ciștigării 
primului loc. Un rezultat bun 
a realizat, la aceeași probă, ju
niorul Dumitra Marchene, 124/ 
150 t, demonstrînd un progres 
substanțial, care, continuat, l-ar 
putea proiecta în viitor pe ti-,

Radu TIMOFTE
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DE TINERI DIN SECTORUL 3 AL CAPITALEI
Dummied, pe Stadionul Me

talul din Capitală, a avut loc 
un încintător spectacol culta- 
ral-sportiv intitulat „Uniți în 
muncă, sport și voie 
bună". Ampla mani
festare de ma-să, or
ganizată de Consiliul 
Sindicatelor din Sec
torul 3, a reunit mii. 
și mii de tineri, oa
meni ai muncii din 
întreprinderile si in
stituțiile acestui tot

mai modern și fru-
moș sector bucureștean. A
fost una din cele mai
atrăgătoare acțiuni de a-
cest gen, in amănunt șl
eu grijă organizată, îndeaproa-
pe sprijinită de Comitelui
Sectorului 3 al P.C.R.. la reu-
știa ei aducindu-și aportul toți

factorii cu atribuții pc tărim 
cultural și sportiv din acest 
sector.

Așadar, spectacol cultural-

„Uniți în muncă.

sport și voie bună"

sportiv pe marea scenă in aer 
liber a cartierului Pantelimon. 
Pe Stadionul Metalul, cu tineri 
șl eu mai virstnici „Uniți in 
muncă, sport și voie bună". 
Au venit, vrem să spunem. • 
fetele și băieții aceia harnici, 
destoinici, fruntași Jn întrece
rea socialistă, Insofiti de

maiștrii, inginerii si șefii lor 
de secții, iar după ce au fă
cut un semn discret cu mina 
către tribunele pline, unde se 

aflau familiile, am în
ceput — conform pro
gramului — să ea;e- 
etite aplaudatele ale- < 
gării ce exprima» 
munca. A fost intliul 
„tablou" al acestui 
spectacol. Cu tineri șt 
tinere din marile în
treprinderi „23 Au
gust", Republica,

I.O.R., flacăra Roșie, Pro
gresul. Crinul sa., uni
tăți economice cunoscute

Vasile TOFAN
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Ediția din acest an a Diviziei A de judo a fost inaugurată ia sfîr- 
situl săptăminii trecute. Chiar din start, multe echipe au avut com-

Strungul

purtări bune, urmare, firește, a unor pregătiri temeinice, în timp 
cc alte formații au fost Întrecute în mol surprinzător. Iată citeva 

... . __ fvancm «cn rid pnrtiennil rlonfîi nfkStrî îamănunte si rezultatele complete <
SIBIL In Sala .nnata au fost 

reunite nu mai puțin de 14 e- 
clilpe din tota’u celor 21 care al
eii luies- primul eșalon Aceasta 
deoaree sala din Mîrșa se afla 
in renovare și formațiile din 
grupa programată acolo au con
curat io 1' Sibiu. Așadar; pe 
cele patru tatami din sala sibia
nă ti avut ’or 34 de întîlnlrl.

transmise de corespondenții noștri

DISCIPLINA-ÎN EVIDENT PROGRES l

Multipia camn.oanâ Dinamo 
București s-a impus de o manie
ra de-a dreptul impresionantă, 
cîștigînd toate cele 5 meciuri pe 
care Ie a susținut cu scorul ma
xim 7—0. Deci, bucureștenii 

, n-au pierdut nici unul din cele 
35 de meciuri (pe categorii) 1 Di
namo a dispus, n. ordine, de 
A.S.A Tg M re 
Universitate:
Constructorii 
tehnica Ia 1.
'-a

ordine,
Carpați Mîrșa, 

C.F.R. Cluj-Napoca, 
AIV 2 Iulia și POli- 
Di y aceeași grupă 

ma detașa prin numărul 
victoriilor obținute, și tînăra e- 

-chipă din Alb Iulia, care a reu
șit să înving* printre altele, și 
pe vicecampioana de anul trecut, 
r.C.I. C.adea Și trebuie să sub
liniem că formația din Alba Iu
lia se situas la ediția trecută pe 
un loc din subsolul clasamentu
lui (13) Constructorul a avut 
primul mec ch'nr cu T.C.I. Re- 
zultatu' a fost egal, 3—3, victoria 
fiind decisă de punctajul tehnic: 
30—0. Ir. continuare a obținut un 
succes categoric 
versitatea C.F.R.
6—0. a cîșt4 gat si întîlnirea 
Politehnica Tași Ce1 mai i 
meci l-« avut 
Mîrșa pe care 
reușit s-o întreacă la 
4—3 Celela.tr rer’-dtate 
ceastă grup-4 — T.C.I. : 
tehnica 7—0 cu A.S.A.
Carpați 1—4 și cu Universitatea 
C.F.R. 6—1 ; Ca/nați : cu A.S.A.
3— 3 (30- 20) și cu Universitatea 
C.F.R. 4—3 t A.S.A. — Politehnica
4— 2 și Universitatea C.F.R. (de
butantă în Divizia A) — Politeh
nica 5—1.

Ir cealaltă grupă, întrecerile 
au fost mai echilibrate, aspect 
reflectat și de rezultatele, în 
majoritatea lor mult mai strînse. 
Dar, după cum apreciau specia
liștii, în grupa respectivă s-au 
înregistrat si cele mai multe 
surprize. De pildă, cunoscuta for
mație Nitramonia Făgăraș, aflată 
pe podium la multe ediții, a fost 
întrecut (3—4) de Rulmentul 
Bîrlad echipă care a promovat 
anul acesta în primul eșalon, de 
Rapid București (2—^) și de In
dependența Sibiu (2—5). Printre 
rezultatele neașteptate se înscrie 
și ce’ de la fin le întîlnirli Da
nubiana (altă formație debutan
tă) — Independența, 4—3, cu atît 
mal mult cu cît echipa sibiană 
reusise să obțină mai înainte 
victoria în fața Nitramoniei. Și 
o ultimă surpriză : Dinamo Bra
șov > a fost învinsă (3—4) de Ra
pid! Celelalte rezultate: Dinamo . 
Brasov: cu Petrochimistul Pitești 
4—3, Independența 7—0, Danu
biana 6—1 și tot 6—1 cu Rulmen
tul ; Independența : cu Petrochi- 
mi tul 4—3 și cu Rulmentul 4—3; 
Rapid : cu Danubiana 4—2, cu 
Rulmentul 5— șl cu Petrochi
mistul 4—2 ; Nitramonia : cu Pe
trochimistul 3—2 și cu Danubiana 
1—3 : Rulmentul — Danubiana 
3-." (30-20).

Constructorul cu 4—3, 
cu 3—2, C.S.M. Borzești cu 4—3 
și pe Minerul cu 5—1.

O mare surpriză a ofcrlt-o echl- 
na arădeană care a intrat anul 
acesta în rîndul divizionarelor A, 
în partida cu cunoscuta formație 
C.S.ftt. Borzești- una dintre cele 
mai vechi formații ale campiona
tului. La capătul tntîlnirilor de 
la cele 7 categorii de greutate, 
Strungul a obținut victoria cu 
4—1. Nedumerire și, deopotrivă, 
nemulțumire ale suporterilor e- 
chlpei locale Constructorul pen
tru epilogul meciului acesteia cu 
C.S.M. Oțelul t 2—4. Iată cele
lalte rezultate : C.S.M. Oțelul — 
Minerul 4—4 ; C.S.M. Borzești cu 
Minerul 4—2 și eu C.S.M. Oțe-

Ilie IONESCU
7-0, cu Uni- 
Tot la scor, 

I cu 
greu 

cu echipa din 
Constructorul a 

limită : 
din a- 

cu Poli- 
6—1, cu

MIERCUREA CIUC. Cele 7 e- 
chipe care au concurat în loca
litate au oferit meciuri frumoase 
și de bună factură tehnică. Cea 
mai bună comportare au avut-o 
Steaua cum era și de așteptat, 
și Rapid Sinteza Oradea, învin
gătoare în toat<3 partidele în care 
au evoluat. Steaua a întrecut, în 
ordine, pe Strungul Arad cu 
6—1, C.S.M Borzești cu 5—1, Mi
nerul Cîmpulung Muscel cu 7—0, 
C.S.M. Oțelul Tîrgoviște cu 7—0 
și pe Constructorul Miercurea 
Ciuc cu 6—0 ; Rapid Sinteza a 
depășit pe C.S.M. Oțelul cu 5—1,

Iul 3—1 ; Constructorul cu Mine- 
ru 5—2 și cu Str ngul 4—3.

Vaier PAȘCANU

1. Dinamo Buc. 5 5 0 35- 0
2. Steaua 5 5 0 31- 2
3. Rapid Sinteza 5 5 0 21-10 !
4. Rapid Buc. 5 5 0 20-10
5. Dinamo Brașov 5 4 1 26- 9
6. Constr. Alba I. 5 4 1 22-17 -
7. T.C.I. Oradea 5 3 2 23- 9
3. Independența 5 3 2 16-19
9. C.S.M. Borzești K 2 3 14-16

10. Nitramonia 5 2 3 14-17
11. Carpați Mîrșa 5 2 3 14-18
12. Constr, M. Ciuc 5 2 3 14-19
13. Rulmentul 5 2 3 12-21
14. Oțelul s t 3 10-20
15. A.S.A. Tg M. • 4 2 2 8-18
16. Strungul 4 1 3 10-16
17. Danubiana 5 1 4 13-20
18. „U“ C.F.R. S 1 4 9-25
19. Petrochimistul 4 0 4 10-15
20. Minerul 5 0 5 8-25
21. Poli. Iași 4 0 4 1-25

Tn cea de a treia etapă a Di
viziei A la hochei — prima 
grupă valorică. Steaua a surcla
sat pe ultima clasată, Viitorul, 
Dunărea Galați a obținut două 
victorii, iar Sport Club a îm
părțit cu Dinamo cele 4 puncte 
puse în joc. O notă bună pen
tru nivelul tehnic și, mai ales, 
pentru 'atmosfera sportivă din 
cele 6 partide.

STEAUA — C.S.M, VIITO
RUL GHEORGHENI 16—1 (5—0, 
6—1, 5—0) și 15—2 (6—1, 4—1, 
5—0). Un adevărat festival de 
goluri, hocheiștii de la Steaua 
dînd asalturi după asalturi și 
procedînd așa cum ar trebui 
s-o facă orice echipă, adică să 
nu reducă motoarele cînd îi 
merge jocul. Au marcat, firesc, 
înaintașii,"din toate liniile, au 
marcat și fundașii, cînd li s-a 
ivit ocazia, schimbarea porta
rilor din Gheorgheni, Csata cu 
Kiraly, dovedindu-se neefici
entă în fața impetuozității ste- 
liste. Dar, ceea ce nu arată 
scorul, jucătorii de la Viitorul 
nu au renunțat nici un moment 
la luptă. Marcatori: Daia 3+2, K. 
Antal 0+3, Herlea 2+0. Burada 

N. Alexe 1+2, Dragomir 
Sersea 

Șomfăleanu

S-A ÎNCHEIAT turul diviziei a
grupa a doua valorică - LA RUGBY

în-a 7-a s-au 
turului Divizi-

O dată cu etapa 
cheiat întrecerile 
el A la rugby grupa a doua va
lorică. Iată rezultatele din a- 
eeastă etapă:

SERIA 1

CONSTRUCTORUL CONSTANȚA
— RULMENTUL BÎRLAD 10—12 
(4—9). Victorie foarte prețioasă 
pentru oaspeți realizată de Hol- 
ban — eseu. Floricică — transf. 
și 1. p. și Ținu — 1. p. Pentru 
învinși au înscris Nache — eseu 
si Mădularu — 2 1. n. (C. Popa- 
coresp 1

T.C. IND. CONSTANTA — CHI
MIA BRAILA 36—6 (21—0) Au 
punctat: Mihai — 2 eseuri Nica
— 2 eseuri si o transf.. Gheorghe
— 2 eseuri. 2 drop si 2 
pentru T.C Ind. Condrut 
transf. de Ioniță pentru 
(P. Cornel, coresp.).

MAȘINI GRELE BUC. 
DROTEHNÎCA FOCȘANI 
(13-6).

GLORIA BUC. - 
CUCI 33—24 (12—18)

în clasamentul seriei I. 
echipe la egalitate de puncte (19). 
T.C. Ind. Constanța șl Rulmentul 
Bîrlad. care sînt urmate de Ma
șini Grele (15 p.).

transf..
— eseu
Chimia

I.R.A.

HI-
16—9

TE-

două

SERTA a II-a

ENERGIA BUC. 
GISTUL CUGTR 25—20 
Rezultat firesc, dună 
eeneral

METALUR- 
(19—13). 
asoectul 

al locului. Realizatori :

Sîrbulescu — eseu transf. și 4 
1. p.. Gordin — eseu și Buga — 
drop pentru gazde. Manea — 3 
1; p. și drop.. Negru si Hirhor, 
câte un eseu pentru oaspeți. (C. 
Bartales, coresp.).

„U“ 16 FEBRUARIE CLUJ-NA- 
POCA — CARPAȚI MÎRȘA 25—15 
(15—3). Studenții mai deciși, au 
cîștigat pe merit, prin punctele 
înscrise de Sabău si Lungu (cîte 
un eseu). Nechita (4 drop, o 1. p. 
și o transf.). Pentru învinși au 
concretizat Rades si Oprișcaru, 
cîte un eseu și Oghinciuc. o 1. p. 
și 2 transf. (Olimpiu Lazăr. co- 
resr.).

OLIMPIA P.T.T. ARAD — RA
PID BUC. 29—9 (25—0)! Gazdele
și-au asigurat victoria încă din 
prima repriză. Au marcat Cor- 
duneanu — 2 eseuri. Sabău — 
eseu si drop. Chirilă — drop. 
Rotariu — 2 drop. 1. d. si transf.. 
respectiv Florea — eseu si Stan- 
ciu — 1. p. si transf. (Oct. Ber- 
becaru. coresp.).

U.A.M.T. ORADEA — I.O.B. 
BALȘ 35—13 (17—0). Victorie cla
ră a orădenilor. realizată de Gu- 
dea. Perte. Todan. Nichita si Pe
trus (toti cu cîte un eseu). Se- 
netiuc (1. d, si 2 transf.) Pavăl 
(1. p. si transf.) si Csornai (1. p.) 
învinșii au marcat prin Pona si 
Olaru (prin eseuri) si Gherghe — 
1. p. si transf. (Ilie Ghișa. co
resp.).

Lideră în seria a II-a se află 
Energia București, cu 20 de punc
te, urmată de Rapid București 
(18 p.).

ÎNVINGĂTOR MERITUOS
(Urmare din vag I)

nărui sportiv pe orbita marilor 
întreceri Internationale.

REZULTATE TEHNICE, skeet. 
seniori: 1. I. Toman (Vinătoruî 
Timișoara) 221 t. 2. A. Ciorba 
(CS Baia Mare) 217 t. 3. M. 
Matei (Steaua) 214 t: 4. D. Ga-

zetovici (Steaua) 214 t. 5. M. 
Nicolae (Unirea Joița) 209 t ;

senioare: 1. Lucia Moldovan 
(CS Arad) 125 t; 2. Maria An
drei (Constructorul Alba Tulia) 
116 t; 3. Lia Mihaiu (CS Baia 
Mare) 87 t; juniori: 1. F. lepan 
(Vînătorul Timișoara) 128 t. 2. 
O. Sipoș (Steaua) 126 t, 3. A.

- Luînd un start excelent, 
minică. în „Premiul Agricultu- 

_rii“. Vandalic a condus cursa 
Pînă la sosire, realizînd un timp 
cu numai o zecime de secundă 

' sub recordul carierei ne care 
l-ar fi Dutut chiar doborî, dacă . 
era amenințat de ceilalți concu- 
renti. întreeîndu-se pe sine V. 
Pătrascu a mai realizat încă trei 
victorii de prestigiu. cu Humor 
în cursa de viteză . cu Bucura 
care, după ce se handicapase su
plimentar cu un June gaion. a 

si 
fi

ca-

.salvat o partidă compromisă 
cu Șuvița, care a începu* a 
docilă, nromitînd o reușită 
rieră. Din desfășurarea reuniunii 
am mai remarcat frumoasa rx'’’- 
formantă realizată de Osma*» în 
mîna tînărulul annrenti F. Bai- * 
eu. care a realizat un nou re-

• cord (1:27.4/km.); deși a venit 
oprit ne linia dreantă. După mai 
bine de doi ani» Robust care

foarte bine Gh. Tasnadi — 
l’resneanu si St. Enciu.
COSTEA și Gh. NERTEA).

SPORT CLUB M, CIUC 
DINAMO 6—1 <1—1, 1—0, 4—0) 
și 4—6 (1-4, 1—1, 3—1). Fieca
re meci cu istoria Iul. In pri
mul. după două reprize echili
brate, cu doi portari (Fekete și 
Gb. Huțanu) care și-au făcut 
datoria, localnicii au 
în final, înscriind de 4 ori în 
ultimele 10 minute și cîștigînd 
detașat. A doua partidă a reve
nit oaspeților, cu o primă re
priză aidoma celei ultime a 
gazdelor în seara precedentă. 
Dinamo a condus cu 5—1 în
min. 27 și, după un fipal dra
matic (5—4 în min. 58), a ob
ținut o prețioasă victorie in de
plasare. Marcatori: Baricz 2+0, 
Gali 1+0, I. Bartalis 1+0, Ger- 
czuj' 1+0, Gereb 1+1, Cs. Antal 
0+1. B. Nagy 0+1, Z. Nagy 0+1 
pentru Sport Club, respectiv 
Pisăru 1+0, Csata 0+2, Keme-

dominat

nes 0+1, 
0+1, Solj 
foarte bi 
Dinu și E 
NU-cores]

DUNAR 
GREȘUL 
6—1, 0—1 
3—1). Co 
bună, gi 
două vie 
prestații 
De meni 
meci oăsi 
și în ge 
că dîrză. 
2+1, Ant 
1+0. Rad 
mache 0 
0+1. I. I 
pentru I 
Csiki 2+1 
0+1. z. 
pentru I 
foarte bi 
Micu și 
— coresj

PARTIDE INTERI
2+1.
1+2, V. Huțanu 2+0,
2+0. Nistor 1+1. 7
1+0. Chiriță 1+0, Hălăucă 1+0, 
Popescu 1+0, Ioniță 1+0. Jus
tinian 1+0 pentru Steaua, res
pectiv Zsigmond 1+0. Cs. Gali 
0+1, Gergely 0+1. Au arbitrat

IN CAMPIONATELE I
Și în etapa a patra a Diviziei 

A de popice majoritatea echipe
lor au 
sânte, 
sebite, 
lor în

furniza partide intere- 
cu realizări tehnice deo- 
continuînd seria succese- 
deplasare

FEMININ

TG. mu: 
VOINȚA 
TIMIȘO^

După consumarea a nouă eta- 
oe. în Divizia A ’’ ' '
masculin clasamentul 
tă
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

astfel :
STEAUA 
„Poli"
H.C. Minaur 
Dinamo Buc. 
Dinamo Bv.
Știința
„U“ Cj.-N. 
Univ. Cv. 
Metalul 
A.S.A.
Relonul 
Dacia

de handbal 
se prezin-

o 
o
2
2
0
2
1
2
2 
0
0
1

0
2
1
2
4
3
5
5
5
7
7
7

248—194 
255—214 
247—220 
217—202 
213—206 
215—223 
210—224 
199—204 
188—208 
202—223 
169—203 
202—244

„SPORTUL"

27
23
23
21
19
19
16
15
15
13
13
11

TROFEUL _ 
PENTRU EFICACITATE

1. Măricel Voinea_(H.C. Minaur) 
71 de goluri;
(Dinamo Brasov) 
Dumitru (Steaua) 63 : 
Cozma (Dadia) 62: 5. Gabriel Ma
rian (Universitatea Craiova' 60 : 
6. Alexandru Folker (Politehnica) 
57: 7. Mircea Grabovschi (Dacia) 
55 : 8. Alexandru Matei (Politeh
nica) 53 : 9—10. Sergiu Pop („U“ 
Clui-Napoca) și Adrian Bod-ar 
(Stiinta) 51 : 11. Dan Botorce
(„U“ Clui-Napoca) 48 : 12. Du
mitru Berbece (Steaua) 47.
• Luptă strînsă si în Divizia 

B. După etapa a IX-a. în seria 
I feminină ne primul loc se află 
Mecanică Fină București, la ega
litate de puncte cu Relonul Să- 
vinești. d epartai area făcîndu-se 
— în favoarea primei formații — 
la golaveraf: în seria a n-a. 
Textila Zalău conduce autoritar, 
cu punctai maxim realizat. în 
campionatul masculin. în seria I 
lider este A.S.A. Buzău. iar în 
seria a n-a — Unio sefu Mar».
• Calificarea echipelor mascu

line în turul doi al competițiilor 
continentale aduce în discuție, 
mai stringent decît oricînd, ma
niera de anree’’ere a 
bărbătesc". în primul rînd din 
partea lucătorilor. dar nu în
mai mică măsură a arbitrilor.
Din această, să-i zicem „neînte-

2. Tudor 
64: 3.

4.

Roșea
Marian

Petre

legere". două dintre partidele im
portante pentru configurația su
perioară a clasamentului Diviziei 
A (Politehnica — Minaur și Stea
ua — Politehnica) sînt cele mai 
recente exemple de felul în ca
re duritățile, protestele, simulă
rile etc. vor pune serioase pro
bleme antrenorilor în alcătuirea 
formațiilor în etapele următoare 
din campionat, pentru că — sîn- 
tem convinși — sancțiunile nu 
vor întîrzia. Ne gîndim în primul 
rînd la Politehnica Timișoara, cu 
patru descalificări în două me
ciuri — Vasilache (record nedo
rit — două!). Istode si P. Dan. 
Dar si în rîndurile partenerilor 
nu au fost 
Dimpotrivă.
maniera de 
respective a 
fiind că pe 
prec’ază cu

numai ..mielușei4*. 
In al doilea rind. 
arbitrai în partidele 
fost deficitară, știut 
olan mondial se a- 
to+il altfel con+c- 

iul între jucători teliminări cen
tru cel mai mic gest). Așadar, o 
mai mare atentie din partea tu
turor. inclusiv a 
tehnice, se impune.

Rubrică

conducerilor

re al iz-a tâ d? 
Mihail VESA

CARPAȚ SINAIA — VOINȚA 
PLOIEȘTI 2283—2305 (2.Î/2 —
3.1/2). Continuîndu-și ascensiunea 
nloiestencele au cîstigat pe 
merit, avind ca principala reali
zatoare pe Maria Nuță — 398. 
(G. Feldman — coresp.) • 
C.S.M. REȘIȚA-----HIDROMECA
NICA BRAȘOV 2540—2454 (4—2).
Meci de factură tehnică ridicată, 
care a avut în prim-plan ne 
ria Zsizsik (C.S.M.) — 456, 
genia Holesch (C.S.M.) — 
respectiv Viorica Botezatu 
425. (P. Fuchs — coresp.) 
GLORIA BUCUREȘTI -------
BUCUREȘT —............
noscînd 
care favorizează rezultatele mari, 
gazdele și-au su’clasat adversa
rele. Paradoxal, cel mai mare 
rezultat individual a fost realizat 
de Carmen Visarion — 474, de la 
oaspete. (N. Costache — coresp.) 
• VOINȚA ORADEA — U.T. 
ARAD 2344—2266 (4—2). Cu patru 
«unioare în formație, orădencele 
au obținut o victorie clară. S-au 
impus atenției Ibolya Mathe — 
427 și, respectiv. Melania Beseny
— .431, (I. Ghișa — coresp.) •
MUCAVA MOLID VAMA — VO
INȚA GALATI 2466—2443 (5—1). 
Partidă echilibrată pînă la ulti
mele bile. Maria Lucuțan — 450, 
Daniela Ciobotaru — 426 <M),
Elena Chiriloiu — 435 și Maria 
Brașoveanu (V) — 433 au obținut 
rezultate valoroase. (M. Frunză
— coresp.) a VOINȚA ODOR- 
HEIU SECUIESC — DERMAGANT

Ma- 
Eu-
450,

•
OLIMPIA 

2616—2260 (6—0). Cu- 
particularitățile arenei,

ECHIPA IIMINIM tlECIIMEȘ Tg, MIIHIȘ
(Urmare din pag. 1)

Teodorescu (Unirea Joița) 121 t; 
trap: seniori: 1. T. Vlădoianu 
(Olimpia) 211 t, 2. M. Ispasiu 
(Olimpia) 202 t, 3. F. Baban (O- 
limpia) 199 t; juniori: 1. D. 
Marchene (Olimpia) 124 t, 2. 
F. Radu (Unirea Joița) 92 t. 3. 
S. Neamțu (Constructorul Alba 
Iulia) 89 t; junioare: 1. Mihaela 
Tomițoiu (Olimpia) 114 t, 2. 
Elena Ujeniuc (Olimpia) 99 t.

V. PATRAȘCU - PERFORMERUL REUNIUNII
anunțase o revenire de formă 
încă din reuniunea trecută. a 
reușit să cîstige. producînd pri
ma surpriză a zilei. Cursa ama
torilor a revenit lui Craidon, cu 
S. Demidof în sulky, .care astfel 
a realizat prima lui victorie din 
carieră dovedind că a început a 
avea certe cunoștințe de driver. 
Au mai învins: Sindrofia (M. 
Dumitru avînd merite în. refa
cerea acestei excelente trăpașe). 
Sarica (din zi în. zi mai bună, 
dar care a beneficiat de galopul 
luat la sosire de Cușma) 
Gardenic (G. Solcan lansînd 
tacul decisiv la sosire pe 
metri).

REZULTATE TEHNICE 
t: 1. Șuvița (Pătrascu) 
Cota : eîst. 20. Cursa a 
Gardenic (Solcan) 1:39.9: 
lina : 3. Benic. Cota : 
ev. 14. ord. triplă 110. 
IH-a: 1. Robust (R. I.

Si 
a- 

ultimii

Cursa 
1:41.5. 

II-a : 1. 
2. Kata- 
CÎSt. 30. 
Cursa a 
Nicolae)

1:26,2. Cota : eîst. 120. ev. 60 tri
plu I—II—ni 482. Cursa a IV-a : 
L Craidon (Demidof) 1:26.2.
Onuca : 3.
ev. 39 ord. triplă 385. Cursa 
V-a :
Cota : eîst. 28. ev. 7.
IV— V 946. Cursa 
Vandalic (Pătrascu) 
Hărman ; 3. Halogen.
28. ?v. 8. ord. triplă
a Vil-a : 1. Osman (Baieu) 1:27.4. 
Cota : cîșt. 130. ev. 29. triplu
V— VI—VII. Cursa a VIII-a: 1.
Bucura (Pătrascu) 1:30.0 : 2. Vi
gilenta: 3. Cosmetic Cota : eîst.
23. ev. 17. ord triplă 283. 
a IX-a: 1. Sarica (Toduță) 
2. Cușma: 3. Florinta. Cota 
35. ev. 17. ord triplă 440.
VII—VIII—IX 336. Cursa a
1. Sindrofia (M. Dumitru)
2. Diligenta. Cota: eîst. 42.
35. ord. 8.

2.
Susai. Cota î cîșt. 44. 

a 
î. Humor (Pătraseu) 1:25,8. 

triplu III— 
a Vl-a •. 1.

1:26.1: 2. 
Cota: cîșt. 

1535. Cursa

Sportivele noastre aveau să 
se mobilizeze exemplar a doua 
zi, reușind să refacă handicapul 
și să cîștige. Antrenorii au e- 
fectuat o schimbare inspirată, 
introdueînd-o 
„deschizătoare 
tînăra Ilona 
Măriei Oltean 
care a doborît 
421 popice. Celelalte coechipie
re și-au pus în valoare foarte 
buna pregătire (o excepție — 
Melinda Demeter, performera 
primei runde, 450 pd, a realizat 
în manșa a doua doar 401), ob- 
ținînd rezultate superioare reu
niunii inaugurale : Aurelia Șer
dean — 398, Elena Andreescu — 
419, Rodica Baciu — 405, Doina 
Țăgean — 438. Confirmîndu.și 
calitățile care au titularizat-o 
în echipa reprezentativă a țării 
Doina Țăgean, ultimul schimb 
al mureșencelor a acționat con
stant și cu multă precizie în 
ambele manșe, fiind notată cu 
419 și 438 pd în meciul decisiv.

Cu această victorie, mure- 
șencelc au dobîndit un bilanț 
realmente remarcabil de la de
butul lor în C.C.E. : în 1985, la 
Zagreb — poziția secundă în 
clasamentul general, la o dife
rență de numai un punct față 
de C.P. Rijeka (5587—5588) ; în

în formație, ca 
de pîrtie", pe 

Bartha (în locul 
— 396 în tur) 

la 100 bile mixte

1986, la Szeged — 1. Electromu- 
reș 4996, 2. Delep Szeged 4978, 
3. K.K. Rijeka 4976 ; în 1987. la 
Preșov — 1. Electromureș 4905, 
2. S.C. Szeged 4384, 3. Loeomo- 
tiv Sumperk 4811. în cele trei 
ediții, principalele realizatoare 
au fost Aurelia Șerdean (căpi
tanul echipei). Doina Țăgean 
și tinerele Rodica Baciu și 
Ilona Bartha.

După cum se știe, deținătorii 
trofeului la băieți, popicarii de 
Ia Aurul Baia Mare. care, din 
1979 au 
diurn, — 
1980. cînd s-au clasat pe locul 
4 —, au pierdut poziția frun
tașă la o diferență de numai 
38 pd față de ech'pa vest-ger. 
mană T.S.G. Olimpia Morfelden 
(10.738—10.776). Insuccesul s-a
datorat neașteptatei comportări 
a jucătorilor Alexandru Szekely 
(855—869) și Alexandru Naszodi 
(855), echipa avîndu-1 ca lider 
pe valorosul popicar Stelian 
Boariu, autor a 923 și 937 pd.

Oricum, locul doi în clasa
mentul general masculin și suc
cesul de prestigiu dobîndit de 
jucătoarele de la Electromureș 
atestă înalta valoare a școlii 
românești de popice, ai cărei 
reprezentanți se numără per
manent în ultimii ani printre 
protagoniștii marilor competiții 
internaționale.

urcat mereu pe po- 
cu excepția anului

1.

Cursa 
1:37.2: 
7 eîst. 
triplu
X-a : 

1:33.3: 
ev.

A. MOSCU

• Dacă nu v-ați procurat încă 
bilete lă Tragerea obișnuită 
PRONOEXPRES de mîine, 
miercuri, 14 octombrie, mai pu
teți miza pe numerele favorite 
ASTAZI (dar NUMAI ASTAZI !).
• Pentru numeroșii amatori ai

concursurile- PRONOSPORT re
dăm mai jos programul con
cursului de duminică, 18 octom
brie : 1. Corvinul — F.C. Argeș ; 
“ Timișoara - ---

3 Oțelul 
4. Petrolul

. 5. „U" Cluj-Napoca •—
S.C. Bacău • 6. Olimpia Rm. Să
rat — Politehnica Iași ; 7. Uni
rea Focșani — F.C. Constanța ;

loto pronosport infgrmeaz*

2. „Poli" 
Suceava ; 
Moreni ; 
Brașov ;

— C.S.M.
— Flacăra
— F.C.M.

8. Autobuzul — Chimia Rîmnicu 
Vilcea ; 9 C.S Tîrgoviște — Jiul; 
10. Armătura — F.C. Bihor ; 11. 
Genoa — Bologna ; 12. Lecce — 
Atalanta • 13. Parma — Messina.

O Continuing să jucați la LOZ 
în PLIC vi se oferă oricînd po
sibilitatea ca, pe lingă importan
tele sume de bani, să lntrați în 
posesie unu! autoturism ..Dacia 
1300“. Reamintim că, periodic, pe 
lîngă emisiunile obișnuite, se pun 
în vînzare șl emisiuni speciale 
limitate care atribuie cîștigurl 
suplimentare. Nu uitați că fie-

CONST 
GLORIA 
(1 1/2 — 
ca lider 
peții au 
timpului, 
puns do 
Arsenie 
STRUCT! 
C.F.R. 
5237 (1-
reven? 

914 și, i 
911 întru 
lui. (L.
CHIM’ 
PĂȚI 
SinăieiA** 
victorie, 
lizator p 
(C. Pop. 
LUL HU 
TlRNAV 
Victorie 
N. Popa 
respectiv 
ai*, rii < 
(I. ^lad 
C.F.R. 1 
REȘIȚA 
riori atî 
și la ,,iz< 
tașat cat 
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Seredy 
C. Turc 
(C. Cre( 
SATU n 
ODORHI 
(6—0). C 
versarii 
indu-se 1 
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-ea mai 
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dat de 
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Sigur 
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ile de 
lupte i 
noscută 
sele ei 
ticipă 
sectorul 
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feritele 
masă, 
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în frun 
Gheorg 
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3.303 lei 
2 439 le: 
622 lei 
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riante i 
23.378 1 
1300“ di 
ticipant 
din Fie
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UN SERIOS SEMNAL DE ALARMĂI
I
I
I

„Echipa se 
de formă.

(și vin meciurile cu Brondby !)

Etapa s-a încheiat, comentariile continuă

puțin timp înaintea înce- 
meciului Sportul Studen- 
— Oțelul Galați, stăm 

I celor

MINUS 6 LA „ADEVAR",

Eros 
ubitrat 
- M. 
kȘCA-

PRO- 
(0—3, 
1—1, 

i lor 
purtat 

după 
tehnic, 
primul 
:u 3—0 
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-1. Di- 

Geru 
ia 0+1 

2+0, 
^andor 
pi 0+1 
rbitrat 
- Gh. 
OPOL

Cu 
perii 
țese —,___ _ ___
de vorbă cu antrenorii __
două echipe. Mircea Rădules- 
cu afirma : „Cred că astăzi 
vom obține prima noastră vic
torie în campionat. Calificarea 
în turul doi al Cupei U.E.F.A., 
după foarte buna evoluție de 
la Chorzow, ne-a fortificat mo 
ralul și băieții sînt ferm deciși 

să cîștige în fața Oțelului". 
De partea cealaltă, la vestia
rul gălățenllor, Costică Rădu-

lescu ne spunea cu multă con
vingere în glas : 
află în ascensiune
cei mai multi dintre componen- 
(ii ei, bine pregătiți, au marea 
ambijie de a obține și astăzi 
un rezultat bun, care să le dea 
dreptul să abordeze și celelalte 
partide ale turului cu mult 
calm și siguranță".

Cum’ a fost pe teren ?
Sportul Studențesc a atacat 

continuu, a forțat însă fără lu
ciditatea necesară depășirii u- 
nei apărări bine dirijate de

15—5277 
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Pornite lansat din bloc-star- 
turile actualei ediții, cele două 
principale pretendente — tra
diționale de altfel — la mult 
rîvnitul titlu de campioană, 
Steaua și Dinamo, au mers 
„cap la cap" pe primele șapte 
porțiuni ale pasionantului lor 
parcurs. Iată că duminică, la 
„borna nr. 8“, a intervenit o 
modificare de tempou, dinamo- 
viștii reușind să treacă la tre
nă, cu un... piept avans în a- 
ceastă cursă „umăr la umăr", 
în care ambele echipe abordea
ză fiecare secvență tranșant, la 
victorie, indiferent de locul de 
desfășurare.

Așa a fost cazul șl la Bacău, 
unde Dinamo, în susținerea in
tenției <” " ' —

I etalat <

I
I
I
I
I
! modern de exprimare," cu 

peri de ritm oportune, dar 
ales CU snrintlirî fără renii.

de a juca la cîștig, a 
din nou un repertoriu

i ru- 
, mai 

ales cu sprinturi fără replică în 
finalurile de reprize. De fapt,IXMCJIULUC ue liplizv. xapț,
în aceste perioade bucureștenii 

* au avut resursele tactice, dar* lavuvc, ucu
mai ales fizice, de a reface mai

I întîi handicapul și apoi de a 
puncta decisiv. Privită pe an
samblul desfășurării partidei,

I victoria dinamoviștilor apare 
conformă cu cele petrecute în 
teren, unde ei au deținut o e- 
videntă superioritate, oglindită 
fidel și de „datele tehnice", fa
vorabile lor pe linie.

Actuala desprindere a echipei 
Dinamo are, pe lingă semnifi-

I
I
i
J

MÎINE. miercuri 14 octom
brie. stadionul Giulesti va 
găzdui, începind de la ora 11, 
un atractiv meci amical în
tre echipele Rapid si Metalul 
București.
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Profesorul Stelian Petrov lip
sea. Bănuim că era dus ca de 
obicei, toamna, prin țară, spre 
a selecționa viitoarele cam
pioane la canotaj. Campioane 
olimpice și mondiale, vrem să 
precizăm, președintele secției 
de canotaj Metalul, ing. Ște
fan Bujoreanu, directorul fa
bricii de piese turnate și for
jate de la întreprinderea „23 
August", cerind calitate și 
competitivitate, indiferent dacă 
lucrezi in fața cuptoarelor, ori 
în pojarul ce cuprinde vara 
Lacul Pantelimon. Și înseamnă 
că antrenorul emerit Stelian 
Petrov a lucrat bine, de vreme 
ce fostele-i eleve — Mariana 
Trașcă și Lucia Toader, bună
oară, crescute pe unda acestui 
lac — au cucerit la ultima e- 
diție a Campionatelor Mon
diale de canotaj din Danemar
ca medalii de aur. Și înseam
nă că lucrează și in perspec
tivă, în coloana sportivilor par- 
tlcipanți la acest spectacol a- 
flîndu-se canotoarele din
„schimbul de miine" al clu
bului Metalul, ramerele și vis- 
lașele distinse în diferite în
treceri ale Daciadei; ' Fldren- 
tina Punghiuc, spre exemplu, 

■ frezor la secția Utilaj tehno
logic.

Voia bună, cuprinsă și ea în 
programul acestui atrăgător 
spectacol eultural-spertiv, a 
fost prezentă peste tot : pe 
terenurile unde își disputau 
tntîietatea iubitorii de spor', 
în tribunele ce aplaudau la 
scenă deschisă numeroasele 
brigăzi și ansambluri artistice 
Așadar, un spectacol cultural- 
snortw cu mii și mii de tineri 
din Sectorul 3 al Capitalei, 
inspirat intitulat „Unit! în 
muncă, sport și voie bună"

cația în sine, și o influență 
marcantă în plan psihic, dacă 
aducem în discuție reculul în
registrat după „scurt-circuitul" 
din oupele europene. Un mo
ment favorabil, venit Ia timp, 
în perspectiva redresării mora
lului, a atmosferei din cadrul 
lotului dinamovlst. Apropo de 
acest lot, trecînd peste handi
capul indisponibilităților unor 
titulari (Cămătaru, Orac, Movi
lă, Sabou), solicitată fiind, tî- 
năra generație a probat încă o 
dată realele ei disponibilități, 
adueîndu-și din plin contribu
ția la reușita de la Bacău. Ne 
referim în principal la Lupes- 
cu, Lupu și Kăducioiu, ultimul 
— inspirat introdus în teren — 
fiind „pe fază" la golul victo 
riei. O concluzie se desprinde 
de la sine : tinerii dinamoviști 
merită din plin creditul acor 
dat, argumentînd cît se poate 
de semnificativ că investițiile 
au și vor avea eficienta scon
tată.

Mario Agiu. Surprinzător fap 
tul că o linie de mijloc alcă 
tuită din jucători ca Pană, Co- 
raș, Cristea, Stanici nu a reușit 
minute în șir, nici să pună Ir 
valoare un vîrf veritabil (Țîr. 
lea) și un altul improvizat, to
tuși (Iorgulescu), nici să-și cre
eze ea însăși ocazii la poarta 
lui Călugăru. Gazdele au în
ceput ceva mai bine partea 
a doua a meciului, însă oca
ziile Iul Cristea, Țîrlea și Pană 
au fost irosite datorită preci
pitării tocmai în momentul cînd 
li se cerea mai mult ca oricînd 
concentrare maximă. Trecînd 
timpul, se vedea tot mal clar 
că echipa își pierde siguranța 
pe care o afișase pînă la pauză, 
iar finalul a găsit-o ca pe un 
boxer fără gardă. Pierzînd al 
3-lea meci consecutiv pe teren 
propriu, Sportul Studențesc a 
ajuns la —6 la „adevăr", situa
ție deosebită, în care nu s-a 
mal aflat de foarte multă vre
me. Sigur că, acum, nu există 
timp pentru lamentări. Echipa 
trebuie să-și strîngă rapid rîn- 
durile, mai întîi pentru a abor
da cu încredere partida de la 
Slatina, dar mai ales pentru 
dublul meci cu Brondby, care 
bate și el la ușă.

Cîteva cuvinte și despre gă- 
lățeni. Oțelul a 
mecanism bine pus la punct: 
se apără cînd 
apere, atacă (sau contraatacă) 
inteligent și tăios, „U“-le pre
gătit de Costică Rădulescu și 
loan Sdrobiș remareîndu-se 
prin echilibru în toate compar
timentele. Oțelul, se pare, va 
avea un cuvînt serios de spus 
în actuala întrecere.

evoluat ca un

trebuie să se

Adrian VASILESCU Laurențiu DUMITRESCU

DIVIZIA C

Piteșteanul Badea (tricou alb) admiră parcă și el frumosul start 
al lui Hagi (Fază din meciul F.C. Argeș — Steaua) 

Foto : Răzvan MILCA

N-AU FOST NUMAI RATĂRILE CAMPIOANEI
Cînd s-a consumat ultima 

secvență a partidei de la Pi
tești și s-a auzit fluierul final 
al arbitrului Ad. Porumboiu, 
cei peste 20 000 de spectatori- 
suporteri i-au aplaudat frenetic 
pe jucătorii echipei argeșene. 
De înțeles această stare de spi
rit fiindcă, vorba unui localnic, 
„a smulge Stelei un punct 
chiar și pe terenul tău este, în- 
tr-un anume fel, o performan
ță". Și, cum se știe, în acest 
sezon campioana nu „iertase" 
pe nimeni, realizînd (acasă și 
în deplasare) victorii după vic
torii, înscriind un total de 26 
de goluri și primind doar 
două! Sigur că „roș-albaștrii“ 
se gîndesc, acum, la marile 
nereușite din fața porții lui 
Speriatu (vezi ratările — și ce 
ratări ! — ale lui Rotariu, Un- 
gureanu și Pițurcă), la tonusul 
de joc mai scăzut al lui Hagi, 
incomodat, ce-i drept, și de 
marcajul sever al lui Bănuță 
(uneori prea... sever). Dar am 
greși dacă n-am aduce în dis-

cuție șl marele travaliu făcut 
de F.C. Argeș pentru a păstra 
Intactă tabela de marcaj. Ea a 
adoptat o așezare specifică me
ciurilor din deplasare, cu Ște
fan închizător în fața celor doi 
fundași centrali, cu un „om la 
om“ pe tot terenul la piesele 
de bază ale bucureștenilor, a- 
șezare Care nu a exclus „rai
durile" în „16“-le campioanei 
(mai periculoase cele ale lui 
D. Zamfir și micuțului Băluță).

Astfel, la permanentul forcing 
al Stelei, piteștenii au răspuns 
cu același angajament total, 
partida fiind punctată, deseori, 
cu momente 
fotbal. Să mai 
iere, evoluția 
promițătoare a 
Dan Petrescu, 
rimentatului 
cut nu numai cum el rezolvă 
faza defensivă, ci și „sprinturi
le" efectuate în atac, urmate 
de bune centrări.

electrizante de 
notăm, în înche- 
mai mult decît 

i tînărului fundaș 
pe postul expel 

Iovan. Ne-a plă-

Stelian TRANDAFIRESCU

REZULTATELE ETAPEI A Vl-a
• Două echipe cu maximum de puncte posibile (18) — Explorări Cîmpulung Mol
dovenesc și Metalul Mangalia 9 Dintre noile promovate evoluează bine pînă acum 
MECON Municipiul Gh. Gheorghiu-Dej (12 p), Laminorul Victoria Zalău (11 p). 

Aurora Tg. Frumos (10 p), C.S. Progresul Brăila (10 p). Utilaje Grele Giurgiu (10 p), 
I.M.G. București (10 p) și Lacul Ursu Sovata (10 p). • Printre fruntașe se mai află 

Unirea Urziceni, Minerul Motru, C.F.R. Timișoara și Aripile Bacău

Satu Mare — Minerul Băița 6—1 
(2—1), Olimpia Gherla — Steaua 
C.F.R Cluj-Napoca 0—0.

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL CAVNIC 14 p (14—4) — pe
nalizată CU 2 p. 2. __"2_____
mei C. Turzii 12 p (15—3), 
Chimia Tășnad 12 p (13—7)... pe 
ultimele locuri :
Borșa 4 p (9—13), 
Băița 4 p (8—19).

Industria Sîr-
- 3.

15. Minerul
16. Minerul

SERIA A

SERIA I
Minerul Gura Humorului — 

A.S.A. Explorări Cîmpulung Mol
dovenesc 0—1 (0—0), Zimbrul Și
ret — Electro Botoșani 2—1 
(1—1) TEPRO lași — Relonul Să- 
vinești 2—0 (1—0), Metalul Ră
dăuți — Carpați Gălănești 2—0 
(0—0), Avîntul Frasin — Aurora 
Tg. Frumos 2—0 (0—0), Metalul 
Botoșani — Constructorul Iași 
4—1 (2—0) Chimia Fălticeni — 
Steaua Mineral Vatra Dornei 
4—0 (2—0), I.T.A. Celuloza Piatra 
Neamț — Cetatea Tg. Neamț 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri în clasament, 
dup? etapa a Vl-a : 1, EXPLO
RĂRI CÎMPULUNG 18 p (16—1),
2. Chimia Fălticeni 15 p (23—6),
3. Constructorul Iași 12 o (16—11)...
pe ultimele locuri : 15. Minerul
Gura Humorului 3 p (7—11) —
penalizată cu ’ p, 16. Electro Bo
toșani 1 p (2—14).

SERIA A n-a
Aripile Victoria Bacău — Par

tizanul Bacău 2—1 (1—0), Con
structorul Hidrotehnica Focșani
— Luceafărul Adj ud 1—0 (0—0).
Petrolul Moineștl. — Mecanica 
Vaslui 2—0 (1—0), Steaua Meca
nica Huși — Minerul Comănești 
2—0, (0—0), Textila Buhuși —
Foresta Gugești 4—0 (2—0), Uni
rea Negrești — Laminorul Roman 
1—0 (1—0). MECON Mun. Gh.
Gneorghiu-Dej — Proletarul Ba
cău 3—0 (0—0) Moldosln Vaslui
— C.S.M. Borzești 1—3 (1—1).

Pe primele locuri : 1. ARIPILE 
BACAu 15 t> (14—5), 2. Petrolul
Moineștl 13 p (10—5), 3. MECON 
Mun. Gh. Gheorghlu-Dei 12 p 
(14—7), 4. Textila Buhuși 12 ,p 
(13—7)... pe ultimele locuri : 14. 
Luceafărul Adjud 3 p (5—9), 15— 
16. Moldosln Vaslui 3 p (0—16). 
Proletara’ Bacău 3 p (4—12).

SERIA A IlI-a
Metalul 'Mangalia — Progresul 

Isaccea 4—’ (1—0) Victoria IRA 
eeuci — Arrubium Măcin 1—1 

(1—0), Laminorul Viziru — Chi
mia Brăila 3—1 (2—1). Dunărea
C.S.U. Galați — Cimentul Med
gidia 3—0 (1—0) CONPREF Con
stanța — Portul Constanța 3—1 
(2—0), I.M.U.-C.S.S. Medgidia — 
Gloria Galați 0—0 ș.N.-c.S.S.
Tulcea — D.V.A. Portul Galați 
1—0 (0—0), C.S. Prog-esul Brăt- 
ia — Minerul Mahmudia 2—1) 
(0-0)

Pe prime’ locuri : 1. MET A" UT; 
MANGALIA 18 p (16—4), 2. Du-

nărea Galați 10 p (16—7), — pe
nalizată cu 2 p, 3. C.S. Progre
sul Brăila 10 p (8—5), 4. Gloria 
Galați 10 p (5—6)... pe ultimele 
locuri t 15. Chimia Brăila 5 p 
(5—12), 16. Minerul Mahmudia 4 
p (4-14).

SERIA A IV-a
Unirea Urziceni — Chimia Bu

zău 1—0 (0—0', Petrolul Roata de 
Jos — Petrolul Berea 2—0 (1—-0), 
F.C.M. Dunăreană Giurgiu — Vi
itorul Chirnogi 3—1 (2—0), ISCIP 
Ulmeni — Ș.N. Oltenița 2—1 
'1—0). Olimpia Slobozia — Uti
laje Grele Giurgiu 4—2 (3—1), 
Victoria Țăndărei — Victoria 
Munteni Buzău 1—0 (1—0), Du
nărea Călărași — Carpați Ne- 
hoiu 7—0 (2—0) A.S.A. Buzău — 
Metalul Buzău 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
URIZICENI 
Călărași 15 
tenița 10 p 
locuri : 
(5-9).
'3—10). 
(2—5)

Pe primele locuri ; 1. AUTO
MATICA ALEXANDRIA 14 P 
(8—1), 2. Dacia Pitești 13 p <14—4),

P 
15. 
16

lt.
15
16

16 p (12—3), 2. Dunărea 
p (18—4), 3. Ș.N. Ol- 
(12-6).
A.S.A.

Chimia
Metalul

pe ultimele 
P 
P 
P

Buzău 
Buzău 
Buzău

6
6
4

SERIA A V-a
Minerul Șotînga — IUPS 

tila 1—1 (1—0) Danubiana Bucu
rești — Automatica București 1—2 
(0—1), MECON București — Elec
trica Titu 1—0 (1—0), Chimia
Găești — Avicola Crevedia 4—0 
(3—0), I.M.G București — Abato
rul București 1—0 (1—0). Petro
lul Tîrgoviște — C.F.R.-B.T.A.
București 3—2 (2—0), TehnOmetal 
București — Metalul Mija 0—1 
(0—0), Cimentul Fieni • 
fii București 1—1 (0—0).

Pe primele. locuri î 1. IUPS 
CHITILA 1’ p (14—6), 2. Auto
matica București 12 p (20—10), 3. 
Metalul Mij? 12 p (9—3)... pe ul- 
'imele ’ocuri ; 14. Chimia Găești 
5 p (5—6) 15. Cimentul Fieni 5
p (fi—16) 16 Danubiana București 
n n (5—13) — din 5 jocuri.

SERIA A Vl-a
Chimia Tr. Măgurele — Auto

matica Alexandria 0—0, Dacia 
Piteșt? — Dacia Metalul Rm. Viî- 
cea 4—0 (3—0) -• -*-•*-■.
Jurtea 
găsâni 
pulune 
(1—0) 
nirea 
structoru’ T.C I 
«resul Băilesti 3—0 (0—0), ROVA 
Potior — Textila Roșiori 2—0 
0—0). 1.0.Bals — C.F.R. Cra
iova 1—0 (0—0).

Chi-

Visco-

2.

4—0 (3—0) Electronistul
i de Argeș — Viitorul Dră-

3—1 (1—0' Muscelul Cîm- 
— Procesul Corabia 2—0 
Recolta Stoicăneștl — U- 
Piteșt' 2—1 (1—0), Con-

C-alova — Pro-

3. Constructoru Craiova 11 
(6—2).. pe ultimele locuri : 
Unirea Pitești 6 p (10—10), 
Progresul Băileștl 6 p (4—9).

SERIA A Vil-a
Minerul Motru — C.F.R. 

rla Caransebeș 3—1 (1—1), 
talul Oțelu Roșu — C.S.M. 
2—1 (1—0), C.S.M. Caransebeș — 
Dlerna Orșova 3—1 (1—1). Mine
rul Oravița — Minerul Anina 1—0 
(1—0), Mecanizatorul Șimian — 
Minerul Mâță sari 2—0 (1—0), Pe
trolul 
nari 
Reșița 
Nouă 
Sadu 
beta Tr. Severin ■>—0.

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
MOTRU 15 p (15—3), 2. C.S.M. 
Lugoj 12 p (12—5). 3. C.S.M. Ca
ransebeș 12 p (13—7)... pe ulti
mele locuri : 15. Metalurgistul
Sadu 5 p (3—7), 16. Termocon-
structorul Drobeta Tr. Severin 
1 p (0—10).

SERIA A VIII-a
C.S.M. Vagonu Arad — 

țirea Oradea 2—1 (1—0),
Timișoara — Auto Vulcan 
:oara 3—1 (2—1). Unirea 
lui Mihai — Motorul I.M.A. Arad 
2—1 (1—1). A.S. Sînmartinul Sîr- 
besc — Recolta Salonta 3—0 
(3—0) Oțelu Or. 3r< Petru Groza
— U.M. Timișoara 2—1 (1—0)
Unirea Tomna ic — Minerul Șun- 
cuiuș 3—0 (1—0) Strungul Chist- 
neu Crlș — Unirea Sînnicolau 
2—0 (1—0) Șoimii Lipova — Glo- Tg. Secuiesc 
ria Beluș 2-1 (1-1). .

Pe primele locuri : 1. 
TIMISOARA 15 p (15—2). 
gonul Arad 15 p(10—4), 3 Unirea 
Tomnatic 13 p (18—11)... pe ulti
mele locuri : K '
nicolau 6 p (4—10) 
lonta 6 p (4—10) 
5 p (7—16).

SERIA
Minerul Borșa 

nic 1—2 (1—1)
— IZOMAT Simleul silvaniei 6—0
13—0). CUPROM Baia Mare — 
Mineru’ Turt 3—' (2—0). Lami
norul Victoria zalău — Oașul 
Negrești 2—0 (1—0). Motorul
-R.A. Cluj-Nanoc- — Minerul 

Răint 1—1 (1—1) Tndustria S’r-
mei Cîmpia Turz.il — Minerul 
Sărmășag 5—1 (1—0) Someșul

Victo-
Meta-
Lugoj

Ticlenl — Minerul Rovi- 
1—1 (1—0) Automeoanlea 

— Minerul Moldova 
1—1 (1—1). Metalurgistul
- Termoeonstructorul Dro-

Infră- 
C.F.R.
Timi- 
Valea

C.F.R.
2. Va-

14—15. Unirea Stn-
Recolta Sa-

16. Gloria Beluș

\ IX-a
— Minerul Cav- 
Chimia Țășnad

x-a
Mecanica C.S.U. Sibiu — lini

erea Alba iulia 0—2 (0—0), Car
pați Mîrșa — Nitramonia Făgă
raș 2—2 (1—1) C.F.R. Simeria — 
Minerul știința Vulcan 1—2 (0—1), 
Mureșul Deva — Minerul Lupeni 
2—1 (0—0), Metalurgistul Cugir
— I.P..A. Sibiu 1—0 (0—0), Textila 
Cisnădie — Metalul Aiud 4—3 
(2—2), Mecanica Alba Iulia — 
Tîrnavele Blaj 2—0 (1—0), Auto- 
mecanica Mediaș — Aurul Brad 
2—1 (2—1)

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALBA IULIA 15 p (17—5), 2. Me
talurgistul Cugir 12 p (17—3), 3. 
Minerul șt. Vulcan 12 p (11—6)... 
pe ultimele locuri : 15. Autome- 
canica Mediaș 4 p (4—12), 16.
Tîrnavele Blaj 3 p (6—17).

SERIA A Xl-a
Mecanica Bistrița — Avîntul 

Reghin 2—0 (0—0). Minerul Bălan
— Viitorul Gheorgheni 2—0 (1—0), 
Laminorul Beclean — Metalul si
ghișoara l—i (1—0), Minerul 
Rodna — Lacul Ursu Sovata 1—0 
(0—0), Progresul Odorhei — Hebe 

Sîngeorz Băi 7—0 (3—0), MCtalo- 
tehnica Tg Mureș — Unirea 
Cristuru Secuiesc 0—0, Metalul 
Reghin — Mureșul Luduș 4—0 
(1—0),.-Oțelul Reghin — Chimfo- 
rest Năsăud 1—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA BISTRIȚA 16 p (17—4), 2. 
Progresul Odorhei 15 p (21—5). 3. 
Avîntul Reghin 12 p (10—4)... pe 
ultimele locuri : 15. Hebe Sîn-
georz Băi 3 p (4—15), 16. Lami
norul Becleai. 1 p (3—14).

SERIA A XH-a
. Petrolul Băicoi — Electro Sf• 

Gheorgh'- 0—2 (0—2) IMASA Sf. 
Gheorghe — Carpați Sinaia 4—0 
(2—0), Cimentul Hoghiz Victo
ria Florești 2—1 (0—0), Metalul 
To'. — Mobila Măgura
Codlea 2—0 (2—0), A.S.A. Chimia 
Ploieșt» — carpați Covasna 5—1 
(3—0). Precizia Săcele .— Mine
rul Filipești 6—ft (3—0), Unirea 
Cîmpina — Minerul Baraolt 1—1 
(0—1), Montana Sinaia — Poiana 
Cîmpina 0— 1 (0— 1).

Pe primele tocuri : 1. IMASA 
SF. GHEORGHE 12 p (12—3), 2. 
Electro Sf. Gneorghe 12 p <11—4), 
3. Poiana Cîmpina io p (13—6) — 
penalizată cu p, 4. Unirea Cîm- 
Din' 10 p (9—7)... pe ultimele 
locuri : 14 Carpați Sinaia 6 p
(4—11), 15 Minerul Filipești 6 p 
(7—16), îs. Montana Sinaia 3 P 
(4—6).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.

Turz.il


TRĂGĂTORUL C. ION.
Învingător la beijing

Ga un coAcurs de tir desfă
șurat la Beijing, Corneliu Ion 
a cîștigat proba de pistol vi
teză, cu 594 p, în fata chine
zului Ciang Xioadong, cu 591 p. 
Tntr-o altă întrecere, în R.P.D. 
Coreeană, la care au participat 
trăgători din șapte tari, aceeași 
probă a revenit sovieticului 
Scvcenko, cu 693 p. reprezen
tantul nostru venind pe locul 
2, cu 691 p. în întrecerea de 
pușcă standard. 60 f.c.. ctștigată 
de Ten Yiuzhou (R.P.D. Coreea
nă), cu 597 p, Roxana Crețu-Lă- 
mășanu s-a clasat pe locul se. 
cund cu 595 p. Alte rezultate, 
pușcă libeiă, 3X40 f: 1. Lucî- 
kov (U.R.S.S.) 1275 p,.„ 6. C. 
Stan 1254 p ; skeet, feminin : 

1. i’ak Zen Ran (R.P.D. Coreea
nă) 199 t.

ALTE DOUĂ VICTORII CLARE ÎN C.C.E. LA POLO
In sferturile de finală ale 

Cupei Campionilor Europeni la 
polo pe apă, în care Dinamo 
București a trecut cu 16—10 de 
Stilon Gorzow, echipa Partizan 
Belgrad a învins cu scorul de 
14_5 (3—1, 3—2, 3—1, 5—1)
formația CN Barcelona. Mila
no viei și Vasovlcl au marcat 
cîte 5 goluri Celelalte rezul
tate din prima manșă: Sisley

1‘escaia — CN Marseille 15—6, 
ISVSC Budapesta — Spandau 04 
Berlinul Occidental 9—7.

Jocurile-retur vor avea loc la. 
sfîrșitul acestei săptămîni. .

într-o partidă din Cupa Cu
pelor. echipa italiană Posilippo 
Napoli a dispus cu 8—6 de 
reprezentanta Cehoslovaciei.

Stop-cadru :

•If
9 PE SCURT O PE SCURT 9 PE SCURT ©
JUDO • Campionatele Europe-, 

ne pe echipe s-au încheiat, ta 
Paris. cu victoria formației 
U.R.S.S., care a întrecut în fina
lă cu scorul de 4—1 reprezenta
tiva Franței. La feminin, meda
liile de aur au revenit echipei 
Franței. învingătoare în finală cu 
4—0 în fata selecționatei Marii 
Britanii.

TENIS • Turneul masculin de 
la Brisbane (Australia) s-a în
cheiat cu victoria lucătorului 
neo-zeelandez Kelly Evernden. 
care a disous în finală cu 3—6. 
6—1, 6—1 de vest-german’ti Erich

telen. • Paul Annacone a furni
cat o surpriză în semifinalele 
turneului de ta Atlanta (Geor
gia). învingîndu-1 pe principalul 
favorit, Ivan Lendl, cu scorul de 
6—3, 6—2. Turneul a fost cîștigat 
de John McEnroe. învingător cu 
6—4, 7—5 în finala cu Paul Anna- 
cone. o în finala turneului de 
la Scottsdale, Brad Gilbert 
(S.U.A.) l-a învins cu 6—2, 6—2 
pe Eliot Teltscher. © Turneul 
feminin de la Cap D Agde (Frân
ta) s-a încheiat cu victoria Iui 
Chris Evert, care a întrecut-o în 
finală cu 7—5, 7—5 pe Martina
Navratilova

TREI PROBE DOMINATE DE ROMANCE
NOU RECORD MONDIAL
AL OREI LA CICLISM

Intr-o tentativă reușită, ita
lianul Francesco Moser a izbu
tit si bată, pe velodromul din 
Moscova, recordul orei pe te
ren acoperit, ducîndu-1 pînă la 
48,737 km (vechiul record a- 
parținea australianului N. Ste- 
fenson, cu 47,222 km).

tUrmart im pag .11

faimoasele sportive din R. D. 
Germană dețin supremația la 
200 și 400 m liber, respectiv 
in cursele de bras, maramu- 
reșeanca se arată, încă o dată, 
specialista numărul 1 a lumii 
în procedeul-procedeelor. Ele
va lui Gheorghe Dimeca își 
argumentează visul de lauri 
olimpici prin performanța de

UN VIITOR „NUMĂRUL 1“?
Cei ce urmăresc viltoa:. 

tenisului mondial si vestitele 
clasamente A.T.P. (pentru băr
bați) și W.T.A. (pentru femei), 
atît de dătătoare de sugestii 
și prilej de comentarii, nu se 
poate să fi trecut cu vederea 
un salt de 100 de locuri, mat 
precis de la 136 la 36, reali
zat' intr-un singur sezon. Auto
rul acestei performanțe (cu 
foarte puține precedente în is
toria tenisului — Boris Becker, 
in 1985, și Pat Cash, in 1986 
ar fi cazurile de referință, ceea 
ce „spune" ceva in plus despre 
personajul nostru) este Andrei 
Cesnokov. un tinăr din Mosco
va in virstă de 20 de ani, fi
nind un fizic ideal pentru a- 
cest sport (1,88 m, 76 kg) 
Tînărul performer numără 
printre „armele" sale lovituri
le foarte puternice cu ambele 
mîini. viteza de deplasare 
teren și un retur extrem 
eficace. Serviciul și jocul 
fileu rămin, în momentul 
față, principalele probleme 
rezolvat. Acestea sînt 
bariere mai mari sau mai mici 
pe care le au și alți jucător 
de performanță, tar calitățile 
.-numerate mai not fi intllnit. 
șl la alți tenismeni.

Andrei Cesnokov face dese 
ori dovada unui caracter d 
luptător extraordinar, a una 
echilibru psihic de invidiat 
Nu are — o spun comentatori 
autorizați — complexe de in 
feriaritate, indiferent de va
loarea adversarului pe care 
jocul sorților sau aritmetica 
tablourilor i-l pun in jumăta 
tea opusă de teren, 
cîștigat în fața unor 
sacri", precum Mats 
(in 1986, la Roland 
Mike Pernfors (în

Flushing Meadow), Boris Be 
cker (chiar „acasă", la Stutt 
gart, ire 1987), dar lista învin
șilor este mult mai mare. De
sigur, nu a sosit incă vremea

singular. întreaga probă a ca
pacității, talentului și aplicației 
sale de specialistă ! Și un ele
ment de culoare din viața lui 
Andrei Cesnokov : „Șahul este 
— declară cu convingere — u- 
nul dintre mijloacele ajutătoare 
cele mai eficiente pentru jocul 
de tenis. Căci nu este, oare, 
din ce în ce mai mult tenisul 
de azi și un sport al minții

Să fie oare, Andrei Cesnokov 
una dintre viitoarele mari per
sonalități ale tenisului mon
dial, un posibil pretendent la 
titlul neoficial de „numărul 1" 
mondial ? După cum au 
ceput și merg lucrurile, 
punsul pare afirmativ.

în- 
răs-

Radu TIMOFTE

cum

Așa a 
„monștr 
Wilande 
Garros >. 

1986. la

Iștigăr’i 
Int cele 

începutul 
ba .societate" a tenisului a fost 
parcurs cu brio de Cesnokov și 
de antrenoarea lui, Tatiana 
Naumke, cea care l-a desco
perit atunci cind el avea 6 ami, 
l-a învățat și il conduce incă 
de pe margine, chiar și acum, 
după 14 ani de colaborare. In
teresant este că antrenoarea 
respectivă se af lă la primul ei 
elev, dînd, din acest exemplu

. •

marilor turnee, 
din marele șlern, dar 
drumului spre „înal-

a fi singura care a coborit sub 
2:15 pe 200 m și 4:40 și 400 m 
mixt, în acest din urmă caz 
timpul de 4:39.01 Insemnind 
două secunde și 73 de sutimi 
peste rezultatul celei de a do
ua „clasate” a anului, ameri
canca Janet Evans. Și cifrele 
— Noemi insăsi știe bine a- 
ceasta! — pot fi încă îmbună
tățite. Pînă la 4:36, recordul 
ce a făcut... epocă • — • •
Schneider, nu mai 
fond, așa de mult.

Cea mai rapidă 
de pe mapamond se numește, 
pe mai departe, TAMARA 
COSTACHE. După triumful de 
la Campionatele Mondiale, 
ploleșteanca a mai dat o pro
bă de valoare, încheind cursa 
de la „europene” 
25,37, practic numai ei 
sibil, „restul lumii” 
să se mulțumească 
mult de 25,5 (Daniela 
din R.D. Germană, a 
25,56). Dimpreună cu 
rul Mihail Gothe, 
șl recordmana lumii, medali
ata cu aur la C.E. pare la a- 
ceastă oră singura în stare să 
corecteze performanța de 25,28 
din ’86, după cum cei doi cau
tă. în continuare, căile cele 
mai drepte care pot duce spre 
vîrful ierarhiei și la 100 m li
ber. Momentan, cu 55,54, Ta
mara e a treia în top. Intere
sant — șl important t- că

al Petrei 
este. în

înotătoare

într-un timp, 
acce- 

trebuind 
cu mai 
Hunger, 

reușit 
antreno- 

campioana

sprintul nostru dispune de 
cel puțin alte două tinere de 
certă valoare. Luminița Do- 
brescu și Livia Copariu.

Stela Pura apare in cind 
clasamente ale cronometrelor. 
Ocupă un remarcabil loc 3 la 
200 m fluture, cu 2:10,70 (mai 
apar la această probă numele 
a trei românce — Anca Pâ- 
trășcoiu, Noemi Lung, Corina 
Dumitru). Are alte două pre
zențe efectiv onorabile. prin 
poziția a cincea la 200 m li
ber. în 2:00.18, urmată de 
Noemi Lung 2:00,50 și Lumi
nița Dobrescu 2:00,65 (au...
punctat mai apoi Livia C «pa
riu șl Tamara Costache), de 
asemenea la 400 liber. cu 
4:09,65, în imediata sa apropi
ere aflîndu-se tot inepuizabila 
Noemi Lung — 4:09.75.

în rîndul fruntașelor 
menține, la rîndu-i. Anca 
trășcoiu, a treia la 200 m

2:12,02. dinamovista fi- 
totodată, pe diferite 

la 100 m spate, 200 și 
mixt. Eniko Palencsar 
m liber, Noemi Lung

se
Pă-

spa-
te, cu 
gurînd. 
poziții 
400 m 
la 1500 
și Stela Pura la 800 m liber. 
Andreea Sighiarto la spaite 
sau mixt, plus cvartetele — 
dintre care cel de 4X200 m li
ber face frumoasa figură a 
ocupării locului trei, sînt cele
lalte performere ale noastre 
din topul mondial la zi. Din
tre băieți doar Ionuț Mușal șt 
Flavius Vișan își văd re
zultatele între primele 40.

Fetbal meridiane
iugoslavia (et. 10). Niksici

— Tuzla 2—0. Rad — Buduenost 
1—1. Osijek — Sarajevo 2—1, 
Pristina — Partizan 0—0. Zelezni- 
cear — Cellk 2—0. Vardar — Ve
lez Mostar 1—0. Hajduk — Rijeka 
3—0. Steaua Rosie — Vojvodina 
3—2. Nis — Dinamo Zagreb 3—1. 
tn clasament conduc Steaua Ro
sie sl Dinamo Zagreb, ambele ou 
cite 13 d. urmate de Rijeka. Ve
lez sl Nis. cu cite 112 p.

UNGARIA (et. 9). Ujpe « Dozsa
— Szombathely 0—0. Tatabanya
— Kanosvar 4—0. Debrețin — 
Pecs 1—1. Siofok — Vasas 1—0, 
M.T.K. — Gyor 2—2, Videoton — 
Bekescsaba 0—0. Ferencvaros — 
Vac 1—1. Zalaegerszea — Hon- 
ved 0—1.. Pe primele locuri : 
Ujpesti Dozsa 14 p. GySr 13 p, 
Szombathely 12 p.

BELGIA (et. 10). Beerschot — 
Courtrai 0—1. Winterslag — Stan
dard Liăge 4—2. La Gantolse — 
Cercle Bruges 2—1. Beveren — 
Anderlecht 2—2. Lokeren — St. 
Trond 2—1. F.C. Bruges — Char

leroi 5—0. LiCge — Malines o—0. 
Moiembeek — Racing Jet 0—f. 
Waregem — Antwerpen 1—2. Pe 
primele locuri: F.C. Bruges. An
derlecht șl Antwerpen cu 16 p.
• Alte rezultate din turneul 

final al C.M. de lunlori (19 ani), 
care se desfășoară în Chile. Gr. 
A : Australia — Togo 2—0: gr. B: 
Brazilia — Nigeria 4—0: gr. C : 
Scotia — R.D.G. 2—1: ar. D î 
Bulgaria — S.U.A. 1—0.

PASIUNEA DE-O VIATĂ i

TURNEUL FINAL AL CAMPIONATELOR DE BOX
(Urmare din pag I)

mai alas că luase un ascendent 
moral încă din primul minut, 
r-înd. cu o directă de stînga, îl 
expediase pe Tănase la podea.

acuzată rareori de cei doi com
batanți. Avînd un avertis
ment, elevul antrenorului con- 
stănțean Iile Dascălu a primit 
decizia de învingător la limită 
(3—2). în ultimul med al ca
tegoriei, Marian Garoseann

OIN PROGRAMUL DE AZI
GALA I, ora 1< 

UȘOARA I
— FI. Țlrcomnicu (Dinamo) 
M. Pirvu (C.F.R. Craiova)

Gogol (C.S.M. Iași) — E. Preda (Met. Rm. Vîlcea) 
SEMIMI.TLOCIE ;

V. Citea (Nicollna Iași) 
(Prahova) — M. Constantin (Muscelul) 
(Farul) — P. Buliga (C.F.R. Tlm.)

GALA A Il-a, ora 18,30 
semimuscA :

(C.F.R. Timi — L Dumitru (A.S.A. Buzău) 
(Steaua) — V. Encean-Pop (Dinamo)

i (B. C. Galați) — V. Șandor (C.S.M. Bistriț) 
cocoș :

(Steaua) — Nic. Iaucu (Dinamo) 
(Voința S. Mare) — Cr. Morea (Steaua)

GREA :
Gh. Constantin (Met. Cuglr) — I. Simina (Tractorul B” 
<- Cnrltu (PAL Fălticeni) — D. Gontariu (AEM1 .. .. . . - Enea (Farul)

mit un avertisment pentru ti
neri. Finalul meciului a fost 
dramatic. Garoseanu. sancțio
nat oi al doilea avertisment, 
i-a... cedat lui Paul Petre de
cizia de învingător la

Campionul de anul 
..mijlociilor”, Vasile 
(Farul), a debutat cu 
printre „semigrei”.

puncte. 
trecut al

Damian 
o victorie 

O vic-

Cind In urmă cu ani diag
nosticul de diabet părea să 
reteze dureros visurile ado
lescentului Gary Mabbutt de 
a deveni un cunoscut jucă
tor die primă lisă, sub culo
rile clubului Bristol Rovers 
din orașul său natal, tînărul. 
neîmpăcat deloc cu soarta, a 
continuat să bată cu îndîril- 
re mingea de fotbal. împreu
nă ou fratele său. Kevin, pe 
peluza de iarbă din spatele 
casei părintești. Nu l-au spe
riat atunci nici cele sase tes
te ale sîntelul. nici 
celor două in
jecții zilnice de 
insulină, nici 
sfatul medicilor 
de a da uitării 
ambiția unei ca
riere de fotba
list, dorința fierbinte a

rutina

Ai
Ai

învins.
pierdut,

continuă!
continuă!

V MUiăilă (Steaua) 
l. Stan (Dinamo) — 
G. _ ‘ --------- “

Gk. Pirvănescu (A.E.M.)

St.

Elevii au intrarea liberă 
la toate galele pînă la 
semifinale.

Sandu 
Orișcu

G. 
VI.
s.

Miiller ( 
Gîndac 

Petrescu

<■ Guzganu 
v. Tivădar

P. Fedea (Voim i Măcln) i.

torie clară, dar obținută cu 
destule eforturi și chiar cu pre
țul unui K.D. Adversarul său. 
Ionel Orzoi (Metalul 
cești), a luptat curajos, 
fost depășit de tehnica 
oară a constănțeanului, 
obținut victoria. îndeosebi da
torită directelor de stingă.

REZULTATE TEHNICE

Bucu- 
dar a 

superi
oare a

Cîteva sclipiri din „zilele bune“, 
clar mai alea categoricul plus 
de experiență i-au adus lui 
Maricescu o victorie clară la 
puncte. Tot în cadrul acestei 
categorii. Valentin Miliai (Fa
rul) și Marcel Bereșoaie (Rapid) 
s-au angajat într-un schimb 
prelungit de lovituri, dar mul
te dintre ele nu și-au atins țin
ta, astfel eă duritatea lor a fost

(Steaua) și I’aul Petre (Meta
lul Bocșa) și-au expediat nu
meroase cro.șee extrem de dure, 
dar rezistența ambilor sportivi 
s-a dovedit la înălțime. In ul
timul minut al reprizei a doua, 
Petre a recepționat o laterală 
năpraznică și a fost numărat. 
El a reluat lupta și, la începu
tul ultimului rund, l-a pus în 
dificultate pe stelist, care a pri-

Seaniușoară : D. Măeran (Sti&i 1 
na) b.p. M. Dutnitreșcu 
ino), G. Petre (Mot. Buc.) b.p i 
M. Boțe (IMUC BUC.). F. Ablalim I 
(Farul) b.p. V. Sava (Prahova-
ASA), n: Regep (Steaua) b.p. c. i 
Roman (B.C. Galați) ; mijlocie: i
D. Maricascu (.steaua) bjp. N ‘
Tâuare (Chimia Rm. vîlcea), V. , 
Mihai (Farul) b.p. M. Berojoaie i
(Rapid), V. Florian (Steaua) b.p. 1 
Gh. Lungu (Rapid). P. Petre i
(Met. Bocșa) b.p. M. Garoseaniu i
(Steaua) ; semigrea : V. Damian 1 
(Farid) b.p. I. Orzoi (Met. Buc.) 1

list dorința fierbinte a elevu
lui de liceu fiind aceea de a în
scrie un 801 ne Wembley, sub 
oulorile echipei Angliei. Si 
eforturile lui. susținute de un 
moral robust sl de o Inimă 
mare, filtrate însă die un 
regim de viată rational, oare 
nu lăsa să treacă dedt prea
plinul pasiunii sale pentru a- 
cest sport, au fost recompen
sate tn vara lui ’8a. cind 
Tottenham Hotspur a solici
tat transferul miîlocasului de 
acoperire de ’ ,
oferind o sumă

O dată ajuns 
reputatului club 
Kă. Gary Mabbutt sl-a 
monstrat marile sale calități, 
ziariștii nesfiindu-se să-l nu
mească .inimă de leu", pen
tru abnegația si uriașul tra
valiu din teren. Si fireso. 
visul său de a evolua sub 
culorile echipei naționale s-a 
împlinit, el fiind selecționai 
acum cîtlva ani ca fundaș de 
margine, tn medul cu repre
zentativa R.F. Germania. De 
liant, un vis... partial. întru 
de au trebuit să treacă sl 
alte sezoane oină ce Mabbutt. 
aflat de astă-dată la cea de a 
zecea selecție în reprezenta
tiva Angliei să-și Înscrie nu
mele .ne Wembley, 
marcatorilor.

Rechemat în lot 
absentă de peste 3 
tru a-1 înlocui pe nimeni ai-

la Bristol,
Însemnată.

sub culorile 
de primă 11- 

de-

ne tabela

o
ani!) nan-
(dună

tufl deeîit Bryan Robson, că
pitanul echipei naționale, in
disponibil, Mabbu.lt a făcut 
împotriva reprezentativei Iu
goslaviei (tn cadrul C.E.) o 
partidă memorabilă. dună 
cum au afirmat martorii ocu
lari. Evoluînd pe postul oa- 
re-t convins cel mal mult, 
mijlocaș în tata liniei de fun
dași centrau, el si-a interpre
tat cu strălucire partitura. A- 
daptabllitatea sa tactică tn 
funcție de necesitățile jocu
lui (apărare-atac). consisten
ta participării la cele 90 de 

minute, tempe
ramentul de lup
tător au relevat 
tiu numai caii - 
tățile sale de 
jucător, ci șl, în 
primul rînd, cele

umane, adică realul său suport 
in lupta eu o opinie medica
lă care tinea cont, de tact, 
numai de boală, nu si de 
bolnav. Si aripile viatoriei 
t-au răcorit prin inspirație 
fruntea înfierbântată de efort 
si dăruire atunci cind a des
chis scorul cu o superbă lo
vitură de cap. „Era primul 
meu gol pentru Anglia si nu-1 
vot uita niciodată. Visam de 
mie copil s* marchez pe 
Wembley pentru tara mea s' 
visul a devenit realitate. Pri
mesc o mulțime de scrisori 
de ta copil si tineri ca mine, 
care cred eă suferind de dia
bet totul s-a terminat pentru 
ci. Le răspund că-si pot pro
pune si îndeplini tot ceea ce 
vor. otita timp cit au grijă 
de et inslsi Si se bizuie pe 
propriile forte. îmi place să 
cred eă experiența mea ii 
poate ajuta tn acest sens”, a 
«ous Gary Mabbutt.

S-a spus desnre Gary eă a 
avut tn ultimele sezoane un 
senzațional come-back. Vorbe 
uzate, imagine palidă. Exem
plul său. luota sa pentru a 
supraviețui — sl nu oricum, 
ei in prima linie, acolo un
de l-a trimis pasiunea de-o 
viată I — este o dovadă vie a 
triumfului asupra adversită
ții. Care, dună cum adeseori 
se vede, nn se află numai în 
afară, al si, în. noi .înșine.

POMI SLÂVESCU
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