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ARTĂ SI DRAGOSTE FATĂ DE SPORT
• O stare de spirit favo
rabilă muncii • Un sticlar 
modelează o... echipă de 
oină • Gravorițele și re
priza de gimnastică • Ah, 

fotbalul I...

prestigios succes al atletismului românesc la CM. de juniori

DOINA HOMNEAC
Cea de a doua ediție a „mon

dialelor1' atleților juniori, la 
care au luat parte sportivi din 
peste 100 de țări, s-a înche
iat la Sudbury, în Canada, In 
ultima zi de întreceri, un fru
mos succes a repurtat alergă- 
toarca română DOINA HOM
NEAC 
care a 
Atleta

„AUR"
tn total, la recenta ediție a 

C.M. de juniori atleții români 
au cîștigat două medalii de aur 
șl două de argint.

in cursa de 1500 m, pe 
cîștigat-o în 4:12,94. 

noastră este originară 
din Fălticeni (s-a născut la 
1.11.1969), unde este legitimată 
la C.S.Ș. Știința (antrenor, Teo
dor Flămind). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat : Smezana 
Paik’ci (Iugoslavia) 4 : 16,19, 
Yvonne van der Koll: (Olanda)

Ana Pădurcan (Komâ- 
mon- 
ediția

4:16,35, 
nia) 4:16,41 (campioană 
dială de junioare, la 
precedentă, în 1986, la Atena), 
Elena Politova (U.R.S.S.) 
4:18,19, lise Smolder se (I’elgia) 
4:19.26.

Iată șl alțl cîștigători: mascu
lin : 200 m : Kevin Braunsklll 
(S.UA.) 20,87 ; 5000 m : Henry 
Klrul (Kenya) 13:54,29 ; 110 m 
garduri : Reynaldo Quinterro
(Cuba) 13,71; aruncarea greutății: 
Aleksandr Klimenko (U.R.S.S.)
13,92 m ; aruncarea ciocanului : 
Vadim Kolesnik (U.R.S.S.)’ 69,52 
m ; săritura în înălțime : Artur 
Rartyka (Polonia) 2.28 m ; 1500 
m : Vilfred Kirochl (Kenya) 
3:46,52 ; feminin : 200 m : Katrin 
Krabbe (R.D. Germană) 22,34 ; 
3 000 m : Ann Mwangi (Kenya) 
9:13,99 : aruncarea suliței : Ka
ren Forkel (R.D. Germană) 61,44 
m ; săritura în lungime : Fiona 
May (Anglia) 6.93 m ; hentatlon : 
Svetla Dimitrova (Bulgaria) 
puncte ; 5 km marș : Maria 
(Spania) 21:51,31 : 100 m gar
duri : Aiiuska Lopez (Cuba) 13,23 
(vînt favorabil 2.63 m's).

6 289 
Diaz 
gar-

tntr-o zi de caniculă, mă a- 
flam ca invitat pe platforma 
industrială a Sucevei, mai e- 
xact spus la una din cele mai 
tinere întreprinderi din Țara 
de Sus, purtind marca 
STIMAS (Sticlărie-menai-am- 
balaj — Suceava). Aici, la 
gura incandesaentelor cuptoa
re (temperatura urcă la peste 
1000 grade Celsius), unde am 
fost insoțit de C. Tranda fire seu, 
vicepreședintele sindicatului, 
responsabil cu activitatea ,-cul- 
tural-educativă fi sportivă, ti
neri. cu ajutorul țevilor de 
suflat, dau viață feluritelor 
forme de pahare căni, mo
delatorii le cizelează, apoi in
tră in acțiune gravorii (tin*- 
rele fete domină in 
secție), controlul de 
secția de ambalaj, 
fia. Un flux continuu, 
in care munca se contopește 
cu frumosul, cu arta, reverbe
rațiile ajungind pini in înde-

această 
calitate, 
expedi- 
un flux

purtata Japonie (numele crea
torului de modele Mircea Dă- 
naSă fiind bine cunoscut in 
Tara Soarelui Răsare) sau pe 
piețele vest-germane si cele de 
pe continentul nord-amefican. A- 
proximativ 70 la sută din pro
ducția STfMAS-ului este des
tinată exportului, ceea ce în
seamnă că se lucrează 
mai înaltă calitate-

Fac cunoștință și cu direc
torul întreprinderii, 
Rusu, despre care cineva mi-a 
spus ci este un om energic, 
de acțiune, foarte exigent, dar 
și cu o mare inimi pentru e- 
xercițiul fizic, pentru sport. 
Din una in alta, ajung la în
trebarea : ..Ne puteți spune 
ce semnificații are, după 
părerea dv., sportul tn viața 
acestui harnic colectiv ?" Con- 

'ducătorul unității mi-a răspuns 
simplu: „Este, indiscutabil,
o stare de spirit necesari 
muncii, cane ne face pe toți 
mai tineri decît sîntem. este 
un mijloc de cunoaștere reci
procă care ne face mai buni, 
ne ajută să creăm frumosul, 
ne stimulează în compgtitla 
muncii..."

la cea

Vasilt

Stelian TRANDAFIRESCU

(Continuare In vag 2-3)

Sub genericul marii competiții sportive naționale

..Mondialele" do șah pentru copil și juniori CONSTRUCTORII SI SĂTENII ÎN PASIONANTE FINALE
NOI VICTORII ALE

TIMIȘOARA, 1 (prin tele
fon). La ora 15 exact, gongul 
din marea rotondă a Casei ti
neretului a anunțat startul in
tr-o nouă rundă a C.M. de 
copii și juniori, cea de a 7-a. 
Și. aproape sincron. 117 ceasuri 
de control au fost puse in 
mișcare la tot atitea table de 
joc. cu frumoase piese albe și 
negre, proaspăt vernisate. Este 
un spectacol încintător chiar 
și pentru cei ce nu văd pen
tru prima oară o competiție a 
unor foarte tineri șahiști. Dar, 
aceasta este de o anvergură 
fără precedent !

înainte de a relata ce ne-a 
adus nou această a 7-a rundă 
nu numai-pe plan emoțional, o 
scurtă referire la cîteva parti
de anterioare. Fr. Nemet l-a 
învins pe americanul J. Viloria 
și a trecut, după runda a 6-a, 
în fruntea clasamentului la 10 
ani (b) cu 5,5 p. La 12 ani 
(f). poloneza Bartowska, cu 5 
p, a egalat-o pe Zhu Chen. 
Cite 4 p aveau Ana Maria O- 
siceanu și Narcisa Mihai, ul
tima învingătoare asupra Lu-

Campionatele Naționale individuale de box

MECIURI DII!/ DISPUTATE, CHIAR DIN PRIMA GAIA
CON STANȚA, .1 (prin tele

fon). Pentru a treia oară în 
îndelungata istorie a Campio
natelor Naționale de box ale 
țării noastre, turneul final este 
găzduit de Sala Sporturilor din 
marele nostru port maritim, 
în plin sezon estival, cei mai 
buni 116 pugiliști din țară și-au 
dat intilnire aici, pe mahil 
mării. pentru a-și desemna 
campionii pe anul în curs. La 
startul Întrecerilor s-au aliniat 
pe lîngă învingătorii de la zone 
si membrii lotului național, a- 
flați în plină pregătire pentru 
apropiatul turneu olimpic. Su
ficiente motive, deci, pentru a 
aștepta cu Interes primul gong 
al turneului care a început 
luni. Cu atit mai mare ne-a 
fost surprinderea cînd, în ciu
da unui program cu destule 
„promisiuni", Francisc Vaștag, 
Daniel Măeran, Daniel Dumi
trescu, Nicolae Aliuță, Marian 
Gîndac și alții -r- în tribune 
s-au aflat puțini spectatori. A- 
matorii de box care au prefe
rat luni să râmînă pe plajă, 
în timpul galei inaugurale, au 
avut ce.regreta.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARf
(In pag. a 4-a)

FETELOR NOASTRE
ciei Cernea. La 12 ani (b), 
Nisipeanu l-a Învins pe Hans- 
rath (R.F.G.) totalizind 4.5 p. 
In sfirșit, notăm frumoasa 
victorie a Luminiței Radu, cu 
negrele, la americanca Diane 
Thomson, ceea ce o menține, cu 
5 p. în apropierea liderei, 
sovietica Alisa Galiamova, care 
avea cu 0,5 p mai mult.

Și, iată că pe foile de con
curs apar rezultatele înregis
trate „din mers" in seara de 
luni. Să începem cu acela 
care ne bucură poate cel mai 
mult : Corina Peptan, la a 7-a 
victorie ! Acum, micuța șabistă 
de 10 ani din Sadul Gocjului 
are 1,5 p avans față de po
loneza Monika Bobrowska. 
Cealaltă performeră a noastră 
este, desigur, Luiniuița Radu, 
care cîștigă (numai în 10 
mutări !) în fața Sabinei Fru- 
teau (Franța) și face 6 p. în 
urma ei se află sovietica Ga-

Radu VOIA

(Continuare in pag 2-3)

încă din start reuniunea s-n 
desfășurat tn mare tensiune, 
campionul categoriei semimus- 
că. Marian Gîndac (Steaua), 
primind o replică viguroasă 
din partea tînărului Emil Hăl- 
niăjan (Independența Sibiu).' 
Stelistul a încercat să-și impună 
„punctul de vedere" chiar din 
primul minut, dar o contră de 
stingă a slbianului l-a zdrun
cinat, aduclndu-1 Ia un pas de 
k.d. Abia din acest moment 
Gindac a boxat atent, și-a res
pectat adversarul, dovedind a- 
sistențel că el este deocamda
tă campionul categoriei și a 
obținut victoria la puncte.

Mulți dintre spectatori au 
așteptat cu nerăbdare să-l 
vadă evoluind pe Nicolae A- 
liuță (Steaua), unul dintre fa- 
voritii categoriei muscă. Stelis
tul a urcat pe ring și s-a pus 
pe așteptat... Partenerul său 
de Întrecere. Aurel Feraru 
(Steaua), nu și-a făcut ■ apari
ția, Aliuță cîștigînd prin ne- 
prezentare ! Să fi uitat Feraru 
că s-a calificat in turneul fi
nal al campionatelor ?

Prima surpriză a competiției

VASELT. Acest municipiu și 
bazele sale sportive au găzduit 
Finalele pe tară ale competi
ției polisportive (ediția a X-a) 
rezervată lucrătorilor din con
strucții, materiale de construc
ții si prelucrarea lemnului. O 
întrecere desfășurată sub în
semnele Daciadei. la organiza
rea ei contribuind Uniunea 
sindicatului pe ramură. Consi
liul județean al sindicatelor si 
C.J.E.F.S. Vaslui. federațiile 
de specialitate. Comitetul sin
dicatului I.A.C.M. Vaslui. Fi
resc, întrecerile au stîrnit mult 
entuziasm și emulație. La te
nis de cimp, după partidele 
desfășurat^ pe baza Textila, 
pe primele locuri s-au clasat : 
1. D. Nemeș (Centrala construc
țiilor București), 2. N. Zoltan 
(T.A.G.C.M. Bihor), 3. P. loan 
(I.A.C.M. Vrancea). Turneul de 
volei, desfășurat în Sala Spor
turilor. a dat cîștig de cauză 
dîmbovițenilor (deși au pier
dut cu 2—1 întilnirea cu repre
zentanții Botoșaniului) : 1.
I.A.C.M. Dîmbovița, 2.
T.A.G.C.I.N.D. Brașov, 3. 
I.A.C.M. Botoșani. Cele mai 
interesante dispute au fost în
să la handbal și, spre satis
facția publicului local, victoria 

s-a produs în meciul „cocoși
lor" Nicolae lancu (Dinamo) 
și Ștefan Vasilache (ISCIP Ul- 
menl). Dlnamovlstul .a început 
sigur pe el, a căutat .să lo-

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare in pag. a 4-a)

a revenit formației LA.C-M. 
Vaslui (pregătită de prof. I* 
Gugies), care a câștigat toate 
intîlnirile sastinute : 27—23
cu I.PJ. Sibiu. 22—20 cu 
T.A.G.C.M. Bihor sl 26—17 cu 
I.A.C.M. Dîmbovița.

Organizatorii au oferit 
cîștigătorilor premii In ma
teriale sportive si o frumoasă 
cupă Comitetului sindicatului 
I.A.C.M. Vaslui pentru spriji
nul dat în organizarea acestor 
finalei. (Mihai FLOREA — 
coresp.)

ORADEA. Ajuns la a Xl-a 
ediție. Concursul național să
tesc de atletism dotat cu tro-

Ieri, la sediul F. R. F.

A FOST ALCĂTUIT PROGRAMUL TURULUI 
CAMPIONATULUI DIVIZIEI A - ediția 1988/1989

Ieri, la sediul F.R.F„ a avut 
Ioc alcătuirea programului tu
rului Diviziei A de fotbal, edi
ția 1988/1989, program pe care 
vi-1 prezentăm în paginile 2-3. 
Așa cum s-a mai anunțat, ope
rațiunea de stabilire a acestui 
program s-a făcut pe baza u- 
nor scheme de împerechere a 
numerelor de la 1 la 18, scheme 
care au asigurat ca fiecare e- 
cliipă să joace cel mult două 
etape consecutiv acasă sau în 
deplasare într-un tur. Atribui
rea numerelor fiecărei echipe 
s-a făcut prin tragere la sorți 
în fața reprezentanților 
cluburilor și asociațiilor spor
tive de pe prima scenă. Fiecare 
dintre aceștia a tras la sorți 
numărul pe baza căruia respec- 

feul „Cupa ILN.CA.P.* si-a 
derulat ultimele secvența p« 
Stadionul Tineretului din lo
calitate. Aid si-au disputat 
Întâietatea, timp de două zile, 
peste 400 de fete si băieți din 
toate județele tării, fumizind 
întreceri atractive, viu dispu
tate. Încheiate cu rezultate pro
mițătoare. în pofida celor două 
reprize de ploaie, marea 
majoritate a partlcipantilor au 
făcut uz de întregul lor poten
tial fizic si tehnic, specialiștii 
prezentl la finalele acestei 
competiții de amploare a spor
tului sătesc, organizată anual

(Continuare ta pag. 3-3)

ti va echipă a fost introdusă pe 
schema de programare. VI re
amintim că ordinea etapelor ta 
returul campionatului va fi in
versă față de tur, respectiv se 
va incepe cu etapa a XVII-* 
din tur si se v* termin* cu 
etapa I din tur.

Luni 8 august se va desfă
șura operațiunea de alcătuire 
a programului turului din Di
viziile B și C. Reprezentanții 
celor 54 echipe din eșalonul 
secund sînt convocați în ziua 
amintită, la ora 10, la sediul 
F.R.F. în acest scop. La ora 
14, în aceeași zi, va avea Ioc 
stabilirea programului pentru 
eșalonul nr. 3, Ia care sînt con
vocați președinții comisiilor 
județene de fotbal.

E sezonul sporturi
lor acvatice, prac
ticate sub cele mai 
diferite forme. acti
vitate aflată la toc 
de frunte fn vro- 
ttramele de vacan
ță estivală. Fotore
porterul nostru E- 
duard EMEA a sur- 
prtns o imagine 
plastica, ■ elocventă 
in przrtnța unui 

r-nu, pe 
Litoralul . românesc: 
planșa cii vq}ă. Cos- 
tineștiL ..stațiunea 
tineretidiri“, -re do
vedește o gazdă ex
trem de primitoare 
oefitpu cmaiorit ori- 
Qțnaîîiiîi! mod de a- 
lunecare pe ra’-nHîe

S.UA


PASIUNI CARE SE APRIND... IMBOLD
a X-a a Festivalului șahist vilcean

REUȘITESPRE NOI
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C. S. Șco- 
asociațiilor 

mai ales

cu
6 P, 

5 P,
U). 
cu

de 
ln-

ți Bogdan

li

majoritatea

Modesto FERRARINJ

de cîteva zl- 
după ce a 
viată" Com- 
de la Poiana 

Rudi

CiND TRIBUNELE SINT GOALE
.Baza noastră sportivă este 

frumoasă si model de bună 
gospodărire*. „Complexul 
sportiv este • adevărată 
bijuterie*. „Gazonul sta
dionului poate rivaliza ea 
oricare din.-". Asa se 
vorbește ades, pretutindeni 
te tară, de stadioane, ba
zine de Înot. complexe spor
tive — minu
nate scene pen- 
tra Întrecerile 
Daciadei. Si a- 
ceasta pornind 
de la faptul că ______
dintre ele sînt bine gospodă
rite, frumoase. Este știut, in
să, că întreținerea lor si a 
materialelor sportive cu 
care sînt dotate nu 
deloc o treabă ușoară, 
pentru aceasta este nevoie 
de pricepere, hărnicie, dar 
mai alea. am spune, de 
pasiune.

O pasiune sportivă, care, 
de fapt, „se aprinde* •- 
tunci dnd... tribunele sînt 
goale. Oameni minunați, 
meseriași priceput!, anonimi 
— cuprinși te sfera „ad
ministrația bazei" — migă
lesc cu meticulozitate. cu 
Înaltă conștiință profesiona
lă. pentru a oferi sporti
vilor condiții optime de 
concurs. Nu rar ii auzi 
■mnînd. eu modestie, re-

teritor la meseria lor: 
„Este o știință si asta !“.

Nuiiiele lor 7 Sînt mii. 
Reținem cîteva dintre de, 
pe care le avem mai proas
pete în memorie. Iată. Ion 
Stoian a ieșit 
le la pensie 
gospodărit .x> 
plexul sportiv

Braeov.. 
Konrad

nului" de pe 
stadioanele Ghencea ți Vic
toria... Nicolae Dobre. mun
citor, policalificat, s-a „În
frățit", nl se spunea, cu sta
dionul „IMai" de la Pitești. 
Roii Stratulat gospodărește 
de circa 20 de ani, cu foarte 
bune rezultate. Complexul 
sportiv din Bacău ...Gheor- 
ghe Solea si Dragos Gheor- 
ghe, acum pensionari, sînt 

‘ cotati ca mari specialiști, 
din Capitală, în pregătirea 
si Întreținerea terenurilor 
de tenis acoperite eu zgu
ră... Paul Niculcea, de cir
ca 35 de ani este marangoz 
pe lacul Herăstrău din Ca
pitală. îngrijind yoiele. băr
cile...

Respectul nostru pentru
acești mari .-anonimi".

Ajuns anul acesta la a X-a 
ediție. Festivalul șabist vîlcean 
de vară, găzduit. în condiții 
optime, la Complexul hotelier 
din Călimănești-Căciuiata, a 
consemnat — peste „valoarea ri
dicată a multor partide", cum 
remarca unul din arbitrii care 
au oficiat la întreceri, dr. Eu
gen Lungulcscu — sporul de 
calitate a unor foarte tineri 
jucători din județul-gazdă, 
prezenți masiv la întreceri, pe 
de o parte pentru că erau ca... 
acasă, dar în mod special fi
indcă au nutrit ambiția de a 
învăța de la pa'rticipanțl cu 
o mai bogată experiență, de a 
acumula noi și noi cunoștințe 
din domeniul acestui sport al 
nnr.ții Prezența la Întreceri a 
unor șahiști valoroși, printre 
care și 4 maeștri FJ.DJS., ro
mâni și de peste hotare (cei ' 
dir. Iugoslavia și Cehoslovacia), 
a favorizat realizarea acestui 
obiectiv.

în acest context este de re
levat mai ales frumoasa per
formanță a tinărului șahist de 
la Clubul sportiv școlar din 
Rm Vîlcea. C. Rădulescu II, 
jucător de categoria a H-a, dar 
care a obținut — prin locul 
I—II în open-ul internațional 
— norma pentru categoria I. 
Este un* jucător cu certă per
spectivă de a mai avansa pe 
treptele măiestriei, „.„datorită 
■u numai calităților sale nati-

ve, ci îndeosebi muncii, perse
verenței cu care studiază și 
caută să rezolve problemele 
șahului". Remarca aparține 
maestrului iugoslav Slobodan 
Radoslajewici, care a avut în 
C. Rădulescu II principalul 
adversar în turneu. Iar un alt 
maestru de peste hotare, Mi
roslav Jurka (Cehoslovacia), 
ținea să completeze : „Cînd în
cepi șahul de la 4 ani și stă
rui în pregătire ai toate șan
sele să progresezi în acest 
sport. Tînărul C. Rădulescu II 
face parte din această catego
rie dc sportivi".

Adevărul este eă la Clubul 
sportiv școlar din Rm. Vîlcea 
a existat permanent o preocu
pare pentru aducerea în prim- 
plan a cit mai multor șahiști 
foarte tineri. Una dintre expo
nentele clubului este Adela 
Frățilă, în vîrstă de 10 ani, 
campioană a țării la categoria 
ei de vîrstă, în prezent parti
cipantă la C.M. de copii și ju
niori de la Timișoara. „Un e- 
xemplu de muncă, de dăruire 
pentru sport !“ face sublinierea 
prof.
C.S.Ș. Rm. Vîlcea. 
de

N. Dinescu, directorul 
Așa cum 

altfel au fost ți mai sînt

NOI VICTORII ALE
(Urm*r« din p^o. *)

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE GIMNASTICĂ RITMICĂ
La Campionatul Național de 

gimnastică ritmică, desfășurat 
recent la Brașov, rezervat spor
tivelor la categoria a H-a. I 
ai maestre s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate tehnice:

CLASAMEN rcL : categoria 
a U-a, individual compus: L 
Elena Marghidan (C.S.Ș. 1
Constanța) 38,40 p ; X Dana 
Duru (C.S.Ș. Triumf Buc.) 37,10 
P : 3. Vona Drugcevics (C.S.Ș. 
Reșița) ; obiecte : coardă, cerc, 
panglică, fără obiect. Elena 
Marghidan (C.S.Ș. 1 Constanța) 
echipe : 1. C.S.Ș., Reșița 141,90

p ; X C.S.S. 1 Constanta 141,40 
p : 3. C.S.Ș. Baia Mare
139,45 p.

Categoria I : individual com
pus : 1—2 Ileana Alecu (C.S.Ș. 
Petrolul Ploiești) Si Elena Va- 
sile (C.S.Ș. Brașovia) 47,55 p ; 
3. Irina Deleanu (C.S.Ș. Triumf 
Buc.) 47,00 p ; 4. Mioara Pru- 
nea (As. FI. Roșia Buc.) 46.40 ; 
5. Ildiko Bodar (C.S.Ș. Tg. 
Mureș) 46,10 ; 6. Oana Matees- 
cu (C.S.Ș. 1 Buc.) 45,85 p ; 
Obiecte : coardă, cerc, minge, 
măciuci, Ileana Alecu (C.S.Ș. 
Petrolul Ploiești) și la panglică,

Deleanu (C.S.Ș. Triumf 
; echipe : 1. C.S.Ș. Bra- 
137,55 p ; X C.S.Ș. Triumf 
136.30 p. 3. As. Sp. FI.

f
I

)

ta

și alți șahiști în formare la 
„clasa" inimosului profesor-an- 
trenor Jean Rădulescu, maes
tru internațional: ieri. Maria
na Caravan și Dana Toma, as
tăzi frații Nicoleta ' ~ 
Lungulescu.

Se încearcă, prin 
Iar, să se asigure 
sportive vîlcene și 
Metalului și Voinței, schimbul 
de mîine necesar asigurării 
parcurgerii unei noi trepte va
lorice, promovarea în prima 
divizie. Este un efort susținut 
de toți factorii, de Inspectora
tul școlar județean și C.J.E.F.S. 
hi principal, care caută să 
creeze în TOATE unitățile de 
înVățămînt nuclee ale șahului 
de perspectivă.

Și tot în perspectivă apro
piată este și darea te folo
sință a unei Case a șahului, 
proiect mai vechi (încă de la 
ediția de debut a Festivalului 
șahului vîlcean) pe cale de ma
terializare, acum. Va fi un nou 
impuls adus șahului din acest 
județ și propulsării în perfor
manță a cît mai multor jucă
tori foarte tineri, de vîrstă A- 
delei Frățilă !

Tiberiu STAMA

FETELOR NOASTRE

• A XTV-a EDIȚIE a Raliu
lui „Podul înalt", desfășura
tă la Vaslui, s-a bucurat de o 
largă participare (61 de ecnl- 
paje din 23 de județe) șl de 
un deosebit interes din par
tea publicului. Traseul, unul 
dintre cele mai dificile din 
tară cu trei probe de' con
curs de nivel european, a so-' 
Hcitat din plin pregătirea teh
nică și fizică, precum și mă
iestria particlpanților. La gru
pa C 1 Dacia 1330 (modifi
cate) a cîștigat echipajul Mar
cel Tcrzrze ' ----- —
telul Galați), cz 
primul loc și în 
general, la grupa 
Mihai Zaharia — 
naitescu (Fortus 
nînd victorios. La 
locul 1 a revenit 
Ion Csergo (Tractorul ___
»ov (M. FLOREA) • „CUPA 
CRIȘUL" LA SĂRITURI IN 
APA și-a reînnodat tradiția, 
dună trei ani de întrerupere, 
cu ediția nr. 6, la care au 
luat parte 60 de eoncurențl șl 
concurente. întrecerea a-a în
cheiat cu un succes deplin al 
orădenilor (pregătiți de Vio
rica Kelemen. antrenor coor
donator. Alexandru Bagiu, O- 
llviu Lăzău și Ildiko Szabo), 
care s-au impus categoric : 1. 
Crlșul Oradea 1071 p, 2. C.S.Ș. 
Sibiu 432 p, 3. C.S. Bacău 279 
p. (I. GHIȘA] « IN FRU
MOASA PĂDURE „STEJA
RUL" din județul Maramureș, 
de pe drumul de la Baia 
Mare spre șomeuța Mare, au 
avut loc două concursuri de 
orienta— turistică, partlcipan- 
țll (peste 100) reprezentind 
mai multe asociații sportive 
din țară. La concursul „Cupa 
Voința Bala Mare", ediția a 
X-a, printre cîștigători au 
fost : Andreea Giring (Voința 
Baia Sprie), Alina Pop 
(C.P.S.P. Slatina). Ileana Je
ler (MARATEX Baia Mare) 
la feminin, Ștefan Ctitfirluc 
(Vulturii Rapid Oradea) și

cel Ionescu — Mihal Gîțâ (O- 
care a ocupat 

clasamentul 
A echipajul 
Adrian Pa- 
Iașl) termi- 
grupa ARO, 
lui Iorgu și 

Bra-

Csaba Racz (Voința Baia Ma
re), Gheorghe Șuveg (Voința 
Satv Mare) și Petrică Cră
ciun (Voința Iași). La open 
feminin, ---- ’--------
dovedit a fi 
(Voința Satu ___  ______
concurs, dotat cu „Cupa Vo
ința Baia Sprie", ediția a 
n-a, a numărat, printre cei 
care au terminat întrecerea 
pe primul loc, pe Magdalena 
Polc (C.P.S.P. Slatina), Ilea
na Jeler (învingătoare și în 
concursul precedent). Daniel 
Cretu (Voința Iași), Relu Tă- 
maș (Voința Baia Sprie), Ște
fan Chifiriuc (și el învingă
tor în concursul anterior) și 
Ioan Alecan (MARATEX Baia 
Mare). (A. CRIȘAN] • ÎN OR
GANIZAREA asociației sportive 
C.F.R. din localitate, la Ca
ransebeș a avut loc prima e- 
ditie a „Crosului veteranilor-, 
care a reunit la start concu
rent! din mai multe orașe ale 
țării, un’i dintre ei binecu
noscut! participant! la între
cerile de acest fel din ultimii 
ani. Desfășurat pe un tra
seu lung de 10 km (Caran
sebeș - Zervești), pe un teren 
variat, dar și pitoresc, crosul 
a prilejuit sosiri viu dispu
tate, la toate categoriile de 
concurs. Iată-1 pe câștigătorii 
primei ediții : Mariana Ster 
(MARATEX Bala Mare), Zoia 
Marin, Maria Orosz, Lucia 
Radu (toate de la Urbis Bucu
rești) și Maria Ferfelea 
(p.tw. București) — la femi
nin, Petre Grozăvescu (C.F.R. 
Caransebeș), Dobre Bănieă 
(I.M.G. București). Aurel Mo
can” (I.P.A. București), Con
stantin Vasfiescu (Urbis Bucu- 

Moscovici
Mare) și 

(Brașov) 
De re- 

‘__ _ la
notabilă

cea mai bună s-a
Daniela Coroiu 
Mare). Celălalt

rești), Ferdinand 
(LP.LC C.F Baia 
Beniamin Surd 
— la masculin» __
marcat buna organizare, 
care o contribuție _ '
au avut profesorii de educa
ție fizică si sport de la șco
lii- din oraș. [N. MAGDA]

ADMINISTRAȚIA DE
41 Din nou, mari bucurii pen

tru un mare număr de partici
pant! care au intrat, recent, în 
posesia cîștigurilor în autoturis
me Ia diversei# sisteme LOTO- 
PRONOSPORT. Iată numai cîteva 
din numele respective: Mlhu Ne- 
culal, din Sibiu (la LOTO), Ba- 
cagiu loji, din Dorohoi. Achlm 
Jan, Călărași. Hăbălău ~ "
Bistrița. Iamandel 
Sâni, Tamaș Endre, 
la loz în PUC), 
multi alții precum 
portant număr de 
televizoare color. .______ _
eazle, fac°m apel la participant! 
a* respecte eu rigurozitate ter

___ Gavril, 
Florin. Foc- 

Covasna (toți 
alături de 

st de un lm- 
cîștigători de 

Cu această o-

Irina 
Buc.) 
șovia 
Buc. .. __ ____
Roșie Buc. 136.5 p.

Categoria maestre ; . indivi
dual compus : 1. Florentina
Butaru (C.S.Ș. Triumf Buc.) 
49,70 p ; 2. Adriana Stoenescu 
(C.S.Ș. _ —
Dedea 
p : 4.
(C.S.Ș.
Maria _ . . ___
Buc.) 47,75 ; 6. Cornelia Popa 
(As. Sp. Spartac Oradea) 46,80 

‘p ; obiecte — coardă, cerc, 
minge, măciuci. Florentina Bu
taru (C.S.Ș. Triumf Buc.), 
panglică : Adriana Stoenescu 
(C.S.Ș. 1 Buc.) ; echipe :
C.S.Ș. Triumf Buc. 143,75 
2. C.S.Ș. 1 Buc. 140,75 p ;
C.S.Ș. 1 P. Neamț 138,40 
ansambluri cu măciuci : 
C.S.Ș. Baia Mare. 2. C.S.Ș. 1

C.S.Ș. Reșița, 
‘ _ 5.

Buc.) 49,25 p ; 3, Irina 
(C.S.S. P. Neamț) 48,85
Francisca Dumitrescu 
2 Buc.) 48,75 p ; 5.

Lucan (C.S.Ș. Triumf

Constanța ; 3.
4. C.S.Ș. Triumf Buc. 
C.S.Ș. Brăila. (E. D.).

1. 
p :

3. 
p;

1.

EOIȚIA A ll-a A „COPII99

U CICLISM
• Prefațînd cele mai 
competiții de ciclism__ ______
— „Cupa Voința" șl „Turul Ro
mâniei" — ediția a n-a a „Cu
pei I.M G.B." (în organizarea a- 
soclației sportive a I.M.G.B., a- 
vînd spriiinul U.G.S.R., al F.R.C. 
si al Comisiei de ciclism a mu
nicipiului București), va consti
tui firesc o utilă verificare a po
tențialului cicliștilor noștri. Reu
nind la start rutieri din 
numeroase cluburi și aso- 
citațil sportive, competiția va 
debuta în această săptămină. des- 
fășurîndu-se după următorul 
program :

— 4 august, start ora 16, km 10 
al șoselei spre Giurgiu, etapa I : 
București — Giurgiu și retur, 
105 km :

— 5 august, start ora 16, km
13.500 al șoselei spre Oltenița, e- 
tapa a 2-a, București — Greaca
— Giurgiu — București, sosire 
post de control Jilava, 135 km ;

— 6 august start ora 0,30, etapa 
a 3-a. contratimp individual, 20 
km, pe autostrada București — 
Pitești, start șl sosire la km
11.500 : după-amiază, start ora 17, 
etapa t 4-a, circuit în cartierul 
bucureștean Berceni, prelungirea 
B-dul Metalurgiei (24 ture X *' 
km. cu sprint la fiecare tur).

Ședința tehnică va avea loc 
ziua de 3 august 1988. ora 16. 
sediul I.M.G.B. Tot de aici.

importante 
ale anului

W
in 
la 

_____________ ____ . ______ la 
orele 15,30. vor avea loc starturile 
festiv- în primele două etape.

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
menele' ea care sînt programați, 
pentru a se prezenta la sediul 
central, din București, în vede
rea ridicării cîștigurilor care 11 
se cuvin. Precizăm, totodată, că 
exemplare, originale ale facturi
lor pentru autoturisme sînt ridi
cate de către narticipanțl, perso
nal, de la sucursalele județene în 
cîteva zile de la primirea auto
turismelor la sediul central.
• După o scurtă pauză interve

nită în acțiunile cu caracter deo
sebit. acestea se vor relua dumi
nică. 7 august o dată eu progra
marea unei interesante trageri 
LOTO 2. Acest gen de tragere, 
pe dt de aimplă. pe atH de ■-

tractivâ. se caracterizează prin 
generozitatea cîștigurilor oferite 
(autoturisme și importante sume 
de bani), inclusiv prin faptul că 
atribuie cîstiguri si pentru 2 nu
mere clștigătoare. ULTIMA ZI 
de participare cu numerele favo
rite este SIMBATA. 4 august 1
• CÎȘTIGUR1LE TRAGERII 

PRONOEXPRES DIN .27 IULIE 
1988. Cat. 2 : 3 variante 100% a 
10.630 lei și 6 variante 2P« a 
2.658 lei : cat. 3 : 27,50 a 1.739 led; 
cat. 4 : 66,00 a 725 lei ; cat. 5 : 
128,50 a 372 lei ; cat. X : 153,30 a 
312 lei ; cat. z : 2.369.50 a îoo lei. 
Report la cat. 1 4 47.835 led.

2 :

liamova (5,5 p), care mai 
joacă, acum, la ora transmisiei, 
iar poloneza Krystina Ga- 
browska a „cules" și ea 5,5 p. 
Bartida-derby a grupei de 14 
ani (f) a fost remiză dintre 
Tea Lanchava (U.R.S.S.) și 
românca Eleonora Balint (5 p), 
în timp ce o altă repreaentantă 
a țării noastre, Ioana Morariu, 
învingătoare la 
Salytsia, are și ea

Cîteva 
lor... La 
învinge 
Wallace 
Schwartzmăn 
peanu (4,5’ p) 
tida directă, 
lider la 14 ani : - Kamski 
(U.R.S.S.) — Ceatalbașcv (Bul
garia) 0—1 ! Șahistul bulgar

rezultate 
12 
pe 
îi

lndoneziana
5 p.
ale băiețl- 
V. Porubia 

australianul 3. 
are 5,5 p. G. 
(5 p) și Nisi- 

au întrerupt par- 
Schimbare de 
ani :

ani,

(6 p) trece cu o jumătate 
punct înainte. Isirățescu 
vinge pe Sofronie și totalizea
ză 5,5 p. La 16 ani pe primele 
locuri figurează, după această 
rundă. Gurevich (S.U.A.) 
6,5 p, Sirov (U.R.S.S.) cu 
Watanabe ; ’
Sadler (Anglia) cu 4,5 
Lăsiege 
4 p etc.

Continuă 
național de 
și juniori din 16 țări, 
neul principal la fețe 
poloneza Jolantha 
wiez cu 4 p urmată de 
ți ana Voinescu (3,5 p). __
băieți lider este Claudiu Ze- 
locha cu 4 p (1) urmat . de 
Zoran Mateici (Iugoslavia) eu 
4 p. în cele trei openuri dispu
ta înregistrează multe egalități 
în fruntea clasamentului.

(Brazilia) cu
P 

tot(Canada)

Festivalul
șah cu 554

inter- 
de copil 
în tur
co ndute 

Turckzyno- 
Gen-

La

SUB GENERICUL DACIADEI
1 Urmare din pag D

de U.N.C.A.P. în colaborare cu 
C.C. al U.T.C. și C.N.E.F.S., 
fiind de părere, în unanimita
te. că a fost cea mai reușită 
ediție. La succesul disputelor 
si-a adus o însemnată oontri- 
buție Uniunea județeană Bi
hor a C.A.P.. care a asigurat 
actualei manifestări sportive de 
masă un cadru optim de des
fășurare. Iată primii clasați :

FEMININ, 100 m — 1. Ro- 
dica Polocaser (Suceava), X 
Melania Otel (Dolj), X Tfinde 
Barothi (Bihor) ; 800 m — 1. 
Eva Czege (Bihor). 2. Ioana 
Manta (Sectorul Agricol Il
fov), 3. Mihaela Pitigoi (Vîl
cea) ; aruncarea'greutății — 1. 
Eva Ctoiniceanu (Hunedoara). 
2. Maria Stanciu (Gorj), 3. 
Marinela Ivașcu (Sibiu) ; sări-

tura în lungime — 1. - Liliana 
Cocora (Dolj), 2. Eufrosina 
Coștiug (Suceava). 3. Cristina 
Fegedi (Alba).

MASCULIN. 100 m — 1. Ra
du Achim (Satu Mare), 2. Du
mitru Tocilă (Suceava), 3. 
Gheorghe Perșinaru (Dîmbovi
ța) ; 1 500 m — 1. Ștefan Oprina 
(Prahova), 2. Dumitru Neagoe 
(Vîlcea), 3. Ludovic Sarosi 
(Hunedoara) : săritura în lun
gime — 1. Emil Petrean (Vîl
cea). 2. Ovidiu Achim (Satu 
Mare). 3. Cristian Fuiorea 
(Dolj) ; aruncarea greutății — 
1. Minică Stănescu (Dolj), 2. 
Ovidiu Indrei (Bihor). 3. Emil 
LaScu (Arad).

CLASAMENTUL GENERAL 
PE JUDEȚE : 1. Bihor 269 p, 
X Suceava 266 p. 3. Satu Ma
re 259 p etc.

Die GHIȘA — coresp.

activităț 
rii caii 
si Cole 
zat cu 
arbittrilo
nare A, 
bitrilor 
avut lo 
stitulnd 
ducători 
Ioanele 
formanț 
perfecți 
lotul A 
Neamț

Colegi 
un pro 
ce și p 
ratură 
tru exe 
de joc, 
filmate 
campion 
mul tu 
tru ca 
arbitrilo 
vederea 
je de o 
manifes 
echilib 
decizii, 
campion 
internaț 
conduce

idei și 
expuner 
Cea 
al p 
mitetii 
C.C. al 
a.c., cu 
noii cal 
educație

însușire, 
către pa 
a mijlo 
calității 
re a un 
părut n 
de indis 
nor arbi 

Un al 
cursului 
activităț 
natul D 
88, și 
ționaie 
zentată 
giului c 
arătat, 
tivi 
nit 
vederile 
care se 
fotbal, și 
în practi 
pregătiri 
nora din 
aplice.

ARTĂ SI DRAGOSTE FATĂ D‘ a
vine campioană individuală la 
tenis de masă, in întrecerile 
intersecții. La băieți, Ion 
Chiriță, operator de mașini de 
calcul, cîștigă titlul pe ramuri 
la această disciplină, Usr Vale- 
rică Harbuz 
este cooptat 
de lupte al 
orașului.

Campionatul de casă la... ne
lipsitul fotbal creează la fie
care ediție o atmosferă de 
mare rivalitate, dar și de 
mare sportivitate. La finală, 
se vine cu soții, copii și prie
teni, constituiți în galerii, care 
vuiesc pe terenul din Lunca 
ștrandului. Ultima campioană, 
echipa maistrului Berezovschi. 
Apropo de acest sport, cu vreo 
cinci ani în urmă, el și cu 
încă alți inimoși (Marcel Ilie, 
Gh. Holcă, N. Armeanca) au 
pus temelia unei echipe care 
să avanseze spre performanță. 
Directorul întreprinderii a sti
mulat inițiativa oamenilor. Asa 
și-a început echipa drunțul în 
campionatul județean ciștigat 
In 1986. Barajul pentru promo
vare in „C“ a fost ratat, însă, 
la... mustață. In acest an, e- 
Chipa a ieșit din nou campi
oană județeană (cu L Petres' 
cu jucător-antrenor)

a
(Urmare din pag. 1)

Iată, deci, cite sensuri art 
sportul la ST IM AS, aici unde 
exercițiul fizic fi practicarea 
unei discipline sau alteia se 
află cu adevărat la ele... acasă 
(asociație sportivă cu 1200 de 
membri ; președintele — ing. C. 
Pentiuc, fost jucător de fot
bal la Locomotiva C.F.R. Su
ceava). Sigur, aici n-am găsit 
performanțe spectaculoase, de 
răsunet, dar am găsit tineri și 
tinere cu preocupări dintre 
cele mai diverse pe plan spor
tiv, care la scara întreprinde
rii tint totuși remarcabile. 
Peste 300 de fete de .la gra
vură execută zilnic repriza de 
gimnastică, de care răspunde 
subinginera Zenica Croitoru 
(C.J.E.F.S.-ul confirmă hărni- 

■ cia și seriozitatea cu care se 
desfășoară această acțiune în 
sprijinul producției). Un sti
clar-suflător, Ion Achelăriții 
(fost jucător la Dinamo Bucu
rești, pe timpul stagiului mili
tar) creează o echipă de oi- 
niști, care, in scurt timp, iji 
înscrie in palmares un loc II 
in întrecerile Daciadei, etapa 
pe județ. O desenatoare teh
nică, Gina Constantinescu, de-

(suflător la țeavă) 
in lotul divizionar 
clubului-fanion al

puncte 
clasată ( 
ca in... 
acum in 
curea Ci 
periment 
mai ami 
re, lacri
tă atmo 
cat: „D 
să mai 
te ! Viat 
tul se v

Toți g 
care pra 
c.'fcfJe n 
pllFe fo 
iubitorii 
astfel d
întrecerii 
fondistul 
sistul C 
— instal 
flător la 
drumeții, 
locuri i 
chiar și
tură de... 
start est 
tul este 
rit nece 
eonducăt
STIMAS,



PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI
DIVIZIEI NAȚIONALE A-EDIȚIA 1988/1989♦

tionare de la Piatra Neamț

ACȚIUNE PENTRU
ȚIREA ARBITRAJELOR

ETAPA I : 20 AUGUST
Inter Sibiu 
F.C. Argeș 
Rapid 
Steaua 

ul Galați 
Constanța

S.G Bacău 
Victoria 
F.C. Bihor

ka&itățirii 
K ridică
tor. F.R.F. 
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torii de 
sau alte 
fără și 
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Un nou 

dcă spor- 
de spi

țe zicea 
prinderii 
vieții și

central al arbitrilor va aplica 
strict o serie de măsuri pen
tru îmbunătățirea nivelului ar
bitrajului, pentru eliminarea 
lipsei de fermitate, de corecti
tudine în aplicarea prevederi
lor regulamentului. în planul 
de măsuri sînt prevăzute, de 
asemenea, în afara cursurilor 
de care am amintit, reciclări 
periodice, urmărirea arbitraje
lor de către observatori com- 
petenți, întocmirea unor cri
terii de apreciere a arbitraje
lor pe baza cărora să se e- 
fectueze retrogradări din toate 
loturile, măsuri menite să îm
prospăteze corpul arbitrilor cu 
elemente tinere, bine pregătite, 
cu o comportare ireproșabilă, e- 
lemente menite să fortifice 
grupul arbitrilor de elită, efec
tuarea delegărilor la meciuri 
pe baza schemelor stabilite pe 
computer și altele.

Pe aceeași linie, a efortu
lui pentru creșterea calității 
arbitrajelor, s-au situat refe
ratele pe teme privind apli
carea uniformă a regulilor de 
joc ; folosirea corectă a for
ței fizice; jocul și atacul co
rect asupra - portarului ; anti
ciparea fazelor în arbitrajul din 
cadrul jocului de fotbal; legea 
avantajului — asigurarea con
tinuității și echității în joc.

Totodată, s-au făcut infor
mări privind cele mai recente 
decizii ale lui International 
Board și îndrumările tehnice 
ale Colegiului central.

în încheierea cursului s-au 
făcut referiri la gravele ca
rențe manifestate în ultimul 
timp de unii arbitri. Față de 
acestea, s-a subliniat cu tă
rie că se impune trecerea cu 
hotărire la o acțiune energică 
de îmbunătățire a arbitrajului 
la toate categoriile competi
tionale, dar. în special, la cele 

de performanță. De asemenea, 
s-a insistat asupra principale
lor mijloace și căi pentru creș
terea calitativă a arbitrajelor, 
cursul de perfecționare avînd 
un rol important în obținerea 
unor ameliorări pronunțate a 
conducerii . jocurilor din cam
pionatul intern și a celor in
ternaționale la care sînt de
legați arbitri din țara noastră.

Pompiliu VINTILĂ

ETAPA A

- „U" Cluj-Napoca
- Sportul Studențesc
- Flacăra Moreni
- F.GM. Brașov
- Corvinul
- A.S.A. Tg. Mureș
- Dinamo
- F.G Olt
- Univ. Craiova

ll-a : 28 AUGUST
„U" Cluj-Napoca 
Sportul Studențesc 
Flacăra 
F.C.M. Brașov 
Corvinul 
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo 
F.C. Olt 
Univ. Craiova

ETAPA A lll-a: 31.VIII-3.IX

F.C Argeș 
Rapid
Steaua
F.C. Constanța 
S.G Bacău 
Oțelul
Victoria
F.C. Bihor 
Inter

Inter
F.G Argeș 
Rapid 
Oțelul
F.C. Constanța 
S.G Bacău
Victoria
F.G Bihor
Sportul Studențesc - Flacăra

ETAPA A IV-a

F.C. Olt
Univ. Craiova
„U“ Cluj-Napoca 

F.C.M. Brațov 
Steaua
A.S.A. Tg. Mureș 
CarvifHil
Dinamo

11 SEPTEMBRIE

Dinamo 
F.C. Olt
Univ. Craiova

- Rapid
— Sportul Studențesc
- „U* Cluj-Napoca

ETAPA A Vll-a : 25 SEPTEMBRIE
Inter
F.C. Argeș
Rapid
S.C. Bacău
Victoria
F.C. Bihor 
„U* Cluj-Napoca 
Sportul Studențesc 
Un». Craiova

ETAPA A
Steaua
Oțelul
F.C. Constanța 
Flacăra
F.C.M. Brașov 
Corvinul
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo
F.C. Olt

Vill a : 28.IX-2.X

ETAPA A IX-a : 9 OCTOMBRIE

F.C. Constanța
S.C. Bacău
Victoria
Flacăra 
F.GM. Brașov
Corvinul
ASA. Tg. Mureș

ETAPA A XIII-a

»
- Sportul Studențesc
- F.C. Argeș
- Inter
- F.C. Brhor
- Univ. Craiova
- Dinamo
- F.C. Olt

16-19 NOIEMBRIE
- F.G Bihor
- Victoria
- S.G Bacău

F.G Argeș 
Rapid
■U* Cluj-Napoca •- F.G Constanța 
Sportul Stud lențesc — Oțelul 
Corvinul
Dinamo 
F.C. Oft 
Univ. Craiova .

ETAPA A XlV-a : 27 NOIEMBRIE

— Flacăra
- A.S.A. Tg. Mureș
- F.GM. Brașov
— Steaua

- Flacăra
- F.G Olt
- »U" Cluj-Napoca
- Uni». Craiova
- Sportul Studențesc
- R
- F
- Dinamo
- Corvinul

ETAPA A XV-a : 30.XI-3.XII

Steaua
Flacăra
F.GM. Brașov
Corvinul
A.S.A. Tg. Mureș
Dinamo
F.C. Olt
Univ. Craiova 
„U" Cluj-Napoca

ETAPA A V-a
Inter
F.C. Argeș
Rapid
Oțelul
S.C. Bacău
Victoria
F.C. Bihor
„U“ Cluj-Napoca
Sportul Studențesc

ETAPA A Vl-a
Steaua
F.C. Constanța 
Flacăra
F.C.M. Brațov 
Corvinul
A.S.A. Tg. Mureș

- Oțelul
- F.G Constanța
- S.G Bacău
- F.G Bihor
- Victoria
- Inter
- F.C. Argeș
- Rapid
- Sportul Studențesc

: 14 SEPTEMBRIE
- Corvinul
- Dinamo
- F.C. Olt
- F.C. Constanța
- Steaua.
- F.C.M. Brașov
- A.S.A. Tg. Mureș
- Flacăra Moreni
- Univ. Craiova

: 17 SEPTEMBRIE
- Victoria
- S.C. Bacău
- Oțelul
- F.C. Bihor
- F.C. Argeș
- Inter

ETAPA A X-a t 12 OCTOMBRIE

Steaua
Oțelul
F.G Constanța 
S G Bacău
Flacăra 
F.C.M. Brașov
Corvinul
A.S.A. Tg. Mureș
Dinamo

ETAPA A Xl-a
Inter
F.G Argeș
Rapid
F.C. Bihor
„U“ Cluj-Napoca 
Sportul Studențesc 
Dinamo
F.C. Olt 
Univ. Craiova

Dupâ dubla partida a semifinalei ,Jupei Balcanice

- Rapid
- Inter
- F.G Argeș
- F.G Bihor
- Victoria
- Sportul Studențesc
- Univ. Craiova
- „U* Cluj-Napoca
- F.C. Olt

! 5-6 NOIEMBRIE
- S.C. Bacău
- Oțelul
- F.C. Constanța
- Victoria
- F.C.M. Brașov
- Steaua
- Flacăra
- Corvinul
- A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A Xll-a : 13 NOIEMBRIE
Steaua
Oțelul

- „U* Cluj-Napoca
- Rapid

UN NEDORIT „RECORD * DE CARTONAȘE GALBENE Șl ROȘII
Această prelungită ediție a 

Cupei Balcanice intercluburi a 
intrat în fazele superioare. 
Cele două reprezentante ale 
fotbalului nostru s-au compor
tat bine în grupele din care 
au făcut parte și au obținut 
dreptul să dispute dubla par
tidă din semifinale.

Dar, mai Întâi, să amintim 
rezultatele obținute de ele. 
CORVINUL: 2—0 șl 1—1 cu 
Dinamo Tirana; 2—2 și 5—2 cu 
Eskișehir (Turcia) și locul 1 
în serie; F.C. ARGEȘ: 0—2 și 
4—2 cu P.A.O.K. Salonic, 2—0 
și 2—1 cu Slavia Sofia, 2—0 și 
0—0 cu Luftetarl (Albania) și 
locul 1 în serie, din care s-a 
mai calificat și echipa sofiotă.

Așa au ajuns Corvinul și 
F. C. Argeș în semifinale, unde 
aveau să se întîlnească, urmînd 
ca in cealaltă semifinală să 
joace Slavia Sofia și o altă e- 
chipă bulgară, pe care s-o sta
bilească federația din țara ve
cină !l Ciudățenii de regulament 
și organizare. Dar nu ultimele, 
în criză de timp, pentru că 
erau aflate în pregătiri la 
Miercurea Ciuc, Corvinul și 
F. C. Argeș au hotărît să joace 
în această zonă cele două me
ciuri. Miercurea trecută, la M. 
Ciuc, a fost gazdă F.C. Argeș. 
Rezultatul: 1—1. Sîmbătă, la 
Odorheiul Secuiesc, a fost rîn- 
dul Corvinului să se considere... 
gazdă. în această situație, se 
punea problema criteriilor de 
calificare, pentru că nimeni nu 
le cunoștea, iar federația nu a 
avut nici un trimis la aceste 
partide oficiale» Așa stând lu
crurile, înaintea jocului de la

Odorhei, ■ echipele și arbitrul 
Ad. Porumboiu au stabilit de 
comun acord... regulamentul: 
dublîndu-se golul din... depla-, 
sare, ea în cupele europene, la 
O—O se califica Corvinul; la 
2—2, F. C. Argeș, iar la un e- 
ventual 1—1 s-ar fi jucat pre
lungiri și s-ar fi apelat și la 
penalty uri. Dar n-a mai fost 
nevoie, pentru că în al doilea 
joe a cîștigat F. C. Argeș eu 
1—0. Și la Miercurea Ciuc, și 
la Odorhei, prin grija C.J.E.F.S. 
Harghita și a organelor locale, 
Cele două echipe au avut con
diții excelente de pregătire și 
joc, pc eelc două stadioane su
prafețele de joc fiind mai bune 
decît la unele terenuri de Di
vizia B și chiar A, în special 
Ia Odorhei. Numai că jocurile, 
îndeosebi cel de sîmbătă, au 
lăsat de dorit. Sîmbătă, rapor
tul de șuturi a fost de 10—6 
pentru ' F. C. Argeș. pe 
poartă 4—1, iar la cornere 4—0. 
Da, meciurile acestea nu s-au 
potrivit cu perioada de pregă
tire, în care noii antrenori 
caută formula de echipă pentru 
viitorul campionat. Abia după 
pauză s-a mai jucat ceva și, 
surprinzător, deși era în infe
rioritate numerică, Argeșul a 
dominat mai mult și a obținut 
victoria, grație, în primul rînd, 
unei superioare puteri de luptă 
și surplusului de experiență 
față de un Corvinul cu mulți 
jucători tineri în rînduriie sale.

Primite cu mult interes de 
iubitorii fotbalului din această 
„zonă a hocheiului pe gheață", 
cele două echipe de Divizia A 
au rămas însă datoare pe pla-

Corvinul; la

nul prestației (cu deficiențele 
datorate, cum spuneam, acestei 
perioade, cind echipele abia an 
început jocurile de omogeni
zare) ți mai ales pe cel al 
DISCIPLINEI. Cele două jocuri 
au generat mari și neașteptate 
ambiții în rînduriie celor dona 
echipe, dar de aici si oină la 
ceea ce s-a întâmplat pe teren 
e o cale de neînțeles și de 
neadmîs. S-a stabilit, de fapt, 
un nedorit „record": în cele 
două intilniri s-au acordat, jus
tificat, 8 cartonașe galbene și 
5 roții (Voicu, Gabor, Bănuți, 
Vlădoiu, Suciu), pentru faulturi 
repetate, loviri fără balon, scul- 
parea adversarului, la care s-a 
mai adăugat și grava acciden
tare a lui Burlan. Apreciem 
atitudinea critică pe care au 
avut-o fată de propriii jucători 
președintele de onoare al clu
bului Corvinul, Gelu Simoc. 
antrenorul 1. V. Ionescu, sau 
antrenorii lui F. C. Argeș, D. 
Nicolac-Nicusor și T. Dima. E 
de așteptat însă ca cele două 
cluburi să analizeze serios cele 
întâmplate la aceste partide, 
mai ales că sezonul competi- 
țiqnal nici nu a început.

Acum, F. C. Argeș așteaptă 
finala. Cind se joacă ? Nu se 
știe, pentru că abia spre sfir- 
șitul lunii se va întruni comi
tetul - balcanic de organizare. 
Pînă atunci (poate) vom afla și 
cea de a doua finalistă a între
cerii™

Constantin ALEXE

/

F.G Argeș
Rapid
,U" Cluj-Napoca 
Sportul Studențesc 
Flacăra
Corvinul

F.G Olt 
Urwv. Craiova

Inter
F.G Bihor
S.C. Bacău
Victoria
A.S.A. Tg. Mureș 
F.GM. Brașov
Steaua
F.C. Constanța 
Oțelul

ETAPA A XVI-a ;11 DECEMBRIE
Inter
F.C. Argeș
Steaua
Oțelul
F.C. Constanța 
S.G Bacău 
Victoria
F.C. Bihor
F.C.M. Brașov

— Rapid
— Flacâra 

. - Corvinul
- F.C. Olt
- Dinamo
— Univ. Craiova
- „U“ Cluj-Napoca
— Sportul Studențesc
- A.S.A. Tg. Mureș

ETAPA A XVII-a : 14 DECEMBRIE
Rapid - F.C. Argeș
„U“ Cluj-Napoca ’ — F.C. B’.’ior 
Sportul Studențesc — Inter 
Flacăra 
Corvinul
A.S.A. Tg. Mureș 
Dinamo 
F.G Olt 
Univ. Craiova

- F.C.M. Brațov
- F.C. Constanța
- Steaua
- Oțelul
- S.C. Bacău
- Victoria

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE
I.C.I.M. BRAȘOV — F.C.M. 

BRAȘOV 1—1 (•—«). Au marcat : 
L Drăgan (mia. 8S), respectiv S. 
Drăgan (min. 81). F.C.M. : Pol- 
gar — Comăneseu, Pătru, E. Mol
dovan, Pîrvu — Avădanel, S. _ . ----------- Andrașl,

' jucat 5
Pîrvu — Avădanel, 

Drăgah, Selimesl 
Terheș Barbu. Au mai . 
Santa, Todertu, Șulea, Naghl, 
Gbergu, Caclureae. St. Vasrie. 
(C. Gruia, eoresp.).

McTBOM BRAȘOV - ȘIRETUL 
PASC—J î—8 (2—«). A Înscris : 
Lăcătașu (min. 13 și 28). (G. Ca
rol, eoresp.).

LMJL.S.A SF. GHEORGHE — 
RAPID BUCUREȘTI S—3 (•—2). 
Golurile au fost realizate de VI- 
Hkov (min. 73), L Gheorghe (min. 
83), Cintae (oain. M, autogol),

respectiv Marinescu (min. 17), 
Matei (min. 41) și Ciolponea 
(miin. 78).

„U“ CLUJ-NAPOCA — T.H.C. 
CAIRO 5—1 (2—1). PrHna parti
dă disputată de „șepcile roșii" 
pe propriul teren ta această pe
rioadă. Victorie clară, dar repli
că slabă a oaspeților. Golurile aii 
fost tascrise de Boeru (min. 18), 
pojar (min. 35), Cr. Sava (min. 
49), Stoica (min. 68), Muntean 
(min. 88), respectiv Daout (min. 
17). „U“ a utilizat următoarea 
formație : Mia — Pojar. Neamțu, 
Pontai. Baco? — Doboș, Stoica, 
Bănică — Cr. Sava, Biro I, Boe
ru. Au mal jucat : Caval, Cadar, 
Blăga. T Florin Teodoreseu. I. 
Moldovan, Popescu, Muntean. p. 
Lespue — eoresp.).

< YY Y
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SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
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HANDBALISTELE NOASTRE PE LOCUL DOI LA VILNIUS

Campionatele Europene de tenis de masa pentru juniori

ECHIPELE ROMÂNIEI ȘI-AU ASIGURAT PRIMELE MEDALII

MOSCOVA, 1 (Agerpres) — 
Turneul international feminin 
de handbal de la Vilnius, a 
luat sfirșit cu victoria echipei 
U.R.S.S. care a totalizat 10 
puncte, urmată de România — 
7 p„ R.S.S. Lituaniană — 5 p., 
Selecționata olimpică a S.U.A. 
Si echipa R.S.F.S. Ruse — cite

4 p.. U.R.S.S. tineret — Op.
In ultima zi a competiției, 

au fost consemnate următoare
le rezultate : U.R.S.S. — Româ
nia 21—17 (11—9) ; Selecționata 
olimpică a S.U.A. — R.S.S. 
Lituaniană 25—21 (13—5),
R.S.F.S. Rusă — U.R.S.S. ti
neret 22—21 (10—12).

SAHISTA EUGENIA GHINDA IN PLUTONUL FRUNTAȘ 
LA TURNEUL DIN POLONIA

NOVI SAP, 1 (prin tekfo*. Ar 
la ărimisul nostru special), 
întrecerile celui de al 31-lea 
Campionat European per.u-a 
juniori și cădeți la tenia d» 
masă au continuat «cb ae*- 
nul unui interes cnesrind la 
această luptă pentru cu loc rif 
mai bun pe podium se află s- 
echipele de juniori, joaiaar* 
$1 cadete ale BonisăeL 
la ora transmissei >»-
nioarele și cadeieie a:~rsi=<- 
du-și deja un loe pe p>in=rcl 
celor maj bune echipe .-osc - 
nentale.

Să începem cronica 
mul cadetelor. cele care. hrtA. 
au avut ca ’ adversare furnic
ile Italiei. Poloniei fi t’R-SS 
La ora 8J5O. Ionela Canari M 
Georgeta Cojocari au mtsat 
la masa de joc in ,-or-nî~ la 
jucătoarelor italiene. ambstism- 
6e. dar care, cu toată dl—e—a 
nu au putut faoe față 
relor noastre, mult mai stăji- 
ne pe repertoriul tehr.jco-tcc- 
tic, ceea ce le-a adus victoria 
eu 3—0. Dacă acest succes era
previzibil, un meci
greu era cel cu sdecttosata 
Poloniei, invingâtoarea urmird 
să urce pe podium. A fost o

patru echipe ale Europei o vor 
susține noaptea tîrziu.

Ratînd prezența in partea 
superioară a clasamentului, 
cadeții se află în poziții de 
mijloc.

Așadar, marți vor fi cunos
cute noile campioane europe
ne, printre care sperăm să se 
afle și echipele României.

Emanuel FANTANEANU

VARȘOVIA, 1 (Agerpres). 
Turneul internațional feminin 
de săh desfășurat în orașul po
lonez Nalenchowe s-a încheiat 
cu victoria maestrei sovietice 
Tiuala Kasoșvili care a totali
zat 9.5 puncte din 11 posibile. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat în ordine Irina Levitina 
(U.R.S.S.), 8,5 p, Ivona Swec- 
zik (Polonia) — 7 p. Eugenia 
Ghindă (România) — 6.5 p.

Vesmina Sikova (Bulgaria) si 
Anetta Wagner (R.D.G.) — ci
te 6 p, Ildiko Szalai (Ungaria) 
— 5 p etc.

In concursul masculin, pe 
locul întîi s-au clasat An- 
donov (Bulgaria) și Boi tkeviei 
(U.R.S.S.). cite 8,5 p din , 13 
posibile, urmați de Przevoz- 
miak (Polonia). — 8 p. Pet- 
kevici (U.R.S.S.) — 7,5 p. So- 
lojenkin (U.R.S.S.) — 7 p. Dan 
Bărbulescu (România) — 6,5 p.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • P£

i

J

ALTE DOUA EXEMPLE

ATLETISM a tn cadrul con
cursului de la Caorle (Italia), a- 
tletul american Larry Myricks a 
cîștigat prol a de săritură în 
lungime, cu 8,31 m, Iar coechi
pierul său Hollis Conway s-a si
tuat pe primul loc la săritura tn 
Înălțime. cu 2 33 m. Alte rezul— 
•-ate : mascul-n : 200 m : Jeffer- 
s5a (S.U.A.) — 20,86 : 300 m :
Barbosa CB razii: a) — 1:48,35 ; fe- 
~.nn : aruncarea discului : Hil
da Ramos (Cuba) — 64.32 m ; 
-■ m : Mary OmyaH (Nigeria) 
U.7Î • Cu n-ilejul unul concurs 
Aesfli — st ia Kiev, atleta sovie- 
-ră Eena Nikolaeva a stabilit 
oa nc-s reec-d mondial tn proba 
de :• te» ~ars ca timpul de cxc

CICLISM a Etapa a doua a 
Turata4 PortagaMef a revenit ru
tierului por-zbez V. Fernandez. 
taTOglssra- pe distanta de 19» km

cu timpul de 4h 47:25. în clasa
mentul general conduce John 
Carlssen (Danemarca), urmat 1a 
10 secunde de Jorje Silva (Por
tugalia). a Cea de a 45-a ediție 
a Turului Poloniei a revenit ru
tierului polonez Andrei Mejer- 
zewskl. urmat In clasamentul 
final de sovieticul Tamesalu. la 
41 secunde. Dintre concurenții 
români primul s-a clasat Mlhal 
Ald’ilea la 21 minute față de li
der. Pe echiDe a cîștigat forma
ția Legla Varșovia. Ultima e- 
tapă. » 7-a. disputată contracro- 
nometru individual la Varșovia 
s-a încheiat cu victoria iul D. 
Abdușaparov (U.R.S.S.), înregis
trat pe 31 km în 40:24.

ȘAH • In runda a patra a 
campionatului unional ce se des
fășoară la Moscova, lusupov a 
pierdut M Ivanciuk. iar partidele 
Kasparov — Sokolov. Hallfman —

SCURT • PE SCURT
Gavrikov Einhorn <— Gurevid 
s-au încheiat remiză. în clasa- 
sament conduce Garri Kasparov, 
cu 3 p.

TENIS • în finala turneului 
feminin de la Hamburg, șteffl 
Graf (R.F. Germania) a între
cut-o cu 6—4, 6—2 pe Katerina
Maleeva (Bulgaria). • Austria
cul Thomas Muster a terminat 
învingător în turneul de la Bor
deaux, în finala căruia l-a între
cut cu 6—3, 6—3 pe Ronald Age- 
nor (Haiti).

VOLET Desfășurat la Bor- 
mio (Italia), Campionatul Euro
pean pentru juniori a fost cîștigat 

* de selecționata U.R.S.S., care a 
întrecut în finală cu scorul de 
3—2 (15—10, 12—15, 1—15, 15—10.
15—9) echipa Italiei. în partida 
pentru locurile 3—4, reprezentati
va Bulgariei a dispus cu 3—1 de 
for^Dția Poloniei.

Iubim sportul, azi un de
mers cu dimensiuni planetare, 
pentru nenumăratele Iul fru
museți. care îl înalță la‘ rang 
de spectaco., de artă. O artă 
cu u" mesaj aparte („proiect 
uman realizat*, cum o defi
neau. plastic și exact. I. Neac- 
șu și M. Ene în „Educație șl 
autoeducațle în formarea per
sonalității sportive". Editura 
Sport-Turism, 1987). în Inte
riorul căreia, zămislind-o, 
mul se descoperă 
pe sine șl el nu e 
decît ceea ce poate 
șl nu are decît ceea 
ce a luptat să albă.

Dar îl mai Iubim v. _____
înaltele lui valori etice, pen
tru pildele Iul de fair-play șl 
loialitate, despre care a de
pus mărturie lnconfundabllă 
șl Albert Camus, Premiul No
bel pentru literatură, recu- 
noscînd că „datorez sportu
lui to. ce știu mai sigur des
pre morală șl obligațiile oa- 
menilcr". Dacă revenim asu
pra temei, șl nu vom înceta 
să revenim, o facem tocmai 
pentru a sublinia că sportul 
rămîne (și) un superb exer
cițiu de noblețe dintre cele 
mai emoționante. Iată, din a- 
ceariă sferă, alte două exem
ple recente, pe care ne vom 
margin' să le relatăm, neîn- 
cărcînduje de comentarii.

...Se disputau, la Blelsko 
Biala. „naționalele" de moto- 
ciclism ale Poloniei. Miroslaw 
Misztala din Kielce, unul din
tre favoriți, se distanțase, 
cînd a băgat de seamă că 
unul dintre principalii săi 
adversari, tînărul și talenta
tul Grzegorz Wieczorek, s-a 
împotmolit în noroi (ploua 
de două zile), nereușind să 
reintre tu traseu. In situația 
lui Misztala, altul ar fi răsu-

LOTUL REPREZENTATIV 
AL ROMÂNIEI - 

WAREGEM 2—0 (1-0)
flat, poate, ușurat și șl-ar fi 
văzut de drum. Dar Misztala 
n-a procedat așa : el a cobo- 
rît de pe motocicletă șl, cu 
prețul a 4 minute, l-a ajutat 
pe Wieczorek să iasă din Im
pas. Urmarea î Wieczorek a 
terminai cursa pe locul 4. Iar 
Misztala pe 9 1

etapa a 12-a a Turului 
al Franței, reputatul 
irlandez Sean Kelly 
altele. învingător al 

Vueltel 198® a 
pierdut 23 de minu
te, sosind al 95-lea I 
Mal erau de stră
bătut alte 1* eta- 
lupta pentru supre- 
șlmpliflcase : Kelly

...în
ciclist 
rutier 
(între

șl pentru pe. dar 
matte se ---- ------ --------
nu mai avea nici o șansă! „A 
fost, a declarat el, nu fără 
mîhnlre, cea mal proastă zi 
din cariera mea. Unii ml-au 
spus că ajunsesem atlt de alb 
la fată de parcă ml-aș fi fă
cut o mască din zăpada de 
ne vîrfurlle muntoase înveci
nate (n.n. Col de la Made
leine, 1981 m). Se poate, dar 
n-am nici o explicație șl nici 
o scuză. Pe cîtiva kilometri 
numai, am pierdut un întreg 
Tur I Nu mă retrag însă (n.n. 
ca Fignon sau Vanderaerden). 
Continui pentru că nu-mi 
stă în obicei să abandonez. 
Greșelile ml le plătesc sin
gur*. SI ..monstrul sacru* 
numit Kelly a rămas în șa 
ntnă pe Champs Elvsecs. fără 
glorie naufragiat în pluton. 
Luptînd însă pînă la capăt...

□ouă exemple, poate nu 
cele mal semnificative, în 
măsură însă să . demonstreze 
că sportu. e — si trebuie să 
fie — „nrolect uman realizat* 
cu toate luminile de aici de
curgând.

Ovidiu IOANIJOAIA
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MECIURI DIRZ DISPUTATE
(Urmare din oao 1)

vească nâpraznic, dar multe 
dintre tentativele sale s-au 
terminat în... corzi, deoarece 
adversarul său a evitat cu di
băcie loviturile în forță ale 
lui Iancu. în rundul secund. 
Vasilache a început să prindă 
curaj, a răspuns tot mal cu
rajos și precis la provocările 
omului din față și a trecut la 
conducerea „ostilităților" prin 
contre de stînga recepționate 
cu stoicism de bucureștean. 
Ultimul rund a avut același 
aspect și cum Iancu n-a găsit 
lovitura de k.o. Vasllache a 
cîștigat la limită 3—2! Meci 
frumos, spectaculos, la pană. 
Campionul Daniel Dumitrescu 
iDinamo) a întîlnit în Marian 
Preda (Metalul Tîrgoviște) un

adversar destul de curajos, dar 
numai această calitate nu a 
fost suficientă pentru a-i pune 
probleme dinamovlstuluL Du
mitrescu a boxat cu siguranță, 
superioritatea sa concretizîn- 
du-se prin trei k.d.-uri supor
tate de Preda care tn final 
a fost abandonat.

A urmat un alt stilist al 
botului nostru, campionul ca
tegoriei semiușoară. Daniel 
Măcran (Steaua). Fostul cam
pion mondial de juniori șl-a 
onorat cu ușurință - cartea de 
vizită In fața Iul DoruGheor- 
ghieș (Voința P. Neamț), un 
sportiv dîrx, dar care a fost 
depășit categoric prin tehnica 
suDerioară a stelistului. Cam
pionul mondial de juniori 
Francisc Vaștag se pare că nu 
va avea adversar care să-i 
îngreuneze mult tentativa de

• Preliminariile C.M. ’90 intră în actualitate • Bor
deaux, Monaco și... Lens, victorii în deplasare I • Cinci 
remize (patru... ,,albe"l) in campionatul R. F. Germa
nia • Echipa Braziliei, la al doilea „egal** in Europa
LA LILONGWE (MALAWI), în 

meal pentru preliminariile Cam- 
plonatulu Mondial, selecționata 
Malawi a întrecut cu scorul de 
3—1 (2—1) formația Ugandei. Go
lurile au fost însorise de Chlrwa, 
Kaylra, Waya, respectiv Moklrl.

MECIURILE din etapa a 4-a a 
campionatului Franței s-au în
cheiat cu următoarele rezultate : 
St. Etienne — Lens 2—4 ; Nisa
— R.C. Paris 3—2 ; Caen — A.S. 
Monaco 0—3 ; Paris St. Germain
— Nantes 1—0 ; Toulon — Can
nes 3—0 ; Auxerre — Metz 2—1 ; 
Lille — Girondină Bordeaux 0—1; 
Toulouse — Olymplque Marsilia 
0—0 ; Sochaux — Laval 3—0 ; 
Montpellier — Strasbourg 1—0.

REZULTATE înregistrate în 
etapa a doua a campionatului 
R, F. Germania : S.V. Hamburg
— Borussia Dortmund 0—0 : VfB 
Stuttgart — Hanovra 2—1 ; Bayer 
Leverkusen — Borussia M3n- 
chengladbach 3—1 ; Karlsruhe — 
Bayern Miinchen 2—1 ; Eintracht 
Frankfurt pe Main — Kickers 
Stuttgart 1—2 ; VfL Bochum — 
St. Pauli 0—0 : F.C. NQrnberg — 
F.C. Koln 0—2 ; Bayer Uerdta- 
gen — Mannheim 0—0 ; F.C. Kai
serslautern — Werder Bremen 
0—0.IN CONTINUAREA turneului 
pe care 1’ întreprinde în R.F. 
Germania. Olympiakos Pireu a 
jucat ’a Heidelberg eu formația 
locală. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 5—0 (4—01 în favoarea 
oaspeților.

AFLATA IN EUROPA, echipa 
Braziliei a jucat la Stockholm,

în prezenta a 35 000 de spectatori, 
cu selecționata Suediei. Partida 
s-a încheiat la egalitate, 1—1 
(1—0). Au marcat Jorginho (min. 
27), respectiv HelIstrOm (min. 85).

TURNEUL DE LA SOFIA a 
fost cîștigat de echipa bulgară 
Vitoșa, care a întrecut ta finală 
cu scorul de 3—1 (2—0), forma
ția Dynamo Berlin. Au marcat 
MItarski (2), Iskrenov, respectiv 
Schultz.

în medul pentru locul 3, Real 
Zaragosa a întrecut cu scorul de 
5—3 (după executarea loviturilor 
de la II m), pe Dinamo Bucu
rești. La sfîrșitul timpului regu
lamentar, scorul a fost 1—1 (go
luri înscrise de Răducioln min. 
22 și Juanlto, min. 62).

In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în Belgia, 
Lotul nostru reprezentativ a 
întîlnit, duminică seara, echipa 
Warcgcm (locul 4 în campio
natul trecut) pe care a între
cut-o cu 2—0 (1—0), prin punc
tele înscrise de Lăcătuș și Ro- 
tariu.

Astăzi, fotbaliștii români vor 
juca la Gând, în compania echi
pei locale, iar mîine, miercuri, 
la Liferse.

ÎN MECI pentru „Cupa Cam
pionilor Asiei" echipa Pahang 
(Malayezia) a întrecut cu scorul 
de 2—1 (0—0) formația Singapore.

INTR-O PARTIDA amicală dis
putată la Miami (Florida), echi
pa columbiană Deportivo Call a 
învins cu scorul de 2—1 (1—0)
selecționata S.U.A. Au asistat 
peste 2» 000 de spectatori.

a deveni campionul de seniori 
al țârii. I-a fost suficientă o 
singură serie pentru a-1 obliga 
pe antrenorul lui Cristian Zam
fir (Metalul Plopeni) să arun
ce prosopul tn ring tn semn 
de cerere a abandonului ele
vului său. Tot la această ca
tegorie. Costică Doican (Praho- 
va-A.S.A. Ploiești) a obținut 
o victorie extrem de rapidă, 
prin k.o. in prima repriză, tn 
fața lui Gheorghe Sava (Me
talul Oțelul Roșu), astfel că 
următoarea partidă dintre Vaș
tag și Doican se anunță destul 
de interesantă. Alte rezultate, 
semimi jlocie : A. Pataki
(UNIO Sato Mare) b.p Gh. 
Stan (Rapid;. Gh. Plrvănescu 
(A.E.M. Timișoara) b.p. AL Tri
poli (C.S.M. Cluj-Napoca) ; 
mijlocie : M. Turcu (Progresul 
Brăila) b.p. Gh. Encună (C.S.M. 
Borzești) : grea : D. Beșliu 
(C.SAf. Drobeta-Tr. Severin) 
b.ab. 2 D. Iancu (Constr.Craiova).

PE URMELE LUI ALTAFINI?
Presa italiană nu are nici un fel de dubli ta a aprecia care este 

transferul anului ta Peninsulă. Opinie, deci, ta bloc : cel al lui 
Alessandro Aitobelll, care, cel puțin pentru un sezon, va îmbrăca 
tricoul alb-negru al Juventusulul. Surpriza, pentru că despre așa 
ceva este vorba, este generată, ta primul rînd, de faptul că- Inte
rul a putut ceda un jucător valoros care acum, lată, întărește rîn- 
duriie uneia dintre contracandidatele la titlu I Cu atlt mai mult, cu 
cît clubul milanez avea trista experiență a schimbului (cu Juven
tus), Boninsegna—Anastasi, de acum un deceniu și jumătate. 
Atunci, ta timp ce Boninsegna, care (ca șl Aitobelll) pleca spre To
rino la 33 de ani. renăștea ta atacul lui Juventus, steaua lui Anas
tasi a continuat vertiginos să apună sub culorile Interului, eeea ce 
nu a adus tlfosi-Ior din Milano decît regretul pentru despărțirea de 
Boninsegna...

Pentru viitorul sezon. Trapattoni nu a făcut nici un secret din 
intenția de a-i trece pe Aitobelll pe banca de rezerve, fiind deci 
limpede că nu va conta pe serviciile sale decit ta eventualitatea 
accidentării unuia dintre titularii liniei de atac. Postură care, poate 
nici nu mal trebuie s-o ■ spunem, era departe de a-1 incinta pe Alto- 
belli. în consecință, acesta n-a stat deloc pe gîndurl atunci cînd 
Agnelli, patronul Iul Juve, i-a solicitat serviciile. „Cine ar fi crezut, 
mărturisește ex-milanezul, că după 11 sezoane petrecute sub culorile 
Interului, unde am avut parte de multe satisfacții, am să iau dru
mul tocmai eternei rivale Tot ce-ml pot dori acum este să iz
butesc să iau totul de la capăt. Am Încrederea că integrarea ta for
mație se va produce cit mal rapid, ea atlt mal mult eu cit actualii 
mei antrenori (n.n. Dino Zoff și Gaetano Sclrea) na stat decit doi 
buni prieteni și foști colegi de națională, eu care am împărțit atitea 
clipe fericite, printre care și cea a etștigărU unui titlu de campion 
al lumii*.

La aproape 33 de ani. pe care 11 v« împlini In toamnă. Aitobelll 
începe deci o viață nouă. „Șl de ce n-aș reuși 2, răspunde el celor 
mai puțin optimiști. Atlta vreme elt AltafinL la 25 de ani, a avut 
tăria șl curajul s-o ia de ia zero și să facă să se vorbească numai 
despre el an sezon întreg, prin golurile sale miraculoase, de ce n-aș 
izbind! șl en î„*.

Cum Juventus înseamnă întotdeauna o ștachetă cît se poate de 
ridicată, este clar că pentru Aitobelll despărțirea de Inter nu con
stituie citași de puțin un prim pas spre retragere.

Mihai CIUCA

• STEAUA. PREZENTA LA 
„TROFEUL JOAN GAMPER*. în 
zilele de 23 șl 24 august, campi
oana țării noastre, echipa Steaua 
București, va participa la „Tro- 
feo Joan Gamper*, competiție 
tradițională -are se dispută la 
Barcelona, anual. ta memoria 
fondatorului clubului catalan.

La „patrulater" mai narticloă 
renumitele formații P.S.V. Eind
hoven, proaspăta campioană a

Europei, Penarol Montevideo șl, 
bineînțeles. F.C. Barcelona. Iată 
programul jocurilor :

F'irt 23 august
ora 20,45 : STEAUA — P.S.V. 

EINDHOVEN
ora 22.30 : F.C. BARCELONA — 

PENAROL
Miercuri 24 august 

ora 20,45 : Meci pentru locu
rile 3—4

ora 22.30 : FINALA
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