
oletari din toate țările, unlțl-vă !

jortul Duminică, la Constanta, de Ia ora 18

FINALE DE MARE ATRACȚIE
LA BOX

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

|ANUL XLIV - Nr. 12 012 I 4 PAGINI - 50 BANI Sîmbătă 6 august 1988 I
Campionatul Mondial de șah pentru copii fi juniori

3 (prin tele- 
boxeri rămași 

titlurile de 
au sîmbătă o 

O 
zi de răgaz, de refacere a for
țelor pentru meciurile care vor 
avea loc duminică și care 
stabili tiștigătorii tricourilor 
campioni ai țării. Pentru a

CONSTANȚA, 
fon). Cei 24 de 
in cursa pentru 
campioni ai țarii 
binemeritată zi de odihnă.

vor 
de 
a-

mobil. Am asistat la un duel 
tactic care a menținut o sen
sibilă egalitate timp de două 
reprize, în ultima Mărcuț reu
șind să-și depășească clar ad
versarul. Cam același aspect a 
avut și semifinala a doua a 
categoriei, dintre Nicolae Aliuță 
(Steaua) și Marin Vișan (Oțe
lul Tîrgoviște). . De data a-

ÎNAINTEA ULTIMEI RUNDE-DECISIVE...
duminică, de la ora 18 (în ordi- 
de la semlmuscă la supergrea:

Concurcnții români păstrează Dune șanse pentru
locuri fruntașe, inclusiv poziții pe podium

TIMIȘOARA, 5 (prin telefon). 
Deasupra portalului de intrare 
la Casa tineretului, moderna și 
impunătoarea construcție inte
grată peisajului timișan. în 
anii noștri, flutură steagurile 
multicolore ale oelor 58 de 
țări participante la C.M. de 
copii și juniori. Pentru încă o 
singură zi ele anunță tuturor 
desfășurarea acestei competiții 
juvenile de o amploare încă 
nemaiintîlnită în lumea șa
hului.

Diminețile întrecerii sînt ra
reori liniștite. Chiar acum. în 
această zi de vineri, eînd ma
joritatea celor 260 de micuți 
șahiști angajați în competiție 
au ultima lor zi de odihnă 
înaintea rundei a Xl-a, cea 
decisivă, putini dintre ei gustă 
cu adevărat clipe de 
I-am văzut de sus. de la una 
din ferestrele hotelului, dispu- 
tîndu-si cu ardoare balonul 
de... fotbal în cite un meci- 
fulger. împărtiti în echipe im
provizate. Dar. peste puține 
minute ei vor reintra în ca
merele lor. alături de antre
nori și de părinți grijulii pen
tru a-si pregăti partidele de a 
doua zi. cînd trebuie să se 
afle în maximum de formă... 
Alții sînt de mult în sala de 
concurs, unde au reluat 
mele partide întrerupte.

De fapt, runda a XI-a 
decisivă numai pentru

răgaz.

ulti-

va fi 
șapte

dintre cele 8 categorii de con
curs. în prima, cea a micuțe
lor șahiste de 10 ani. campioa
na este cunoscută. Repetăm cu 
aceeași satisfacție : este Corina 
Peptan, reprezentanta ~ 
niei. prima laureată a 
gioasei competiții. Cu 
de puncte acumulat, ea 
poate pierde titlul, in 
variantă, la jucarea 
runde...

Pentru a avea un tablou si
noptic edificator înaintea celui 
din urmă start, iată si ultime
le rezultate înregistrate si si
tuația din fiecare 
virată :

10 ANI (F) : 1. 
ian (România) 9.5 
nika Bobrowska (Polonia). Edith 
Lendvay (Ungaria) 8 p. 4. Iri
na Pușcariu (România) 6 p, 
5—6. Adela Frătilă (România), 
Mira Rosenberg (Israel) 5.5 p 
etc.

12 ANI (F) : Rose Holloway 
(Australia) — Lucia Cernea 
0—1. Julia ' Sarwey (Canada) 
— Susan Little (Scoția) 0—1. 
Nicole Hon (Anglia) — Ana Ma
ria Osiceanu remiză. în clasa
ment : 1. Zhu-Chen (R.P. Chine
ză) 9 p. 2—3. Olimpia Bartosik 
(Polonia). Monika Krabics (Un
garia) 8 p. 4—6. Cristina Ni- 
colcea, Lucia Cernea, Narcisa 
Mihai (toate România) 6 p, 7. 
Maria Valeeva (Bulgaria) 5,5 p.

14 ANI (F) : Antonela Ștefa-

Româ- 
presti- 

avansul 
nu mai 
nici o 
ultimei

gruDă

Corina 
p. 2—3.

de

Pep- 
Mo-

Sibiul s-a mindrit mereu cu gimnaste de valoare, componente ale 
echipei naționale, campioane ale țării. Marilena Neacșu, Melita 
Ruhn, Mihaela Stănulet, Camelia și Simona Renciu, Raluca Bugner, 
Rodica Raulea, Angela Bratu, Carmen Savu — iată citeva nume care 
sprijină afirmația noastră. In dorința de a reinnoda frumoasa tradi
ție a succeselor, chiar dacă e vară și e căldură mare, la sala de 
gimnastică a Clubului Sportiv Școlar din localitate activitatea este 
în toi. antrenorii și micuțele gimnaste lucrlnd la desăvîrșirea măies
triei. în imaginea surprinsă de fotoreporterul Vaslle Cîrdei antre- 
noarea Tatiana Jipa și grupa ei de micuțe gimnaste. (Ilie IO- 
NESCU — coresp.).

Balcaniada de baschet

nova (Bulgaria) — Violeta To- 
dorovid (Iugoslavia) 1—0. In 
clasament : 1. Tea Laachava 
(U.R.S.S.) 85 P. 2. Eleonora 
Balint (România) 7.5 p. X Eva 
Repkova (Cehoslovacia) 7 p. 4. 
Andreea Sasu-Dueșoară (Româ
nia) 8,5 p. 5—7. Caroline Slin- 
gerlaad (Olanda). Simona Tufă 
(România). AntoneU Stefanova 
(Bulgaria) 6 p.

ÎS ANI (F) : Sabine Fruteau 
(Franța) — Alisa Galiamova 
(U.R.S.S.) 0—1. Sandra Villegas 
(Argentina) — Luminița 
Radu 0—1. Ruxandra Ig- 
nătescu — Sofiko Tereladze 
(I'.R.S.S.) remiză. Clasament : 
1. Alisa Galiamova (U.R.S.S.) 
9 p, 2. Luminița Radu (Româ-

Radu VOIA

(Continuare in pag. a 4-a)

La

Programul finalelor de
nea celor 12 categorii). ____ __ ____
O. Dragomir (Prahova A.S.A. Ploiești) — M. Gindac (Stea
ua). A. Mărcuț (Metalul Salonta) — N. Aliuță (Steaua), 
L Guzganu (Steaua) — Relu Nistor (Steaua), N. Talpoș 
(Dinamo) — D. Dumitrescu (Dinamo), I. Panaite (Con
structorul Galati) — D. Măeran (Steaua), V. Mihăilă 
(Steaua) — G. Gogol (Steaua), M. Nițulescu (C.S.M. Bor- 
zești) — Fr. Vastag (Dinamo). M. David (Steaua) — R. 
Obreja (Dinamo). M. Valentin (Farul) — FI. Vasile (Stea
ua). M. Vasilache (I.M.G. Buc.) — D. Senciuc (A.E.M. Tim.). 
L Simina (St Roșu Brașov) — JE>. Beșîiu (C.S.M. Drobeta 
Tr. Severin), P. Golumbeanu 
Pairs (Voința Cluj-Napoca).

(Timpuri Noi Buc.) M,

junge în această fază a compe
tiției, vineri au luptat în cea 
de a doua gală semifinală 
sportivii de la categoriile 
muscă, pană, ușoară, mijlocie 
mică, semigrea și supergrea.

Livra Ieloean (Pandurii Tg. 
Jiu) a încercat să fructifice a- 
vantajm alonjel alegînd tactica 
luptei de la distanță cu Adrian 
Mărcuț (Metalul Salon ta), un 
adversar rapid și deosebit de

ceasta, insă, a avut cițtig de 
cauză boxul de la distanță 
practicat de Aliuță, care a 
punctat clar, reușind in același 
timp să evite loviturile foarte 
puternice „aruncate" de tirgo-

Petre HENJ 
Mihai TRANCA

(Co- lnua~c in pag. 2—3)

naționalele14 de canotaj

TIMP EXCELENT PENTRU...
IAȘI, 5 (prin telefon). Parcă 

nu o zi, ci un anotimp a des
părțit prima de cea de-a doua 
manșă a finalelor Campionate
lor Naționale de canotaj, dis
putate la Iași. Nici urmă din 
lacul oglindă de ieri... La ora 
9 dimineața. oră 
pentru începerea 
vîntul sufla 
îneît
nea 
start 
Pînă 
scăzut 
cursul putîndu-se astfel 
fășura. A fost greu, 
greu, dar gindul predominant 
era „cine știe dacă nu cumva

prevăzută 
întrecerii, 

atît de puternic, 
nu se putea face alinie- 
ambarcatiunilor pentru 

! Ideal pentru yachting ! 
la urmă rafalele au mai 

din intensitate. con- 
des- 

foarte

și în timpul finalelor J.O. va 
fi la fel ? !“.

în probele feminine s-a con
curat din nou în formula echi
pajelor olimpice. în timp ce 
la băi eti cluburile au fost cele 
care au avut cuvîntul. Evi
dent, echipajele lotului olimpic 
de senioare nu au avut pro
bleme în drumul spre victorie, 
antrenorii declarîndu-se mul
țumiți chiar Si de timpii înre
gistrați în condițiile meteo im
proprii cărora li s-a adăugat 
si lipsa unei puternice concu
rente. A rămas însă la fel de 
pasionantă lupta cu cronome
trai. La 4+1 rame, lotul olim
pic (Marioara Trașcă, Adriana

YACHTING
Bazon, Mihaela Armășescu, Doi
na Bălan + Ioana Ilie) a evo
luat în aceeași notă constant 
bună, arătată în întregul se
zon. conturi nd o omogenizare 
superioară. La a 37-a cursă 
consecutiv victorioasă s-au a- 
flat componentele lotului olim
pie' Olga Honteghi — Rodica 
Arba în proba de 2 rame. în 
timp ce echipajul de 8+1 
(Herta Anițaș, Viorica Necula, 
Viorica Ilica, Li via Tianu, Va
lentina Virian, Anca Tănase,

Sorin SATMARI

(Continuare in vag. 2—3)

In ultima zi a competifiei trăgătorilor fruntași

ANIȘOARA MATEI
Ultima zi a Campionatelor 

Naționale de tir a fost re
zervată probelor de pistol cu 
aer comprimat, desfășurate în 
sala Dinamo din Capitală. Pro
ba băieților a fost dominată, 
asa cum era de așteptat, de 
altfel, de către cei mai în 
formă doi tintasi ai momentu
lui. Sorin Babii și Ilie Petru. 
Ei au intrat in finală. în aceas
tă ordine. în fruntea celor 8 
trăgători care și-au dobindit 
dreptul de a evolua în ultimul 
act al probei, cu un avantaj 
destul de substantial in fa
voarea stelistului: 583—578 p. 
Primele focuri au decurs în 
favoarea lui I. Petru, care s-a 
apropiat pînă la două puncte 
de Babii. A fost doar un .Joc 
de paie", pentru că. în conti-

DUPĂ UN MECI APRIG DISPUTAT,
pentr" i""ior! ROMÂNIA - TURCIA 76-69

FOCȘANI, 5 (prin telefon). — 
De parcă ar fi fost o finală de 
competiție de mare anvergură, 
atît de aprig disputat a fost me
ciul România — Turcia, desfășu
rat vineri. în ziua a doua a Bal
caniadei de baschet juniori. Ar
doarea cu care și-au apărat 
șansele cele două echipe era 
justificată, deoarece formația 
țării noastre trebuia neapărat 
să învingă pentru a rămîne în 
lupta pentru titlu, în vreme 
ce un succes al oaspeților i-ar 
fi pus pe aceștia în postură 
de virtuali cîștigători ai com
petiției. Drept urmare, între
cerea a fost captivantă prin 
combativitatea ambelor echipe 
și prin evoluția scorului, care 
a ținut publicul cu sufletul la 
gură din primele secunde ale 
întîlnirii. Spre cinstea lor, 
baschetbaliștli români (pregă

tiți la lot de O. Șerban și N. 
Danețiu) au depășit numeroa
sele momente critice și au în
vins cu 76—69 (37—39), după ce 
au fost conduși întreaga repri
ză I, în cursul căreia au gre
șit deseori în apărare șl au 
ratat enorm (inclusiv 11 arun
cări libere). Dar imediat după 
pauză selecționata României a 
egalat și a luat conducerea, 
pe parcurs adversarii nereușind 
decît să egaleze în două rîn- 
duri. Diferența s-a menținut 
însă mică și doar în min. 38 
lotul nostru a obținut un a- 
vans de 10 puncte <74—64), care 
s-a dovedit hotărîtor. S-au e- 
vidențiat prin jocul prestat 
Cristescu, Roșnovschi (care a 
înscris la începutul reprizei se
cunde o suită de coșuri de 
mare importanță). Sinevici și 
Popa, deși acesta din urmă ni»

a evoluat la nivelul maxim. 
Au marcat : Popa 21, Cristescu 
15, Roșnovschi 13, Pelger 9, 
Săftescu 6, Hălmșgeanu 5, Si
nevici 5, Corui 2; coșgeterii 
oaspeților : Aydin 16 Evliyao- 
glu 16.

Arbitri : B. Pavli (Albania) 
și I. Antonescu

în deschidere, Grecia — Al
bania 77—64 (40—24), la ca
pătul unui meci desfășurat in
tr-un ritm alert și presărat cu 
faze spectaculoase. Arbitri : 
A. Ozcelyk (Turcia) și C. Du- 
mitrache.

Clasament : 1. România 4 p, 
2. Turcia 3 p, 3. Grecia 3 p, 
4. Albania 2 p. Sîmbătă, în ul
tima zi, au loc partidele Tur
cia — Albania și România — 
Grecia.

Dumitru STANCULESCU

SI S. BABII LA
nuare, viitorul campion a re
făcut integral diferența, pen
tru a încheia fără emoții. Din
tre ceilalți finaliști, L. Stan a 
reușit să uroe de pe locul 4 
pe 3, depășindu-1 astfel pe
Sarkozi, care avea avans de
un punct după concursul pro
priu-zis. Tot un loc a mai 
cucerit si C. Ball. Așa stînd. 
deci, lucrurile. Sorin Babii a 
cucerit al doilea său titlu in
dividual din tot atitea posibile 
și a demonstrat o dată în plus 
că. deocamdată, nu are nici un 
rival in apropiere, 
însă ca în perioada 
următoare, retușurile să 
eficientă maximă pentru 
rezultatele să crească și 
mult, stabilizîndu-se pe 
maximă a posibilităților 
tui trăgător talentat

Ultima finală a zilei 
competiției a fost

E necesar 
imediat 

albă 
ca 

mai 
linia 

aces-

si a 
rezervată

AL DOILEA TITLU
trăgătoarelor de pistol. Con
cursul propriu-zis si finala au 
avut desfășurări similare ca la 
băieți. în frunte s-a aflat me
reu Anișoara Matei .
si ea cu un avans de 3 puncte 
concursul propriu-zis) si men- 
tinîndu-și, în general, avansul 
cîștigat si după finală. Am fi 
dorit însă un ..scor" mai bun 
în ultimul act al întrecerii al 
campioanei noastre, care tre
buie să lucreze. împreună cu 
antrenorii săi. la acest capitol 
atit de important al competi
țiilor de tir de astăzi. Finala 
din proba de pistol sport (cîș- 
tigată tot de ea) a demonstrat 
că Anișoara a făcut, totuși, 
nași pe acest drum bun. Su-

(încheind

Radu TIMOFTE

(Continuare in vag. 2—3)

Fortarul Arvinte reține balonul la un nou atac al echipei bucu- 
reștene în partida Rapid — S.C. Bacău, disputală în deschiderea 
cuplajului de ieri, de pe stadionul Dinamo. Foto: Eduard ENEA 
(în pag. a 3-a, cronicile meciurilor din „Cupa Dinamo" la fotbal)
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ÎNTRECERI
TRADIȚIONALE

Am intrat în luna marii noastre sărbători na
ționale de la 23 August și, în țară, au început 
sau contiouă să se desfășoare, sub semn oma
gial, numeroase întreceri avînd, ca întotdeauna, 
„Cupa Eliberării" drept simbol a-1 dăruiiriS și 
victoriei sportive. In Capitală, de altfel, sfirșitul 
de săptămînă are ca dominantă a activităților 
„sportului pentru toți" suita primelor finale pe 
sectoare ale competiții lor dotate cu această 
cupă tradițională, competiții care, în faza pre
cedentă, pe asociații. sportive de toate mărimile, 
au antrenat sute și sute de oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții. Pe diferuite baze, 
tn aer liber și în săli, tineri și ...îmtdineriți prin 
sport se alătură, astăzi și mîine, ca șl cu alte 
prilej uri, pentru a-i desemna pe cei mai buni 
dintre ei (de sau și de această dată) la șah. 
tenis, popice, vo-lei, handbal, fotbal, înot, cros... 
O întrecere multiplă deed, la care reînnoita 
bucurie a participării pune un fel de binevenit 
semn de egalitate între finaliști la fiece ediție, 
frumoasa șansă a tuturor fiind aceea de a

fața cupei. Marea an- 
cuprinde, în a-

în
Daciadei

două finale pe țară din seria ce- 
în perioada estivală. „Voințiada" 

Încheie, la Tg. Mureș, astăzi, după 
dispute (de regulă, foarte strânse 
foarte atrăgătoare), etapa ultimă, 
premlanți urmlnd să „râmină pe

ajuns pînă 
vergură a 
ceste ziile, și 
lor eșalonate 
la popice își 
trei zile de 
și, ca altare, 
merituoșii el .
podium" pînă la ...anul, cînd competiția se reia, •• 
conform tradiției. Sîmbătă și duminică, la Bor- 
zeștl, are loc șl întitoirea ...întâlnirilor decisive ■ ’ 
și în „Cupa U.G.S.R." la judo, moment bine- ' ‘ 
venit de a-1 urca, să zicem, o treaptă pe cei j ‘ 
care aspiră la performanțe și mal mari într-un ,, 
sport tot mai îndrăgit și mai practicat.

Miine, prima duminică din august, este șl .. 
Ziua marinei, in localitățile riverane Dunării <. 
fiind programate, ca de obicei, adevărate „re- .. 
gate" (să le spunem așa chiar dacă unele In- • • 
treceri du sint strict... acvatice) aCe sporturilor ■ ■ 
marinărești. Va fi. sintem siguri, lume multă. • ■ 
ca și în alți ani. j ’

începînd de luni, timp de 
10 zile, aerodromul sportiv al 
aeroclubului sucevean 
mii Bucovinei" va găzdui 
tia 1988 a Campionatului 
țional de planorism.

Competiția programează 
be de distanță. Ia start alini-

,,Șoi- 
edi- 
Na-

pro-

indii-se piloți fruntași repre
zentând " ' ri
promite o dispută interesantă 
dintre 
componcntii tinerei generații de 
performeri, elemente de pers
pectivă. membri ai lotului na
tional de tineret.

11 aerocluburi și

sportivii consacrati si

EFER
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E VREMEA... TURISMULUI, A DRUMEȚIILOR

COMPETIȚIA TRĂGĂTORILOR FRUNTAȘI
(Vrmare din pag 1)

bliniind că si Matei a intrat 
în posesia ambelor titluri fe
minine de pistol^ să mențio
năm finala bună pe care Elena 
Taciuc a avut-o ieri, cînd a 
refăcut diferența fată de Ca
melia Tudor, întreeînd-o chiar 
și urcind pe Dozitia a doua a 
clasamentului final. Merite 1 
se cuvin si dinamovistei. afla
tă in progres în ultimul timp. 
Toate aceste trei trăgătoare 
s-au detașat limpede fată de 
celelalte urmăritoare, între 
poziția a treia a podiumului si 
locul 4 fiind o diferență de 
aproape 10 puncte...

REZULTATE TEHNICE, pis
tol 10 metri, masculin : 1. S. 
Babii (Steaua) 683.6 p — cam-

I.
3.
4.
5.

Arad) 665,3

pion national ; 2.
(Olimpia) 679,0 p ; 
(Steaua) 668,8 p ; 
(Dinamo) 666,3 p ; 
kozi (U.T. ' ’ *
O. Vișan 
echipe : 1. 
campioană 
Arad 1692 „ ... .. _________
p : pistol 10 metri, feminin : 
Anișoara Matei (Olimpia) 
p — campioană națională ; 
Elena Taciuc (Steaua) 476,1 p ; 
3. Camelia Tudor (Dinamo) 
473,5 p ; 4. Silvia Kaposztay 
(Steaua) 466,5 p ; 5. Elena Ene 
(Dinamo) 465,5 p ; 6. Ileana 
Szin (U.T. Arad) 456,3 p ; echi
pe : 1. Dinamo I 1107 p — 
campioană națională : 2. Steaua 
1105 p ; 3. Dinamo II 1 072 p.

Petru 
Stan 
Ball 
Sar- 

: 6. 
p :

L.
C.
T. 
D 

(Dinamo) 664,1 
Steaua 1 719 p — 
națională ; 2. U.T. 
p ; 3. Olimpia 1 678

1.
478 

2.

Stad 
mișoai 
cerile 
public 
Au .M 
petitoi 
Iată c 
Crăița 
Buc.) 
tina 
Buc.) 
ta (C 
Florin: 
Buc.) 
Laura 
49,26 n

Sigur, și în această perioadă, chiar dacă e vremea concedii
lor și a vacanțelor, proiectanții, constructorii și mînuitorii de 
modele aero, auto, navo și rachîto, de aparate radio — emi
sie și recepție, temerarii văzduhului — deltaplaniștii, parașu- 
tiștii, piloții planoarelor și ai celorlalte aparate de zbor cu 
motor —, ca și conducătorii carturilor de viteză sau de an- 
duranță nu sin-t în relache. Fiecare iubitor al uneia dintre 
aceste discipline tehnico-aplicative, în cadrul cercurilor sau ale 
secțiilor din care fac parte, desfășoară o bogată activitate me
nită să-1 pregătească la înalțl parametri în vederea viitoarelor 
dispute sportive. Unii dintre el au și participat de curînd la 
astfel de competiții. Este vorba de acromodeliști, care au fost 
prezențl de curînd la prima ediție a „Cupei Gaz Metan Me
diaș". Alții, ca de pildă rachetomodeliștii, au avut în program, 
în perioada 29 iulie — 2 august, la Suceava finalele Campio
natului Republican la clasei J de altitudine, durată cu strimer 
și parașută și raehetoplanor. Si enumerării? ar putea continua, 
dar avalanșa de informații privitoare la o altă disciplină teh- 
nico-aplicativă îșî cere acum, cînd canicula este la... înălțime 
parcă mai mult ca orlcînd. drepturile. Pentru că, s-o recunoaș
tem. e vremea... drumețiilor, a turismului si alpinismului. Al
fabetic, este vorba dc...

turismului si alpinismului. Al-

ALPINIADĂ. înalta școală a 
muntelui, curajului șl bărbă
ției alpinismului, programează 
între 7—14 august. în masivul 
Bucegi. cea de a 4-a ediție 
a uneia dintre cele mai atrac
tive competiții : etapa finală 
a alpiniadci vinătorilor de 
munte. Pe traseele Postăva
rului. 20 de formații se vor 
întrece în patru probe speci
fice : ștafeta alpină, cătărarea 
rapidă și coborîrea în rapel, 
cătărarea la coardă dublă șl 
rapelul, combinata alpină.

CONCURS. Timp de trei zile, 
In pădurea de la Băile „1 
Mai si din împrejurimile sa
tului Betlica (județul Bihor) 
s-a desfășurat o reușită în
trecere de orientare sportivă 
la care au luat startul peste 
300 concurenți din 18 județe, 
reprezentînd 41 de asociații 
sportive. Participantii au avut 
de parcurs trasee variind, în 
funcție de vîrstă, între 3,5 și 
13 km. dificile, cu multe de
nivelări de teren, îngreunate 
și de ploaie, care 1-a 
la un -------
gătirii 
t î-'oril 
că au 
dotate_ ______ ___________
cu cite o cupă : a „Poligra
fiei", „Spartac-Comerț" șl a 
„Bihorului". Au fost, deci, 
extrem de numeroși sportivi 
clasați pe primul loc, așa că 
vom nominaliza doar pe cei 
ce s-au plasat în fruntea ie
rarhie! în cel puțin două e- 
tane : F 9 (ani) Monica Szat- 
mary, F 11 Cristina Kaisa 
(ambre, C. P. Timișoara). M 
17 Ovidiu Mutiu (Voința Baia 
Sprie). F 19 Valentina Vele 
(Str-’neul Arad). M 21 ștefan 
Nagy (Laminorul Zalău), M S3 
Andrei Bogdanovici (Metalul 
Roșu Cluj-Napoca), M 43 De- 
zideriu Nagy. M 50 Alexandru 
SzScs (ambii, clujana Cluj- 
Napoca). O mențiune specială 
pentru mereu tinărul Leonid 
Bontideanu (Proiectantul
Clui-Napoeai- situat ne locul 
secund la categoria M 5». dar 
care în realitate are respec
tabila vîrstă de 84 ani! (Tlie 
GHIȘA. coresp.).

DIALOG, [n contextul preo
cupărilor generale de inventa
riere, sistematizare și stabili
zare a rețelei de marcaje din 
munții României, Comisia 
centrală pentru organizarea 
și marcarea potecilor turistice 
montane din cadrul I.R.TA. 
și-a propus ca într-un timp 
OPtim să realizeze dialoguri 
cu comisiile județene similare 
în vederea perfecționării mar-

___  _ _ supus 
serios examen al pre- 
fizice. Au fost trei ca
de cîștlgători, pentru 
fost trei etape, fiecare 
de către organizatori

cajelor din masivele muntoase 
ale județelor respective. De 
curînd cîtlva membri ai co
misiei centrale s-au deplasat 
în județul Bistrița-Năsăud, 
unde au avut un schimb de 
păreri cu factorii responsabili 
din cadrul Consiliului popular 
județean. Cu această ocazie 
s-a prefigurat schema defini
tivă. care va deveni document 
oficial, pentru marcajele din 
munții Rodnei. Tiblesului și 
Bîrgăului și s-au pus la 
Dunct editarea unei hărți tu
ristice a munților Rodnei și 
a unui ghid pentru zonele în 
care există o mare circula
ție turistică.

EXPOZIȚIE. In holul Tea
trului de Stat din Petroșani 
a fost organizată recent o 
foarte reușită expoziție de 
artă fotografică cu titlul 
„Munlli Retîzat, Straja și Pa
ring". Numeroase fotografii 
realizate de apreciatul iosif 
Horvath, care a locuit cîteva 
zeci de ani în orașul Hațeg, 
au redat variate aspecte din 
zonele munților amintiți, pre
cum și chipuri ale oamenilor 
de pe aceste meleaguri. (Nicu 
sbuchea coresp.).

INTILNIRE. Președinții
cercurilor de turism din țară 
au avut de curînd prima lor 
consfătuire în cadrul căreia 
au dezbătut probleme legate 
d? buna organizare a concur
surilor „Amicii drumeției" și 
„Ștafeta munților". Cu aceas
tă ocazie s-a hotărît ca în 
luna septembrie, la Voineasa. 
reprezentanții acestor unități 
sportive să definitiveze calen
darul pentru 1989 și să deci
dă asupra organizatorilor a- 
cestor competiții.

OMAGIU. în cadrul acțiuni
lor leeate de aniversarea a 70 
de ani de la Marea Unire din 
191»,' a 140 de an: de la Re
voluția 1848 și a 2Ș de aai 
de la înființarea B.T.T, Ovi
diu Ciobanu (lucrător la Cen
trul d? librării și membru al 
cercului de turism „Cetățuia* 
al B.T-T din Ctaj-Napoca) și 
Augustin Moldovan (electri
cian la Intreoriaderea de țevi 
și membru al cercului de tu
rism „Porobssum* din ZaUu) 
au tin -t tâ omagieze aceste 
evens—"nte printr-un temerar 
tur al României. Porniți la 
14 mal din fața statuii lui 
Mibat VieeaztiL aflată în ora-

restl. Aici au luat contact cu 
F.R.T.A. și B.T.T. care l-a 
sprijinit în organizarea acestei 
călătorii și evident, cu redac
ția noastră, ocazie cu care 
și-au derulat parte din în" 
tîmolărlle prin care au tre
cut de-a lungul celor peste 
60 de zile de întrecere cu e! 
înșiși, timp în care au la ac
tiv trecerea prin 16 județe și 
300 de localități. La plecare, 
le-am do-rit pentru următoa
rea etapă DRUM BUN !

PLEDOARIE. In aceste zii 
cînd căutăm o oază de um
bră în zona glaciară a Făgă
rașului cei mai temerari tu- 
r’-'i și-au disputat întîietatea 
în cadrul celei de a 6-a edi
ții a „Cupei Crestei Făgăra
șului". Organizată de cercul 
de turism montan „Venițl cu 
noi" al asociației sportive 
Carpațl Mîrșa, competiția a 
reunit la start 300 concurenți 
reprezentînd 49 echipaje din 
Arad, Pitești, Brașov, Galați, 
Făgăraș, Rm. Vîlcea, Mediaș, 
Cisnădie și Sibiu. Plecarea 
s-a dat de la cabana Negoiu. 
de unde fiecare formație a 
a’">t de parcurs un traseu si
tuat între vîrful Negoiu, La
cul Călțun. Șaua Doamnei. 
Valea Doamnei si cabana Bî- 
lea Lac. Sportivii au avut de 
făcut fată la numeroase greu
tăți impuse de regulament 
(probe de prim-ajutor sani
tar, de alpinism prin traversa
rea unei zone dificile, de o- 
rientare cu harta șl busola, de 
cunoștințe despre flora mon
tană și o probă cultural-ar- 
triti-ă), timpului nefavorabil 
(a plouat aproape tot timpul). 
precum și trecerii unei por
țiuni de abrupt cu zăpadă și 
gheată. Prezent la această în
trecere. secretarul Comisiei 
centrale de specialitate din 
cadrul F.R.T.A., Ovidiu Sto- 
ian, a avut cuvinte de laudă 
la adresa participanților si a 
organizatorilor, care s-au stră
duit si au reușit să creeze o 
ambiantă plăcută, specifică 
marilor competiții, concursul 
constituindu-se într-o adevă
rată pledoarie pentru turis
mul montan. Locul întîi a 
revenit echipajului „Gențiana" 
Mediaș, cu 1715 p, urmat de 
„Acvila" Sibiu, 
..Nordic" Sibiu.
(Hie IONESCU,

cu 1684 n $1 
cu 1654 

coresp.).
p.

TABĂRA. La Susai. în ju
dețul Brașov, și-au desfășurat 
activitatea — îmblnînd utilul 
cu plăcutul — peste 70 de 
studenți în cadrul taberei 
pentru refacerea marcajelor, 
mijloacelor de orientare, pote
cilor de acces șl adăposturi
lor din zona Predealului. La 
această muncă de întreținere 
extrem dc laborioasă au par
ticipat. alături de gazde (uni
versitarii brașovean, student! 
Si din alte centre, dar si ab
solvea*!. care, de-a lungul a- 
nilor — tabăra are o „vechi - 

de 15 ani — și-au mai 
semnătura De marcaje,

din zonă. Mentîonînd factorii 
care au contribuit la reușita 
acestei activități — U.A.S.C.R.. 
C.D.A5.C. Brașov. Consiliul 
popular al orașului Predeal 
OJ.T. Predeal Direcția sani
tară și Comisia salvamont ale 
județului Brașov — să mai 
notăm că acest model a fost 
preluat si de studenții Uni
versității Iași, 
nizat o tabără 
in Căiimani.

me* 
—*ts

care au orga- 
asemănătoare

$

§

■

$
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NELU QUINTUS. 
Călărețului Mircea 
gător la Istanbul. 
Susținem tare, 
O afirmație : 
A fost călare... 
Pe situație 1

DORIN BRAȘOVEANU, BUCU
REȘTI. Am citit cu deosebită 
plăcere rîndurlle dv„ inspirate 
de articolul „Dudu Georgescu 
părăsește gazonul, dar nu șl fot
balul". Dar, să vă dăm cuvîn- 
tul : „Sigur, articolul a ridicat în 
sufletul fiecărui cititor în spa
tele căruia se ascunde șl ua ad
mirator al marelui fotbalist, va
lul nostalgiilor trecutului — ori

PLOIEȘTI.
Neagu învin- 

Reflecția dv. :
— re- 
cortine 
atît de 
multele

o

„NAȚIONALELE" DE CANOTAJ
(Urmare dm oag l)

Elena Plcșca. Georgeta Ispas 
+ Ecatcrina Oancca) a concu
rat de unul singur, nici un alt 
echipaj nefiind înscris pe lis
tele de participare. Iată deci 
că ne întâlnim din nou cu 
acest aspect neplăcut care, de
sigur. nu onorează numeroase
le secții de canotaj existente, 
mai ales că. reamintim, este 
vorba de o probă în care de
ținem titlul mondial.

în întrecerea masculină, ne- 
prezentantii cluburilor Steaua 
Si Dinamo si-au împărțit vic
toriile. conturînd un echilibru 
de forte care nu poate fi de- 
cît folositor canotajului nostru.

REZULTATE TEÎINICE, fe
minin. 4 11 rame : 1. Lot olim
pic 6:35,30, 2. Steaua 7:01,90,3. 
Dinamo 7:03,40 ; 2 rame : 1.

2. Steaua 
7:47,80 ; 

6:16,05 (nu 
campion) ;
1. Steaua

3.

Lot olimpic 7:17,57, 
7:36,17. 3. Metalul 
8+1 : 1. Lot olimpic 
s-a acordat titiul de 
masculin, 2 vîsle :
6:34,00, 2. Dinamo 6:37,84. 
Politehnica Timișoara 6:45,24 ; 
4 vîsle: 1. Dinamo 6:09,15, ~ 
Steaua 6:14,47, 3. “
Constanta 6:21,35 ; 
rame : 1. Steaua ’ 
C.F.R. Timisoara 1 
Marina Mangalia 7_____
neret, 2 vîsle : 1. Steaua 7:11,54,
2. Petromar Constanta 7:18,86,
3. C.F.R. Timișoara 7:20,65.

Astăzi și miine, tot pe lacul 
Dorobanț din apropierea lașu
lui, vor avea loc întrecerile 
Regatei internaționale Iași, la 
care alături de reprezentanții 
noștri vor participa selecționa
tele U.R.S.S. și R. D. Germană.

2.
Petromar

2
2.
3.ti-

tineret, 
7:05,11. 
7:18,12, 
':50.44 :

FINALE
(Urmare din pag. 1)

DE MARE ATRACȚIE

regretele irepetabilității ? 
simțite in fața oricărei 
trase peste un prim act 
bine interpretat, dar și 
semne dc întrebare cu privire la
actul ce va urma". Ce va urma? 
Duidu Georgescu va fi antrenorul 
secund al Gloriei Buzău, una din 
echipele Ta care a jucat în ulti
mul timn.

N. BADĂRAU, BUCUREȘTI, 
învingător de trei ori, în inter
val de cinci ani, într-un turneu 
desfășurat în Olanda, tenismanul 
Ivan Lenidl a primit, conform 
regulamentului competiției res
pective, o „rachetă de aiur, în
crustată cu diamante".

Numerele extrase la tragerea 
LOTO din 5 august 1988. EX
TRAGEREA I : 25 87 12 41 28 
73 79 5 78 ; EXTRAGEREA a 
Il-a : 20 58 76 13 21 90 74 89 
32. FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 612.410 LEI. din care 
19.704 lei. report la categoria 1.
• Miine, duminică, 7 august, 

va avoa ioc prima acțiune cu 
caracter deosebit a acestei luni, 
OOnstînd în TRAGEREA LOTO 2, 
cu avantajele cunoscute, aitît în 
ceea ce privește câștigurile, cit și 
formula tehnică. Rețineți că, din 
gama cîștigurilor, nu lipsesc au
toturismele „Dacia 1300“ și Im
portantele sume de bani, de va-

La 
lași s 
bului 
etapa 
blican 
tiția a 
țumitcM 
ticipan 
tați ca 
tea aj 
multă 
vâra4-!!

Cei 
fost u 
Cătălin 
tești) 1 
Olimpi 
reșan 
9,69 ; 4 
tean 
Politeli 
Ervin 
1. :57,04, 
Olimpi 
Roman 
90 mg 
Prahov 
(CSȘ A 
Mi rea 
mg : 
C~lun j 
Mihai 
28,02 : 
(CSȘ 
Stoica 
2:52,88. 
Mures) 
bri^jM■i 
lui 
sec (d 
4 X 84 
miș. (d 
Mureșq 
Ploiești

m

6,28 m

L

viștean. Aliuță a primit de
cizia la puncte in unanimitate. 

Fostul campion al „penelor", 
Nicolae Talpoș (Dinamo), și-a 
confirmat încă o dată faima 
de puncheur, obligîndu-și ad
versarul — Corncluș Silitră 
(C.S.M. Reșița) — să abando
neze numai după o repriză și 
jumătate - - - —
categoriei, 
(Dimano), 
dificultăți 
le Vasile 
ceni). Acesta 
gardă inversă, a ripostat pe
riculos timp de două reprize, 
obligindu-1 pe campion să se 
mulțumească cu un avantaj 
minim. în ultimul rund, insă, 
Dumitrescu reușește vn pu
ternic croșeu la față și Nistor 
este numărat. Din acest mo
ment, echilibrul a fost rupt și 
dinamovistul s-a îndreptat cu 
pași siguri spre victorie. Nistor 
avînd meritul de-a fi 
meciul în picioare.

Constantin Ivancca 
Cimpulung Muscel) ar 
constitui un obstacol mult mai 
greu de trecut pentru Viorel 
Mihăilă (Steaua). înalt și bine 
făcut, cu o apreciabilă alonjă, 
musceleanul a avut cîteva fru
moase reușite în lupta de la 
distanță. El a greșit ir.să tactic, 
aceeptind lupta de anroape, în 
care Mihăilă a fost net supe
rior, și stelistul a eiștigat la 
puncte, calificindu-se în fi
nala categoriei ușoară, unde il 
va întilni pe colegul său

“sală Giani Gogol, care 
învins fără

de luptă. Campionul 
Daniel Dumitrescu 

a întimpinat destule 
în meciul cu tenace- 
Nistor (PAL Fălti- 

din urmă, cu

încheiat

(Voința 
fi putut

de 
l-a 

drept de apel pe

Mihai Gruescu (Timpuri Noi 
București), silindu-1 să aban
doneze în ultimul minut de 
luptă, după oe a ascultat de 
trei ori numărătoarea arbi
trului.

Campionul „mijlociilor mici", 
dinamovistul Rudei Obreja, 
continuă să facă... legea 
această categorie, nici unul 
tre adversarii întîlniți 
acum nereușind să ducă 
ciul pînă la ultimul 
Ludovic Angyal ________
Aiud), pe care Obreja l-a în- 
tîlniț vineri, nu a izbutit să 
reziste mai mult de 10 
de. A fost suficient un singur 
croșeu de dreapta la 
pentru ca Obreja să 
înainte de limită. în cealaltă 
semifinală a categoriei, un 
meci cu lovituri dure și multe 
de ambele părți: Mircea Da
vid (Steaua) îl întrece 
puncte pe Alexandru 
(Metalul București).

După calificarea fără 
a lui Mihai Vasilache 
Buc.) în finala categoriei 
mi grea (V. Cazacu a fost 
prit de medic să boxeze), 
urmat două partide care au 
nut în tensiune asistența, 
tr-o remarcabilă dispoziție 
luptă. semigreul timișorean 
Dumitru Senciuc l-a dominat 
clar pe Marcel Bereșoaie (Ra
pid), 
mai 
tem.
să-și
nicele sale lovituri și a ciști- 
gat cu 5—0. în cealaltă parti
dă. de data aceasta ia „super-

>» 
la 

din- 
pînă 
me- 

gong. 
(Metalul

grea", 
Bucuri 
nute | 
sării a 
care s] 
ria ini 
lui rd 
puri q 
nu s-d 
nu sl 
punctîJ 
tantă, |

secun-

bărbie 
cîștige

la 
Dinu

luptă
(I.M.G.

de data aceasta mult 
defensiv deeît îl cunoaș-
Seneiuc a reușit, totuși, 
plaseze cîteva dm puter-

gînd 1; 
goriei. 
tîlni ț 
Cluj-N 
abandc 
meciul 
torul ]

lori fixe și variabile. Un alt 
element de mare atractivitate 
este și acela de a se putea cîștiga 
și cu NUMAI 2 numere din 4 
extrase. Precizăm câ TRAGEREA 
LOTO 2 de miine va avea loc 
incepînd de la ora 16.30. Aspecte 
de la operațiunii? de tragere 
vor fi transmise la radio, pc 
programul I, ]a ora 17,30. Nu
merele extrase vor fi retransmise 
pe același program, la ora 22,30 
și a doua zi, luni, 
ora 8,55. ■
• Contiifuă să 

mari șl importante 
tre cane autoturisme și televi
zoare color) la LOZUL VACAN
ȚEI, emisiune specială limitată,

8 august, la

fie acordate 
clștiguri (în-

Cea de-a doua etapă a compe
tiției internaționale cicliste „Cu
pa I.M.G.B.", desfășurată vineri 
pe traseul București — Hota
rele — Greaca — Daia — Bucu
rești a revenit la sprint lui 
Gheorghe Nefliu (Voința Bucu
rești), cronometrat pe distanța 
de 115 km, în 3.05:35. Pe locu
rile următoare, în același timp, 
au sosit Iosif Schneider (Voin
ța Arad) și Valentin Buduroi 
(Steaua). în clasamentul general 
conduce rutierul dinamovist Va- 
sile Mitrache, urmat de co
echipierii săi Gheorghe Lăutaru 
— la 5 s șl Cotnsl Nicolae — 
la 7 s.



Astăzi, in finala „Cupei Dinamo

DINAMO
ACTIVITATE I

tiica din Ti- 
recent î.ntre- 

ncursulul Re- 
r-de categ. I. 
MjOO de com
itea județelor. 
ETE : 60 m : 
IȘ 7 Dinamo 
arduri : Cris- 
șș Pionierul 
laniela Niehi- 
7,3, lungime : 
Isș 3 Steaua 
Mea mingii : 
|Onierul Buc.)

Cristina Po-

pescu 4j91 p ; BĂIEȚI : 60 m : 
Emil Stan (CSȘ Luduș) 7,3, 60 m 
garduri : Tudor Iordăchescu
(CSȘ Hidrotehnica Buzău) 9,3, 
600 m : Vasile Pop (CSȘ Zalău) 
1:31,0 ; lungime : Ion Purcariu 
(C.S.Ș. Politehnica Timișoara) 
5,38 m. a uncarea mingii : 
Gheorghe Maier (CSȘ Arad) 65.2* 
m, pentatlon : Ion Purcariu 
4 133 p.

Organizarea asigurată de 
CJEFS Timiș. CSȘ Politehnica și 
Comisia județeană de atletism a 
fost lrenroșabilă.

Constantin CKEȚV,

I
I
I
I

coresp. I

in pofida caniculei, 10 000 de spectatori au tinut să fie 
zenți la cuplajul de pe stadionul Dinamo. Ei au fost răsplătiți 
din plin, mai ales in meciul vedetă, cind, în cadrul unui veri
tabil festival de goluri, verva dinamoviștilor a completat marele 
număr de goluri înscrise în meciul de deschidere.

Astăzi. în finala turneului, se vor întilni Dinamo și Rapid, 
cind va (și poate iarăși!), un derby așteptat cu nerăbdare.

ren’i J : Ge’u Stamate 
Buc.) 1,92 m. Robert

au

ulie, pe ace- 
ean, al ciu
la desfășurat 
trsului Repu- 

III. Compe- 
tehnic mul- 

c tinerii par- 
umoase cali- 
[ate, i-ar pu- 
, nu peste 
meri în ade- 
uvîntului.

atleți
EȚI : 80 m : 
6 Aripi Pi- 
uștean (CSȘ 

18, Dan Mu- 
hica Timiș.) 
11 23,35, Buș- 
Bturza (CSȘ 
B.64 ; 800 m : 
f. Gheorghe) 
pescu (CSS 
1)0,63, Liviu 
Blța) 2:01.12 ; 
[ohar ;. ~~ 
Florin Roșea 

12,89, Sorin 
.) 13,00 : 200
eanu
Mirea
190 

I: Ioan
B5,

(CSȘ

(CSS 
27,45.

Buc.) 
Borj 

Marinei 
Craiova) 

(CSȘ Tg. 
[marș : Ga- 

C-lung) 
(M-.is’C- 

Wfcntin Co- 
) 26:18.84 ;

ptehnica Ti- 
L Rădulescu, 
[SS Prahova 
fO București 
plin Buriccl
1 KWeamț) 
pr 7 concu-

(CSȘ 190 
___ Lungu 

(CSȘ „M. Eminescu" Iași) 1,92 m, 
C-tin Niculescu (CSȘ 4 Buc.)
l, 88 m : prăjină : Marian Furcoi 
(CSȘ 4 Buc.) 3,40 m, Mihai Bă- 
lăianu (CSȘ 5 Rapid Buc.) 3,20
m, Zoltan Apatal (Rapid Ora
dea) 3,00 m ; greutate : Lucian 
Bodîrnea (CSȘA CIuj-Napoca) 
14,93 m, Marian Rusu (CSȘ 190 
Buc.) 14,11 m, Lorand Peichtner 
(CSȘA Cluj-Napoca) 13,33 m ; 
disc : Lorand Peichtner 52,18 m. 
Lucian Bodîrnea 50,08 m, loan 
Szekeli (CSS Arad) 47.02 m : cio
can : Ilie Păuneață (CSȘ Olim
pia Craiova) 59,18 m. Cl. Dumi
trescu (CSS Olimpia Cv.) 53,62 
m, Dan Cîmpean (CȘS Arad) 
35,66 m ; suliță : Marius Bușu 
(CSS 190 Buc.) 57.46 m, Lucian 
Bodîrnea 55,58 m. loan Bandea 
(CSS Beiuș) 50,90 m ; FETE : 80 
m : Ana Maria Selman (CSȘ Po
litehnica Timiș.) 10,32, Oana Pă-

Cluj-Napoca) 
(CSȘ 3 Stea- 
in : Ana Ma- 
Georgeta Pe- 
26,25, Simona 

26,26 ;

I
I
I
I
I
I

RAPID—S C. BACĂU 6—5(0—1, 3—3), după penaltyurî 
în deschiderea cuplajului de 

ieri, de pe stadionul Dinamo, 
Rapid și Sport Club Bacău au 
oferit celor aproape 10 000 de 
spectatori un joc alert și 
plăcut, mai ales după pauză, 
cind canicula s-a mai potolit. 
Echipa bucureșteană a avut de 
partea ei superioritatea terito
rială. dăr acțiunile sale ofen
sive au fost — cel puțin in 
prima jumătate a partidei — 
ceva mai lipsite de claritate și 
periculozitate. In schimb, băcă
uanii au atacat mai timplu, dar 
în viteză și mai tăios, condu
cta d de fiecare dată pe tabela 
de scor înainte de a Ii egalați. 
Toate cele trei goluri ale lor 
l-au avut ca inițiator pe 
Șoiman, ale cărui frumoase 
curse urmate de centrări au 
fost finalizate de Fulga (min. 
29), Tismănaru (min. 64) și 
Andronic (min. 7S). Conduși 
în trei rînduri, giuleștenii au 
reușit mereu să egaleze, prin 
Cîrstea (min. 48), 1.. Ilie (min. 
69) și Șt. Popa (min. 84), tre- 
cîndu-și la activ și șutul in

RAPID

febra pregătirilor

DOUA REVENIRI

Divizionarele A

„transversală" al iu< Drăghici 
(min. 60).

Pentru departajare, după cele 
90 de minute, a fost nevoie să 
se apeleze la penaltyuri, care 
au dat cîștig de cauză echipei 
bucureștene. Pentru Rapid au 
marcat Ciolponea, Goanță și 
Balaur (au ratat Rada și Mari
nescu), iar pentru S. C. Bacău 
Andrieș și Șoiman (au ratat 
Borcea, Andronic și Tismăna
ru). Scor final, deci. 6—5 (0—1, 
3—3) pentru Rapid, care s-a 
calificat pentru finala de azi.

aArbitrul V. Angheloiu 
condus formațiile .

RAPID : Toader — Marinescu, 
Matei, Rada, Cîrstea (nun. 82 
Șt. Popa) — Drăghici, Goanță, 
L. Ilie, Balaur — Damaschin II 
(min. 74 Ciolponea). Augustin.

S.C. BACĂU : Arvinte — 
Penoff (min. 13 Andrieș), Bor- 
cea, Vasilacbe, Ciudin — Tis
mănaru, Ivanov (min. 56 Po- 
povici), Burleanu — Șoiman. 
Grigoraș (min. 46 Scinteie). 
Fulga (min. 65 Andronic).

Constantin FIRÂNESCU

AȘTEPTATE CU MARE INTERES

bl (Voința 
tat 8 mi- 
prabil pla- 
ile lovituri, 
nou victo- 
tă în fata 
nu (Tim- 
r, partitura 
Go’.umbea-- 
perma nent, 
de la dis- 

ul minut, 
p dezlăn- 

avut■w
cîști- 

inala cățe
ii va in

ks (Voința 
Eător prin 
rep-iză în 

kiea (Trac-

lăceanu (CSȘA 
10,58, Monica Pîrvu 
ua Buc.) 10,97 ; 200 
ria Selma a 26,15, 
trea (CSȘ Galați) 
Cătinean (CSȘ Bistrița) 2o,^o ; 
800 m ; Aurica Răuțiu (CSȘ Do- 
rohoi) 2:09.80. Lia Trif (CSȘ Bis
trița) 2:10,67, Simona Oltean (CSS 
Cetate Deva) 2:10,68 ; 2 000 m:
Simona Oltean 6:08,00, Florica 
Pană (Voința Tg. Jiu) 6:07,44, El
vira Atomei (CSȘ Dorohoi) 
6:07,94 ; 80 mg î Nadina Popa 
(CSȘA Cluj-Napoca) 12,10, Erica 
Nicolae (CSȘ Aripi Pitești) 12,24, 
Cornelia Pop (CSS Tg. Mureș) 
12,40 : 200 mg. : Mihaela Andrei 
(CSȘ Politehnica Timiș.) 28,43, 
Nadina Popa 29,72, Erica Nicolae 
30,02 ; 2 km marș î Valerica Mă- 
crescu (CSȘ Unirea Focșani) 
9:34,16, Maricela Grozavu (CSȘ 
Unirea Focșani) 10:09,88. Elena 
Luminița Florea (CSȘ Vaslui) 
10:22.65 ; 4 X 80 m : CSȘ Politeh
nic'’ Timiș. (Murgu. Andrei, Sel
man. Iovițchi) 39.66, CSȘ 3 
Steaua Buc. 40.30. CSȘ 2 Con
stanța : lungime : El. Dumitrescu 
(CSȘ Mangalia) 5.75 m, Daniela 
Vasile (CSS 7 Dinamo Buc.) 5,69 
m. Alina Mocanu (CSȘ 2 C-ța) 
5,47 m : înălțime : Monica lagăr 
(CSȘ Sighetu Marmației) 1,71 m, 
Alina Sabău (Progresul Oradea)
l, 68 m. Adr. Solcan (CSȘ ..M. Emi- 
nescuM Iași) 1.64 m : disc : Ani- 
șoara Ciulei (CSȘ Mangalia) 37,96
m, Melania Racolța (CSȘ Baia 
Mare) 35.76 m. Veronica Popescu 
(CSȘ Vaslui) 34.56 m : suliță : 
Toana Raus (CSS Bistrița) 40.94 
m. Claudia Izăiîă (CSS Șoimii Si
biu) 38.18 m. El. Trocân (CSȘ 
C-lunE) 36.06 m
• în aceste zii? se desfășoară 

pe stadionul ..1 Mai* din Pitești 
etapa finală a Camnionatelor Re
publicane ale juniorilor IL
• De joia și pînă duminica vi

itoare vor avea loc. la Pitești, 
finalele Campionatelor Naționale 
ale seniorilor.
• într-un concurs, la Poiana 

Brașov Petru Drăeoescu a reali
zat un nou record național pe 
600 m, cu 1:17,0 (vj-. ii aparținea 
cu 1 :i” 3).

I
I
I
I
I
I
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DINAMO FLACĂRA MORENI 7-2 (4-0)
Vedeta cuplajului. Dinamo 

— Flacăra, a oferit un spec
tacol aplaudat deseori de 
numeroșii spectatori. După 
canicula uverturii, D;namo a 
zburdat, pur și simplu, uitînd 
parcă cele 12—13 meciuri pe 
care internaționalii săi le-au 
susținut în Cuptorul Iui iulie. 
Momentele cel® mai frumoase 
s-au produs în cele șapte mi
nute ale perioadei 29—27, cind 
CĂMAtaRU a reluat impeca
bil cu capul în urma ur.ei in
cursiuni fulgurante a lui Sa- 
bău, ieri favoritul galeriei. A 
urmat golul lui MATEUȚ (min. 
23), la o pasă în adîncime a 
lui Lupu. stimulat parcă de 
șerpuirile derutante ale lui 
Sabău. între timp, Flacăra, 
care a jucat mai bine decît o 
arată scorul, a tras in bară 
(Stănescu, min. 23), dar o nouă 
cursă a lui Sabău, cu schim
bări de picior ca la baschet, 
i-a permis lui Vaișcovici o 
centrare impecabilă. reluată 
cu aceeași dezinvoltură de 
CĂMATARU (min. 27). Să 
precizăm că acest ,triptic" a 
fost precedat de golul prim 
înscris de VAIȘCOVICI (min. 
9). după o rafinată execuție 
tehnică. La 4—0, Movilă a ra
tat din nou o mare ocazie, 
singur cu Stelca, dar imediat 
după pauză, Dinamo — cu o 
echipă practic nouă — mar
chează prin TIMIȘ (min. 50. 
din pasa lui Mateuț). Văidean

continuă seria nereușitelor, 
tind un penalty, pentru 
LUPU, mereu impulsionat 
Sabău, să marcheze printr-un 
șut bombă, bară-gol 1 La acest 
scor (realizat în mm. 64), 
MARCU transformă Un pe
nalty, compensînd, intr-un fel, 
ocaziile pierdute pină atunci. 
Dar „tinăra gardă" dinamovis- 
tă. reprezentată prin mezinul 
ei RĂDUCIOIU, reușește un 
nou gol de mare spectacol, la 
vinciul.. perfect. în sfîrșit 
DRAGNEA (min. 83) reduce 
scorul, cu ambiția libero-ului 
supărat pe înaintașii săi.

La fluierul arbitrului Mihai 
Niculescu s-au aliniat forma
țiile:

DINAMO: Stelea —Viscrea- 
nu. Andone, Rednic, Varga — 
Sabău, Lupu, Mateuț, Mihăes- 
cu — Vaișcovici, Cămătaru. Au 
mai jucat Tene, B. Bucur, 
Sabou, Nicolae, Jercâlău. Ră- 
ducioiu, Timiș. Dochia. (Toa
te înlocuirile 
pă pauză.)

FLACĂRA: 
nă Butufei.
cu — Purdea, Dumit-așcu. M. 
Pană. D. Sava — Movilă, Lala. 
Au mai jucat Nistor, S’ere. 
Chiriță Văidean.

loan CHIRILA

ra- 
ca 

de...

s-au produs du-

Zio tea — C. Pa- 
Dragnea. Stânes-

După doi ani de absență. 
F.C. Bihor revine iarăși în 
eșalonul de elită al fotbalului 
nostru, evenimentul fiind apre
ciat la momentul respectiv, el 
conferind suporterilor orădeni 
un sentiment de deplină 
satisfacție. „Bucuria pro
movării a rămas undeva în ur
mă, acum principalul este să 
pregătim cit mai bine reîntîl- 
nirea cu Divizia A, cu frunta
șele — ne spunea Constantin 
Bigan, din conducerea clubu
lui. Și vă pot spune că s-a 
pornit la drum cu motoarele 
in plin, eu optimism, dar și cu 
convingerea că ne așteaptă un 
drum greu. Asta este viata 
unei promovate, deși noi nu 
putem spune că nu știm care 
sint rigorile primei divizii, de 
vreme 
lotului

Care 
dean ? 
Blid — portari. Borza, 
Biszok, Bucico. 
Baba, Weisenbacher, N. Mure- 
șan, Ile, Tămas, Ciocan. Szeneș. 
Mandoca, C. Georgescu Ov. 
Lazăr. S. Pop, Strîmbei, Costea 
și Toderas — jucători de cîmp. 
Fată de lotul folosit în Divizia 
B. noutățile se numesc Bucico. 
Weisenbacher. Szeneș si ~ 
deraș. (Culcear a primit 
garea pentru. Victoria 
rești). Pină în prezent, 
gramul dc pregătire a 
parcurs 
perioada 
desfășurîndu-se la Stîna 
Vale, loc traditional. „unde 
fiecare potecă o cunoaștem ca 
în palmă, putem alerga chiar 
cu ochii închiși" — ne mărtu
risea C. Georgescu, unul din
tre cei mai vechi jucători ai 
acestei echipe.

Antrenor principal este Vio
rel Mateianu. Altfel spus. pe 
lingă revenirea lui F.C. Bihor 
în prima divizie, înregistrăm și 
revenirea acestui apreciat teh
nician pe prima scenă • Cum 
a fost reîntîlnirea cu fosta 
echipă. Viorel Mateianu ? •
Emoționantă. Am fost primit 
de parcă cu as fi readus-o în 
nriina divizie. Pe moment m-a 
încercat un sentiment 
gret că nu am putut 
acum un an cind eram 
ducerea echipei. Păcat, 
si atunci să promoveze, 
cea mai bună. A demonstrat-o 
după un an • Dar primele 
impresii ? • Normale, firești.

ce multi component ai 
le cunosc foarte bine", 
este „echipajul" oră- 
Lăzăreanu, Balasz și 

Balaș. 
Brukeiitahl.

To- 
dezle- 
Bucu- 

pro- 
fost 

conform planificării, 
acumulărilor fizice 

de

de re- 
izbîndi 
Ia con-
Merita 

era

Aceeași atmosferă propice ma
rii performanțe. Un colectiv 
sudat. Pentru mine, readapta
rea a fost de scurtă durată, 
pentru că tn-au ajutat si ju
cătorii. Astfel, am avut oca
zia să reluăm lucrul de unde 
l-am lăsat la despărțire. Evi
dent. mă 
tactică. • 
miți cu 
Asa sînt 
Nu sint mulțumii cu ce 
făcut pină acum. Dacă 
animat de dorința de 
autodepăsi. de a găsi 
manentă ceva nou. nu 
căuta pe drumul care 
spre competitivitate, 
la alibi sînt paleative, adevă
rate frîne în calea progresului. 
Pe moment încercăm să copiem 
ce a fost mai bun la turneul 
final al -Euro ’88». Trebuie să 
ținem pasul. Altfel nu se poa
te. • Există vreo noutate „tip 
Mateianu" ? • Încerc ceva, bi
neînțeles. Mai ales că la echi
pa orădeană m-au impresionat 
cel mai mult stăpinirca pose
siei mingii. jocul de pasc. 
Echipa s-a mai copt. Vom per
fecționa jocul in apărare. Ah. 
apărarea, care mi-a adus alî- 
tea critici ! Dar s-a uitat că în 
anul cind am ratat promovarea 
am stabilit cîteva recorduri. 
Printre care și acela a numai 
15 goluri primite. Cine se 
poate lăuda cu 15 goluri in 34 
de etape ? Avea dreptate cu
noscutul antrenor 
Mihai Nedef cind spunea 
un bun atac are la bază 
foarte bună apărare, 
dial este. insă, ca clementele 
esențiale ale jocului să se exe
cute armonios, să se desfășoa
re matematic, jucătorul să fie 
stăpinui mingii si nu invers • 
în ce ordine le va „desena" 
F.C. Bihor ? * 1) Slăpinirea
posesiei mingii. 2) presingul, 
3) apărarea. 4) atacul, 5) mo
mentele _ fixe. Dar nu trebuie 
uitată nici pregătirea psihologi
că. precum inteligența.
nia, curajul ș.a, • 
ne. echipa nu prea 
șansa unui program 
tăios în tur. joacă 
si cu Steaua, și cu 
cu Victoria, si cu Oțelul, și cu 
Universitatea Craiova. • Este 
adevărat, avem un program di
ficil. dar si stimulativ.

refer la probleme dc 
Care vă fac să dor- 
ochii deschiși.;. • 
eu. n-am astîmpăr.

am 
ești 

te 
ncr- 

ce 
duce 

Soluțiile

nu
a 

în
ai

de baschet 
că

__ o
Primor-

dîrze-
La revcni- 

a avut 
mai avan- 
la Oradea 
Dinamo, și

Adrian VASILESCU

Divizionarele B înaintea startului

LA I. D. M. S

F.C. MARAMUREȘ-
în

CU ACEIAȘI ANTRENORI SI JUCĂTORI•> •
tinut atît conducerea tehnică 
(dr. Nicolae Szabo — antrenor 
principal : prof. Ion Onciu — 
secund), cit si — în linii ge
nerale — lotul de jucători. Dar 
iată componenta acestui lot : 
Pcrncs și Fcher — portari ; 
Pinter, Ignat, Gorbe, Buciu, 
Raț, Buzgău (aflat încă în con
valescență după fractura de 
peroneu suferită) si Năpră- 
dean — fundași : I. Mureșan, 
Baiza. Miriuță. S. Sabău — 
mijlocași ; Tulba, Dorobanțu, 
D, Moldovan, Roatiș și Vase — 
ataeanți. Se speră, de aseme
nea. în revenirea portarului 
Toma si a lui Ivan, care pînă 
zilele trecute nu se prezenta
seră încă la pregătiri. Puținele 
nume noi din lotul 
mărean sînt I. Mureșan 
(de la Minerul Băița) și 
trei juniori promovați din

• F. C. OLT — CHIMIA RM.
vtLce.\ 1—< (1—•). Umc-al goî 
a fost realizat de Dodan (min. 
41). Divizionara A a fo-josx ur
mătoarea formație : Stfngacrj — 
Moraru, P. Rădicam, A. Popes
cu, Muntcanu — Csizangiu, Ruse, 
Ad. Georgescu, V. Popa — Du- 
dan. C. Gheorghe. Au mai jucat: 
S. Ciurea, Bogdart-’jc, Mi-
nea, M. Popescu. M. Ene, Efv- 
mie. Turca. Croiu. Simbâtâ, pe 
stadionul din Slatina, are loc 
cuplajul : Metalurgistul Slatina — 
F.C. Argeș H și F.C. OR — F.C. 
Argeș, (C. Baghea, cobesc.).
• NTTRAMONIA FAGAR.\Ș — 

F.C. FARUL CONSTANTA *-î 
(0—1). Tuf an a înscris primul 
gol al constânțenilor In min. 15, 
iar Funda a ridicat scond la 2—0- 

în min. M. (V. Lazir — coresp)
• UNIREA ALBA ItUA — 

LOTUL DE TINERET 3—1 (2—1). 
Avînd mulți accidentați, lotm a 
folosit jucători de rezervă. Iată 
fo<rmația : Crișan — Vokrj, Cio- 
banu, Lupu, Al Popescu — Mo- 
troc II, Timofte, Ursea — Szeneș. 
Vase, Buțerchi. Au mai jucat : 
Negru si Prodan.
• TRACTORUL BRAȘOV —

C.F.R. TIMIȘOARA 4—1 (3—1).
• „CUPA MUNICIPIULUI 

BUCUREȘTI*. S-au disputat pri
mele meciuri din cadrul tradi
ționalei întreceri dotată cu „Cupa 
Municipii<uiliuii Buicuireștd*. Iată re
zultatele : C.F.R. B.T.A. — Da
nubiana 3—1 (0—li). Golurile au 
fost realizate de Crîsnic (mim. 73 
și 79) și George (min. 86) — pen
tru C.F.R. B.T.A., punetul echipei 
Danubiana fiind înscris de Con
stantin (min. 31). în celălalt 
meci s-au întilniit MECON și 
Visoofil. Victoria a revenit celor 
de la V i'scofii, 
Iul marcat de 
(N. Costache, 
respond en ți).
• SELECȚII

Căubui Steaua __ , .
tătnîna viitoare, nod selecții pen
tru copiii născu ți după 1 august 
1972 și mai mici. Selecțiile sînt 
programate marți, miercuri și 
joi, de la ora 9, și vor fi efec
tuate de antrenorul Radu Troi.

După evoluția sinuoasă, 
general sub așteptări, din tre
cutul sezon competitions! (lo
cul 4 în final, la 14 puncte 
distantă de lider). F.C. Mara
mureș $i-a început pregătirile 
pentru noul campionat — asa 
cum ne spunea loan Sauliuc, 
vicepreședintele clubului 
mărean 
exiaente 
a avea 
in seria 
gătiri a __  _ _____
după care în perioada 22 iulie 
— 1 august ele au continuat 
în stațiunea Izvoarele. Au fost 
de-acum susținute si primele 
jocuri de verificare : cu Mine
rul Băița (scor : 5—2) si Mi
nerul Cavnic (3—1). Oferind în 
acest sens un frumos exemplu. 
F.C. Maramureș este una din 
putinele echipe care si-au men

pria pepinieră : Hoțea, Szilaghi 
și Becii. Se poartă încă dis
cuții pentru limpezirea situa
ției jucătorilor Ochiosu (ds 
Ia Metalul București, care stă 
deja de un an pe tușă) si Gro- 
zavu (de la Minerul Gura Hu
morului, care a devenit student 
la Facultatea de subingineri 
mine din Baia Mare).

Tntrucît cîmpul de joc al 
stadionului din Baia Mare este 
în refacere. F.C. Maramureș va 
susține în continuare jocuri de 
verificare numai în deplasare, 
cu A.S.A. Tg. Mureș. „U“ Cluj- 
Napoca și F.C. Bihor, urmînd 
de asemenea să participe la 
„Cupa Marmației". de la Si- 
ghet. Este posibil ca și meciu
rile programate pe teren pro
priu în primele etape ale nou
lui campionat să le susțină tot 
la Sighet. (C. F.l.

în județele
în județele
în județele

în jude-
județele
județele

28 februarie
la onorarea 
I.D.M.S. Pi-

10 — 4 3.400.

ii.D.M.S. livrează pină la 31 august 1988 au- 
Icumpărătorilor care au depus banii ta cont 
lutoturism pină la data de 31 august 1983 fa 
ordine centralizat pe țară, indiferent de ma- 

p, după cum urmează :
I cumpărătorii cu domiciliul stabil în muni- 
Id. Giurgiu $i Teleorman, 
pmpărătorii cu domiciliul 
bit, Prahova, Vîlcea. 
umpărătorii cu domiciliul 
harghita, Mureș, 
pmpărătorii cu domiciliul
Imț, Vrancea. 
ru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jud.

stabil
stabil
stabil

ărătorii cu domiciliul stabil în județele Iași, 
Vaslui.
cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele

hpărătorii cu domiciliul stabil în județele Ca- 
Hunedoara, Mehedinți, Sibiu.
li cuiwpă
istrităwaii __
[umpăratorii cu domiciliul

jpărătorii eu domiciliul stabil 
făsăud, Satu Mare, Sălaj, 

stabil în

[mpărătorii cu domiciliul 
Galați. Călărași, Ialomița, 
uează în funcție de stocul
|de livrare a fiecărui magazin.
turismului, cumpărătorii trebuie să prezinte, 
| comunicarea cu numărul de ordin? pe țară. 
I la magazinele auto I.D.M.S. în vederea 
ksmului DACIA — solicitanții se vor prezenta 
pidență conform arondării teritoriale a jude- 
la magazinele auto din prezentul anunț.
peri prin transfer pentru persoanele care au 
E.C. în cont pîntru autoturism, -astfel :
CIT CLUB — anterior datei de 30 iunie 1986. 
CIA 1410 SPORT — anterior datei de 30 sep-

stabil în 
Tulcea.
de autoturisme și

!IA BREAK — anterior datei de

urile de autoturisme ARO. pînă 
r din evidenta magazinului auto 
T FACE TRANSFERURI.
FE TIPURI DE AUTOTURISME :
350 : ARO 243 Benzină 350 : ARO ..
0.650 ; DACIA SPORT 3.720 ; OLTCIT 22.720.

cu 1—0, prin go- 
Șutru în min. 60. 
N. Ștefan — co

LA STEAUA, 
organizează, săp-

_ băi- 
— sub semnul unor 
sporite, cu dorința de 
un rol de prim-plan 
sa. Startul acestor pre- 
fost dat la 16 iulie.

băi-
II 

cei 
oro-

POIANA CIMPINA PRfOOlPIH Of PRACTICII!» UNUI JOC FRUMOS
cu 
la

Revenită in eșalonul secund. 
Poiana Cîmpina a reluat an
trenamentele la 12 iulie, 
dorința de a se prezenta 
start cit mai bine pregătită.
Antrenorul Virgil Blujdea. aju
tat de Gică Ionescu, a fixat un 
program care a cuprins multe 
partide de verificare. Astfel, 
oină astăzi. Poiana a jucat cu 
Steaua. Flacăra Moreni. Meta
lul Mija. Petrolul Băicoi. Vic
toria București. Steaua Mizil. 
Strungul Arad și va mai _ avea 
ca partenere pe Mecanică Fi
nă București. Steaua Mizil. 
Metalul Mija și Minerul Fili- 
peștii de Pădure.

în ceea ce privește lotul de 
jucători, au fost operate unele

modificări față de 
promovat in Divizi 
Păun si Dumitriu 
dezlegări pentru 
na. iar Negoită 
satisfacă stagiul 
noutăți : Pancu. 
trai, de la Petrolul 
Cojocaru. mijlocaș, de la Vic
toria Florești.. Cristescu, înain
taș. de la Petrolul Teleaienși 
Glăvache. fundaș dreapta, de 
la Carpați Sinaia. în lot mai 
sînt : Iorcic, Opanschj — por
tari. Postolache. Tărsase. Achim. 
Toporaș. Cluceru. Dumitru — 
fundași. Tismănaru. Bejan. Du- 
mitrache. Tabacu — mijlocași, 
Stan. Pădurariu înaintași.

„Sîntem optimiști, ne-ă spus

cl care a 
B. Astfel, 
au primit 

Unirea' Poia- 
a plecat 

militar.
fundaș

să-și 
Ca 

cen- 
Ploiesti.

Virgil Biujdea. antrenorul prin
cipal al echipei. Jucătorii, ma
joritatea lor. sînt tineri, dor
nici de afirmare, asa că pu
tem îndeplini obiectivul de 
rămînere în eșalonul secund. 
Dorim să practicăm un ioc 
frumos, bazat pe ofensivă, cu 
o bună circulație a balonului 
Si a jucătorilor, fără insă să 
neglijăm faza de apărare. Con
ducerea asociației și a secției 
de fotbal sînt preocupate să 
creeze condiții cit mai bune 
nentr-j desfășurarea activității 
la acest eșalon, unde, după 
cum se știe, pretențiile sînt 
mult mai mari fată de Divizia 
C“. (P. V.).



„Turneul Prietenia" la handbal junioare

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINGĂTOARE
DE... CLASAMENT

C. £. de tenis pentru juniori

PIOTRKOV TRIBUN ALSKI, 5 
(prin telefon, de la trimisul nos
tru special). Ediția din acest 
an a ..Turneului Prietenia" _ la 
handbal Dentru iunioare. găz
duită de Sala Sporturilor din 
acest frumos oraș polonez, se 
apropie de încheierea meciuri
lor în serii. Reprezentativa tă
rii noastre a susținut, pînă la 
la ora transmisiei, două par
tide. una cane nu intră în 
calcul în clasamentul final, cu 
formația secundă a tării gazdă, 
de care a dispus eu 31—22. 
șl alta cu handbalistele din 
R.P.D. Coreeană suscitind in
teresul spectatorilor atît Prin 
calitatea jocului, cit si prin re
zultatul string cu care s-a înche
iat : România — r.p.d. Co
reeană 27—26 (14—10).

în această dispută s-au aflat 
fată în fată handbaliste cu 
două stiluri diferite de joc. In 
plus, echipa R.P.D. Coreene nu 
mai fusese văzută de un an. 
mai exact de la ediția prece
dentă a aceleiași competiții, 
atunci mingea si jucătoarele... 
circulînd cu o viteză rar întîl- 
nită în partidele dintre forma
ții europene. Tot astfel au 
stat lucrurile si acum, numai 
că elevele antrenorilor Bogdan 
Macovei. Gheorghe Sbora si

Constantin Cojocaru s-au des
curcat. în general bine, apă
rarea fiind punctul forte al 
echipei, prin prestația corespun
zătoare a cîtorva jucătoare : 
Victorina Stoenescu. Rodica 
Constantinescu. Daniela Țurca- 
nu. Simona Lefter si Gabriela 
Munteanu. dar mai puțin inspi
rată a apărătoarelor buturilor. 
Ramona Mihalache si Magdale
na Albert. în atac însă, dacă 
nu s-ar fi ratat uneori exas
perant. handbalistele noastre 
ar fi putut încheia meciul cu 
un rezultat mult mal bun eloc
vent fiind faptul că au con
dus — pentru a oferi un sin
gur exemplu — cu 17—11 în 
min. 33.

Următoarele meciuri ale echi
pai țării noastre (în serie) cu 
U.R.S.S. — azi (n.n. ieri, seara 
tirziu). iar sîmbătă cu puternica 
formație a R.D. Germane, du
pă care se vor decide și cele 
două formații participante la 
turneul final pentru locurile 
1—4. care se va juca duminică 
și luni. Alte rezultate : U.R.S.S. 
— R.D. Germană 23—19. R.D. 
Germană — Polonia II 23—17, 
R.D. Germană — R.P.D. Co
reeană 27—26. Polonia — Bul
garia 21—16.

loan NOVAC

CU SPERANȚA UNOR NOI MEDALIIu

telefon, 
special), 
scurge,

NOVl SAD, 
de la trimisul 
Cu flecare tur care 
concurența pentru un loc pe 
podiumul celei de a. XXXl-a e- 
dițli a C.E. de tenis de masă 
pentru juniori și cădeți devine 
tot mai aspră. In această cursă 
sint angajați 
țării noastre, 
zultate bune. 
Iul juniorilor, ei prezentindu-se 
vineri de 81 de ori La masa de 
joc, unii abia 
tidă pentru a 
colț - de sală, 
pe următoarea.

în proba de 
deocamdată toți cel 
tivi români au terminat învin
gători, dar el mal au încă două 
tururi pînă la a ajunge pe po
dium. Așadar, Daniel Cloca 2—0 
(17, 13) cu Dopller (Austria) și 
2—1 (—19, 22, 17) cu Tran (Fran
ța) ; Călin Creangă 2—1 (11, —20, 
14) cu Samsonov (U.R.S.S.) șl 
2—0 (12, 10) cu Buza (Suedia) ; 
Romulus Revisz 2—0 (14, 15) cu 
Bcrgersen (Suedia) și 2—1 (14, 
—19, 16) cu Van Harren (Belgia).

La junioare, cu excepția Mă
riei Bogoslov, care a cedat în 
fața valoroasei jucătoare bel
giene Dillen 0—2 (—20, —16), ce
lelalte sportive românce au ter
minat învingătoare : Bădescu —

5 (prin 
nuslru 

se

și reprezentanții 
in general cu re- 
mal ales la nive-

terminind o par
se muta in alt 

spre a o începe

simplu masculin, 
trei spor-

Reny (Luxemburg) 2—0 (14, 17), 
Ciosu — Blikken (Belgia) 2—0 
(11, 14), Năstase — Yquell (Fran
ța) 2—0 (10,14). Păstrîndu-ne tot 
la categoria juniori, să trecem 
Ia probele de dublu mixt : Bă- 
descu, Creangă 2—0 (17, 15) cu 
Smiriov, Oșurka (U.R.S.S.) și 
2—1 (11, —18, 18) cu Faltermeler, 
Alke (R.F.G.) ; Bogoslov, Revisz 
2—1 (12, —1», 8) cu Laurent,
Laisant (Franța) și 2—0 («, 12) 
eu Bicel, Arisi (Italia) ; Năstase, 
Samsonov 2—0 (11, 18) cu Dziu- 
banski, Bednarska (Polonia) și 
»—2 (—16, —13) cu Wirth, Ne
meth (Ungaria). Așadar, două 
cupluri în sferturi cu șanse de 
medalii.

Cadetele au avut, în ansamblu, 
evoluții apreciabile. Copaci, Co
jocaru 2—0 (12, ÎS) cu Sabirli, 
Calidag (Turcia) la dublu, în 
timp ce la simplu Copaci — Mod
elings (Anglia) 2—1 (—20, 5, 17),

iar Cojocaru — Laug (Iugosla
via) 1—2 (16, —17, —29). Cădeți! 
au părăsit concursul nu fără a 
demonstra frumoase calități : Ne
grită — Vandermesse (Belgia) 
1—2 (—18, 19, —9) ; Toi — Igna- 
tovicl (Iugoslavia) 0—2 (—16, —18) 
la simplu iar la dublu Țol, Ne- 
grllă — Closset, Vandermesse 
(Belgia) 0—2 (—15, —13), în timp 
ce la mixt : Negrilă, Copaci 2—0 
(10, 20) eu Comito, Avesani (Ita
lia) șl 0—2 (—13, —13) cu Paw
lowski, Ullman (R.F.G.), iar Țol, 
Cojocaru 2—0 (13, 15) cu Durand, 
Hoot (Franța) șl 1—2 (—19, 18,
—11) cu Barco, Sanchez (Spania).

Așteptăm, deci, din partea 
sportivilor noștri care au rămas 
in cursă ca sîmbătă șl duminică 
să obțină noi rezultate favora
bile, pentru a se număra printre 
medaliațli competiției.

Emanuel FÂNTANEANU

C.M. DE ȘAH PENTRU COPII Șl JUNIORI
(Urmare din nat). O

0 FRUMOASĂ VICTORIE A RUCBYȘTiLOR NOȘTRI

• 24 13 cu echipa Academici „l. Gagarin'* • Astăzi,
lin nou îneci internațional pc stadionul steaua

este u»n sport care 
capacitatea 

cu atit mai 
timpul

Rugbyul 
solicită din plin 
fizică a sportivilor, 
mult atunci cind 
canicular. Cîteva pale de 
potrivite au venit însă la 
pentru a salva spectacolul 
bystlc de joi dupâ-amiază, de 
pe stadionul Steaua, care a 
adus în scenă o Selecționată 
divizionară românească și echi
pa Academiei de aviație „Iuri 
Gagarin", multiplă campioană 
a Uniunii Sovietice., A rezultat 
un meci alert si de o releva
bilă factură tehnică (aprecierea 
ține cont și de faptul că 
aflăm imediat după 
început de sezon).

Rugbyștii sovietici 
mai bine, 
înaintarea 
leuri“ și regrupări) și treisfer-

este 
vint 
timp 
rug-

__ . r.e
vacantă, la

atacînd 
(numeroase

au început 
variat cu

„ru-

turile (reușite combinații între 
centri). Dar românii s-au apă
rat corect, jocul lor crescînd 
pe măsura trecerii timpului, ei 
cîștigînd cu 24—13 (3 eseuri la 
2). Iată cum s-a marcat. După 
un „mol", balonul circulă rapid 
pe traseul Neaga — NASTASE, 
acesta — prin cîteva fente ca- 
re-i atestă talentul — intră cu 
mingea în... eseu, pe care tot 
el îl transformă" 6—0. Replica 
oaspeților e însă promptă și 
NACEAEV înscrie la centru 
un eseu, pe care MIRONOV Q 
transformă : 6—6. Scorul repri
zei îl fixează tot NASTASE — 
drop : 9—6. La reluare, mar
căm degrabă prin RACEAN — 
eseu, după o grămadă la 5 m 
și o deschidere oportună ; CO- 
DOI transformă și 15—6. Pe 
fondul unor atacuri dezlănțuite

ACTUALITATEA ATLETICA

ale liniei noastre de treisfer- 
turi (mult mai bună după pau
ză) diferența se majorează 
prin FULINA — eseu (după o 
acțiune colectivă de toată fru
musețea) ; CODOI transformă 
(21—6), pentru ca NASTASE 
să mai aducă echipei 3 puncte 
prin l.p. (24—6). Rugbyștii so
vietici punctează în final prin 
ROMANOV — l.p. șl din nou 
NACEAEV — eseu (24—13).

Arbitrului FI. Dudu i s-au a- 
iiniat echipele : SELECȚIONA
TA DIVIZIONARA : Piti (Co- 
doi) — Chirilă, Răcean. Savst 
(Lungu), Fuli na — Năstase, 
Neaga (Perneș) — Gurămare, 
Pongracz, Gurănescu — Marin 
(Ciorăscu), Caragea — Cso- 
ma. Vasluianu, Man ; A- 
CADEMIA „I. GAGARIN" : Mi
ronov (Lahutin) — Romanov, 
Kornienko, Kasatkin, Sorokin 
— Naceaev, Franțuzov — Kuș- 
narev, Ovcinikov, Fiodorov — 
Tihonov, Klimenko — Borisov, 
Burmistrov, Kiriakov.

Azi (tat pe terenul Steaua, 
ora 18) va avea loc partida — 
de tradiție — dintre Steaua și 
echipa Academiei de aviație 
„Iuri Gagarin".

nia) 8 p, 3—5. Krystina Da- 
browska (Polonia). Sofiko Te- 
reladzc 
Botsar 
Sandra 
Sabine 
xandra 
Johanna Paasikangas 
da) 6 p.

10 ANI (B) : 1 
bun (Honduras), J. 
(S.U.A.) 8 p. 3. Fr. _______
(România) 7,5 p. 4. V. Portillo 
(Brazilia) 7 p. 5—7. Ed. Teo
dore (Filipine). Milen Vasiliev 
(Bulgaria). 
(România)

12 ANI 
man — M. 
sament: 1.

(U.R.S.S.), Ana Maria 
(Grecia) 6,5 p. 6—9. 
Villegas (Argentina). 
Fruteau (Franța), Ru- 
Ignătescu (România), 

(Finlan-

1—2. J.Z. Has-
Viloria 

Nemeth

Alex.
6,5 p.
(B) : G.
Kaminski 
J. Polgar

Munleanu

Schwartz- 
0—1. Cla-

.. ______ (Ungaria)
8,5 p, 2. Gabriel Schwartzman 
(România) 7,5 p, 3. Liviu Ni- 
sipeanu (România) 7 p, 4—7. 
D. Hausrath (R.F. Germania),

Valentin Porubin (România), 
D. Dzifroni (Israel). M. Ka
minski (Polonia) 6,5 p.

14 ANI (B) : 1. Eran Liss 
(Israel) 8 p. 2—3. Aurel Is- 
trățescu (România). G. Kamski 
(U.R.S.S.) 7.5 p. 4—5. T. Polak 
(Cehoslovacia). S. Kumaram 
(Anglia) 7 p.

16 ANI (B) : J. Lautier 
(Franța) — Kocsis 1—0. Probst 
(Elveția) — Maki (Finlanda) 
remiză. Moreno (Spania) — 
Haslinger (Anglia) 1—0. în 
clasament: 1. Alexei Sirov 
(U.R.S.S.) 9 p. 2. Ilya Gurevich 
(S.U.A.) 8,5 p. 3. Mathew
Sadler (Anglia) 7 p, 4—8. M. 
Antonsen (Danemarca). Rober
to Watanabe (Brazilia), Alex. 
Le Siege (Canada). J. Lautier 
(Franța). M. Handouchi (Mar- 
tinica)

Dar. 
rundă, 
tualele 
radicale modificări...

6,5 p etc.
să așteptăm si - ultima 
pentru că multe din ac- 
dasamente pot suferi

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ave din R.P. Citmeză, 
1 turneu ia R.P.D. Co- 
a evoluat la Phenian in 
a unei selecționate lo- 
iscbctbai-ș-r. chinezi au 

victoria ou soorul de

a doua a 
revenit la

• Intr-un interviu apărut In 
ziarul „Soviețski Sport", campi
oana olimpică, atleta sovietică 
Nad jda Olizarenko a declarat, 
printre altele : „Pentru a cuceri 
medalia de aur la apropiatele 
Jocuri Olimpice, in proba de 
800 m. va trebui să realizez un 
timp in jur de 1:54,00. Consider 
că principalele mele rivale în 
disputa pentru titlul olimpic vor 
fi semifondistele din R.D. Ger
mană, Sigrun Wodars, Christi
ne Wachtel și atleta română Paula 
Ivan, care deține 
zultat din lume".

Zilele trecute, 
unionale de ia 
Olizaronke (In vîrstă de 35 de 
ani) a ciștlgat cursa de 800 m 
cu timpul de 1:56.03.

• In cadrul concursului inter
național desfășurat la Viareggio 
(Italia), atletul american Antonio 
McKay a ciștlgat proba de (00 m 
în 45.08, brazilianul Jose Barbosa 
s-a situat ne primul loc la 800 m. 
cu 1:45,95, Sar David Patrick 
(S.UA.) a terminat învingător în 
cursa de 400 m garduri cu timpul 
de 50,70.

Proba feminină de 100 m a re
venit concurentei americane Eve- 
lyne Ashford 11.23-

Oimitrie CALLIMACHI

TURNEUL DE POLO

al patrulea re-

la campionatele 
Kiev, Nadejda

• In concursul de la Coruna 
(Spania; 3 Arpin (Franța) a 
cîștiga’ nroba de 3 000 m plat In 
7:43.58. Alte- rezultate : 400 m plat 
bărbați Valmon (S.U.A.) 45.05 ; 
200 m pic femei : Julia Cuthbert 
(Jamaica' 23 5"

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

• SEZONUL COMPETTTIOSAL AX 
SCHIULUI alpin ar fi trebuit st fie inau
gurat peste numai cîteva ««le. La lt august 
urma să aibă Ioc primul concurs din ca
drul Cupei Mondiale 1933 89 pe p-rtiile de 
Ia Las Lenas. în Argentina, dar lipsa de 
zăpadă a anulat această Inaugurare a sezo
nului. Noul sezon va fi încheiat la 12 mar
tie. anul viitor, pr’n desfășurarea concur
sului de la Shigakahe, în Japonia • CU
CERIND titlul de campioană națională de 
fotbal a Austriei, echioa vieneză Rapid și-a 
măr.it recordul continental pe care-1 deține 
cu 29 de titluri cîștigate in clasament c 
urmează Benfica Lisabona, cu 27 titluri și 
Real Madrid, cu 25 ECHIPA ITALIANA 
de baschet Tracer, cîștigătoarea în acest an 
a C.C.E. nu mai lua oarte la viitoarea 
ediție a competițiilor continentale ! Prac
tic, echipa aceasta nu mai există, deoarece 
schimbîndu-și snonsorul și-a schimbat și 
numele. în viitor (pentru eît timp ?) ea se 
va numi Philips... e IN LOCALITATEA 
CâSRRO de PASCO dir Peru a fost inau
gurat stadionu' ..Danii A. Carrion", ce- 
mai înalt din î .treâga lume El se află la 
o altitudjne de 4350 m ! Din păcatc. la 
inaugurare s-a produs un accident soldat 
cu numeroși răniți. Dat. fiind faptul că 
una dintre noile tribune a fost supraîn
cărcată d spectatori aceasta s-a prăbu
șit a. COM2 SI- ORGANIZATORICA ȘI DE 
dezvoltare din cadrul Federației Inter
nationale de Handbal și-a propus. între 
altele, oromovarea handbalului în școală.

DIN R.F GERMANIA
5 (Agerprcs).Mt'NCHEN, 

în cadrul turneului internatio
nal de polo pe apă de la Duis
burg, selecționata României a 
întrecut cu scorul de 11—9 
(2—2, 2—3, 4 1 3. 3—1) fot Liiația 
Australiei. Intr-un alt joc, e- 
chipa R.F. Germania a dispus 
cu 7—5 (2—1, 2—1, 2—2, 1—1) 
de reprezentativa Spaniei

teg. H kg) și Svetlana Gordeeva 
(categ. 72 kg).

PENTATLON MODERN a La 
Varșovia au Început întrecerile 
Campionatelor Mondiale. în pro
ba de călărie, pe primele locuri 
s-au situat Nathalie 
schmidt (Franța) 
rup (Danemarca) 
echipe, victoria a 
ției Franței 3 240 
de Polonia, 3 210 
Sria 3174 puncte.

ȘAH a După 7 
tarea par Lldelor m
campionatul unional de la Mos
cova conduce marele maestru 
Aleksandr Beliavski, cu 5 puncte, 
urmat de Sa Iov 4,5 puncte (1), 
Kasparov și Karpov, cite 4,5 
puncte, Iusupov 4 puncte etc.

Rezultate din partidele între
rupte : Beliavski — Smirin 1—0; 
Karpov — Salov remiză ; Einhorn 
— Vaganian 1—0 ; Salov — Mala- 
niuk 1—0.

VOLEI • în cadrul competiției 
masculine de la Sofia, reprezen
tativa Poloniei a întrecut cu sco
rul de 3—2 (14—16, 15—10, 15—6, 
13—15, 15—9) formația Japoniei, 
Sar selecționata Bulgariei a dis
pus cu 3—0 (15—13, 15—2, 15—12) 
de echipa Braziliei. Alte rezul
tate : Argentina — Olanda 3—2 
(5—15, 15—6, 8—15, 15—8, 15—13) ; 
Cuba — Cehoslovacia 3—0 (.15—4, 
13—3, ÎS—10).

Hugen- 
și Eva Fjelle- 

1 100 puncte. Pe 
revenit forma- 
puncte, urmată 
puncte și Aus-

runde și dispu- 
întrerupte, în

In acest scop. In colaborare ca Federația 
Intexmațională a sportului școlar va orga
niza anul viitor, in Portugalia, un simpo
zion international "u participarea unui 
mare număr de antrenori din lume, dar ia 
special din acele țări în care handbalul 
este mai puțin popular • CEA DE A ȘA

SEA EDIȚIE a Campionatelor Mondiale de 
natație (înot, sărituri, polo si înot sincro
nizat) se va desf'-ura la Perth. în Aus
tralia, între 4 și 13 ian .arie 1991 • ECHIPA 
MASCULINA c S Torino a anunțat că nu 
va mai lua parte Ia viitoarea ediție a 
Campionatului cL basc'et masculin al Ita
liei. Această formați? studențească, care 
în primii ani ' deceniului a cîștigat de 
patru ori titlul de campioană și o dată a 
obținut C.C.E.. se vede în imposibilitatea să 
mai particip' Campionat deoarece se 
află în fața unor insurmontabile nrobleme 
economice sl nu mai găsește un sponsor !... 
* DUPĂ MAI MTH ’ ANI cit a funcțio
nat ca antrenor De la diferite echîDe euro
pene Cesar Menotti care a condus re

prezentativa Argentinei ia primul său titlu 
mondiaL in 1978, s-a reîntors acasă ca an
trenor al echipei River Plata din Buenos 
Aires • BENEFICIIND de asistența unui 
vint de 5.2 m/s reeo-omanul lumii la tri- 
plusalt, americana’ Willie Banks, a realizat 
un rezultat de 18-îi m în același concurs, 
la Indianapoli? in condiții asemănătoare, 
Charlie Simpkins a obținut 17.93 m, iar 
Robert Cannon 17.63 m © CUNOSCUTUL 
rîNTARET !taliar de muzică ușoară Gian
ni Mo ran di este laureatul din acest an al 
premiului nations’ „Nereo Rocco", în cali
tatea sa de căpitan al echipei de fotbal a 
ointăreților. Această formație a susținut 
mai multe intîlnlri,' beneficiile realizate 
fiind donate pentru diferit? opere de cari
tate 4 IN RECENTUL TUR CICLIST AL 
FRANȚEI, una dintre mașinile însoțitoare 
a ratat un viraj îr coborîrea de pe Agnes 
și a căzut în prăoastle. de la o înălțime de 
30 m. Miraculos pasagerii mașinii s-au 
ales doar cu spaima ! • JAKIE JOYNER- 
KERSEE a stabilit, nu de mult, al patru
lea său record mondial la hentatlon, cu 
7215 p (v.r. 7158 p din 1986). Iată-i rezulta
tei? pe probe. între paranteze cele ale re
cordului mondial' precedent : 100 mg —
12.71 (12,85). înălțime — 1,93 m (1,90 m),
greutate — 15.65 m (16,00 m) 200 m — 22.30 
(22.85). lungim- — 7.00 m (7.25 m) . suliță 
— 50.08 m (50.19 m), 800 m — 2:20,70
(2:09.G9)

Romeo VILARA
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ÎN TURNEUL pentru juniori 
„Cupa Prietenia" cș se desfă
șoară în ora ’ polonez Legnica: 
R.P.D. coreeană — U.R.S.S. 1—1 
(1—0) ; Bulgaria — România 2—0 
(1-0).

DISPUTAT în localitatea Vasa, 
meciul amica' dintre selecționa
tele .''Inlandei și Bulgariei s-a 
încheiat la -ealitate. 1—1 (0—0).

INTR-UN MECI internațioinal 
amical disputat în orașul elve
țian Lucerna, echipa Juventus 
Torino a învins cu scorul de 3—l 
(1—1) formația locală.

ÎN PRIMA ZI a turneului de 
Ia Berna, echipa A.c. Torino a 
învins cu scorul de 2—1 (1—0)
formația locală Young Boys.

Intr-un alt joc echipa Everton 
a întrecut tot cu 2—1 (2—0) for
mația braziliană Cruzeiro Beta 
Horizonte,

LA LEIPZIG, eehina vest-ge<r- 
mană VfB Stuttgart a întrecut 
cu scorul de 1—0 (1—0) formația 
locală Lokomotive.
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