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UN FRUMOS SUCCES AL ȘAHULUI ROMÂNESC
Șase reprezentanți ai culorilor noastre au urcat pe podiumul 

de premiere al Campionatului Mondial pentru copii fi juniori

Corina Peptan
Cu un frumos succes pentru 

culorile românești s-a încheiat, 
simbătă seara, la Casa Tine
retului din Timișoara, Campio
natul Mondial de șah pentru 
copii și juniori. A fost o com
petiție șahistă juvenilă de o 
amploare fără precedent, cu 58 
țări participante și 260 concu- 
renți în cele opt turnee pe ca
tegorii de vîrstă, masculine și 
feminine. Cu atît mai îmbucu
rător este faptul că pe podiu
mul de premiere au fost pre- 
zenți șase dintre reprezentanții 
țării noastre, posesori ai celor

mai multe medalii din rîndul 
delegațiilor prezente la start. 

Se știe, prima campioană 
mondială a fost Corina Peptan. 
laureată Ia categoria celor mai 
tinere șahiste (10 ani), un ta
lent cu adevărat excepțional. 
Micuța jucătoare din Sadu- 
Gorj este și autoarea celei mai 
înalte performanțe din întrea
ga întrecere, cu un total de 
10,5 puncte din 11 posibile, 
foarte aproape de punctajul 
maxim absolut, fapt rar intîl- 
nit în competițiile de șah. Ni
meni n-a reușit un punctaj a- 
tît de înalt, cu o jumătate de 
punct mai puțin au finisat cîș- 
tigătorii de la categoriile de 
juniori și junioare (16 ani). O 
singură remiză a lăsat Corir.a 
adversarelor sale și aceasta — 
demn de subliniat — în îr.tîl- 
nirea cu o altă șahistă ro
mâncă, Irina Pușcariu. Un fru
mos exemplu de sportivitate a: 
jucătoarelor noastre.

Și alți sportivi români au ur
cat pe podiumul de premiere. 
Mai întîi, cei doi șahiști bucu- 
reșteni, junioara Luminița 
Radu (16 ani) și micuțul Ga
briel Schwartzman (12 ani), a- 
mîndoi medaliați cu argint A- 
poi, trei purtători ai medalii
lor de bronz, tlmișoreanca 
Eleonora Ballot (14 ani), con-

Luminița Radu

Gabriel Schwar’.zman 
stănțeanul Fraacisc Nrmcth (10 
ani) și alt fiu al Capitalei 
noastre. Andrei Istrățescu (14 
ani). Cu toții, competitori me-

Balcaniada de notație a juniorilor

ÎNOTĂTOARELE NOASTRE, PROTAGONISTE
Radu VOIA

(Continuare ta pag. 3-3)

• Rezultate excelente ale săritorilor
OBKENOVAC, 7 (prin tele

fon. de la trimisul nostru 
special). La inaugurarea pis
cinei din mica localitate, si
tuată la 25 de kilometri de 
Belgrad, spectatorii și, deopo
trivă. specialiștii din Bulgaria, 
Grecia. Iugoslavia. România și 
Turcia s-au obișnuit ca după 
aproape fiecare probă femini
nă să răsune Imnul României, 
Prezența pe podium a fetelor 
noastre în majoritatea probe
lor dă o imagine elocventă 
asupra valorii superioare a 
tinerelor înotătoare românce 
la această excelent organizată 
ediție a Balcaniadei de ju
niori.

încă din cursa inaugurală a 
întrecerilor, la 200 m liber. 
Caria Negrea s-a instalat du
pă prima lungime în frunte, 
unde a rămas oină la sosire, 
ea cîstigind clar in 2:08,63. 
Cum a doua a fost Carmen 
Roșioru. cronometrată cu

2:10,56, am înregistrat. astfel, 
cea dinții ..dublă" româneas
că. Iar acest... ritm a fost 
menținut în următoarele două 
probe. Diana Ureche a avut 
cîștig de cauză — 5:03,68 — în 
disputa de la 400 m mixt cu 
Corina Dumitru — 5:05,83 —, în 
vreme ce Alexandrina Croito- 
ru și-a confirmat disponibili
tățile la 200 m spate — 2:19,07 
(secundată de Caria Negrea — 
2:24.12). Să mai adăugăm vic
toria lui Marius Crișan. înre
gistrat în 2:11,16 la 200 m 
spate (locul 2 — Erden Burak 
din Turcia eu 2:12,76, locul 3 
revenind iui Bogdan Constan
tin — 2:18,22, cu mențiunea că 
băimărcanul nu a concurat în 
plenitudinea forțelor). apoi 
succesul dar aă ștafetei Nc-

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. a 4-a)

Otilia Bâdescu
NOVI SAD, 7 (prin telefon, de Ia 

trimisul nostru special). La capătul 
a patru zile de întreceri, timp în care 
s-au desfășurat 568 de partide, au luat 
sfirșit și întrecerile pentru titlurile 
individuale ale celui de al XXXI-iea 
Campionat European pentru juniori 
și .cădeți la tenis de masă, prin
tre protagoniștii acestor dispute 
aflindu-se și reprezentanții Româ
niei care și-au mai inscris în 
palmares incă cinci medalii. Otilia 
Bâdescu a devenit campioană con
tinentală la simplu, ea adăugindu-și, 
împreună cu Călin Creangă, si" aurul 
probei de mixt.

Acestor remarcabile performanțe li 
se adaugă tot atît de frumoasele re
zultate obținute de Maria Eogoslov și 
Romulus Revisz, care au cucerit me
daliile de argint la mixt, ca și cele 
ale Măriei BogOslov, ale Adrianei 
Năstase (dublu) și Emiliei Ciosu 
(simplu), care au intrat ia posesia 
bronzului.

Cu acestea cinci, numărul total de 
medalii, cucerit la actuala ediție, este 
de opt, ceea ee situează România, din 
nou, printre cele mai bune echipe din 
Europa, fapt subliniat elogios de toți 
comentatorii presei prezenți in mo
dernul complex Spers din localitate.

Să urmărim drumul spre medalii al 
tinerilor noștri jucători in ordinea 
disputării probelor.

Prima mare satisfacție a fost 
înregistrată la dublu mixt. 
După ce au depășit cuplul iu
goslav D. Atikovici, E. Horea 
cu 2—0 (16. 9), medahații cu 
bronz ai „europenelor" de se
niori Călin Creangă și Otilia 
Bâdescu s-au impus în semi

Călin Creangă

Maria Bogoslov

Romulus Revisz
finala cu K. Nemeth, Gabriela 
Wirth (Ungaria) cu 2—1 (15
—18, 16) obținînd dreptul de a 
juca finala mare, în care a

Emanuel FÂNTĂNEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Balcaniada baschetbaliștilor juniori

ECHIPA ROMÂNIEI, PE LOCUL SECUND
•» (oșavcrajm direct a departajai primele trei clasate

După trei zile de întreceri de 
mare atractivitate, cîștigă- 
toarea ediției a XXVI-a a 
Campionatului Balcanic, re
zervat baschetbaliștilor juniori, 
a fost decise in ultima zi, de 
coșaverajul întîlnuilor directe 
dintre echipele Greciei, Româ
niei și Turciei care au totalizat 
același număr de puncte. Iată 
de altfel clasamentul final : 
Grecia 5 p (135:133 ; 1,01), 
România 5 p (138:137 ; 1,00), 
Turcia 5 p (140.143 ; 0,90),
Albania 3 p.

In partida hotărîtoare, selec
ționata Greciei, reprezentanta 
țării a cărei echipă de seniori 
deține titlul de campioană eu-

1.
2.
3.
4.

ropeană, a obținut victoria in 
fața formației țării noastre — 
68—62 (36—31) — la capătul Ți
nui meci de un rar dinamism, 
în care tinerii baseheibatiști 
ai ambelor formații nu și-au 
cruțat in nici un moment for
țele pentru a realiza succesul. 
Ne referim în special Ia a- 
părare, capitol la care s-a

luptat cu o ambiție exemplară, 
nu rareori plonjoanele fiind 
aplaudate de public, iar in 
lupta pentru recuperarea min
gilor fiind văzută deseori „o 
pădure" de brațe. Reprezen
tativa elenă a cîștigat la o di
ferență de 6 puncte, adică

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare in pag. 2-3)

Regata internațională lași la canotaj

UN CONCURS DE ȚINUTĂ,
Steaua — Academia „luri Gagarin'1 36-30 ÎNVINGĂTORI VALOROȘI

•1

0 SPECTACULOASĂ ÎNTÎLNIRE (TRADIȚIONALĂ) DE RUGBY
Un real spectacol sportiv, de 

mare frumusețe, au oferit sîm- 
bătă după-amiază rugbyștii 
militari ai echipei noastre 
campioane. Steaua, si cei re- 
prezontînd Academia sovietică 
de aviație „luri Gagarin". S-a 
jucat foarte deschis, combina- 
tiv. mareîndu-se cite patru 
eseuri de fiecare parte (!) ; 
Alexandru, sigur pe șutul său 
neiertător (20 de puncte) în- 
ciinînd, finalmente, talerul ba
lanței de partea culorilor 
noastre : 36—30 (12—3).

Factorii determinant! ai vic
toriei : superioritatea „capului 
de grămadă" (Dumitrescu — 
Moț — Căinaru) care a adus 
(mai ales în prima repriză) 
majoritatea baloanelor Stelei, 
precizia amintită a lui Ale
xandru si jocul Îndrăzneț al 
liniei de treisferturi care a in
terceptat mai multe pase (ne
glijente) ale adversarilor, din
tre care două s-au convertit 
în eseurile spectaculoase ale 
lui Vărzaru. Rugbyștii sovietici 
au impresionat. la rîndu-le, 
printr-c mare mobilitate, prin-

Floricâ Murariu (mereu el !) dă o pasă

tr-o continuă înlănțuire a ata
curilor înaintare-treisfcrluri, re
zultat al unei oonoepții supe
rioare (urmare a unui cîștig 
de experiență, cu sase sportivi 
în teren prezenți totr-un re
cent turneu în Argentina), im

decisivă de eseu.. 
Foto : Eduard ENEA

primată de clemente de prim- 
plan. precum Tihonov, linia a 
denia, in primul rînd. si centrul

Oimitrie CALLIMACHI
. (Continuare in pag. 2-3)

IAȘI, 7 (prin telefon). O 
apreciere care se impune chiar 
din debutul cronicii noastre 
este aceea privind ireproșabila 
organizare, asigurată acestei 
ediții a Regatei internaționale 
Iași la canotaj de către fac
torii sportivi locali, si numim 
în primul rînd clubul C.S.M. 
Iași. în grija căruia se află 
baza nautică de pe lacul Do
robanț. Totul a decurs ca la 
marile competiții. Impresia 
este întregită de faptul că

AU FOST
DESEMNAȚI 
CAMPIONII 
NAȚIONALI 

DE BOX
Rezultatele finalelor, 

în pag. 2-3 

timpii celor mai multi dintre 
învingătorii probelor sînt com
petitivi, ba chiar superiori 
multora din cei consemnați la 
ultimele campionate mondiale. 
Bunăoară, în proba feminină de 
4+1 cronometrele s-au oprit la 
6:35.14 (învingătoare au fost 
componentele echipei noastre 
olimpice), timp despre care 
antrenorul Ion Voicu afirmă că 
reDrezintă cel mai bun rezul
tat dintotdeauna realizat pe 
plan internațional. De aseme
nea, excelent au concurat și 
alte echipaje românești (2 ra
me. atît la masculin cit si la 
feminin. 8+1 feminin) și fap
tul este cu atît mai îmbucură
tor cu cît replica partenerilor 
de întreceri din R.D. Germa
nă si U.R.S.S. n-a fost deloc 
formală.

Rezultate tehnice. FEMININ : 
4+1 : 1 Lot olimpic (Marloara 
Trașcă. Adriana Bazon, Mihaela 
Armășescu Doina Bălan + Ioana 
Iile) 6:35.14. 2. Steaua 6:49.58. 3. 
R D. Germană G:51.27 ; 2 visle : 
1. Lot olimpic (Elisabeta Llpă. 
Liliana Genes) 6:46,07, 2. R. D.

Sorin SATMARI

(Continuare In paj. 2—3)



Concursul internațional de ciclism dotat cu „Cupa I. M. G. B.“
A, v

0 EDIȚIE REUȘITĂ, UN ÎNVINGĂTOR MERITUOS

WlW

ECHIPA DIN DABULENI

O Doud inimoase victorii ale sportivilor de la I.H.G.B.
î: Luna august este, mai In tie- 

<Șre an, luna ciclismului. Nici 
ih acest an, ea nu face excep
ție, competiția de debut fiind 
4Cupa I.M.G.B.", ediția a n-a, 
care a reuni, la start 110 aler
gători din țară, precum și o se
lecționată din R.P. Polonă. După 
scurtele „flashuri" din ziarul 
nostru privind primele două e- 
tape. revenim acum cu cîteva a- 
mănunte de la acestea, precum 
șl cu descrierea etapelor a m-a 
și a IV-a.Desfășurată pe ruta București 
— Giurgiu și retur, 105 km., e- 
tapa I a fost animată din start, 
viteza ‘ de rulaj a plutonului tre- 

de multe ori peste

naiul el, ierarhia primilor opt 
clasați (cel sosiți cu două mi
nute avans in etapa tatii) a fost 
modificată! MoblUztadu-se exem
plar, Sergiu Oprescu (I.M.G.B.), 
un specialist al acestei deosebit 
de grele probe, a reușit să 
„spargă gheața" și să aducă pri
ma victorie de etapă pentru re
prezentanții i.M.G.B.-utai, reu
șind. totodată, să facă un spec
taculos salt de cinci tocuri la 
„general". Clasament etapa « 
m-a : 1. S. Oprescu 33:06 (m.o, 
42,800 km), 2. Cr. Păun (Dinamo) 
23:11, 3. V. Parei (Steaua) 23:30 
4. V. Mitrache 23:32, 5. D. Ră 
șan (ambii Dinamo) 29:07. 
Poznanski (Polonia) 29 ^a.

Cr. Ivaacea (I.M.G.B.), 5. C. Du- 
mitrache-Oiogu (Met Plopeni), 6. 
G. Paraschiv (C.S.Ș. 1). în cla
samentul' sprinterilor, primul s-a 
clasat P. Mitu, cu 30 p. 
de polonezii R. Slupecki 
3. P. Kosmalia 17 p.

CLASAMENT GENERAL 
V. Mitrache 7h 39 39. 2. V. 
la 8 sec., 3. Gh. Lăutaru 
namo) la 53 s.. 4. S. Oprescu ia 
139,4, C. Nicolae (Dtaamo) la 
2 3* 5. N. Manolache (Voința) 
B-acurești) la 331 s.

( LISAUKXT PE ECHIPE : 1. 
Dinamo. 2. Steaua, 3. I.M.G.B.

Dovedind o poftă de concurs 
:lă, cel mai bun ciclist 
Vasile Mitrache, a în- 
ta'.ă, al doilea succes 

lv intr-o competiție in- 
Pentru organizatori nu

mai cuvinte de laudă pentru mo
dul exemplar în care s-au achi
tat de sarcina încredințată. Spri
jinului deosebit acordat de con
ducerea întreprinderii activității 
sportive de ia acest club, precum 
și al Consiliuluii 
U.G.S.R., muncii

urmat
7S P,

: 1. Pavel 
(Di-

Horotiu SIMA

CAMPIONII NAȚIONALI DE BOX

CISTIGATOARE iN
Sub genericul marii compe

tiții sportive naționale Dacia- 
da, la Mangalia 8-au desfășu
rat, în organizarea Consiliului 
Național al Organizației Pio
nierilor și a Federației Româ
ne de Oină, întrecerile celor 
mai bune 16 echipe din țară, 
cîștigătoare ale fazei Interju- 
dețene a competiției de oină 
rezervată pionierilor și elevi
lor și dotată cu „Cupa Pionie
rul". La capătul unui adevărat 
maraton care a cuprins 112 
partide (echipele fiind împăr
țite în două serii de cîte opt, 
apoi organizîndu-se turnee fi
nale pentru locurile 1—8 și 
9—16), victoria a revenit pio
nierilor din Dăbuleni (jud. 
Dolj), antrenați de prof. M; 
rian Spiridon. Cîștigătorii fi
nalei pe țară a competiției au 
aliniat formația : Nica, Dimu- 

- pîrvănuș, A.

[a-

„CUPA PIONIERUL
spectaculoase, de bună factură 
tehnică, echilibrate : 1. Casa
Pionierului Dăbuleni 19 p, 2. 
Șc. gen. Turnu Roșu (jud. Si
biu) 18 p (+27), 3. Șc. gen.
Gherăiești (Neamț) 18 p (+26),

stadionul „ 
galia. între 
nicrul" nul 
rat festiva) 
național, d 
organizare

Central al 
neobosite de

puse de profesorul Nicolae Gri- 
gore pentru organizarea și reu
șita acestei curse, sportivii le-au 
răspuns prim două frumoase vic
torii de etapă și un loc patru 
in clasamentul general.

lescu, Vuță, D, ______
Pîrvănuș, Vuțu, Ștefănică, Sta
nică, Vasuliche, Laurcanțu, Ti- 
rante, R. Cocoloș și V. Cocoloș. 
De altfel, premiul pentru cel 
mai tehnic jucător a fost obți
nut de D. Pîrvănuș, căpitanul 
echipei Casa Pionierului din 
Dăbuleni.

Iată primele clasate în aceas
tă întrecere eu multe jocuri

Oin:$t.!i din Dăbuleni (Dolj). . învingători î:
„Cupei Pionierului"

4.
17

Șc, gen. Frasin (Suceava) 
p, 5. Șe. gen. Chitila (Bucu

rești) 12 p, 6. Șc. 
(Teleorman) 11 p, 
Ocnița (Dîmbovița) 
gen. Crasna (Gorj)

Desfășurate pe 
Liceului industrial

gen. Crîngu 
7. Șc. gen. 
10 p, 8. Șc. 
7 P.

terenurile
nr. 1 și pe

osebite rev 
organelor '. 
și conducer 
nr. 1. Prim 
oferit frurr 
biecte. pre.

Cornd

km/h. La Giurgiu, victoria 
revenit lui H. Slupecki, 
de coechipierul său P. 
și Ov. Mitran (Metalul 
De aici, s-a desprins 
Ce opt alergători care, 
avans de un minut la CăTugărenâ, 
va sosi cu peste două minute 
la final (victorios, Va.sile Mitrache
— Dinamo).

O etapă calmă, desfășurată pe 
un traseu deosebit de frumos, 
București — Hotarele — Greaca
— Daia — București, 115 km, așa 
poate fi considerată „runda" se
cundă a acestei curse in eâre 
purtătorul tricoului! golben, V. Mi
trache, a cîștigat sprintul de la 
Greaca, urmat de G. Olteanu 
(I.M.G.B.) șl R. Slupecki. La Da
la, ordinea de trecere a fost P. 
Kosmalia. V. Mitrache, R. Slu
pecki. Nimic de semnalat plnă 
la final, unde a cîștigat Gh. Ne- 
fb-u (Voința București).

O luptă foarte strînsă s-a dat 
In cadrul etapei a m-a, contra
timp individual, 20 km, intre ru
tieri, pentru o cît mal hună 
poziție in clasament. ȘL la

, urinat Kosmalia 
Plopeni). 
un grup 
după un

fi-

Ultima etapă, circuit, 24 ture X 
2.5 km, a fost abordată de V. 
Mitrache cu multă atenție, avan
tajul de numai 8 sec., care îl 
despărțea de principalul său ur
măritor. V. Pavel, nefiind li
niștitor, deoarece organizatorii 
prevăzureră pentru sprintul final 
o bonificație de 10 sec. pentru 
locui L care, revenindu-1 lui 
Pavel, ar fi schimbat ordinea fi
nală. Dar, spre a-1 liniști parcă 
pe Mitrache, d'in turul 5 s-a 
desprins un grup de șase alergă
tori, care a „colecționat" secun
dele de bonificație acordate 
pentru clasamentul sprinterilor șl 
cel „general". Dovedind o re-' 
mareabilă poftă de concurs, ad- 
judeeîndu-și șase sprinturi con
secutive, cu care a totaâizat 30 
puncte, un alt reprezentant al 
gazdelor, Petruș Mitu, a câștigat 
această etapă care, și ea, a pro
dus schimbări în clasamentul ge
neral. Clasament etapa a IV-a: 
1. P. Mitu lh 29:03 (m.o. 40,00
km.), 2. Ol. Celea (Steaua), 3. 
N. Manolache (Voința Buc.), 4.

CONSTANTA, 7 (prin telefon). 
După o saptămtaă de întreceri, 
duminică seara, în Sala Sporturi
lor din localitate, au fost desem
nați noii campionii naționalii de 
box. La cat. semiimuscă, Marian 
Gindac (Steaua) l-a învins la 
puncte, Intr-un meci destul de 
echilibrat, pe Ovidiu Dragomir 
(Prahova Plodești). La cat. muscă 
s-a înregistrat o surpriză : tână
rul Adrian Mărcuț (Metalul Sa- 
lonta), mad insistent In atac și 
cu o mai bună pregătire fizică, 
l-a învins la puncte pe Niciolae 
Aliiuță (Steaua). Ion Guzganu 
(Steaua) și-a păstrat titlul de 
camoion la cat. cocoș, de păși n- 
du-1 la puincte pe colegul său de 
sală Relu Nlstor. Daniel Du
mitrescu (Dinamo) a cîștigat prin 
abandon, în ultima repriză, In 
fața lui Nicolae Talpoș (de la a- 
celașl club), care a fast oprit 
de antrenorii săi să eooHnue 
lupta. Semfirușoară: Daniel Măe- 
ran (Steaua) l-a depășit la punc
te, Intr-un meci destul de echi
librat, pe Ionel Panadte (Con
structorul Galați). în limitele

categoriei ușoare, Viorel Mihăilă 
(Steaua) s-a remarcat In tata co
legului său de club Giant Gogol, 
tavingîndu-1 la puncte. Campio
nul mondial de Juniori Francisc 
Vaștag (Dinamo) l-a depășit clar 
la puncte pe ambițiosul și re
zistenta! MUiăiță Nițulescu 
(C.S.M. Borzeșiâ). La mijlocie 
mică, Rudei ObreJa (Dinamo) și-a 
păstrat titlul, depunînid mai multe 
eforturi decât ne așteptam pen
tru a-1 deoăși la puncte pe Mir
cea David (Steaua). Mijlocie : 
singurul reprezentant ai gazdelor, 
Mihai Valentin (Farul), l-a Învins 
Ia puncte pe Florian Vaslie 
(Steaua).

sass

UN FRUMOS S
(Urmare din pag. I)

rituoși, autentice, speranțe ale 
șahului românesc.

In chenarul de mai jos publi-

CLASAMENTUL 
PE MEDALII

CANOTAJ BASCHET
(Urmare din pag. 1) -.Urmare din pag. I)

Celelalte rezultate : semigrea — 
Mihai Vasilache (I.M.G. Buc.) 
b.p. Dumitru Sencluc (A.E.M. 
Timișoara) ; grea — ion Simina 
(Steagul Roșu Brașov) b.p. Du
mitru Beșliu (C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin) : supergrea — Micloș 
Paizs (Voința Cluj-Napoca) b.p. 
Paul Golumbeanu (Timpuri Nod 
Buc.) Amănunte, In ziarul <le 
mîine.

1. ROMANIA 
(1 aur, 2 argint,
2. U.R.S.S. 4 (3.

3
(1.
1),

1.). 7.
0, 0). 8—9. Cchoslova- 
(0.
0)

^.•lllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllIllilIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll'^

MICI „PROBE“ PC ADRESA UNUI FIZICIAN

Ungaria 
S.U.A. 2 
2 (1, 0. 
(0. 1,
I (1. 
cia 1
(0, 1,

6
3

1, 
1.

medalii 
bronz), 
0).
1),

3.
4.(1. 1

I, 0), 5. Israel
6. Polonia 2 

R.P. Chineză

0,5—0,5, Gau 
rariu 0—1.1€ ANI : 
(U.R.S.S.) 10 
(România' 
Botsari
Krystvn^^M 
Lilja Gretaij 
tașa ^trlral 
Crețu (RomJ 
dra Ițnăted 
17. Alina I 
5,5 o I

Gali5 V'l 
Radu —- Pd 
1—0, Botsari 
1—0. Terelal 
gentina) 1—1 
ska (Po’onia 
(Ungaria) 1-1 
zilia) — Ad

1, 0).
10—11.
Grecia

Honduras 1 
Franța 1 
(0. 0, 1).

avi ;
2. j a

3. Fr. N 
■ E. Ted

(Bd 
(Bl

io
9 p.
9 p-4—5.
Vasilev 
Portilno
Muntenii

Germană 6:56.87. X Dinamo 7 32,51;
2 ram; : I. Lot olimpie (Rodtea
Arba Olga Homegtli) 7 U3J7, 2. 
R. D Germană 7 34U8. I. Dinamo 
7:38.25 : simplu : 1. Marioara Po
pescu (Lot Olimpic) 7 37^5. 2.
Safta Lupa (Olimpia București) 
8:06.03. 3. Camelia Macoviciuc
(Voința Timișoara) 8:12.04 : 4
visle : i Lot olimpic (Anișoara 
Bălan. Veronica Cogeanu. Doina 
Ciucanu Anișoara Minea) 6 32.64. 
3. R. D. Germană 6 32.90. X Lot 
tine et 6 39 43: 8+1 : 1. Lot olim
pic (He+a Anitas. Viorica Ne- 
cula Viorica Illca. Livia Tiarm. 
Valertina Vlrlan. Anca Tânase. 
Elena Pleș-a Geor-eta Ispas + 
Ecatcrina Oancea) 631.85. X Lot 
tineret 6:17,84, 3. U.R.S.S. 6 34.80: 
MASCULIN • 4+1 : 1. Lot olimpie 
(Io-- Snep Valentin Grobu. O- vidiu Cocuri ștefan Vital + Flo
rin M!"U) 5:13,91, 2. R. D. Ger
mană 6:27.2.’ 3. Marina Mangalia
6:47.5, : 2 vîsle : 1. R. D. Germa
nă 6:28,44. 2. Politehnica Timi
șoara 6:42,58, 3. Dinamo 6:52.32 :
3 rame : 1. Lot olimpie (Dănut
Dobre. Dragoș. Neagu) 6:48.99. L 
R. D. Germană 736.47 3. Marina 
Mangalia 7 37.7» : simplu : 1. Io
nel Cherelu (Steaua) 7 3639. L 
Oliver Kaus (R- D. Gîrmană) 
7:11,35. 3. Andreas Dornburg
(R. D. Genu ni) 7 36.08 : 2+1 : 
1. Marina Mangalia 7 39.6*. X Po- 
Htehnica Timișoara 7:44.87. X O- 
Hmoia Călărași 7:45.80 : 4 rame : 
1. Lot olimpic (Ovidiu CoeatL 
Stefan Vital. Lucian Olah. NSeo- 
lae Cbirteș) 6 34.67, L R. D Ger
mană 6:15.7* X C. S. Triumf 
București 6 3X*T : 4 riște : 1.
U.R.S.S. 3:5.8* * CFR. Timi
șoara 6:13.64. X C- &. Triumf 
București 0X.4* : 8+1 I L Dte»- 
tno 5 351* x Steaua 33*3* X 
U.R.S.S. 55X74.

mis antrenorului să efectueze 
schimbări mai dese să aibă 
in repriza a daca ua J9“ mai 
proaspăt deci! al aesârs. cu 
efecte evidente in lupta sub 
panouri, irnxie Popa (smg-xnil 
nostru ,g gar.ri valoros) a fost 
nevoit să cedeze ia fața a doi 
adversari dîreeți eu gabarit 
superior. La fel s-a petrecut 
și in privința conducătorilor de 
joc. Sinevici trebuind să tacă 
singur față celor doi fundași 
adverși care s-au schimba: in
tre ei pe parcursul partidei. In 
privința extremelor, doar Bota 
a dat satisfacție, dar, din pă
cate, s-a accidentat in mîn. 26 
și a trebuit înlocuit. Scorul a 
fost multă vreme apropiat, dar 
din minutul 26 oaspeții »-au 
desprins categoric (62—47 în 
mir.. 32), după care baschetba- 
liștii noștri nu au Izbutit dedt 
să reducă din handicap.

Au marcat: Papa 20. Siaevia 
14. Bota II. Rosnovscki d, HAI 
măceaaa «, Cristesc* 3 (au mai 
jucat: Pelger, Săftescn. Corui 
si Bobrovschi) pentru România, 
respe n • Galakterw 29, M 
H. Angebdis 16, 
Det.eixraj ^CWapteia

petec: s> coreei arbitrajul 
prestat de A. Oareijk (T*ria) 
$t B. Pavfi (Aîbasia).

i fa. Turela — 
(4»—35).

ÎL 
Z

ASaru

O SPECTACULOASĂ ÎNTILNIRE

Naeeaev. prta ecmbcraU: de
pase (Ia limita riscului, au și 
primit două eseuri ±a acest 
motiv). Din această confrun
tare de calități a rezultat jo
cul de excelentă factură Ia 
care am asistat.

Fisa tehnică a medului. 
STEAUA : 4 eseuri — Vărzaru 
(2). Boldor, Mot (fază creată 
de Murariu) ; 4 l.p. si 4 transf. 

— Alexandru ; ACADEMIA .1.

GAG VEIN-: 4 eseori — Na- 
eener Q3. rv. Oveini-
kav : drop — Koraneafco ; 3
l.p.. transf. — Lahti*.

I. Vasiiică (ajutat de G. 
Petrescu și M. Vitei) a pres
tat un arbitraj larg, in spiri
tul jocului, dar furat (uneori) 
de cursivitatea 
trecut cu vederea unele po
ziții de ofsaid ale tneisfertu- 
rilor.

acțiunilor

STEAUA : Hodorcă (Codoi)

S
S

I

S
5

..în fond ce oferă atît de 
interesant spectacolul spor
tiv 7". intreba de curind. 
intr-o societate, un fizician 
mai puțin avizat In aceas
tă specialitate. Răspunsuri 
— evident, sportul avind 
mal ti prieteni — au venit 
imediat: „Disputa sportivă 
este electrizantă". ..Nu știți 
ce iMeamiiă încleștarea de 
forțe ..Ambiția, 
sportivului in are- 

"u realiza- 
armanței_

mai *- 
să răs-

si noi. fizicianul 
trimis in— 

fel de fel de ar- 
Ne e'vdisem să 

atunci despre mici 
fapte.

care ar fi 
tor comun. 
frumusețe. 
<■ scotocit 

—Partidă 
ax* ii

torta

rea serf, 
X-«n 

rut loc 
pndern 
fiind efectiv 
corzi cu 
Osmente.
p?r€i:iz 
gesturi.

Flacăra 
Sp-e 
nuc 
tezei

Cal-
Bucu- 

sfidin- 
cu o

1

Andrei Isirătescu Eleonora
S

Bali nt

internaționale la activ, 
trecut — ah. virsta I la 
echipa divizionari B 
calatorul I.I.R.U.C. 
resti. Nu cu ifose, 
du-si coechipierii. ei 
atitudine sportivă exempla
ră. Cu prilejul unei vizite 
făcute divizionarei B. care 
in acest an a revenit in 

A, antrenorul Al. 
ne spunea : „între 
altele, promovarea 
se datorează si ati
tudinii 
deosebite 
echipă a

Divizia 
Iuhasz

Un minut 
de ETICA

birimpMri 
«rut, ca «umi- 

doui cuvinte : 
sportivitate. Și 
is «emorie— 

de volei femi- 
ntre eaaipioaaa Univer- 
a C.FJL Craiova și 

Rație București, 
ffaalal aafa set, dis- 

, bsscurestencele punc- 
rtudentele protestea- 

fost afară!". Se-
• de derută pentru ar- 
spectalori, moment in 

de pe banca 
eraiovean M. 
se adresează 
Uâniștiți-vă.

mde 
6«tri l.
oare se ridici 
m antrenorul 
Dumitrescu ri 
fetelor sale : _ 
Este punct valabil !“.

—Voleibaliștii Gîrleanu si 
Enescu. eu sute de meciuri

eu totul 
fată de 

ex-dina- 
moviștilor Gîrleanu 
Enescu. exemplari în 
ceea ce au făcut".

...Ce sd mai vorbim 
atitudinea demnă a fotba
listului Ștefănescu. Aflat in 
preajma „cotei 500“ f 
rente pe prima scenă 
fotbalului) n-a forțat, 
si. ca antrenor-jucător, 
tea ușor să-si realizeze 
sul (intr-o partidă — o 
mătate de oră, in alta - 
minute si- _ . .
N-a făcut-o. Ori partide în
tregi. in plenitudinea forțe
lor, in care Ștefănescu să 
fie Ștefănescu. ori dacă 
nu... NU !

Nu va citi fizicianul, sin- 
tem siguri, rindurile de fa
ță. Păcat! Ne-ar fi înțeles 
mai bine pe eei ce iubim 
spectacolul sportiv si pe 
actorii lui...

Si 
tot

de

(pre-
I «

De- 
, pu- 

vi- 
iu- 

• 15 
gata 500 jocuri).

Modesto FERRARINI

s

'-5:

DE RUGBY
(Hodorcă), 

Alexandru, 
(Florea). 

(Iosef) — 
Dumitres-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

căm statistica medaliaților, care
— chiar dacă nu este oficială
— reflectă foarte limpede bi
lanțul acestui campionat. Mai 
jos, clasamentele pe categorii 
(la egalități de puncte, depar
tajarea s-a făcut prin Bucholtz 
mediu) 
zultatele 
special 
mese.

și cîteva dintre re
diu ultima rundă, în 
cele de la primele

FETE
: 1. Corina Peptan (Ro

lo.5 p, 2. Monica Bobrow-

— Boldor. David
Ignat. Vărzaru — 
Ccsnan — Murariu 
Moțoc. Râdulescu 
Ciorăseu. Oroian —________
ea. Moț. Câinaru. ACADEMIA 
J. GAGARIN": Lahtin — Ro- 
manov. Naeeaev. Kasatkin, 
Sorokin — Kornienko, Franțu- 
zov — Kusnarev, Ovcinikov, 
Fiodorov — Tihonov, Klimenko
— Borisov, Burmistrov, Kiria- 
kov. (Mironov, accidental, nu 
a jucat).

61 44 ;
8 9 53 ;
14 26 7.

NUMERELE extrase la 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 7 

AUGUST 1988
Extragerea I : 41 36 

Extragerea a Il-a : 34 
Extragerea a III-a : 62
Fond total de cîștiguri : 424.570 
lei. din care 6.560 lei report la 
categoria 1.
• ERATA, 

tragerii Loto 
atribuit 10,75 ___ _______
lei, și reu 8,25 cîștiguri a 
8.020 lei, așa cum 
roare — s-a dat publicității.

La categoria a l-a a 
din 20 iulie 1088 s-au 
cîștigurl a cite (.155 

i . cite 
dlntr-o e-

10 AN 
mânia) __  ,, _______________
ska 8,5 p (Polonia). 3. Edit Lend- 
val (Ungaria) 8 p, 4. Irina Puș- 
cariu (România) 7 p, 5—6. Adela 
Frățilă (România). Mira Bosen
berg (Israel) 6 p... 13. Hajnalka 
Bessenyei (Remania) 5 p (18 con
curente' .

Milorado-vlci (Iugoslavia) — 
Peptan 0—1 Bobrowska — Frăți
lă 0,5—0,5. Houska — Lendvai 
1—0, Pușcariu — Avinal (Turcia) 
1—0, Santori (Porto Rieo) — Ro
senberg 0,5—0.5. Bessenyei — 
Bade (Danemarca) 0—1.

12 ANI : 1. Zhu Chen (R. P. 
Chineză: 9,5 p, 2. Monika Grabies 
(Ungaria) 9 p, 3. Olimpia Bar- 
tosik (Polonia) 9 p, 4—6. Lucia 
Cernea, Cristina Nicolcea (am
bele România) Maria Valeeva 
(Bulgaria) 6,5 p, 7—10. Ana Ma
ria Osiceanu. Narcisa Mihai (am
bele Român T.) 6 p (20)

Cernea — Zhu Chen 
Bartosik — Mihal 1—0, Grabies
— Hon (Anglia) 1—0, Nicolcea — 
Little (Scoția) 0,5—0,5, Osiceanu
— Agosto (Italia) 1—0. Roca (Spa
nia) — Valeeva 0—1.

14 ANT ; 1 Tea
(U.R.S.S.) 9 p. 2. Eva 
(Cehoslovacia) 7,5 p, 3. 
Balint (România) 7,5 p, _ .. 
roline Slingerland (Olanda), An
dreea Sasu Ducșoara (România) 
7 p, 6—9. Toana Morariu, Simona 
Tufă (ambele România) 6,5 p (24).

Lanchava — Vogel (R.F.G.) 
0.5—0,5, Balint — Slingerland 0—1, 
Renkov — Stefanova (Bulgaria) 
0,5—05. Tufă — Sasu Ducșoara

0,5—0,5,

Lanchava 
Repkova 
Eleonora 
4—5. Ca-

5.5 p.. 
nia) 5 p (301

Portilho 
(Anglia) — 

—: Munteand 
(Poloni- — 
(E.A.U.) - 
(Chile) — 3

12 ANT : 1 
» p, 2. G. 
nia) 3 p, 3.17.5 p 4. mJ
7.5 p, 5. D.l 
7 p, 6—11. 1 
V. Porubln.J 
România) 6,3

Waltzkin ] 
0,5—0,5. Schd 
(Irlanda) 0,3 
Tzifroni 0—11 
ski 0—1, |
0.5—0,5, Hal 
Syed (Bang!

14 ANI : 1
2. G Kamd
3. A. Istrățq 
4—5. P, Jaral 
cos (Spania) 
(Cehoslovacii 
nie 6,5 p... 1 
R. Szuhanq
5.5 p>(4S,.

Lis? — kJ 
Formiconl d 
ski 0—1, Esd 
trătescu 0—j 
1—0, Z. Pold 
cos 0—1. Sol 
temala) 1—0 
Nuțlu 0,5—0.1 
Szuhanek 0-1

16 ani : 1.
10 p. 2. I.l
8.5 p. 3. J. 1 
4—5. M. - 
V.
6—9

An
Torn- (rI 

” sJ 
20—21. M. C| 
6 p... 2i> 
Zarcula (toț 

Handouchi 
0—1. Lautlei 
Sadler — Td 
Le Sifege (Cd 
Ceteraș O—1 
cia) — Mad 
— R-hm ani

M.
L.



n Man-

CUPA DINAMO" A REVENIT ECHIPEIirat de 
rite de-

NUMITOR COMUN: DE ANI

tară a

st sens 
anga’ia 
justrial

s-au 
în ci
ne.

iresp.

Mo-
iamova 
1 Radu 

Maria 
ăafico

Jtaia). 
-). Na-

Alina 
Ruxan-

6 p...
mânia)

<8. 
nlanaa) 
Franca) 
s (Ăr- 
abrow- 
- Cșoke s (Bra-

S.U.A.) 
îduras) 
ia) 8 p, 
). M.

6. V.
9. A.Zainea

LA ACELAȘI CLUB...
© Panlclimonul continuă să

© Copiii trebuie sâ joace o
iic nu izvor de
sută de meciuri

(OÎCtifC"

|K fii!"
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I
I
I

Romă-

iouska 
emeth 
lOwski 
Shall 

Kontes

I
I

garia) 
lomâ- 
'srael) 
lonia) lânia) 
/aria), 
(ambii

I
I

’olgar 
’yford I
amin- 
mberg I
) » P.
1.5 P,8.5 p, Mar-
Polak 
Sofro- 
>... 22.
nâniak . 
: l-o?!

I
I

• 1—0, Kam- 
— Is- 
Polak 
Mar- 

(Gua- 
ia) - 
ia) -

I

Slmbătă, pe stadionul din Șoseaua Ștefan ccl Mare, s-a dis
putat cel 
care s-au 
gătcarele 
(£-—1) pe 
creșterea — __
care o manifestă în __ _ - _ _
sperăm să o demonstreze și cu prilejul puternicului turneu din 
Portugalia, unde va pleca în cursul zilei de azi.

Dar iată amănunte de la meciurile de simbătă :

de-al doilea cuplaj, din cadrul ..Cupei Dinamo", in 
întilnit — între ele — învinsele si. respectiv. învin- 

din prima zi. întreeînd. în partida decisivă, cu 5—1 
Rapid, Dinamo a cîștigat trofeul. confirmind astfel 
sa de potențial și excelenta dispoziție de joc pe 

această perioadă de pregătiri si Pe care

DINAMO-RAPID 5-1 (2-1)
Finala turneului a pus față ta 

față cele două echipe bucureș- 
tene, Dinamo și Rapid, într-o 
dispută de veche și frumoasă 
tradiție, pe. care publicul o spe
ra nu numai atractivă, ci și e- 
chilibrată. Dar dacă pe plan 
spectacular partida a corespuns 
așteptărilor, sub aspectul rapor
tului de forțe ea a pus clar in 
evidență superioritatea de an
samblu a echipei antrenată de 
Mircea Lucescu. Deși s-a prezen
tat eu o formație remaniată față 
de aceea folosită în ajun, fără 
cîțiva titulari, rulîndu-și aproa
pe toți jucătorii de rezervă, Di
namo s-a impus cu relativă ușu
rință, obținînd victoria la 
scor concludent : 5—1 (2—l). 
rîndu-i, Rapid s-a străduit 
dea o replică cît mai bună va
loroasei sale adversare, a evo
luat in general ceva mal bine 
decît în ziua precedentă, în une
le momente chiar a arătat ceea 
ce ar putea cu adevărat să fie, 
dar s-a lăsat pm ușor depă
șită în apărare, iar în faza o- 
fensivă— mai ales — a dovedit 
o mare ineficacitate.

După un început de tatonare, 
scorul a fost deschis în min. 20. 
cînd Vaișcovici a executat „ca 
din tun“ o lovitură liberă de la 
aproximativ 25 de metri. Patru 
minute mal tîrziu, Răducioiu 
fructifică printr-o splendidă lo
vitură de cap centrarea lui Vis- 
creanu. Rapid revine și în min. 
32 Damaschin II reia din apro
piere în plasă mingea centrată 
de Marinescu. La puțin timp 
după reluare (in min. 56), Vaiș-

covici transformă din nou impe
cabil o lovitură liberă din afara 
careului rapidlst. Feroviarii stat 
iarăși pe punctul de a reduce 

Damaschin II — 
trimite pe

mare ratare și la poarta cea
laltă, ta min. 75. cînd L. Ilie — 
singur in fața lui Stelea — nu-1 
poate invinge pe portarul dtaa- 
movist. Finalul partidei — in 
care, din păcate, am fost șl mar
torii unor penibile manifestări 
.-.ie așa-zisei galerii giuleștene — 
este dominat copios de dinamo- 
viștl care — ta urma unor corn- 
btaațil de mare efect — înscriu 
tacă două goluri frumoase prin 
Timiș (min 76) șl Dochia (min. 
K). trcctadu-și, de asemenea, ta 
cont și o bară a lui Timiș 
(min. 84).

Arbitrul M. Con stan tin eseu a 
condus următoarele

DINAMO : Moraru 
Stelea, — Viscreanu, 
colac (min. 46 Andoi 
Rcdnic. Lupu. Mihăc

formații : 
(min. *6 

Bucur, Ni- 
»), Varga — 

Vaiș-

Doar cîteva ore s-au scurs 
intre d a'.jgul pe care l-am a- 
vut cu 
delcu
TraiaD Popa (Ctiimia Rol Vîi- 
cea).
biografia ._ fotbalist ;că a aces
tor antrenori are foarte multe 
date asemănătoare : ambii au 
peste 30 de ani sub culorile a- 
celuiași club (ca jucători și an
trenori). ambii ocupindu-se cu 
multă pasiune de mlădițele 
fotbalului, ambii preocupați de 
imbunătățirea activității la ni
velul eșalonului copii-juniori. 
Dar. să le dăm cuvîntul pentru 
a argumenta aceste afirmații.

antrenorii Vasile Ne- 
(M ‘talul București) și

Interesant e faptul că

Oi-— Va reveni Metalul ta 
vizia B 7

— Deși are un handicap 
tre-, Duncte penalizare, eu 
drăznesc să afirm că va 
veni. Argumentele sînt tocmai 
talentele de care am amintit.

de 
in- 
re-

l.S.S.) 
■U.A.)
7,5 p, 

arca). 
7,5 p, 
7 p...olache
36. I. 

> (55).
Sirov

1—0. ;en — 
:sis — 
(Gre- 

arcula 
-0,5.

I
I
I
I
I

s

A înscris Vaișcovici. dintr-o lovitură liberă executată impecabil 
(Dinamo — Rapid 5—1) Foto : E. ENEA
lîngă poartă mingea respinsă de 
Stelea la puternicul șut al lui 
Augustin. în min. 69 este rîn- 
dul lui Timiș să rateze o mare 
ocazie, după care în minutul ur
mător Toader se remarcă apă- 
rînd penalty-ul executat de 
Vaișcovici după faultul în careu 
comis asupra lui Mlhăescu. O

covici, Cămătaru (min. 46 Timiș), 
Răducioiu (min. 46 Dochia).

RAPID : Toader — Marinescu, 
Matei, Rada, Balaur — Drăghici, 
L. Ilie. Goanță, Cirstea (min. 37 
Șt. Popa) — Damaschin II (min. 
64 Simion), Augustin.

Constantin FIRANESCU

FLACĂRA MORENI-S.C. BACĂU 5-2 (2-0)
învinsă la un scor zdrobitor 

(2—7). cu o zi înainte. în întîl- 
nirea cu Dinamo, Flacăra Moreni 
a vrut (și a reușit) să se reabi
liteze. obținînd. la rîndu-i. un 
scor sever. în meciul pentru locul 
trei. Decizia ei ta joc a surprins 
pe S. C. Bacău, care a încasat, 
rapid două goluri (Stere, min. 3. 
după o combinație „strtasă", pe 
spațiu redus, ou Marcu și văii- 
dean : Văidean, min. 6. la cen
trare- lui Purdîa) într-o peri
oadă cînd întregul dispozitiv se 
desfășura se în vederea clasicei 
tatonări. In ciuda unui atac ane
mic. fără gustul finalizării. Ba
căul a-c prilejul să domolească 
tempo-ul adversarei, dar. în min. 
24, Borcea ratează un 11 m, acor
dat nentru faultarea Iul Soiman 
ta suprafața de pedeapsă.

Imediat după reluare (min. 48 
șl 50). Mareu. dezlănțuit, încheie 
cu goluri două faze construite de Chiriță și Beldie, respectiv C.

Pană, 
țio-nai 
oferă 
prețul 
(min. 
va - fi ___  __ __________ __ _
min. 65, Chiriță îl învinge, la al 
doilea șut, pe Cîmpeanu, care, 
inițial, reușise să respingă. Pa
tru minute mai tîrziu, Tismănaru 
(reluare, cu capul, la centrarea 
lui Andronic) vrea, totuși, să 
confirme calitatea de golgeter al 
ultdm-uâul sezon, Ia care-și depu
ne, iată, candidatura și noua 
achiziție Grigoraș. revelația me
ciurilor de verificare. El obține 
un gol (min. 80) și o „bară" 
(în ultimul minut de joc), car’, 
adunată la cele două penalty-uri 
din cont, mai poate spori, desi
gur. consolarea Bacăului.

Arbitrul N. 
formațiile :

FLACABA : 
dea. Drag nea.

i

Șoiman. animatorul tradi- 
al ofensivei băcăuane, mai 

o șansă echipei sale, cu 
unei noi faultări în careu 
58). dar și acest penalty 
ratat (de Tismănaru). In

Butufei). Dumitrașcu — Movilă, 
Stere (min. 46 Beldie). C. Pană 
— Văidean (min. 46 Lala), Mar- 
cu, D. Sava (min. 46 Chiriță).

S.C. BACAU : Ompeanu — An- 
dronlc. Borcea (min. 46 Vasila- 
che), Artenie. Ciudln —Burleanu, 
Popovici (min. 46 Andrieș). Tis
mănaru — Soiman, Scînteie. 
Fulea (min. 46 Grigoraș).

Ion CUPEN

• Vasile Nedelcu era destul 
de abătut cînd ne-a vizitat la 
redacție.

— Echipa 
nu merita 
toată lumea 
cei de la MetaluL slntem vi
novat!.

— Metalul a crescut 
jucători. Nu mai sînt 
în Pantelimon ?

— Cum să nu fie 1 ?
că Metalul nu reușește să le 
mențină. Dovadă că șapte din
tre componenții echipei cam
pioane de juniori din 1979 joa
că acum la alte echipe de Di
vizia B și joacă bine. Echipa 
noastră de juniori s-a aflat și 
în acest an în turneul final, 
jucînd cel mai frumos fotbal 
în grupa de la Bistrița.-

— Echipa pregătită de... Ne
delcu, da ?

— Nu asta-i important Im
portant e că și la juniorii 
mici, cei născuți în 1972, ca 
și la copii (13—14 ani). Meta
lul a cîștigat clar maratonul 
celor 36 de etape ale campio
natului municipal. Cu alte cu
vinte. talente există, și că sînt 
talente o demonstrează și fap
tul că Țicu și T. Preda fac 
parte din lotul național ’90, 
R. Manole a fost cooptat în 
lotul ’91, iar la central olimpic 
Viitorul se află alțl trei jucă
tori din Pantelimonul nostru i 
B. Vintilă, V. Dumitru șl D. 
Preda. Sînt jucători care pro
mit să străbată drumul pe care 
l-au străbătut cu ani In urmă 
alte talente plecate din Pante- 
limon.

a retrogradat, deși 
această înfrângere, 
e necăjită, noi toți,

mereu 
talente

Numai

• Traian Popa, ca de fiecare 
dată apare cu cite o mutate, 
mai ales cînd e vorba de folo
sirea judicioasă a timpului 
copiilor în vacanțele școlare.

— Cam o sută de meciuri 
trebuie să joace copiii pe an, 
desigur meciuri de 50—60 de
minute. Motiv pentru care am 
organizai. în ultimele trei luni-, 
„Cupa 1 Mai", 
„Cupa 1 Iunie". 
Mare". 
„Cupa 
plină 
rest"...

— Cum ?
— Forest, de la Nottingham. 

Canicula a lansat-o I Am fugit 
la umbră. Despre ce este vor
ba ? Lîngă stadionul nostru, pe 
o suprafață de 60 pe 40 se află 
vreo 50 de arbori de diferite 
mărimi. Acolo jucăm. Echipele 
sînt formate din 6 jucători, fără 
portari. Știți ce avantaje există ? 
Copiii trebuie să dribleze me
reu. să paseze in condiții grele, 
să stea mereu cu capul sus. ca 
să nu se lovească de arbori, si 
pînă acum n-am avut nici o 
accidentare. Golul e valabil 
numai cînd toată echipa e in 
suprafața 
necesară 
De-ați ști 
joacă—

— In continuare ?
— Cupa „23 August". Impor

tant e că jucăm mult, că avem 
sprijinul conducerii clubului, că 
avem copii dotați, printre cei 
mai buni numărîndu-se Moldo
vean u, Monea, Teodorescu. Gi- 
baru. Savu. Golescu, Aioar.ei, 
Dobrin, Teleșpan, Bălâșoiu, ■ 
Perșu. Ei vor fi cei care vor 
apăra culorile Chimiei p"ste 
doi-trei ani în Divizia A.

-în „A" ?
— De ce nu ?
• Doi antrenori care activează- 

de 30 de ani la același ciub, 
într-o perioadă cînd cei mai 
mulți vin și pleacă după o sta
giune sau două.

„Cupa 9 Mai". 
. .uiuc , „Cupa Vacanta 

„Fotbal zi-lumină"", 
Viitorul". Acum este iri 
desfășurare „Cupa Fo-

1 Mai",

adversă, obligație 
dinamicii jocului, 
cu ce plăcere se

Laurențiu DUMITRESCU

Volnea a condus

Zlotea — Pur-
Nistor (mta. 46

DE LA I. D. M. S

stabil
stabil
stabil

în
în
în

Județele
județele
județele

Magazinele guto I.D.M.S. livrează pînă la 31 august 1*M au- 
tottjrisme DACIA, cumpărătorilor care au depus banii ta cont 
la OJ.C. pentru autoturism pînă la data de 31 august 1983 ta 
baza numărului de ordine centralizat pe țară indiferent de ma
gazinul de înscriere, după cum urmează :

București pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în muni
cipiul București. Jud. Giurgiu șl Teleorman.

Pitești pentru cumpărătorii cu domiciliul 
Argeș, Dîmbovița. Olt. Prahova. Vîlcea.

Brașov pentru cumpărătorii cu domiciliul 
Brașov. Covasna. Harghita, Mureș.

Bacău pentru cumpărătorii cu domiciliul 
Bacău, Buzău. Neamț. Vrancea.

Cluj-Napoca pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în Jud. Cluj.
Iași pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta Județele Iași, 

Botoșani, Suceava, Vaslui.
Timișoara pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn Județele Timiș, Arad. Bihor.
Reșița pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele Ca- 

raș-Severin. Alba. Hunedoara. Mehedinți Sibiu.
Bala Mare pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 

țele Maramureș, Blstrița-Năsăud, Satu Mare.
Craiova pentru cumpărătorii cu domiciliul Dolj și Gorj.
Brăila pentru cumpărători! cu domiciliul 

Brăila, Constanta, Galați, Călărași, Ialomița,
Vînzările se efectuează ta funcție de stocul __ _________

capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.
La livrarea autoturismului, cumpărătorii trebuie să prezinte, 

ta mod obligatoriu, comunicarea cu numărul de ordin3 pe țară.
Pentru înscrierea la magazinele auto I.D.M.S. în vederea 

cumpărării autoturismului DACIA — solicitanții se vor prezenta 
pentru luarea în evidență conform arondări! teritoriale a jude
țelor de domiciliu la magazinele auto din prezentul anunț.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care au 
banii depuși Ia C.E.C. .ta cont p întru autoturism, astfel :

Autoturisme OLTCIT CLUB — anterior datei de 30 iunie 1986.
Autoturisme DACIA 1410 SPORT — anterior date! de 30 sep

tembrie 1936.
Autoturisme DACIA BREAK — anterior datei de 

1983.
Pentru toate tipurile de autoturisme ARO, pînă 

tuturor persoanelor din evidenta magazinului auto 
tești — NU SE POT FACE TRANSFERURI.

LIVRĂRI LA ALTE TIPURI DE AUTOTURISME :
ARO 243 Diesel 3.350 : ARO 243 Benzină 350 : ARO .
DACIA BREAK 10.650 ; DACIA SPORT 3.720 : OLTCIT 22.720.

Sălaj, 
stabil In

în Jude-
Județeie
Județelestabll în 

Tulcea.
de autoturisme și

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

10-4 3.400.

!

î
ț

*

i
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• MECIURI AMICALE • TURNEE • MECIURI, AMICALE • TURNEE •
Manea (Oc. BALTEANU 
coresp.).

- VIC- 
Un util 

formația 
impresia 
pregătiri 

Au mar-
Ca- 
pe- 

(min.
.. ___ . . . Si

(min. 86). F.C.M. : Pol- 
Comănescu. Pătru. 

Ghergu — Avădanei.
Cigan,

• F.C. OLT — F.C. ARGEȘ 
1—1 (0—1). Oaspeții au des
chis scorul în min. 7, prin Io- 
nescu. gazdele au egalat în 
min. 55. prin Eftimie. din pe
nalty. F.C. OLT : Stîngaciu — 
Bogdaniuc. Minea. Mihali. Mun- 
teanu — Ruse. M. Ene. Efti
mie. M. Popescu — Turcu. 
Craiu. Au mai jucat : S. Cin- 
rea. Pistol. C. Gheorghe : F.C. 
ARGEȘ : Speriata — Voicu. 
Stancu. Pirvu. Eduard — Tă- 
nase. Ionescu. Badea. Tirchi- 
neci — Pană. Grigoriu. Au 
mai jucat : Vlădoiu. Mistode. 
(C. BUGHEA — coresp.).
• F.C.M. BRAȘOV

TORIA 2—4 (0—2). 
joc de verificare, 
bucuresteană lăsînd 
unei mai avansate 
decît cea a gazdelor,
cat : Drăgan (min. 63) 
ciureac (min. 89 
nalty). respectiv Culcear 
14 și 38), Coras (min. 70) 
Ursu 
gar - 
Naghi. __ _
Ca ciureac, Bucur 
Terheș, Barbu. Au mai jucat : 
Santa. Sulea. Moldovan. Dră
gan, Pirvu, Andrași, Selimcși, 
Șt. Vasile si Ticoși ; VICTO
RIA : Nițu — Cojocaru, Mirea. 
Zare. Ursu — D. Daniel. C. 
Solomon. Coras. Ursea — Tîră. 
Culcear. Au mai jucat : Pavel. 
Topolinschi, Uleșan, 
Damaschin I si Laiș. (G. GRU
IA — coresp).

• PETROLUL 
F.C. FARUL 
4—3 (3—1). Au 
Mocanu (min. 2 
gore (min. 41), 
75). respectiv M. Popa (min. 
36 și 50) si Zahiu (min. 89). 
F.C. FARUL : Răută — Tufan, 
Popovici. Dinu, Dumitru — 
Dorobaniu, Nedelcearu, Iovă- 
nescu. Șt. Petcu — Zahiu, M. 
Popa. Au mai jucat : Gîrjoabă, 
Bejeharu, Ivan. Funda. R.

din

Dican,

PLOIEȘTI — 
CONSTANTA 
înscris : B. 

și 45), O. Gri- 
Greaca (min.

• „U“ CLUJ-NAPOCA — 
F.C. BAIA MARE 1—0 (0—0). 
Unicul sol a fost înscris de 
I. Moldovan în min. 69. „U“ : 
Cavai — Pojar, Popicu, Neam- 
țu. Bănică. Cr. Sava — Biro. 
Boem. Au mai jucat : Prunea, 
Gherman, Teodorescu, Doboș, 
Popescu, Muntean. (I. LESPUC
— coresp.).
• F.C. BIHOR — MINERUL 

CAVNIC 3—4 (3—0). Partida 
s-a disputat simbătă. An mar
cat : He (min. 3 — din pe
nalty). O. Lazăr (min. 33 și 38
— ultimul din penalty). F.C. 
BIHOR : Lăzăreanu — Bucico. 
Bruckental, Bisoc, Weissenba- 
cher — He. Ciocan. N. Mure- 
șan. Georgescu — O. Lazăr. 
Mujnai. Au mai evoluat î Blid, 
Orza. Baba. Borza. Strâmbei. 
Pop si Toderaș. (I. GHISA — 
coresp.).
• „CUPA 

BUCUREȘTI*! 
noi întîlniri. 
C.F.R. B.T.A.

nara B Drobeta a 
formația iugoslavă 
cu scorul de 3—0 
înscris : Mănescu 
Stanică (min. 47) 
(min. 83). în_ cel 
joc, 
echipa 
5—4 (la lovituri de la 
scorul fiind egal 0—0. 
timpul regulamentar de 
Duminică.- în partida 
C.S.M. Reșița 
A.S. Drobeta
1—0. golul fiind marcat 
Bănescu (min. 6). Tn întilni- 
rea învinselor, „Poli" a dis
pus de F.C. Derdap cu scorul 
de 4—1 (3—0). De remarcat că 
toate golurile echipei timișo
rene le-a înscris fostul golgc- 
ter al echipei C.F.R. Timișoara, 
Trăistaru (min. 3. 9. 35 — din 
penalty, si -• 53). Golul forma
ției iugoslave a fost realizat de 
Dornici (min. 76). (N. FOCȘAN 
— coresp.).

• C.S
GLORIA BUZĂU 0—2 
Au 
din 
(M.

dispus de 
F.C. Derdap 
(1-0). 
(min.

și Păuna 
__  _ de-al doilea 

C.S.M. Reșița a întrecut 
„Poli" Timișoara cu 

11 m. 
după 
ioc), 

finală, 
a dispus

cu scorni

Au
7).

de 
de 
de

MUNICIPIULUI 
a continuat cu 
Iată rezultatele : 
— Vlscofil 4—0 

(3—0). Au marcat: Livciuc
(min. 20 și 29). C. Gheorghe 
(min. 37) și Terteleac (min. 75) ; 
I.U.P.S. Chitila — Automatica 
București 7—6, după loviturile 
de la 11 m pentru departaja
re. Marți 9 august, cu începe
re de la ora 17.30, sînt progra
mate următoarele jocuri : 
C.F.R. B.T.A. — Progresul 
București (teren C.F.R.). Me
talul — I.U.P.S Chitila 
Metalul). (N. ȘTEFAN 
COSTACHE — coresp.).
• „CUPA DROBETA 

(cd. a 13-a). Simbătă și 
nică. pe stadionul Municipal 
din Drobeta Tr. Severin, s-au 
desfășurat jocurile tradiționa
lei competiții dotată cu „Cupa 
Drobeta 2000". organizată de 
C.J.E.F.S. Mehedinți si A.S. 
Drobeta. în prima zi, divizio-

(teren 
Si N.

2000° 
dumi-

TÎRGOVISTE — 
r : : «o—d.

marcat : Chivu (min. 35, 
penalty) și Ursa (min. 60). 
AVANU — coresp.).
TRACTORUL BRAȘOV — 

ȘIRETUL PAȘCANI 3—2 (1—0). 
Au înscris : Beleaua (min. 44), 
Glăvan (min. 60), Manta 'min. 
63). respectiv Radu (min. 78), 
și Dumitriu (min. ÎS). (F. DU
MITRESCU — coresp.).
• PROGRESUL C.S.Ș. MED

GIDIA — METALUL MANGA
LIA 4—0 (2—0).
Cocos (min. 17 
(min. 35 si 57).
— coresp).
• SPORTUL ________

(speranțe) — SPORTUL „30 DE
CEMBRIE" 1—2 (1—1). Divizio
nara B a punctat prin Mihale 
(min. 42) și P. Dumitru tmin. 
50). Golul formației de ..spe
ranțe" a Sportului Studențesc 
a fost realizat de Alexe (min. 
38). (V. DUMITRU — coresp.).

Au marcat : 
si 23), Horga 
(AL. MALVE

STUDENȚESC



SPDRTUL IN LUME
După (urneai de la Vilnius al selecționatei feminine de Handbal a României

LOCUL SECUND ÎN CLASAMENTUL FINAL CONFIRMĂ 

CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII INTERNATIONALE

La C. M. de juniori
- - ....... —. ...... ——ni—M|

MEDALIE DE AUR PENTRU CANOTORII ROMÂNI

A&tf fa a XXl-a ediție, una 
«Mutre pctoaSpa-Seite competiții ale 
twmsSbaliuliut feminin, „Campiona
tele internaționale ale IJ.R.S.S.» 

de Safla sporturilor di.n 
Wtoț a tmnSS la start — ceea 
ee se fattaapiă de peste zece ani 
— șl r<ep®ezăntatSva României. De 
«astă dasă, meaturile s-au dis- 

la VUata, ctt ți la 
Kaunas e* urmare a interesului 
oresout al numeroșilor iubi tom de 
haswSbaă dta Uniunea Sovietică. 
Oomnâol să vadă la lucru două 
dtatoe fceoiațHle calificate la 
rocurife OȚtaipSce, ai căror start 
x ra 41 ou peste multă vreme: 
arte vorba desare echipele Untu- 
a* Sovfedce șl S.UA. In acest 
JtaKitet* de potențiale. .. meda- 
fcfce te JT.O„ locnă secund ocu
pat de Sdecțiortată feminină 
* țării noastre, M se pare me-

Refesraidu-se tocmai la acest 
antrenorrji federal Pom

pata Station, căruia l-am soll- 
ciMt cțfcM, ne-a declarat : „Par
ticiparea reprezentativei țării 
noastre te turneul de la Vilnius 
ou a fost una cu un obiectiv 
privind poziția din clasamentul 
.final. Afiindu-ne intr-o perioadă 

răgas, ea să-l spun astfel, 
taărurtt a®i dorim să formăm o 
schipâ competitivă pentru C.M. 
(grupa B) d« anul viitor, din Da
nemarca, ea urmlnd să obțină ca

„CUPA PRIETENIA" LA CICLISM
VARȘOVIA, 7 (Agerpres). 

Proba oontracronometru pe 
«hîipe, din cadrul concursului 
ckaist taiternational pentru ju- 
oSori, dotat cu „Cupa Priete- 
nja". re ee desfășoară în ora

BALCANIADA DE NATAȚIE A JUNIORILOR
(Urmare din oaa. D

grea, Roștoru. Dumitru, Ure
che — 8:42,38 la 4X200 m li
ber, fată de 8:57,39, cît a rea
lizat echipa Iugoslaviei. In 
rest, poziția a treia pentru 
cvartetul de băieți SterțI, Ro- 
gojan. Colți, Crișan — 8:09,77 
(1. Iugoslavia 8:05,98) și com
portării modeste la 200 m li
ber si 400 m mixt băieți, pre
cum 81 la bras.

în ziua a doua a întrecerilor, 
cea mai „harnică" din întreg 
concursul s-a arătat a fi Caria 
Negrea, Reșițeanea s-a impus 
la 50 m liber, cu 28,06, îna
intea bulgăroaicei Iulia Gheor- 
ghieva — 28,28 și a Lilianei 
Mocanii — 28,45, apoi a termi
nat prima în cursa de 400 m 
hber cu timpul de 4:24,79, ■
doua sosind Roșîoru — 4:25.51. 
împreună cu Mocan u, Dumitru 
și Ureche, Caria a urcai pe 
treapta cea mal de sus a po_- 
diumuluî șl după ștafeta de 
4 X 100 m liber, cronometrată 
in 4:04,48. Victorii în reuniu
nea a doua au mai obținut 
Diana Ureche — 1:04,65 la 100 
m fluture (secundată de Co- 
rîn* Dumitru — 1:05,31), Ma
rius Crișan — 1:00,53 la 100 m

BILANȚ REMARCABIL
(Urmare din nas I) 

urcat, de asemenea, un alt 
cuplu român, Romulus Revisz
— Maria Bogoslov, aceștia în- 
vingînd, mai întîi pe F. Sonnet
— E, Billen (Belgia) 2—1 (—18, 
16, 19) și apoi, în semifinale, 
pe olandezii D. Heister — C. 
Onstent cu 2—0 (w.o. datorită 
accidentării jucătoarei adverse 
în primul set al meciului). Și 
astfel am asistat Ia o finală 
românească. Călin Creangă, O- 
tilia Bădescu impunîndu-se lo
gic în fața colegilor Ier cu 2—0 
(12, 10),

Cura spuneam, în condițiile 
unei extraordinare concurențe 
nu au lipsit surprizele, printre 
acestea aflîndu-se și eliminarea 
perechii Otilia Bădescu — E- 
milia Ciosu de către ceho
slovacele Madkova — M. So- 
pova cu 2—1 (19, —13, 18), dar 
în schimb Maria Bogoslov și 
Adriana Năstase au urcat pe 
treapta a treia a podiumului, 
învingînd pe rînd cuplurile S. 
D*Arras — S. Moli (Franța) cu 

lificarea la Campionatul Mon
dial (grupa A), dta 1934, la Vil
nius ne-am deplasat pentru a 
face unele... teste ! In acest 
scop, asn alăturea nucleului cu 
foarte multe experiență tater- 
nationaJL cum ar fi Marian» 
TIreă, Măria Verigeaau, Edit Ti
rol, Esztera Matefl, alte elteva 
jucătoare tinere, unele debu
tante ta selecționata țării, dar 
care — prin prestația bună șl 
foarte bună, cum au dovedit-o și 
la turneul de la Burgas, desfă
șurat înaintea eetai de te Vilnius. 
— Și-au ctștigat deja titularizarea. 
Dlnd cîteva exemple, mă voi opri 
ta Nicoleta Boșu, Gabriela An- 
tnneanu, Nadina Nedelcu șl al
tele*.

La Vilnius, echipa României 
s-a bucurat de frumoase apre- 
«sat șl in presa sovietică, teh- 

prezenți amintind u-ș! că 
handbalistele noastre au trecut 
de două ari pe Bngă... califi
carea la J-O. din acest an 0n O- 
ianda, In 1OS6, șl In Bulgaria, in 
1981), și tocmai din acest motiv 
s-a considerat firească ascensiu
nea selecționatei noastre, la câr
ma căreia se află acum ctiptofi 
de antrenori Bogdan Macovei șl 
Gheorghe Ionescu. Reamintind 
rezultatele reprezentativei Româ- 
n£el (35—S cu Selecționata oMn- 
pâoă a S.U.A., 27—23 cu R.S.FS. 
Husă, 26—« cu R.S.S. Lituania

șul polonez Mîșkov. a revenit 
echipei Cehoslovaciei, înregis
trată De 57 km cu timpul de 
lh 11:44 (medie arară 43,390 
km). Formația României a ob
ținut timpul de lh 19:35.

spate, Alexandrina Croitoru, cu 
un remarcabil 1:05,58 la 100 m 
spate (locul 3 : Ureche 1:08,ll). 
Medaliat a fost, de asemenea, 
Cristian SterțI, care a realizat 
25,65 pe 50 m liber, cucerind 
„bronzul" (locul 1 : D. Tjetjis 
din Grecia — 25,05).

Vești bune și din disputa să
ritorilor în apă, desfășurată 
într-o altă zonă din apropierea 
capitalei Iugoslaviei. în prima 
zi, reprezentanții noștri au 
cucerit două, medalii de aur și 
una de argint. Ioana Voicu a 
totalizat 390,90 p la platformă, 
fiiritl urmată de Monica Mate 
cu 344,50, iar dintre toți ju
niorii participanți, cele mai 
sigure evoluții la trambulină 
le-a avut B. Cibu, 488,15, el 
păstrîndu-și titlul. în ziua a 
doua, medaliile de aur și ar
gint aa revenit sportivilor noș
tri. La platformă băieți, 'in 
nou succes al lui Cibu, cu 
454 p, secundat de S. Baca — 
413 p, iar la trambulină fete a 
fost rîndul Luanei Ciufuligă 
să-și etaleze calitățile și să 
cîștige eu 413 p. Ioana Voieu 
ocupînd locul al doilea cu 372 p. 
Echipele României au cucerit 
locul I și la fete și la băieți.

2—0 (12, 18), și apoi pe favoritele 
nr. 2, iugoslavele J. Farlici — 
Polona Frelich cu 2—0 (15, 11), 
și aceasta reprezentind una 
dintre surprize. In semifinale 
ele au cedat cu 0—2 (-18,-13) 
în fața jucătoarelor C. Praedel, 
V. Wirth (R. F. Germania, 
Ungaria),’ rămînînd însă în 
posesia medaliilor de bronz.

Desigur, cu deosebite emoții 
au fost urmărite si evoluțiile 
Otiliei Bădescu și Emiliei Ciosu 
în proba de simplu. Cea din
ții a avut sîmbătă o misiune 
ceva mai ușoară pentru a 
ajunge în semifinale : 2—0 (13, 
15) cu A. Arrisi (Italia) și tot 
2—0 (11, 0) cu R. Chvalalova 
(Cehoslovacia), susținînd du
minici dimineață partida d'n 
semifinală cu G. Wirth (Un
garia) pe care a reușit să o 
depășească cu 2—1 (18, —12,
12), Otilia demonstrînd o e- 
videntă superioritate. tn a- 
celași timp Emilia Ciosu și-a 
valorificat în optimi și sferturi 
potențialul de joc îr.tîlnind 
însă în semifinala cu sovietica 
tenace: 2—1 (17, —17, 15) cu 
A. Svensson (Suedia) și 2—0 
(16, 18) cu C. Praedel (R. F. 

nă, ta această partidă Mariana 
Tlreă Înscriind U goluri, șl 17— 
a cu V.R.SA.) o facem pentru a 
subhrxia că handbalul feminin 
românesc este competitiv la nivel 
de reprezentare internațională. 
Cee, re - așa cum s-a hotărât 
șl tr.V-o recentă ședință a Bi- 
rorâui federației de specaaUtote 
— impune o grijă deosebită, pe 
toate planurile, pentru ea va
loarea ECHIPEI să crească ta vii
tor continuu.

Ion GAVRILE5CU

- >

5^! UN SFAT PENTRU BERNARD
A fost, s-a căzut de acord (vezi „Spor

tul* din 36 iulie), un Tur al Franței 
mal șters decît orieînd. „Le petit Tour", 

l-a caracterizat „L’Equipe-, subliniind că „amuzamentul (n.n. 
spectacolele de la flecare capăt de etapă) a atras infinit mai 
mult decît cursa în sine*. Francezii, care au pus în mișcare, 
cu multă ambiție și mulțl bani, această sărbătoare pe două 
roți, au justificate motive să se arate dezamăgiți dî ediția re
cent încheiată : nici un ciclist al tării organizatoare n-a purtat 
tricoul galben tn 1988 ; nici unul n-a urcat, la Paris, pe podiu
mul de premiere, întîia dată după 1971 ; rutlerii-gazde nu 
și-au adjudecat decît două etape (din 22 I), Simon la Strasbourg 
șl Thierry Mărie la Chalon-sur-SaOne, revolut fiind timpul 
cînd, impulsionați de Bobet, Anquetil sau Hinauit, ei bățeau de 
regulă 5—6 etape, ba șl 9 (In 1979), și chiar 11 (in 1984) ; cla
sarea primului dintre el, Eric Boyer pe locul 5, a fost dintre 
cele mal slabe după rsluarea Turului, în 1947 (a treia după un 
loc 6 în 1960 și un toc 7 în 1970) etc., etc. Ba măi mult : ta 
lipsa ultimilor 2 învingători, americanul Lemond (1986) și ir
landezul Roche (1987), Fignon, C. Mottet șl Bernard, la start 
între favoriți, nici măcar n-au ajuns pe Champs Elysees. aban- 
dontad pe rînd.

Aducînd atîtea deziluzii, „Micul Tur" a stîrnit furtună. în
găduitoare pînă atunci, dacă nu chiar amabilă, presa s-a nă
pustit mai ales asupra lui Jean-Franșois Bernard, o pseudove- 
detă fără palmares, dar cu ifose șl pretenții, în care unii (în 
goană după publicitate) cutezaseră să vadă pe „cel mal demn 
urmaș al lui Hinault" ? ! Numai că, mereu căutînd scuze și 
niciodată obtinînd victorii, Bernard s-a retras șl din „Marea 
Buclă*, la fel cum procedase, cîteva săptămîni mai devreme, 
șl ta „11 Giro* I „Miroir du Cyollsme" a înțeles să pună de
getul pe rană : „Trebuie să fii glumeț sau nebun ca să accepți 
că Intre Jean-Francois și Htaault ar exista vreo aoropiere. 
Pentru că, ta vreme ce Hinault vorbea cu zgîrcenie și lupta 
cu dăruire, Bernard procedează exact invers. Dacă ar fi să-i 

J,n sfat, 1 l-am da pe acesta : să transpira măcar pe cit 
eîștigă ! Munca șl perseverența, nu declarațiile sforăitoare, au 
făcut dlntotdeauna marii campioni. Ele l-au distantat de restul plutonului".

Un stat, desigur, pentru Jean-Francois Bernard. Dar numai pentru ei I
Ovidiu IOANIȚOAIA

BREVIAR
ZtlRICH (Agerpres). — De 1a 

secretariatul Comitetului Interna
țional Olimpic (CIO) s-a anunțat 
că lucrările Congresului Olimpic 
programate inițial ta 1990 la To
kio au fost aminate pentru 1994, 
urmînd să se desfășoare la Pa
ris. pentru a marca astfel îm
plinire- a KM de ani de la Înte
meierea Jocurilor Olimpice mo
derne.

Pe de altă parte, s-a precizat 
că ta 1990 va avea toc o sesiune 
a CIO. ta cadrul căreia se va 
hotărî atribuirea găzduirii Jocu
rilor Olimpice de vară din anul 
1996.

SOFIA (Agerpres). — La Jocu
rile Olimpice de vară din acest 
an. Bulgaria va fi prezentă ta 
17 discipline din programul În
trecerilor. intre care lupte, hal
tere, gimnastică ritmică modernă, 
volei masculin, tir. atletism și 
scrimă. Lotul va cuprinde apro
ximativ 200 de sportivi șl sportive.

Germania) după meciuri de
osebit de tensionate. A pierdut 
însă în semifinala cu sovietica 
V. Krestjaninova, o apărătoare 
extrem de tenace și cu un de
osebit simț al plasamentului : 
2—1 (16, —8, 16) pentru jucă- 
toarea sovietică, care a întîl- 
nit-o, seara. în finală, pe Otilia 
Bădescu. în timp ce Emilia 
Ciosu a rămas pe treapta a 
treia a podiumului.

în finala cu sovietica V. 
Krestianinova, reprezentanta 
noastră Otilia Bădescu a 
practicat un ioc deosebit de 
inteligent, a răspuns cu mare 
exactitate încercărilor precise 
de a returna ale adversarei. 
Otilia Bădescu atacînd în mo- 
mentele-cheie ale fiecărui 
schimb. Astfel, medaliata 
noastră cu argint la „europe
nele" de senioare a reușit, în 
cele din urmă, o victorie ex
trem de prețioasă. cucerind 
medalia continentală în aplau
zele unui numeros și entuziast 
public. Rezultatul finalei •. Bă
descu — Kresiianinava 2—1 
(18, —15. 16) într-un meci de 
o tensiune greu de cuprins în 
doar cîteva cuvinte.

ROMA, 7 (Agerpres). — La 
Campionatele Mondiale de ca
notaj academic pentru juniori, 
desfășurate la Milano, echipa-

C.M. DE PENTATLON 
MODERN (f)

VARȘOVIA, 7 (Agerpres). 
După trei probe, în Campio
natul Mondial feminin, de pen
tatlon modem, ce se desfășoa
ră la Varșovia, continuă 
să conducă sportiva polo
neză Dorota Idzi, cu 3 298 
puncte, urmată de Caroline 
Delem (Franța) — 3194 puncte 
și Irina Kiseliova (U.R.S.S.) 
3154 puncte. Proba de scrimă 
a revenit sportivei poloneze 
Dorota Idzi, cu 1040 puncte.

• Sochaux se menține lider, Racing Matra la prima 
victorie • Dnepr conduce, dar Dinamo Kiev pare...

în avans I • Turnee amicale, cu și fâră surprize
• Sochaux șl-a continuat seria 

bunelor evoluții pe prima scenă 
a campionatului Franței, reușind 
un 3—2 tn etapa a 5-a In depla
sare. la Lens. Sochaux păstrează 
astfel primul loc, neînvinsă, cu 
H puncte (reamintim că la vic
torie se acordă din acest sezon 
3 puncte), urmată, cu același 
punctaj, de Monaco (1—o acasă, 
cu Paris Saint Germain, gol 
Amoros) șl Toulon (I—1 la Bor
deaux I). Alte rezultate : Mar
silia — Nisa 3—1 (Papin — i șl 
Vercruyse pentru învingători) ; 
Cannes — Toulouse 5—1 (Hidla- 
tulin, stoper, n-a prea fost în 
formă...), Caen — Montpellier 
0—1 ; Racing Matra Paris —

Emilia Ciosu Adriana Năstase
Iată și celelalte rezultate ale 

sportivilor noștri : Masculin, 
simplu, sferturi: Daniel Cioca 
— D. Gusev (U.R.S.S.) 0—2
(—21, —16), Călin Creangă — 
P. Korbel (Cehoslovacia) 1—2 
(—18, 9, —17) ; dublu, optimi :
R. Revisz, F. Perișor. — K.
Nemeth, K. Torbok (Ungaria) 
0—2 (—16, —13) ; C. Creangă, 
B. Illington — M. Teichert, J. 
Hong (R. F. Germania) 1—2 
(—14, 14, —13) ; simplu cadete, 
optimi: Ionela Copaci — C. 
Creuse (Franța) 0—2 (—17,
—13) ; dublu, sferturi : Ionela 
Copaci, Georgeta Cojocaru —
S. Martinkova, A. Vachovcova
(Cehoslovacia) 1—2 (—9,
17, -18).

jul României în proba femi
nină de schit 4 plus 1 a obți
nut medalia de aur, cu timpul 
de 5:08,12, Pe locurile urmă
toare s-au situat echipajele 
R. D. Germane — 5:08,35, Aus
traliei — 5:14,45, Bulgariei — 
5:19,53, Franței — 5:22,44 și
U.R.S.S, — 5:24,90.

• PE SCURT •
AUTOMOBILISM « După* trei 

etape, in „Raliul Argentinei", 
continuă să conducă pilotul ar
gentinian Jorge Recalde (..Lan
cia"), urmat da italianul Massi
mo Biasion — la 4:02 și austria
cul Frans Wittmann — la 16:49.

TENIS ■ In optimile de finală 
ale turneului de la Indianapolis, 
contînd pentru „Marele Premiu", 
campionul senegalez Yaya Doum
bia l-a eliminat cu 6—4, 6—4 pe 
suedezul Peter Lundgren, iar 
vesț-gormanul Boris Becker l-a 
învins cu 6—3. 6—4 pe americanul 
Rich Leach. Alte rezultate : John 
McEnroe (SUA) — John Frawley 
(Australia) 6—7. 6—2, 6—3 : Ro
bert Seguso (SUA) — Jimmy 
Connors (SUA) 7—6, 4—6, 7—6. 
• Rezultate înregistrate la Kitz- 
buehel : Emilio Sanchez (Spania) 
— Milan Srejber (Cehoslovacia) 
6—4, 6—1 ; Thomas Muster (Aus
tria) — Claudio Pistolossi (Italia) 
6—4, 6—1 ; Kent Carlsson (Sue
dia) — Sergio Casai (Spania) 
6—2, 6—2 ; Alberto Mancini (Ar
gentina) — Henri Leconte (Fran
ța) 6—1, 6—1. Iată și partidele 
din sferturile de finală : Emilio 
Sanchez (Spania) — Thomas 
Muster (Austria) 6—1, 6—7, 6—4; 
Luiz Mattar (Brazilia) — Alberto 
Mancini (Argentina) 7—5, 6—3 ; 
Guillermo Roldan (Argentina) — 
Jorge Arese (Spania) 6—4, 4—6, 
6—0 ; Kent Carlsson (Suedia) — 
Marian Vaida (Cehoslovacia) 6—2, 6-4.

VOLEI « Intr-un meci amical 
masculin, disputat la Montpellier, 
selecționata SUA a întrecut cu 
scorul de 3—6 (15—4, 15—12, 15—5) 
formația Franței. • Turneul 
masculin d» la Sofia s-a încheiat 
cu victoria selecționatei Bulga
riei. care a întrecut. în finală, 
cu scorul de 3—2 (3—15, 16—14, 
14—16, 15—13. 15—6) formația
Oiandei. Rezultate înregistrate în 
meciurile pentru clasament: locu
rile 3—■< : Cuba — Brazilia 3—2 
(16—14, 14—16, 12—15. 15—11,15—11); 
loeuril ? 5—3 7 Argentina — Po
lonia 3—2 (15—13, 9—15, 15—10,
3—15, 1»—9),

Strasbourg 2—1 (prima victorie, a 
parizienilor in actuala ediție !) ; 
Lava! — St. Etienne 1—1 ; Metz
— Lille 3—1 ; Nantes — Auxerre 
3-2.
• In campionatul unional, li

dera clasamentului, echipa 
Dnepr Dnepropetrovsk, a termi
nat la egalitate, 2—2, meciul dis
putat în deplasare, cu formația 
Neftei .Baku, Alte rezultate : Lo
komotiv Moscova — Dinamo Kiev 
1—1 ; Dinamo Tbilisi — Cerno- 
moreț Odessa 2—9 ; Jalghiris 
Vilnius — Torpedo Moscova 2—2; 
zenit Leningrad — Metallist Har
kov 3—1 ; Ararat Erevan — Spar
tak Moscova 1—0 ; Dinamo Minsk
— Kairat Alma Ata 3—1. în cla
sament conduce Dnepr Dnepro
petrovsk — 26 puncte (din 1® 
jocuri), urmată de Dinamo Kiev
— 35 puncte (din 16 meciuri dis
putate).
• Rezultate înregistrate în e- 

tapa a 15-a a campionatului 
Suediei : Djurgarden — Oster 
2—2 ; Oergryte — Hammarby 3—0 : 
Gals — F. C. Brage 2—1 ; Malmo 
— Norrkoping 2—1 ; Sundsvali — 
I.F.K. Goteborg 1—0 ; A.I.K. 
Stockholm — Frolunda 4—2. In 
clasament se menține lideră e- 
chipa Malmo, cu 25 puncte, ur
mată de formațiile Sundsvali șl 
I.F.K. Goteborg cu cîtc 19 puncte.
• tn cadrul Turneului de la 

Rotterdam, echipa locală Feyc- 
noord a învins cu scorul de 2—1 
(1—1) formația scoțiană Aber
deen, iar echipele Kcal Madrid 
și F. C. Antwerp au terminat >a 
egalitate : 2—2 (0—1).
• în prima zi a turneului de 

la Amsterdam, echipa braziliană 
Flamengo, din Bio de Janeiro, a 
învins cu scorul de 1—0 (1—9) 
pe Ajax Amsterdam, iar Samp- 
doria Genova a întrecut cu sco
rul de 3—1 (1—1) pe Benfica Li
sabona.
• tn turocuă internațional de 

la Bruges : Anderlecht — Steaua 
2—1, F.C. Bruges — Athletic Bil
bao 3—4 (pariMe dlisputote sîm
bătă).

S.UA

