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Balcaniada 3a natafle a juniorilor

BILANȚ FOARTE BUN
AL REPREZENTANȚILOR NOȘTRI

31 de medalii, dintre care 16 de aur!

„Mondialele" de canotaj pentru juniori și categoria ușoara

AUR PENTRU ECHIPAJUL FEMININ DE 4+1 RAME
ietate s-a desfășurat de la start 
pină la linia de sosire. pro
tagoniste fiind schiturile Româ
niei și R. D. Germane. Cu un 
splendid efort de concentrare

2 visle din cadrul „Turneului 
Prietenia", desfășurat la Tre- 
bon (Cehoslovacia). încă o do
vadă concludentă a calităților 
deosebite demonstrate, prin

Ediția 1988 a Campionatului 
Mondial de canotaj pentru ju
niori și categoria ușoară (a- 
ceasta, nefiind inclusă în pro
gramul J.O., se dispută in anii

Constanta Pipotă Doina Crăciun Cristina Lupu Victoria Lepădat u Geta Stanciu

OBRENOVAC, S (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). „Este absolut remarcabi
lă această poziție de prim- 
plan pe care urmașele marilor 
campioane Tamara Costache și 
Noemi Lung au reușit să o 
mențină pentru natația româ
nească intr-o eompetiție sau 
alta“. ne-a spus președintele 
Ligii Europene de Natație, 
Claas Van Der Pool, la în
cheierea Balcaniadei înotăto
rilor juniori. Intr-adevăr, com
portarea tinerelor noastre spor
tive la ediția desfășurată aici 
a oferit un bilanț demn de 
laudă. Clasamentul final al 
întrecerii este dominat net de 
românce, care au realizat un 
total de 228 p, față de 169,5 p 
— Iugoslavia, 113,5 p — Grecia, 
113 p — Bulgaria și 43 p —' 
Turcia. Pentru ca în ierarhia 
finală a medaliilor, delegația 
noastră să se afle in frunte 

ou 31 de trofee (16 -de aur), 
tot ou contribuția hotărîtă a 
fetelor.

Ce a fost mai important 
pentru noi în ultima reuniu
ne ? Mai înUi alte „duble" 
românești (aur și argint în 
aceeași probă). Este cazul dis
putei la 200 m fluture, înche
iată cu timp bun de Corina 
Dumitru — 2:16,93 și Virginica 
Coman — 2:22,43. De asemenea, 
al cursei de 400 m mixt, cîști- 
gată clar de Diana Ureche — 
2:24,07, urmată de Caria Ne
grea — 2:26,65, aceasta din 
urmă ciștigînd și la 100 m li
ber — 1:00.31 (locul 4: Liliana 
Mocanu — 1:01,47). De fapt, 
inepuizabila reșiteancă se în
toarce acasă cu cele mai mul-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

olimpici o dată cu întrecerea 
juniorilor), desfășurată la Mi
lano, a adus delegației Româ
niei satisfacția unui succes de 
prestigiu, medalia de' aur in 
proba de schif 4 + 1 rame, ju
nioare, obținută de echipajul 
Constanța Pipotă, Doina Cră
ciun, Cristina Lupu, Victoria 
Lepădatu + Geta Stanciu.

Cursa a fost deosebit de dirz 
disputată. Lupta pentru întî-

a tuturor resurselor, echipajul 
nostru a câștigat la finiș. cu 
un „virf" : 5d)o,12 (2. R. D.
Germană 5:08,35), cea de-a 
treia clasată, Bulgaria 5.19.53 
urmindu-Ie la două lungimi 
de barcă. De menționat că 
două dintre sportivele românce, 
Constanța Pipotă și Victoria 
Lepădatu, și-au înscris în 
palmares anul acesta o pres
tigioasă victorie în proba de

Regata internațională lași

ÎNTRECERI ECHILIBRA TE IN PREZENȚA

UNUI PUBLIC NUMEROS

succesele obținute de aceste 
sportive, atit in probele de 
visle. cit și in cete de rame.

Cele cinci componente ale 
schitului victorios au fost 
pregătite în cadrul Centrului 
olimpic pentru junioare de la 
Constanța, sub conducerea an
trenorului principal Ion Dospi- 
nescu. Acesta a fost secondat 
de Smaranda Rusu și Virgil 
Ștefănescu, antrenori ai lotu
lui și, in același trap, ai Clu
bului Sportiv Școlar 2 Con
stanța, din care fac parte patru 
dintre sportive. A cincea, Con
stanța Pipotă, provine din pe
piniera clubului bucureșiean 
Olimpia (antrenori Maria 
Drăghici și Ileana Pavel). 
Aurul obținut de junioarele 
nostre confirmă în mod con
vingător, și cu acest prilej, va
loarea și resursele școlii româ
nești de canotaj.

IAȘI, 8 (prin telefon). Și a 
doua zi de întreceri a fiegatei 
internaționale de canotaj a 
beneficiat de un timp superb 
și de un numeros public. A 
fost o adevărată sărbătoare a 
sportului nautic. Prezența spec
tatorilor ieșeni, care au început 
să prindă gustul canotajului, 
precum si organizarea exce
lentă asigurată de gazde, 
C.S.M. Iași, au conferit între
cerii o atmosferă 
ti că competițiilor de 
nută.

Cum regulamentul

caracteris-
înaltă ti-

Cum regulamentul concursu
lui prevede repetarea probelor 
desfășurate în prima zi, ie
rarhiile fiind în linii 'mari cu
noscute, timpii realizați au 
fost ceva mai scăzuti. dar o 
vină a revenit șl vîniului care 
de această dată a avut un sens

contrar celui de înaintare al 
ambarcațiunilor. Cu excepția 
probelor masculine de simplu 
și 4 rame, în celelalte, locu
rile pe podium au rămas ace
leași ca în prima zi a com
petiției.

REZULTATE TEHNICE, fe
minin, 4+1 rame : 1. Lot olim
pic (Marioara Trașcă. Adriana 
Bazon, Mihaela Armășescu, 
Doina Bălan + Mariana boro- 
banțu) 6:47,22, 2. R. D. Ger
mană 6:59,94, 3. Steaua 7:00,40 ; 
2 visle: 1. Lot olimpic (Elisa- 
beta 
6:53,14, 
7:02,52,

Lipă, 
2. 

3.

tj U, OlcdUd « .UUș'iU ,
Lot olimpic (Elisa- 

Liliana Genes) 
R. D. Germană 
Știința Constanța

Sorin SATMARI
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Daniel Stoian și Angelin Velea (Steaua), campioni republicani 
la caiac dublu 500 si 1 000 m

CAIACIȘTII Șl CANOIȘTII IN' STROC RIDICAT

LA CAMPIONATELE REPUBLICANE DE LA BASCOV
Pe Lacul Bascov de lingă 

Pitești s-au încheiat Campio
natele Republicane de caiac- 
canoe pentru seniori, întreceri 
care au reunit la start un 
număr record de vislași, repre
zentanți ai tuturor secțiilor 
nautice din țară. Cum se an
ticipa, competiția a fost domi
nată de membrii lotului 
se pregătesc pentru J.O., 
plan apropiat aflindu-se 
trecerile balcanice de la
șitul acestei săptămâni, progra-

care 
în 

în- 
șfîr-

După C. M. de șah pentru copii și juniori

SUCCESELE DE AZI, SUPORTUL CELOR DE Ml INE!

la Sofia. A fost un con- 
viu disputat, cu multe 
spectaculoase, finalele pe

mate 
curs 
curse 
500 și 1 000 m fiind urmărite cu 
deosebit interes de 
sportului din Pitești 
comunele învecinate, 
aici, în mare număr, 
ceasta frumoasă bază 
și de agrement. .

La canoe simplu, Aurel Ma
carencu, „pagaea“ noastră 
1, a cîștigat atit finala 
500 m cit și cea de 1 000 m. La 
fel ca în ultimele regate 
terne, el a avut la... pupa 
bărcii pe mai tînărul performer 
din Deltă, Vasile Condrat, un 
vîslaș talentat, de mare ambi
ție. Rezultate : C 1"— 500 m : 
1. Aurel Macarencu (Steaua) 
1:59,44. 2. Vasile Cor.drat (Da- 
nubiu Tulcea) 2:00,65, 3. Petru

iubitorii 
și din 

veniți 
la a- 

spertivă

nr. 
de

in-

Zgurschi (Dinamo) 2:05,76 ; CI 
— 1 000 m : 1. A. Macarencu
4:06,51, 2. V. Condrat 4:07,79, 3. 
P. Zgurschi 4:10,42.

în două probe au învins 
campionii 
Montreal, 
Angelin 
caiac-dublu în constant 
asupra principalilor 
Clasament : K 2 — 
Daniel Stoian, 
(Steaua) 1:37,52, 2. Gheorghe
Nițu, Marius Firfirică (Steaua) 
1:41,99. 3. Nicolae Iagăru, Nelu 
Sava (Constr. Tim.) 1:44,26 ; 
K2 — 1000 m: 1. Stoian, Velea 
3:22,85, 2. Paul Voicu, Nicolae

m on d i aii de
Daniel Stoian 

Velea, echipaj

Și 
la

de 
avans 

adversari. 
500 m : 1.

Angelin Velea 
2.

Vosile TOFAN
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Dacă e să consemnăm recor
duri în lumea șahului, atunci 
cel puțin unul dintre acestea 
revine țării noastre și Timi
șoarei. în zile de miez de vară, 
orașul de pe Bega a reunit 
în fața eșichierelor aproape 
1 000 de micuți și tineri com
petitori, din toate părțile glo
bului. Statistica oficială a Cam
pionatului Mondial pentru co
pii și juniori — 1988 mențio
nează cifra de 260 participant 
din 58 de țări. Iar în compe
tiția paralelă, devenită de mai 
multă vreme o tradiție timi
șoreană, cea a Festivalului in
ternațional de șah, au luat 
parte alți 536 tineri concU- 
renți din 16 țări. Cifre com
parabile doar cu acelea ale 
celor mai ample competiții din 
cadrul disciplinei, Olimpiadele 
sahiste. Fără exagerare, se 
poate spune că în vara aces
tui an Timișoara noastră a de
venit capitala șahului mondial 
juvenil.

ntr-o concurentă atîl de 
puternică, succesele devin și 
ele mai mari. Și notăm încă 
o dată cu satisfacție că în rîn- 
durile purtătorilor de medalii 
ale acestui campionat mondial 
de șah al celor mai tinere ca
tegorii, țara noastră are nu 

mai puțin de șase laureați. 
României îi revin cele mai 
multe prezențe pe podium, în 
frunte cu prima și cea mai 
tînără campioană mondială, de 
numai 10“ ani, Corina Peptan. 
Vicecampioni ai lumii, la ca
tegoriile respective, sînt și Lu
minița Radu, prezentă perma
nent în lupta pentru titlu la 
junioarele de 16 ani, ca și Ga
briel Schwartzman, aflat pînă 
în ultima rundă la loc de frun
te în grupa de 12 ani — bă
ieți. Iar Francisc Nemeth (10 
ani), Andrei Istrățescu și Eleo
nora Balint (14 ani) termină 
cu „bronz" în alte trei cate
gorii de vîrstă fdartp dispu
tate.

Nume cunoscute de tineri șa
hiști din U.R.S.S., R. P. Chi
neză, S.U.A., Ungaria, Polonia, 
din țările sud-americane și a-

Radu VOIA
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Pe prima treaptă a podiumu
lui. Corina Peptan (România) 
— campioană mondială a ca

tegoriei 10 ani

Foto : B. VUIN — Timișoara

Finalele „Naționalelor" de box

ȘAPTE CAMPIONI 
ȘI-AU PĂSTRAT TITLURILE

Sala Sporturilor din Con
stanța, plină pînă la refuz, a 
găzduit, duminică seara, fina
lele Campionatelor Naționale 
de box. Meciurile pentru cele 
12 tricouri de campioni ai ță
rii s-au desfășurat într-o at
mosferă încinsă, la propriu și 
la figurat. în arenă, care poa
te găzdui 2 000 de spectatori, 
ringul a fost înconjurat de a- 
ceastă dată de 3 000 de con- 
stănțeni și turiști veniți la o- 
dihnă din toate colțurile țării, 
astfel că toți finaliștii au a- 
vut suporteri în tribune.

Prima centură de campion a 
revenit lui Marian Gândac 
(Steaua), care a reușit să-și a- 
pere titlul, după un meci dis
putat, desfășurat multă vreme 
sub semnul echilibrului, în 
compania lui Ovidiu Dragomir 
(Prahova-A.S.A. Ploiești). Ho- 
tărît să ne ofere o surpriză, 
ploieșteanul a boxat cu mare 

ambiție, „uitînd- că are în față 
pe campionul țării. La rîndul 
său. Marian Gîndac, nu îi. cea 
mai bună dispoziție de luptă, 
a trebuit să depună mari efor
turi pentru a se desprinde în 
cîștigător. A obținut însă vic
toria pe merit (la puncte), a- 
ducînd echipei sale primul din 
cele patru titluri pe care avea 
să le cucerească la această e- 
diție.

Prin eliminarea prematură 
din competiție a lui Adrian 
Amzăr (Dinamo), titlul la „mus
că" și l-au disputat, duminică 
seara, tinerii Nicolae Aliuță 
(Steaua) și Adrian Mărcuț (Me
talul Salonta). Am putea spune 
că a fost o dispută clasică, 
între un scrimer — Aliuță —

Petre HENȚ 
Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. 3—3)



In tabăra, la
Izvorul Mureșului

UTIL SCHIMB DE INIȚIATIVE
Conform tradiției, in fiecare 

vacanță de vară, frumoasa sta
țiune a studenților Izvorul 
Mureșului găzduiește, printre 
alte tabere, și pe cea de in
struire a activului A.S.C. din 
domeniul activității sportive, 
turistice și de P.A.P. Tar a- 
tunci cind vorbim de o tabără 
de instruire ne referim la fap
tul că aceasta înseamnă : prilej 
de bilanț, de schimb de expe
riență. de dezbatere a aspec
telor metodologice, de creș
terea calitativă a activității din 
asociațiile și centrele universi
tare, de intrecere pe scene cul- 
tural-artistice si sportive...

Toate aceste aspecte genera
le pot fi aplicate și in cazul 
particular al taberei de irstru- 
ire de aici, in cadrul căreia au 
fost relevate frumoase și inte
resante inițiative ale studenți 
lor din Iași (tabere de marcaj 
în Munții Căliman), Timișoara 
(tabere 
Brașov 
naturii 
nizează
masivele muntoase învecinate)

de înot la Mamaia), 
(cerc de pre tec’ie e 

și turism, care orga- 
tabere de marcaj în

FINALELE
(Urmare din pag. 1)

De Joi, la Pitești INT

sau București (cu o activitate 
turistică foarte bogată, concre
tizată, de exemplu, iarna prin 
taberele de schi de pe Valea 
Prahovei, iar vara prin ciclul 
de activități turistice „Studenții 

patriei"). . Și 
cîteva exemple de

CU
pe meleagurile 
sînt doar 
acțiuni care se realizează 
ajutorul conducerii centrelor 
universitare respective (pentru 
transport, echipament etc.). Și, 
deopotrivă, s-au 
meroase propuneri. 
ieșeni, de pildă, au 
punere care va fi 
nalizei forurilor 
organizarea unor 
automobilisitce Studențești 
finală pe țară. Cu atît 
mult eu cit in anii 
Institutul Politehni 
rești organiza ceva asemănător.

S-au dezbătut 
privitoare la o 
plicare a A.S.C. 
competițiilor

făcut nu- 
Studenții 

avut o pro- 
supusă a- 

superioare : 
com oetiții 

eu 
mai 

trecu ți, 
din Eucu-

și alte aspecte 
mai reală im- 
tn organ-zarea 
și acțiunilor

sportive, la necesitatea parti
cipării la finale a echipelor 
cîștigătoare in fazele pe centru

precum și la o dotare mai consis
tentă a asociațiilor cu ma
teriale și echipament sportiv...

Foarte important de amintit 
faptul că, în urma dezbaterii 
și a sugestiilor studenților 
participanți, a fost îmbunătățit 
și definitivat calendarul com
petițiilor lor pe anul 198$ 1989, 
stabilindu-se, totodată, datele 
și locurile de desfășurare a fi
nalelor pe țară, precum și ca
drul organizatoric al activități
lor turistice studențești.

Firește, trccîr.d în revistă câ
teva aspecte din programul 
taberei, nu putem să nu re
ținem și organizarea pentru 
participanți a unor pasionante 
competiții sportive, desfășurate 
în atmosfera de emulație spe
cific stude nțească, competiții 
dominate de echipe repre
zentând centre universitare 

provincie, care au cu- 
locul I la baschet, volei 

(Cluj-Napoca) 
mișoara). 
cabilă. a
Comitetul

din

Org 
fost

(Ti- 
impe- 

de 
al 

reu-

și fotbal 
ganizarea, 

asigurată 
Executiv 

Tabăra — o 
pe toate plar.u-

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE SENIORILOR
După desfășurarea a nu

meroase concursuri cu carac
ter. intern și internațional, cei 
mai buni atleți din țară se vor 
reuni la Pitești. De joi pînă 
duminică, pe stadionul din 
Trivale, care a devenit, în ul
timii ani, o gazdă ospitalieră . 
a întrecerilor atletice, concu- 
renți din majoritatea județe
lor își vor disputa titlurile de 
campioni naționali pe 1988, la 
seniori și la tineret.

Ediția din acest an a com
petiției 
deosebită, constituind un bun 
prilej de verificare a valorii 
de ansamblu și a formei ac
tuale a fruntașilor atletismu- 
lus nostru în perspectiva ime
diată a întrecerilor olimpice, 
de luna viitoare. Așadar, cam-

are o semnificație

CAIACIȘTII ȘI
(Urmare din pag. 1)

„NAȚIONALELOR" DE BOX

se-
Există, 

motivație 
concureze 
mai bun, 
a obține 
competi-

pionatele naționale ’88 
lecție pentru J.O. I 
oare, o mai bună 
pentru ca atleții să 
la nivelul lor cel 
străduindu-se pentru 
rezultate superioare, 
tive ?

întrecerile de la Pitești în
cep joi, de la ora 18 (în pro
gram, numai calificări și serii 
preliminarii la șase probe), 
continuă vineri, de la orele 
8,30 și 16,50 și sîmbătă, de la 
orele 8,00 și 17,30, încheindu-se 
duminică, în programul 
— 13 finale de 
și 17,00.

In perspectivă 
spectacol sportiv, 
rim presărat cu cît mai multe 
performanțe !

zilei
la orele 9,30

un frumos 
pe care-1 do-

La sfirșit 
in munlcip: 
desfășurat 
asociațiilor 
popice, fin 
UCECOM". 
nuit. gazde 
condiții ex< 
oficialilor ' 
la această 
tie. osnitali 
nu se ooat 
sețile si al din oraș. S 

în cele tr 
am urmări 
sportivi rep 
dețe, o m; 
la fete cît 
b”ne călită 
constituind 
pentru n 
în condiți 
curenții (o 
ticinanților) 
nici un me 
tul Diviziei 
rele spiran 
multă ambi 
lor. demon: 
mîine al P1 
Jucată dup

CANOIȘTII IN STROC
(1:58,68), 
mai ieri

și un „batailleur- — Mărcuț. 
Profitînd de excesiva defensi
vă a stelistului, Mărcuț a luat 
meciul pe cont propriu ți, 
deși, după părerea noastră, nu 
a punctat mai precis decît A- 
liuță, boxerul din Salonta a 
lăsat o impresie mai bună, ob
ținând decizia la puncte și, cu 
aceasta, primul său titlu la se
niori. O lecție, desigur aspră 
dar meritată, pentru Aliuță, un 
tehnician de la care se aș
teaptă performanțe notabile.

Meci „de casă", un fel de 
sparring, la categoria cocoș, 
între steliștii Ion Guzganu și 
Relu Nistor. Mulțumiți, parcă, 
de faptul că titlul categoriei 
va rămîne, oricum în cadrul 
clubului lor, cei doi finaliști 
ne-au oferit un meci le.it, fără 
momente spectaculoase, excep- 
tînd finalul, în care Guzganu 
a punctat mai mult și mai de
cis, reușind astfel să-și păstre
ze titlul. Cam la fel s-au pe
trecut lucrurile și la categoria 
pană, între dinamoviștii Daniel 
Dumitrescu si Nicolae Talpoș,

decizie la limită (3—2), care i-a 
adus. iată, al doilea titlu de 
campion, acum, aproape la 
sfirșit de carieră !

Cel mai dinamic și specta
culos meci al finalelor l-au o- 
ferit „semimijlodi- Francisc 
Vaștag (Dinamo) și Mihăiță Ni
țulescu (C.S.M. Borzești). A- 
mindoi reprezentanți ai tine
rei generații, el au oferit, am 
putea spune, o lecție pugiliț- 
tilor cu vechi state de servi
ciu. Fără să țină seama de 
faima adversarului său, Nițu
lescu a dat o replică de zile 
mari campionului european și 
mondial de juniori, Francis 
Vaștag. Subliniem comportarea 
lui Nițulescu fără a diminua, 
însă, meritele lui Vaștag, care 
ne-a dovedit și de data aceas
ta că este un boxer de excep
ție. Meciul dintre cei doi, dra
matic în toată desfășurarea lui 
(cu k.d.-uri ale lui Nițulescu), 
a fost subliniat de aplauze, 
spectatorii fiind îneîntați de 
lupta lor frumoasă, bărbăteas
că. A cîștigat Vaștag la punc
te, cu o decizie meritată de 
5—0. Alături de felicitările a- 
dresate învingătorului le adău-

pur. te si finala cu „greul- Du
mitru Ihsliu (C.S.M. Drobeta- 
Tr. Severin), după un meci 
fără virtuți tehnice. Viteza su
perioară a „supergreului" Mi
klos Pairs (Voința Cluj Napoca) ------ 
dată în fața alor.jei lui Paul 
Golumbranu (Timpuri Noi 
Buc.), clujeanul obținând deci
zia la puncte și răminînd, ast
fel, In posesia titlului.

Comparînd listele 
pioni de anul trecut 
nul acesta, observăm 
xul nostru nu s-au 
mari mutații, șapte 
reușind să-și păstreze 
rile : Marian Gîndae, Ion Guz
ganu, Daniel Dumitrescu, Da
niel Măeran, Rudei Obreja, Mi
hai Vasilache și Miklos Pairs.

/

fi

a triumfat și de această

de cam- 
șl de a- 

că în bo- 
produs 

sportivi 
centu-

Feodosei (Dinamo — Steaua), 
3:28,71, 3. Gh. Nițu, M. Firfi
rică (Steaua) 3:29,03.

De cind, in acest an, au ur
cat podiumul de premiere al 
regatei internaționale Duis
burg. tinerii can oiști Grigore 
Obreja și Gheorghe Andriev 
au căpătat siguranță, Încredere 
in forțele proprii, ascendent 
asupra unui alt echipaj mul
tiplu campion național — Va
sile Lehaei, Vasile Afanase. 
Intr-adevăr, la aceste campio
nate ei au trecut din nou pri
mii linia de sosire, la capătul 
unor curse care au mcintat pe 
cei aflați in tribune. Rezulta
te : C2 — 500 m : 1. Grigore
Obreja, Gheorghe Andriev 
(Danubiu — Dinamc) 1*7.36. 2. 
Vasile Lehaei. Vasile Afanase 
(Steaua) 1:48.25, 3. Nicușor Ui
dilescu, Fănel Miloș (Steaua) 
1:50.43 ; C 2 — 1 000 m : a- 
ceeași ordine de sosire, timpii 
fiind 3:40.83 ; 3:41,18, respectiv
3:52,71. Una din cele mai fru
moase finale a fost cea de 
caiac-simplu fete. cu două 
sportive dinamoviste în prim- 
planul întrecerii, componente 

- ale Iotului olimpic. A cîștigat

Luminița Munteanu 
urmată fiind de pină 
junioara Sanda Niculae (1:59,84) 
și Meluța Caraman (Steaua) 
2:10,27. In celelalte 

‘ : K2 —
Bituleanu, 

(Dinamo — 
Mihaela 

Vlăsceanu

In 
probe feminine 
1. Marina 
Borcănea 
1:45,03, 
Liliana 
l :47,66, 3. Genoveva Marinache, 
Ana Larie (Dinamo — S+eaua) 
1:49,14 ; K 4 — 509 m : 
tuleanu, 
Borcănea 
1:39,95, 
Vlăsceanu, Nedejde (Steaua 
Dinamo) 1:42,40, - —
S'mion, Milășescu, 
(Steaua — C.S. 
C.S.M. Iași) 1:47,0. 

Alte rezultate : j
1. Ione] Lețcae 1: 
lexandru Popa 
Gheorghe Matei 
Steaua) 1:52,40 ; 
Voieu, Dulău, Matei, 
(Steaua — Dinamo) 
Soroceanu, Polocoșer, 
Oancea (Dinamo) 
Tintoacă. Mihalcea. 
Neag-j (Dinamo) 1:32,61 ;
m : K1 — 1. Ionel Constantin 
(Steaua) 3:42,46, 2. Boris Petro 
(Dinamo) 3:44,04, 3. Alexandru

2.

două
500 m : 

Tecla
Steaua) 

Nedejde, 
(Steaua)

1. Bi- 
Munteanu, Niculae, 
(Steaua — Dinamo) 

2. Marinache, Larie,

3. Tufă, N.
i, C. Simfon
.Ș. 2 Buc. —
IO.
500 m — K 1:
.-50.61. 2. A-

1:52,10, 3,
(toți de la

; Kt -- 1.
Fecdosei 

1-28,78, 2. 
Miloșoiu. 

1:32.31, 3.
Suciu, 

1000

„CUPA U. G. S. R LA JUDO
La start IO echipe

individuale 
Gheorghlu-

Dulău (St 
1. Popa, 
Petro ( 
3:05,13, 2. 
Miloșoiu, 
3:09,00, 3. 
Iagăru (C 
C4 - 1. 
haci, Afai 
nubiu — 
Feodorov, 
Partnoi ( 
Uidilescu. 
(Steaua —

Clasame
273.25 p.
3. Marina 
Danubiu ' 
structoru! 
Marina^

LA

In Sala de sporturi 
din municiDiul Gh. _. _ 
Dej s-a desfășurat finala pe tară 
a „Cupei U.G.S.R." Ia judo — 
ajunsă la cea de a 7-a ediție. 
Organizarea foarte bună și arbi
trajele corecte au asigurat suc
cesul deplin al acestei importan
te competiții soortlve la care au 
luat parte un număr de 10 echi
pe. După întîlnlrl disputate, de 
un nivel tehnic mulțumitor, pe 
primele trei locuri, pe echipe, 
s-au clasat: 1. C.S.M. Borzești, 
2. Rapid Oradea. 3. Nitramonia 
Făgăraș.

Pe categorii de greutate, au 
urcat pe podiumul întrecerilor:

60 kg — I. A. Vanica (Rapid O- 
radea), 2. I. Neagu (C.S.M. Bor
zești), 3. N. Ghită (Nitramonia);
65 kg. — 1. A. Neagu (C.SJW. Bor
zești), 2. G. Pali (Constructorul 
M. Ciuc), 3. M. Tîrlea (Construc
torul Alba lulia); 71 kg — 1. A. 
Muduia (Rapid Oradea), 2. S. 
Stratulat (C.S.M. Borzești). 3. G. 
Ciufulică (Nitramonia); 78 kg. — 
1. R. Tanca (Comb. Petrochimic 
Pitești), 2. F. Ifrim (C.S.M. Bor
zești). 3. L. Mărgeșnn (Nitramo
nia) ; 86 kg. — L F. Comănescu 
(Comb. Petrochimie Pitești), 2. 
L. Lupu (Nitramonia), 3. M. 
Bonca (Rapid Oradea); 95 kg. !■

G.

N.
M. ______  ____________ ___
lulia), 3. L. Dobai (Rapid Ora
dea) : +95 kg. — 1. D.
(Rapid Oradea). 2. C. 
(Nitramonia) 3. 
lorul Oradea); cat. open — 1. E. 
Chonchi, 2. N. Vulpoi (ambii 
C.S.M. Borzești). 3. N. Vega 
(Comb. Petrochimic Pitești).

In final, organizatorii au ofe
rit premii și diplome primilor 
clasați. Individ -a: și echipe, dar 
și premii speciale Iul Florin Co- 
mănescu (Combinatul Petrochi
mic Pitești) — cel mai tehnic 
sportiv și lui Mircea Gujba (NL- 
tramonia Făgfxaș) — cel mai tâ
năr participant.

Gheorghe GRUNZU, eoresp.

Vulpoiu (C.S.M. Borzești). 2.
Diaconu (Constructorul Alba 

3. ’ - - ■ — ■ - -
Butan

Delcea
I. Naze (Trico-

La Tim 
și întrece 
ediții a F 
nai de Șa 
niori, car< 
osebit suc 
toate cele 
în prograt 
te victori 
adaugă o 
cestei cor 
diționale.

în grup 
mari (16- 
revenit lu 
cu (C.S.Ș. 
obținut 9 
sibiie. L- 
nase (Pc

(Ur

In cel mai disputat meci al 
Vaștag (stingă) l~a învins la 
(C.S.M. Borzești)

finalelor, dinamovistul Francisc 
pu-cte pe Mihăiță Nițulescu 

Foto : Aurel D. NEAGU
numai că aceștia n-au.. plicti
sit publicul timp de trei re
prize, Talpoș fiind < 
colț după rundul doi. 
trescu a rămas, astfel, 
sesia titlului.

La „semiușoară", din 
confruntare între un stilist și 
un „puncheur" : Daniel Măeran 
(Steaua) • și Ionel Panaite (Con
structorul Galați). Fără a fi în 
cea mai bună formă, cei doi 
sportivi ne-au oferit, totuși, 
lin meci de tensiune, încheiat 
cu victoria la puncte a lui 
Măeran.

Ținînd seama de antecedente, 
nu ne așteptam ca reprezentan
ții clubului Steaua. Giani Go
gol și Viorel Mihăilă, să-și 
dispute atît de aprig finala ca
tegoriei ușoară. Deși avantajat 
net de alonjă, Gogol și-a a- 
nulat acest important atu, an- 
gajîndu-se într-o luptă de u- 
zură, corp la corp, evident fa
vorabilă adversarului. Cu o 
bogată experiență competițio- 
nală, Mihăilă sesizează greșea
la tactică a colegului său și 
reușește, nu numai să mențină 
echilibrul, ci șl să... smulgă o

oprit la 
Dumi- 
in po-

nou o

găm și pe cele meritate de în
vins 1 Intr-o formă departe de 
valoarea sa. Rudei Obreja (Di
namo) s-a... chinuit timp de 
trei reprize pentru a smulge o 
victorie nespectaculoasâ 
ta tenacelui Mircea 
(Steaua).

Deși în nici un caz nu
fi putut atribui un premiu de 
frumusețe, finala „mijlociilor1* 
a fost urmărită, cum se spune, 
în picioare. Faptul se explică 
prin prezența în ring a uni
cului pugilist constănțean ca
lificat în finale, Valentin Mihai 
(Farul). El l-a avut ca adversar 
pe Florian Vasile (Steaua), pe 
care l-a întrecut la puncte, 
după o partidă cu multe nere- 
gularități și avertismente de 
ambele părți.

în ciuda unei bune pregătiri 
fizice, Dumitru Senciuc (A.E.M. 
Timișoara) nu l-a putut depo
seda de titlu pe „semigreul" 
Mihai Vasilache (I.M.G. Buc.), 
acesta din urmă folosindu-și 
judicios avantajul alonjel. Du
pă victoria în fața lui Bor- 
nescu, Ion Simina (Steagul 
Roșu Brașov) a cîștigat la

în fa- 
David

i s-ar

REGATA INTERNAȚIONALA IAȘI
ca Nccula, Viorica Ilica, Livia 
Tianu, Valentina Vîrlan, Anca 
Tănase, Elena Pleșca, George- 
ta Ispas + Ecaterina Oancea) 
6:13,81, 2. Lot tineret: 6:19,84, 
3. U.R.S.S. 6:35,80 ; masculin, 
4+1: 1. Lot olimpic (Ion Snep, 
Valentin Grobu, Ovidiu Cocuți, 
Ștefan Vitai + Florin Micu) 
6 îl S, 34, 2. R.D. Germană 6:24 92, 
3. Marina Mangalia 7:99.52, 2 

“ " 6:45,36,
7:01,82; 
(Dănuț 
6:50,50,

3.

LA CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

7:34,00 ; 2 rame : 1. Lot olimpic 
(Rcidica Arba, Olga- Homeghi) 
7:16,02, 2. R. D. Germană
7:39,18, 3. Metalul 7:48,80 ; sim
plu : 1. Marioara Popescu (Lot 
olimpic) 7:34,10, 2. Camelia Ma- 
coviciue (Voința Timișoara) 
8:08,18, 3. Safta Lupa (Olimpia 
București) 8:14,59 ; 4 vîsle : 1. 
Lot olimpic (Anișoara Bălan, 
Veronica Cogeanu, Doina Ciu- 
canu. Anișoara Minea)

2. R.D.G. 6:19,60; 3. 
neret 6:30,86. «+1: 1. 
limpic (Herta Anițas.

6:15,06 ;
Lot ti-
Lot o-

Viori-

vîsle : 1. R. D. Germană
2. Politehnica Timișoara
2 rame : 1. Lot olimpic
Dobre, Dragoș Neagu)
2. R. D. Germană 7:18,10, 
Politehnica Timișoara 7:35,97; 
simplu ;1. Oliver Kaus (R. D.

Germană) 7:09,76, 2. Ionel Cher- 
ciu (Steaua) 7:17,56, 3. Andreas 
Dornburg (R. D. Germană) 
7:22,67 ; 4 rame.: 1. C. S.
Triumf București 6:29,82. 2 Po
litehnica Timișoara 6:33,60, 3.
Marina Mangalia 6:53,14 ; 2-1 1 : 
1. R. D. Germană 7:27,62, 2. 
Marina Mangalia 7:41,91, 3. Po
litehnica Timișoara 8:00,72 ; 4
visle : 1. U.R.S.S. 5:50,57, 2.
R. D. Germană 6:02,16, 3.C.FR. 
Timișoara 6:20,85 ; 8+1: 1. Di
namo 5138,08, 2. Combinata
Steaua — Dinamo — Politeh
nica Timișoara 5:41,40, 3. U.R.S.S. 
5:42,00.

siatice, a 
mente. 1 
mințim c 
reputat,
Gurevich, 
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urma cîș 
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Aleksei '. 
al catego 
ani era C 
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este al d' 
(Israel), i 
runda a 
continua, 
mare m< 
valorează 
Luminiței 
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briei Scl 
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6 medali 
bronz) i 
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEA
• La sfirjitul acestei săptămini, 

mai precis duminică. 14 august, 
participant!! vor avea din nou 
posibilitatea să-și încerce (șl 
să-și valorifice) șansele la una 
dintre' cele mai atractive trageri 
ale sistemului LOTO; este vor
ba de o nouă TRAGERE LOTO 
2 cu ciștiguri în autoturisme și 
importante sume de bani. Deo
sebit de atractivă și avantajoasă 
este — după cum se știe — for
mula tehnică lare oferă posibi
litatea de a se acorda ciștiguri 
și pentru numai 2 numere ieșite 
cîștigătoare. De reținut că parti
ciparea se face pe bilete cu ta
xă unică (d numai 10 lei) și că 
ultima zi pentru jucarea nume-

relor favorite este sîmbătă. 13 
august. Ca de obicei, mai multe 
variante jucate înseamnă și 
multe șanse de cîstig!

mai

să• Lozul in plic continuă 
ofere ciștiguri substanțiale, 
stind în autoturisme si bani. în 
aceste zile, se mai află (încă!) 
în vinzar» „Lozul Vacanței”, 
ciștiguri suplimentare 
special al sistemului.

cu
din fondul

• Participanții la 
sistem PRONOSPORT 
motivele să se bucure, 
avem în vedere că
rînd (la 20 august a.c.) se vor

îndrăgitul 
au toate 

dacă 
foarte cu-

relua concursurile care și-au 
tigat. de-a lungul timpului, 
popularitate deosebit de __
justificată, de altfel, prin avan- 

particl- 
reținut 

cu pro- 
face în

clș- 
o 

mare.
tajele oferite celor care 
pă cu perseverentă. De 
că depunerea buletinelor 
nosticurile preferate se 
perioada joi V august — joi 18 
august! Urăm partlcipanților 
mult succes!

CÎȘTIGURILE TRAGERII
PRONOEXPRES DIN 3 

AUGUST 1988

Categoria 1 : 2 variante 25% 
a 43.389 Jei ; categoria 2 : 2 va-

riante 10 
variante 
tegoria 3 
4 : 84,25 
150,75 a : 
a 208 lei 
100 lei.

Cîștigui 
variante 
nute de : 
localitate; 
și Vapor: 
tea Jimb 
nind fiec 
lei.

3.C.FR


E POPICARILOR
I trecute, 
b> s-a pnatului 
[ța la 
I „Cupa Iu obiș- 
| oferit 
hor si prezenti 
fompeti- 
p cum 
frumu- 

fecțiilor 
fruntări, 
[46 de 
1 de ju- 
|ei (atît 
pvedind 
eri șl 
plăcute 

aceasta.
con- 

& par- 
[ fără 
mpio-na- 
j. Tine- 

însă,
I jocul 
nbul de 
isigurat. 
de bile

mixte (pentru fete și băieți) 
competiția a demarat furtunos, chiar dacă arena clubului Vo
ința din localitate a pus unele 
probleme' tehnice sportivilor, rezolvate însă destul de repede de 
cci pregătiți tem stale, nu șl de 
unii începători care și-au trecut în cont m-uîte bile lansate în gol. 
Am aminti din această categorie 
pe Nicol=ta Iuret (Botoșani) 23 
b.g.. Dorina lancău (Sălaj) 16. 
Izabela Dumitrescu (’Prahova) 11.

I. Filip (Săl-J) și C. Dudău (Ba- 
ambii 20. Calitatea spec- 

de
cu , aplau- 

S-a im-

AT
K4 — 

kstantin, 
Dinam o) 
loveanu, 
Dinam o j 
i, Sava, 
3:17,88 ; 

[ev, Le-
— Da- 
,10, 2.

Gurei, 
B6, 3.

Miron 
1.27.

Steaua 
73,50 p, 
) P, 4. 
5. Con-

6.

cău) — . ___
tacolului în cele trei zile 
concurs a fost însă bună, 
multe lovituri frumoase, 
date la scenă deschisă. I__ ...
pus, încă din prima zl, timișo- 
reanca Marînela Bărboșelu 
408 p.d.. ...................
guranță 
avut și 
ei fizică 
drept o 
pcctlvă.
perativj..... .. ... .
are 19 ani și practică acest sport 
doar din aprilie ’88. Iată un salt 
uluitor al Marinelei, care are ca 
antrenoare pe binecunoscuta II- diko Grozăvescu, La băieți. C. 
Vișan (Prahova) 
zilei, realizînd în cele două man
șe la izolate cel mai bun rezul
tat al concurși.Iui — 155 p.d..
însă cu doar 258 la manșele pline nu și-a putut mmține pozi
ția fruntașă, rezultatul lui fiind 
întrecut chiar în ultima zi. Cea 
de-a doua zi nu a adus schim
bări de lideri, modifieîndu-se. în 
schimb alte locuri fruntașe. In 
afara concursului. având un 
meci jucat la senioare, a evoluat 
Daniela Istrate (Galati): campioană de iunioare In sezonul tre
cut. cu echipa, care a demonstra*, 
o excelentă tehnică de lansare si 
p bună mobilitate. Eleva antre-

. norului A. Apostol. în vîrstă de 
22 de e l. desenatoare la Coope
rativa „Bratesul" din Galați, se 
recomandă șl ea ca o sportivă 
de viitor.

în Întrecerea băieților, ultima 
zl a adus in arenă pe cel mai 
bun soortiv al acestri finale — 
mehcdinteanul N. Butoi (22 
ani), antrenat de N. Andrei, 
cesta a lansat ultimele bile aplauzele eelor prezenți, care_
intuit că va fi eîștigătorul meri
tat a) ..Vointiadîi*. Sigur pe el. 
cu un ridicat bagaj de cunoștin-

_______ ____ ,__ cu 
care a dovedit multă si- 
tn lansările ei, deși a 6 bile goal». Pregătirea 
și tehnică o recomandă 

Jucătoare de reală pers- 
Este lucrătoare la Coo-
.,Optica" din Timișoara,

La băieți, 
a fost liderul

de 
A- 
ln 

au

COOPERATORI
r*<; '.T

Mvi/lonarclc

hbra prcfiălirilor

Marinela Bărboseîu 
eîștigătorii „Votn'adei

bete fericiți
Foto : Nagy GEZA (Tg. Mu:

țe. Butoi a jucat la victorie, lan- 
slnd bilele cu precizie, manșele .Izolate- scoțlndu-1 In evidență 
tehnica și buni pregătire psihică.

CLASAMENT FINAL (fete) : 1. 
Marînela Bărbo-elu — 408. 1.
Ana-Maria Sova’t (Mureș) — 
390. 3. Cristina Pirleci (Bucu
rești) — 386 4. Maria Nemet!
(Satu Mare) — 
buc (Dolj) 376. 
reș (Caras-S--.- 
L N. Butoi - 
(Prahova) — 
(Mureș) — 407 
(Vrancea) — 414 
ramureș) — 398. 
(Galati) — 397. 
jucător. F. Bâdieă 
primit o diplomă specială 
partea organizatorilor.

Ion PAN A — corecp.

4. Maria
282. S. Ionica Ce- 

. ». Daniela Meke- 
•--in) J7Î: - 431. 2. C.

8. A.
1. Dumbravă

băieți:
Vtsan 
Ba log413.

4.
S S3. Cuc (Ma-

M. Buruiană 
Cri mai tînăr 

(14 an!), a
dw

I FESTIVALULUI INTERNAȚIONAL
Șah de la timișoara

t sfîrșit 
a V-a 
prnațio-
I șî ju- 
un de- 

pare. în
:n cluse

egistra-
ceea ce
plus a-
[te tra-

miorilor 
>ria a 
iodorcs- 
:are a 
11 po
rta Tă- 
mrești).

Laurențiu 
Drobeta Tr.
Tunarii (Caransebeș), 
eîte 8 p. în grupa 
(16 ani — băieți), 
distanțat a fost Horațiu Cazan
giu (Cuprom Baia Marc) 10,5 
p, urmat de Dinu Moș (C.E.T. 
Oradea), Iulian Năștea (Por
țelanul Alba Iulia) și David 
Levin (Israel), cu cite 9 p. La 
fete (16 ani), 
fruntașe și-au împărțit 
toria : Alina Mânu 
Ploiești), Mirela Stoieea 
canică Fină București) și 
dreea Negulescu (Petrolul 
iești) — 9 p.

Leușîean 
Severin)

(C.S.M. 
Alex. 

toți cu 
următoare 
cîștigător

«i

trei concurente 
vic- 

(Petrolul 
(Me- 
An-
Plb-

S-eu disputat și două turnee 
separate, masculin și feminin, 
în primul, victoria a revenit 
lui Claudiu Zetocha (A.E.M. 
Timișoara), cu 8.5 p. urmat de 
Gruia Călinescu (Politehnica 
București) 7,5 p, Aurelian Bi- 
rer (I.T.B.) și Zoran 
(Iugoslavia) — 7 p. 
din nou 
același 
Mariana 
Vîlcea), 
tehnica 
Stanca
8 p.

Arbitrul principal al compe
tiției a fost Ilie Komloși.

Mateici 
La fete, 

trei cîștigătoare, cu 
număr de ț uncte : 
Caravan (Voința Rm. 
Luiza Ionescu (Foli- 
București) și Cristina 

(Metalul București) —

PENTRU COPII Șl JUNIORI
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SA FI REGĂSIT „U" ARMA TINEREȚII?//

Cluj-Napoca a mai a- 
an greu. De fapt, a- 

cest an mai greu se înscrie 
in sfera dificultăților pe care 
le întâmpină, ta general, echi
pele studențești, dovadă Poli
tehnica Timișoara, Politehnica 
Iași și nu numai ele.

„U" a jucat anul trecut sub 
nivelul lotului său. O recunoaș
te cu sportivitate și antreno
rul Remus Vlad.

e ? Pentru că, așa 
suporterii „șepci- 
iar părerea supor- 
deseori un baio- 

are sensibilitate — 
jeput să practice ta 

mai potoli: 
> bâtrînesc), 
putea naște 

ajuns și noi 
de joc al e-să avem profilul 

chipelor de B din seria tran
silvană. adică o anume acura
tețe tebnică. dar fără explozii, 
fără acea rupere de rit n din 
care ne naște surpriza tehnico- 
tactică si consecința ei firească 
— golul. Un timp s-a creat im
presia că -Sabău va rezolva 
totul-, dar rezultatele nu s-pu 
prea văzut, cu atît mai mult 
cu cit prin plecarea lui Sabău 
in armată s-a ajuns la situația 
ca mult mai moderatul Mujnai 
să dicteze tcmpoul 
ci tar".

„U- este astăzi 
meni de răscruce 
Sabău. a piecat și 
plecat Mujnai. A 
saroș. S-ar părea 
din acest moment 
șire. Dar. în pofida scepticis
mului unora, optimismul e ta 
creștere. O mărturisește prof. 
Liviu Maior, președintele clu
bului, care face o observație 
de finețe : „Era evidentă, pînă 
acum, o stagnare, o lipsă de 
temperament în jocul de mij
loc. Eu cred că jucătorii care 
au venit reprezintă pentru e- 
chipă mai mult decît am pier
dut. în ultimele jocuri de pre
gătire am văzut constituită o 
linie de mijloc mai vie decît 
tot ce ani avut în ultimii ani. 
Este vorba de linia Cristian

Sava — Stoica — Bănică, re
marcabilă prin vigoare și ritm. 
E, dacă vreți, un important 
temperament... muntenesc foar
te bine venit. Dar nu e vorba 
numai de ritm. Au început să 
se simtă și unele conexiuni 
tactice aproape spontane. S-a 
creat pe nesimțite tandemul 
Cr. Sava — Biro, în cadrul că
ruia cei doi jucători se caută 
printr-un joc de mișcare re
marcabil... Cu alte cuvinte, aș
teptăm mult de la sextetul a- 
vansat Cr. Sava — Stoica — 
Bănică — Fîșîc — Biro — Mun
tean. acesta din urmă fiind și 
el un._ singe proaspăt, dacă 
permiteți expresia.» Să mai a- 
daug că ,U“ devine una dintre 
cele mai tinere, dacă nu cbiar 
cea mai tinără echipă din Di
vizia A.. Cei vreo 16 ani care 
il separă pe Cavai de 
(acesta 
trulea 
Sabău) 
culos. 
foarte 
preape 
înțeles 
vații vor avea nevoie de en
tuziasmul tuturor, care să că
lească o echipă nouă. Și am con
vingerea că „U“ 1988/89 va regăsi

Prunea 
al pa- 
pentru 
specta-

din urmă fiind 
jucător primit 
coboară media 

la fel cum e cazul cu 
tinerii Cr. Sava și a- 
juniorul Bănică... Bine- 
că toate aceste obser-

și așa dcfi-

ntr-un mo-
A plecat 

Dobrotă. A 
plecat Me- 
că situația 
e fără ie-

MECIURI AMICALE

arma tinereții, care a caracte
rizat-o dt cele mai multe eri 
în îndelungata sa istorie... lată 
că toarte tînărul „U" sie astăzi 
va împlini în curînd șaptezs ci 
de ani de viață și e îmbucu
rător gîndul că o asemenea a- 
niversare poate fi întâmpinată 
de o echipă foarte tânără".

Ce alte noutăți ar fi la'..U“? 
Să amintim că lui lașko i-a 
fost scos gipsul, dar că recu
perarea se face cu destulă di
ficultate. Antrenorul Remus 
Vlad regîndește linia de fund, 
în care speră ca Pooicu să-și 
asume cu mai multă autoritate 
rolul de libero. Se menționea
ză ascensiunea valorică a lui 
Doboș, bine plasat în fața fun
dașilor și cu incursiuni peri
culoase în atac. Se pare că în 
lotul lui „U“ se va afla și 
un fundaș stingă turdean, 
Gherman, jucător cu perspec
tive. din orașul lui... Anca.

După emoțiile din finalul 
campionatului trecut, „U“ aș
teaptă cu optimism startul, ia 
Sibiu, în orașul care a găzduit 
cîndva, cu atîta generozitate, 
„șepcile roșii", și unde a 
fost compus frumosul mars 
tricourilor „cu potcoavă" 
potcoavă care continuă să 
tiagă simpatia numeroșilor 
suporteri.

Și 
al 
o 

a- 
sâi

loon CHIRiLÂ

Divizionarele B înaintea startului

0 SANSA NUMITA»
— Așadar, Alexandru Mol

dovan, reapari in prim-plan 
la 

La

CHIMIA RM. VÎLCEA

I elasa- 
I să a-
F.I.D.E.

Ilya 
I p dis- 
Lgerl în 
Ipei ju- 
Lvieticul 

favorit 
[ de 14 
r.R.s.s.), 
[final el 
lan Liss 
[vins în 
[lele pot 
forță de 
Iceea ce 
brmanța 
cele ale 
pau Ga- 
npetitori 
rat ală-

nesc. Merite în obținerea a- 
cestuia le au, desigur, ți cei 
care i-au îndrumat pe micuții 
noștri sportivi. Felicitări se 
cuvin tehnicienilor F. R. Șah, 
antrenorilor lotului nostru re
prezentativ, conduși de antre
norul coordonator Daniel Savin. 
Bineînțeles ca și antrenorilor 
de la cluburile respective, 
unde acești laureați ai „Mon
dialelor' au crescut și s-au 
format. Campioana mondială 
Corina Peptan a fost descope
rită și pregătită de antrenorul 
Corneliu Pașcalău, la Metalur
gistul Sadu, Luminița Radu și 
Gabriel Schwartzman fac par
te din același club, Calculato
rul București (antrenori, Paul 
Segheăto și respectiv Aurel Ur
zică), Andrei Istrățescu este 
legitimat la Politehnica Bucu
rești (antrenor, Paul Joița), E- 
Iconora Balint la A.E.M. Ti-

mișoara (antrenor, loan Mâră- 
șescu), Francisc Nemeth la A- 
cademicus Fregata Constanța 
(antrenor. Neagu Dumitru).

O remarcă specială trebuie 
făcută și pentru brigada de 
arbitri, condusă de Jivko 
Kangamdjozov (Bulgaria) — 
arbitru principal al C.M.. Paul 
Diaconescu — feminin si An- 
ghel Vrabie .— masculin, care 
s-au achitat cu multă compe
tență de misiunea încredințată.

Și încă o idee de reținut. Suc
cesul de azi pregătește pe cele 
de mîine și am dori ca lau- 
reații actualei ediții a campio
natului mondial să strălucească 
și la cele viitoare, alături de 
alți tineri șahiști români cu 
care concurează alături. Iar, 
cu toții, să formeze nucleul 
viitoarelor noastre reprezenta
tive olimpice !

I
I
I
I
I
I
I
I

. aceste 
rgint. 3
[ succes .
I ron^-

VICTORIE ROMÂNEASCĂ ÎN TURNEUL
DE JUNIORI DE LA HELSINKI

I
I

ei și 4 
[el; ca
lei ; cat. 
at. 5 :

: 187,50 
2,25 a

bria 1 — 
k obți- 
plae din 
mbovița 

p locali- 
ș, reve- 
ie 43.389

In timp ce la Timișoara luau 
sfrîșit C.M. de sah pentru copii 
și juniori, un succes românesc 
era înregistrat Si în competi
țiile șahiste juvenile de peste 
hotare. Locul întîi în turneul 
international de șah pentru 
juniori (20 ani) de la Helsinki 
a revenit reprezentantului tă-

rii noastre, bucureșteanul Bcla 
Takacs, cu 7 puncte din 
posibile, fără înfrîngere._ 
urmat în clasament J. 
sen. (Danemarca) si A. 
zek (Polonia), cu rite 
Concurenti din 11 tari 
prezenti la start.

9 
Au 

Soren- 
Pienia- 
6,5 p. 
au fost

I
I
I

• ♦

• „CUPA SUCEVEI". Simbătă 
si duminică, la Suceava a avut 
loc un turneu dotat cu trofeul 
menționat. In prima zi. C.S. Bo
toșani a întrecut pe A.S.A. Ex
plorări cimpulune Moldovenesc, 
cu 5—4 după executarea lovitu
rilor de la 11 m. la sfîrsitul ce
lor 90 de minute regulamentare 
scorul fiind egal: 1—1 (1—0), iar 
în partida următoare, ex-divizio- 
nara A C.S.M. SuceaVa a termi
nat învingătoa”e. la limită: 3—8 
(1—0), In fata echipei Inter Vas
lui. Duminică. în meciul pentru 
locurile 3—4. A.S.A. Explorări 
Cîmpulung Moldovenesc a dispus 
cu 3—0 (2—01 dc inter vaslui,
trofeul revenind formației C.S.M. 
Suceava, care a cîstigat cu 3—0 
(2—0) jocul -u C. S. Botoșani, 
prin golurile însor!
(min. 44). Sfriian 
Susanu (min. 871..
CU, coresp.)

Botoșani, 
M. Leța 

(min. 45) si (I. MINDRES-

BRAȘOV. In 
__ - _____ (tineret) din 

localitate a fost î-'rneută Cu 3—0 
(1—0) de Dunărea Călărași, punc
tele învingător'lor fiind marcate 
de Farin (min. 30) Banu (min. 
53) si Marin (min. 64). în cealal
tă partidă prima echipă a F.C.M. 
Brașov a ced-t 'U 2—4 în fata 
Gloriei Bistrița. Autorii goluri
lor: Terhes (min. 1) șl Avădanei 
(mîn. 61) respectiv Soare (min. 
7) Manea (mi 13). Sigmircan 
(min. 75) și Pirvu (min. 81).

• CUPLAJ LA
deschidere. F.C.M.

9 MECIUL AMICAL dintre di
vizionarele B t.C.I.M. Brașov și 
C.F.R. Timișoara a revenit pri
mei formații cr 2—1 (d—0). Au 
marcat: Chiorcanu (min. 70) șî 
Roșu (min. 77 — di- 11 m). res
pectiv llici (min. 88). Miercuri, 
pe stadionul I.C I.M.. va avea 
loc un cuplaj in cadrul căruia 
se vor întîlhi A.S.A. Explorări 
Cimpulung Moldovenesc cu Ar
mătura Zalău (ora 16) și I.C.I.M. 
Brașov cu divîz.' ara A Flacă
ra Moreni (ora !8). (C. GRUIA, 
coresp.).

CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Tradiționala competiție „Cupa 

Municipiului București" la fotbal 
se apropie de final. Astăzi, de 
la ora 17,30. vor avea loc două 
noi meciuri: C.FR. B.T.A. — 
Progresul Voința București (pe 
terenul primei echipe) și I.U.P.S. 
Chitila — Metalul București (de

asemenea, pe terenul primd e- 
chipe).

Dintre cele două echipe învin
gătoare în partidele de azi (care 
vor fi departaj. te pe baza unor 
criterii stabilite prin regulamen
tul competiției : victorie la scorul - 
cel mai mare, numărul mai mare

ile goluri marcate. media de 
vîrstă ețc.) va fi desemnată una 
dintre finalistele întrecerii. Cea
laltă finalistă, stabilită initial, va 
fi divizionara A Rapid.

Finala acestei competiții se va 
disputa joi 11 august, pe stadio
nul Giulești.

ca antrenor principal 
Chimia Rimnicu 
ce vîrstă 7

— La 
tras din 
în 1985, 
cu care am promovat în 
și unde am rămas un 
care am lucrat la 
București, la Centrul 
și juniori.

— Nu te supăra, 
pare Chimia 
veleități de „A“, o căciulă 
prea mare pentru un antre
nor atît de tînăr?

— Știți cum se zice, valoa
rea nu așteaptă numărul ani
lor ! Apoi, împreună cu se
cundul Mircea Savu, băiat deo
sebit, numărăm peste 70 de 
ani ! E ceva, nu 7

— Mă rog, să intră n în 
subiect : cu ce lot abordea
ză Chimia noul sezon ?

— Eftlmescu, Preda și Chi- 
tuc — portari, Iordache, M. 
Nicolae, Lazăr, Tudosă, Ancu- 
ța, Podaru — apărători, Nițâ, 
Gaiță, Carabageac, Stancu, Tu- 
dorache, Giurcă, Cristea — 
mijlocași, Guda, Treschin, Po
pescu, Mangalagiu, Achim — 
atacanți. Noutățile s-ar numi 
Eftimescu și Iordache de la 
Victoria, Niță de la Gloria 
Buzău, Guda de la F. O. Ar
geș, Achim și Podaru din ju
deț, de la Drăgășani. N-a ple
cat decît portarul Pavel.

— Puține schimbări și

VîRea

înțelcs bine, 
da?

38 de ani. 
activitate, 

la Unirea

M-am 
ca jucător. 
Alba Iulia,

an. După 
Victoria 
de copii

re-

nu ți se 
o echipă cu

to-

A f

tuși, dacă am 
intenții mari,

— Pentru mine, ca antrenor 
tînăr, pentru jucători ca fot
baliști care vor să-și facă o 
carte de vizită (n.n. Moldovan 
e, de 4 ori, campion național, 
cu Dinamo), Chimia 1988 în
seamnă o șansă. Totul e s-o 
fructificăm.

— Revenind ta Divizia
— Firește, dar cu o condi

ție : promovarea să fie. dacă 
va fi, o consecință a unui fot
bal modern, praticat de o e- 
chipă competitivă. In acest 
sens, tot orașul, tot județul slnt 
cu noi. S-a proceda* la ni
velul clubului, la o reorgani
zare din temelii, ale cărei roa
de au și început să se vadă. 
De cîțiva ani, Chimia promite 
și nu face. De-acum. amînînd 
promisiunile, ea își propune să 
facă. Să vorbească faptele, nu 
vorbele !

— Primele senine 7
— încurajatoare: un 0—1 

strîns, la Slatina, cu F. C. Olt. 
„Amicalele" care urmează, cu 
F. C. Argeș, cu Inter Sibiu, 
cu „U“ Cluj-Napoca etc. ne vor 
furniza mai multe informații, 
în ceea ce mă privește, jude
cind atmosfera din jurul echi
pei, sînt optimist: Chimia e 
pe cale să recîștige încrederea 
publicului vîlcean. Avem îna
inte însă, și asta e clar, on 
drum lung și greu.

—Așa-i. Succes.

Ovidiu IOANIȚOAIA

LA UNIREA ALBA IULIA, MULTE NUME NOI
se- 
lo- 
ce- 

rut de întrecere și, de aceea, 
ne-am propus să-I consolidăm, 
să-i ridicăm valoarea, ne-a 
spus loan Smadea, președinte
le clubului Unirea Alba Iulia. 
Avem un public cunoscător al 
jocului, pretențios față de e- 
chipă și, pentru a satisface e- 
xigențele, dorim ca formația 
noastră să practice un fotbal 
de calitate. Pentru atingerea 
acestui obiectiv antrenamentele 
au fost mai „tari" decît altă 
dată".

Pregătirile jucătorilor din 
Alba Iulia au început la 14 
iulie in localitate, apoi au con
tinuat la Cîmpeni. in perioada 
25 iulie — 3 august. în progra
mul de pregătire au fost pre
văzute meciuri de verificare 
cu Foresta Cîmpeni, Lotul de 
tineret al tării. Chimica Tîrnă- 
veni. Inter Sibiu, Chimia Rm. 
Vîlcea și Carpați Mîrșa.

eșalonul 
scama că

„Revenind în 
cund, ne-am dat 
tui nostru nu are nivelul

în perioada de întrerupere a 
activității competiționale ofi
ciale, lotul de jucători a su
ferit modificări esențiale. Deși 
au plecat doar trei jucători 
(C. Popa. Cune și Mitrea la 
Energia 
sînt mai 
Țălnar (înaintaș, de la Petro
lul Ploieșt), Lăcătuș (fundaș, 
de la Aurul Brad), Petre Gri- 
gore (fundaș, de la Ceahlăul 
P. Neamț). Bodi (mijlocaș, de 
la C.S.U. Mecanica Sibiu), Dă- 
nilă (înaintaș, de la Gloria 
Bistrița), Nedelcu (portar de la 
F.C.M. Progresul Brăila), Raica 
(portar, de la Chimica Tîrnă- 
veni). Lotul (pregătit de Gri- 
gore Boca. ajutat de C. Țălnar 
și N. Lupu) mai cuprinde pe 
Găian — ’
Dumitru 
Grozavu. ___
fundași Timar. Trif, Ilea. Mi- 
tracu — mijlocași, Handrea, 
loan Popa Prața — înaintași, 
(p. v.).

Siscioni), noutăți 
numeroase. Iată-le:

portar, Georgescu, 
Catană, Moldovan, 
Ilie. Cornescu —

DE LA F.R.F,

Reprezentanții echipelor din Divizia A sînt convocați în 
ziua de 11 august a.c., ora 10, la sediul F.R.F» pentru a 
lua parte la acțiunea de programare a arbitrilor la meciu
rile etapelor din turul campionatului, ediția 1988—1989

C.FR


in această săptămînă, la București

CAMPIONATELE BALCANICE LA ÎNOT 
Șl SĂRITURI (seniori) SAU PROMISIUNEA

UNOR SPECTACOLE DE ȚINUTĂ S-a Încheiat „Turneul Prietenia" la handbal feminin GIMNASTELE ROMÂNE,
Bucurestiul găzduiește In a- 

ceas'" săptămînă o nouă compe
tiție car- va polariza interesul 
iubitorilor de sport de la noi, 
dar și din alte țări. Pentru că 
Balcaniada de natație este o în
trecere de frumoasă tradiție, 
care și-a ctștigat o adevărată re
putație în lumea bazinelor prin valoarea rezultatelor obținute, 
prin prezența la startul său a 
numeroși sportivi de înaltă clasă. Dacă ne reamintim doar de 
ultime,-c trei ediții — de la Iz
mir. Iraklion, Sofia — vom ob
serva că afirmația are deplină 
acoperire, performerii lor intrînd, 
la momentele respective. în to
purile mondiale (și) prin realiză
rile din cadrul J.B. Iar între alte 
rezultate remarcabile înregistrate 
într-o nr'-bs sau alta, de sportivi 
dintr-o țară sau alta, la loc de 
cinste se află, de bună seamă, 
cel con-emnat în prima zi de august a lui '86 la capătul unei 
curse pe care spectatorii din ca
pitala Bulgariei nu au uitat-o 
încă: atunci, românca Tamara 
Costacbe înota 50 m liber cum 
nu ma: înotase nimeni pînă la 
ea în întreaga lume oprind ero- 
nometrele la 25 de secunda și

BALCANIADA
'Urmare din oao l)

te trofee, printre care 7 me
dalii de aur (3 la ștafete).

Un .,salt“ de 5 secunde la 
800 m liber a adus-o pe Car
men Rosioru Ia un rezultat 
notabil — 8:48.49 si ne prima 
treaptă a podiumului de pre
miere. alături de ea aflindu-se 
Corina Dumitru — 9:07,61 (lo
cul 2). Si nu se putea un final 
mai sugestiv decît victoria 
cvartetului 4X100 m mixt, rea
lizată de Alexandrina Croiloru. 
Carmen Ciobo'aru Diana Ure
che și Caria Negrea, cu timpul 
de 4:29.68. după o frumoasă 
dispută cu echipa Bulgariei — 
4:30.78.

Un ..bronz" pentru Marius 
Crișan la 200 m mixt — 
2:15.01. altul pentru Florin 
Rogojan — 16:46.73 in .mara
tonul" înotului. 1500 m. pro
bele repective revenind lui D. 
Kalcev (Bulgaria) — 2:13.80 si 

31 de sutimi. Pentru ca finalul 
competiției să fie pasionant prio 
disputa pe echipe — se întoc
mește și un clasament general, 
chiar dacă înotul este un sport 
indi"'dual — adjudecată la mare luptă de reprezentanții noștri: 
România 359 puncte. Bulgaria 
356! Să mai menționăm că bi- 
lant’d participării românești la 
Sofia a fost de 39 de medalii, 
dintre care 13 de aur.

Acum înotătorii și săritorii In 
apă din Bulgaria. Grecia. Iugo
slavia, Turcia și. desigur, din ta
ra noastră se întrec cu puțin 
timp înaintea desfășurării cele! 
mai mari competiții polisportive 
mo-dlale, unde cei mai buni 
dintre ei urmează să fie prezenți. 
această a 19-a ediție a Campio
natelor Balcanice oferind. fără 
îndoială, un excelent prilej de 
evaluare a pregătirilor efectuate. 
Există, putem spune fără teama 
de a greși, toate premisele pen
tru ca spectatorii bucureșter.i să 
meargă de vineri ptnă duminică, 
la piscinele .23 August* și .Ti
neretului* eu convingerea că vor 
asista la spectacole sportive de 
ținută. (G.H.).

DE NATAȚIE
respectiv lui M. Kanellopoullos 
(Grecia) — 16:22.34. Ar mai fi 
Si unele recorduri personale, 
dar si unele oontraperforman- 
te. asupra cărora vom reveni.

Cuvinte frumoase și despre 
săritori, care au izbutit o per
formantă cu totul remarcabi
lă i ei au cucerit șapte me
dalii — patru de aur (Bogdan 
Cibu — două. Luana Ciufuli- 
gă si Ioana Voicu — cite 
una) si trei de argint (Sorin 
Baca, Monica Mate si Ioana 
Voicu).

în ansamblu, ediția _____
încheiată a Campionatelor Bal
canice de înot și sărituri pen
tru juniori a fost o competiție 
aplaudată, desfășurată în con
diții organizatorice foarte bune, 
la reușita căreia tinerele îno
tătoare din România au avut 
o însemnată contribuție

recent

♦♦♦♦♦♦ M 4 ♦

Ai învins, coniinuâ, di pierdut continuă! ,

Ir ultimul meci, echipa noastră a întrecut cu 21-21 formația Cehoslovaciei
PIOTKKOV TRIBUNALSKI, 

8 (prin telefon, de la trimisul 
nostru special). în continuarea 
partidelor din seria in care a 
fost inclusă și reprezentativa 
de handbal a României, parti
cipantă la .Turneul Prietenia" 
rezervat junioarelor, au avut 
loc meciuri decisive pentru 
cucerirea medaliilor.

în ultimul meci susținut luni 
seara tirziu. reprezentativa 
tării noastre a obținut o 
frumoasă victorie, intreeind eu 
27—21 (16—18) puternica echipă 
a Cehoslovaciei. Acest succes 
a conferit handbalistelor româ
ne medalia de argint, locul se
cund intr-o competiție eu ad
versare deosebit de redutabile 
fiind demn de apreciat. De-a 
lungul intilnirii cu handbalistele 
cehoslovace formația României 
s-a aflat permanent la condu
cere. victoria fiind urmarea 
comportării foarte bune a in- 
tregii echipe, dar si a evoluției 
remarcabile a portarului Ramo
na Mihalache. imbatabilă in 
10—12 acțiuni de atac ale ad
versarelor. pe care le-a stopat 
oină la... descurajare. Au în
scris: Letter 8. Dineâ 6. Tur- 
canu 4. Stoeneseu 3. Cosma 3. 
Gheorrte 2. Borș 1. In celălalt

Polonia 17—15meci: UJLSS. — 
(11—9».

Iată, pe scurt, 
celelalte meciuri 
României.

cronică de la 
ale echipei

românia — k. d. germa
nă 20—20 (7—6). Un meci deo
sebit de dificil privit prin 
prisma forței de care dispun 
handbalistele din R. D. Ger
mană. Chiar dacă echipei noas
tre îi era suficient și un re

zultat de egalitate pentru a se 
califica în turneul final (pe 
care l-a și obținut), și chiar 
dacă au condus mult timp pe 
parcursul partidei (ultima dată 
în min. 55 cu 19—18), adversa
rele au forțat mal ales în atac, 
reușind un nesperat (pentru 
ele) rezultat de egalitate. Au 
marcat : Țurcanu 7, Gheorghe 
4, Constantinescu 4, Lefter 3, 
Cosma 2.

ROMANIA — U.R.S.S. 15—16 
(8—9). In fața unei formații 
decsebit de puternice, avînd în 
componență jucătoare cu un 
gabarit impresionant dar și cu 
o bună mobilitate, handbaliste
le noastre au luptat exemplar. 
Dovadă și faptul că în prima 
repriză au condus în repetate 
rînduri (2—1, 4—2, 5—3, 8—7 
etc.), iar în partea a doua a 
jocului au fost la cirmâ cu 
cu 14—13 (min. 46) și cu 15—14 
în min. 55. în finalul partidei, 
cînd mai erau 5 minute de joc, 
handbalistele noastre au ratat 
de trei ori consecutiv, apoi au 
greșit o dată în apărare și 
astfel o posibilă victorie a fost 
ratată. Au înscris : Lefter 
Gheorghe 3. Constantin, seu 
Dincă 2. Stoenescn ’.

c.

POLONIAROMANIA 
16—14 (10—8).

Clasament final: 1. U.R.S.S.. 
2. ROMANIA. 3. Polonia 4. Ce
hoslovacia. 5. R.D. Germană. 6. 
Ungaria. 7. R.P.D. Coreeană. 8. 
Bulgaria.

B

loan NOVAC

ÎNVINGĂTOARE la praga
PRAGA, 8 (Agerpres). Desfă

șurat la Praga, meciul interna
tional amical de gimnastică 
dintre echipele feminine ale 
Cehoslovaciei și României s-a 
încheiat cu scorul de 393.85 p 

— 389,45 în favoarea sportive
lor române. La individual com
pus, pe primul loc s-a clasat 
Daniela Silivaș, cu un total 
de 79,45 p, urmată de coechi
pierele sale Celestina Popa — 
79,15 p si Gabriela Potorac — 
78,70 p, de cehoslovacele Iveta 
Polokova — 78,35 p și Alena 
Drevjana — 78,00 p. Pe locul 
6. Camelia Voinea — 77,80 p.

REN JOHNSON - 9,00 S

PE 100 m, DAR...

In cadrul campionatelor de at
letism ale Canadei, desfășurate 
la Ottawa, recordmanul mondial' 
Ben Johnson a evoluat promiță
tor in cursa de 100 m, pe care 
a ciștigat-o cu timpul de 9.90 s 
(la șapte sutimi de secundă de 
propriul record mondial). Pe 
locurile următoare, de asemenea 
eu rezultate remarcabile, s-au 
clasat: Desai Williams 10.00. Atle 
Mahorn 10,20. Dar rezultatele nu 
vor fi luate totuși in evidență, 
deoarece alereătorii au beneficiat 
de vint favorabil, care a suflat 
cu 3.7 m/s. adică aproape de 
două ori mal mult decît permite 
regulamentul international. La 
110 _mg, Mark McKoy a realizat 
13.25 : la lungime. Glenroy Gil
bert a sărit 8.10 m: la înălțime, 
M:!ton Ottey a trecut ștacheta 
ridicată la 2.25 m.
• La campionatele Angliei ce 

s: desfășoară la Birmingham,
proba masculină de 800 m a re
venit lui Steve Cram cu 1:44.16. 
Aceeași probă, la feminin, a fost 
cistigată de Christie Wade 
2:01.12.

>

c. rc. feninin

DE PENTATLON MODERN
varșovia. 8 (Agerpres). — 

Proba de tir d-'n Cadrul Campio
natelor Mondiale da pentatlon 
modern, ce se desfășoară la 
Varșovia, a revenit sportivei a- 
mericane Kim Arrata, cu 1044 
puncte. In clasamentul general 
continuă să conducă Dorota Idzi 
(Polonia) — 4188 puncte, urmată 
de Irina Kiseliova (URSS) 4 176 
P și Kim Arrata (SUA) 4118 p.

LAUDA ETERNULUI uLOC DOI"
Iiitcput de drum in (<iinpioii<i(cic Rationale

• PE SCURT •
ciclism Turul Danemarcei 

a continuat cu etapa a 6-a, în 
care victoria a revenit la sorint 
rutierului italian Paolo Rosola, 
cronometrat ne distanta de 121 km în 2.46:45. TJ^r al clasamen
tului general se menține austra
lianul Phil Anderson, urmat la 
11 secunde de danezul Rolf Sorensen.

HANDB-A In Turneul inter
național masculin, ce se desfă
șoară în orașul SDaniol Irun, 
echipa U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 25—23 (11—ii), formația 
Suediei, iar meciul dintre selec
ționatele Spaniei si R.D. Germa
ne s-a terminat nedecis: 23—23 
HI—12).

șah a In runda a 9-a a Cam
pionatului unonal ce se desfă
șoară la Moscova. Smîslov a cîș- 
tigat la Ivanciuk. Beliavski a 
Pierdut la Salov în timp ce par
tidele Elv?st — Kasparov Gavri
kov — Gurevici Smirin — Iuda- 
sin șl Haritonov — Halifman 
s-au încheiat remiză. în clasa
ment conduce marele maestru 
Salov cu 5.5 d si două partide 
întrerupte, urmat de Kasparov 
și Beliavski cu cîte 5.5 p. Karpov 
5 p(i) etc.

TENIS a In finala turneului 
masculin de la Kitzbuehl, din 
A /.stria. 3-au în+îlnit suedezul 
Kent Carlsson și sn-s-’niui Emi
lio Sanchez. Scandinavul a cîs- 
tigat în cl-ci seturi: 6—1. 6—1, 
4—6. 4—6. 6—3 «w în finala de la 
Indiananolis. turneu contînd 
pentru „Marele Premiu", vor e- 
volua americanul tom McEnroe 
și vest-germanul Boris Becker, 
în semifinale. M<^Fnros 1-a în
vins pe conaționalul său Robert 
Seguso, CU 7—5 6—3 Tor Ppnlrer
a dispus de americanul Tod 
Witsken. cu 6—1’ 4—6. 6—4.

Niciodată parcă mai mult 
ca în ultimul deceniu n-au 
existat atîtia super-cam- 
pionl care să-și fi dominat 
cu atîta autoritate probele. 
Cu 6.06 m. Serghei Bubka 
este fondator și unic 
membru al „Clubului ce
lor de peste 6 metri" la 
săritura cu prăjina. Ed Mo
ses a înșirat 122 de victo
rii. în 10 ani, la 400 m 
garduri. Ivan Lendl i-a fă
cut, iată. pe Connors să 
pălească mai devreme decît 
i-ar fi 
McEnroe să 
degringoladă din care 
mai iese de 4 ani ori pe 
un Wilander să aștepte, re
semnat. în anticamera „nu
mărului 1“ mondial. Și cu 
greu ar mai găsi cineva un 
alt exemplu de supremație 
în bloc a unei discipline, 
așa cum o fac gimnastele 
bulgare, de la artistică, tin- 
zînd si reușind deseori să 
ocupe toate cele trei locuri 
ale podiumurilor. Sau. cine 
se mai îndoiește astăzi că 
minunatele noastre Home- 
ghi—Arba pot pierde o 
cursă de doi f.c.. la orice 
oră din zl si din noapte, la 
orice competiție ?

Și nici în continuare lu
crurile nu par a se schim
ba. Navratilova învinsă, o 
altă supremație neadmițînd 
replică se naște, cea a lui 
Steffi Graf, adunînd 56 de 
meciuri victorioase. în care 
a lăsat doar 6 seturi... E 
un motiv întemeiat pentru 
ca o seamă de comentatori 
să se întrebe dacă nu cum
va. departe de a contribui 
la progresul 
prin extensie.
o asemenea 
n-ar dăuna, 
turneu la care 
Graf de _ ultima urmă 
suspans în privința 
gătoarei ? !

Există 
deține 12 din primele 
cele mai bune performante

permis vîrsta. pe
Intre într-o 

nu

tenisului (si 
al sportului), 

superioritate 
lipsind ' orice 

oartieină 
de 

învin-

Si Carl Lewis :
15

mondiale ale tuturor tim
purilor, la lungime. Aseme
nea celorlalți suner-cam- 
ploni. merge „pe val", îi 
iese totul, acaparează suc
cese si onoruri, 
există si Leroy 
onest truditor 
probă. învins de 
la rind de Carl Lewis. N-a 
cunoscut gustul victoriei în 
fata eternului său învingă
tor decît o singură dată, 
acum mai bine de 7 ani, la 
28 februarie 1981. Aleargă 
(și sare) de atunci încoace 
după o repetare, o singu
ră repetare a succesului. Nu 
reușește. Reoent 
aproape. foarte 
totuși. La concursul de 
lecție pentru J.O. de 
Indianapolis a sărit — 
ta bene ! — 8,74. metri, 
cord personal, a doua per
formantă mondială a tu
turor timpurilor la nivelul 
mării, dar si de astă dată 
Fortuna si-a întors fața de 
la el : marele Cari a sărit, 
imediat după el cu... doi 
centimetri mai mult! „Nu 
sînt descurajat — a decla
rat apoi —. valoarea mea 
creste mereu. în fond, nu-i 
decît a 35-a înfrîngere con
secutivă si a 54-a in total, in 
fata lui Lewis. Cred sincer 
că cele mai bune perfor
manțe ale mele urmează sâ 
vină Superb exemplu de 
voință, putere, mindrie dacă 
vreți, de a nu te considera 
niciodată înfrînt. Să-i dăm 
deci eternului învins ce i 
se cuvine, lui si celorlalți 
din umbra marilor cam
pioni. considerîndu-i si De 
ei părtași la progresul per
formantei. Pentru că. să nu 
uităm, sport înseamnă: în 
primul rind, a nu abdica 
de Ia adevărul acelui vechi 
proverb asiatic conform că
ruia. o dată ajuns în vîrful 
muntelui, trebuie să conti
nui să urci...

Dar mai 
Myrricks. 

în aceeași 
34 de ori

s-a aflat 
aproape, 

se- 
la 

no- 
re-

Radu TIMOFTE

Elveția FAVOR/îf

♦♦
♦
♦

♦ ♦♦ ♦ ♦ ♦♦ ♦♦♦ ♦ ♦ 
î
♦

Campionatul Elveției se află 
printre primele Întreceri din 
Europa cu ciclu toamnă-primă- 
vară care au luat startul. Favo
rite — din nou, ca în ultimii ani 
— Neuchâtel Xamax (campioană 
en titre, cu 32 p din 44 posibile, 
divizia helvetă reunind 12 echi
pe), Grasshoppers și ____
Geneva, dacă e să luăm în con
siderație și faotul că tocmai a- 
ceste trei formații s-au întărit 
cel mai mult îți perioada de 
transferări. Campionii i-au achi
ziționat pe argentinianul Borghj 
(venit de la Como), pe liberoul 
Decastel și pe vest-garmanul Ba
ranowski. (între paranteze fie 
spus, colaborarea argentinianului 
cu antrenorul Gilbert Gress nu 
pare a fi una ’deală, sud-ameri- 
canul opunîndu-se programului 
extrem de dur de pregătire fizi
că preconizat; și nu va avea 
șanse de cîstig. dacă ne amintim 
că, anul trecut, olandezul Van 
Der Gijp a făcut la fel și a tre
buit să plece din echipă!). Fran
cezul Fargeon a întărit rînduril? 
lui Servette, făcînd linie de atac 
cu Eriksen și Bon vein într-o 
formație care are drept... libero 
pe fostul dublu „Balon de aur“ 
european, K.H. Rummenigge. 
Toate cele trei echipe s-au între
cut însă a-1 avea, fiecare în par
te. pe golgeterul Kubilay Tur- 
kvilmaz. (originar din Turcia, 
este cetățean elvețian de 15 ani!), 
dar ..tunarul" lui Belinzona și al 
„naționalei" helvete a rămas 
credincios echipei sale. în ciuda

STEAUA

Servette

avantajelor pecuniare și a locu
lui din a doua jumătate a cla
samentului trecut cînd a scăpat 
ca prin urechile acului de retro
gradare. Să mal subliniem că în • 
Elveția se joacă după un sistem 
original, după primele 22 de par
tide de calificare (23 iulie — 11 
decembrie), primele 8 clasate 
disputîndu-și titlul în cadrul 
unui „play-off“. împins în pri
măvara lui 1989. Ultimele 4 cla
sate în prima divizie și primele 
6 din oele două serii de „B“ își 
vor disputa ..calificarea-retrogra- 
darea", tot anul viitor. Sezonul 
trecut au retrogradat Basel si 
Zurich și au promovat Wettin- 
gen șl Lugano. (Rd. T.).
• Rezultatele etapei a 4-a a 

CAMPIONATULUI ELVEȚIEI: 
Grasshoppers — Servette 4—0: St. 
Gallen — Lugano 4—1: Aarau — 
Neuchâtel 1—1; Belinzona —
Lausanne 1—1; Sion — Wettingen 
2—0: Young Boys “__ .
minat. Clasament: 1. Sion 6 
2—5. Lucerna 
Grasshoppers, 
si Wettinven.

Lucerna a- 
__  _ p. 

(>’n loc mai nutin), 
Neuchâtel Xamax 

fiecare cîte 5 p.
de la Amsterdam a

Sampdoria
urmată de Flamengo

e Turneul 
revenit echipei Sampdoria Ge
nova, urmată de Flamengo Kio 
de Janeiro, Ajax Amsterdam șl 
Benfica Lisabona.

Rezultate înregistrate în ultima 
zi a competiției : 
Ajax 3—0 (1—0) : 
Benfica 2—0 (1—0).

ATHLETIC BILBAO
BRUXELLES, 8 (Agerpres). 

Turneul internațional de fot
bal de la Bruges a fost cîști- 
gat de echipa Anderlccht Bru
xelles care a întrecut în finală 
cu 3—1 formația' F.C. Bruges.

în „Turneul

Sampdoria
Flamengo

3-2
în meciul pentru locul 3, 
Steaua București a învins cu 
3—2 pe Athletic Bilbao. Golu
rile echipei române au fost în
scrise de Hagi (2) și Pena.

Prietenia11

VICTORIE A ECHIPEI NOASTRE
în cadrul „Turneului Priete

nia" la fotbal, competiție de 
juniori care se dispută în Po
lonia. în cadrul seriilor s-au 
mai înregistrat următoarele re-

zultate: România — Ungaria 1—9 
(1—0). Polonia I — Bulgaria 
2—2 (2—0). R.P.D. Coreeană — 
R.D. Germană 2—1 (1—1). Po
lonia II — U.R.S.S. 1—0 (1—0).
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