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La intreprinderea de Prelucrare a Maselor Plastice București

RLAII/ĂRIIE ÎN MUNCĂ, ÎN DEPLINĂ ARMONIE 
Cil Cflt DIN ACTIVITATEA SPORTIVĂ

De cum am intrat în curtea 
unității, ne am amintit de 
mirarea oe ne cuprinsese la 
o vizită anterioară făcută aici, 
într-una din zilele capricioasei 
primăveri trecute, cind în plin 
aprilie (vă mai amintiți ?) 
ningea viscolit. iar ir.ercurul 
termometrului cobora uneori 
neașteptat de mult. Atunci, in

De azi pină duminică, in sala Polivalentă din Arad

GIMNASTICA ÎȘI VA DESEMNA CAMPIONII
Cel mai important eveniment 

al calendarului competițional 
intern din 1988 al gimnasticii 
se va desfășura, la finele aces
tei șăptămîni, în sala Poliva
lentă din Arad: de azi pi
pă duminică, publicului spec
tator si specialiștilor li se vor 
oferi citeva reuniuni de. gim
nastică de certă. calitate, cele 
mai bune si cei mai buni spor
tivi ai tării fiind angajați în 
disputele pentru desemnarea 
campionilor naționali pe anul 
acesta, atit pe echipe, cît. si 
la individual,

Dacă vom .menționa faptul că 
în întrecere se. vor afla cam
pioanele mondiale de la Rot
terdam. din 1987. că echipa 
noastră feminină a impresio
nat recent prin două victorii 
internaționale care s-au bucu
rat de up puternic ecou (în 
meciurile cu selecționatele 
Bulgariei si Cehoslovaciei), că 
această competiție se constitu
ie intr-o ultimă verificare a 
potențialului competitiv al per
formerilor noștri înaintea Jocu
rilor Olimpice din septembrie.

AU ÎNCEPUT „NAȚIONALELE" DE ATLETISM
PITEȘTI, 11 (prin telefon). 

A 72-a ediție a Campionatelor 
Naționale dc atletism ale se
niorilor' se’desfășoară în aceste 
zile pentru a treia oară con
secutiv pe stadionul „1 Mai" din 
orașul de reședință a județului 
Argeș. La întreceri participă 
cei jnai valoroși atleți ai țării 
care își dispută tricourile și 
medaliile de campioni și care 
fac (cei mai merituoși, desigur) 
o utilă verificare înaintea 
Jocurilor Olimpice de luna vi
itoare.

în prima zi a competiției am 
asistat la desfășurarea cîtorva 
serii și preliminarii pentru fi
nalele care vor avea loc vi
neri și sîmbătă. La ora la care 
telefonăm ș-au disputat cîteva 
dintre aceste probe, înțre care 
notăm, cu cele mai bune re
zultate obținute, la 400 mg (f): 
Iolanda Oanță (Rapid Buc.) 
56,13, Alina Buhuși (C.S.M.- 
Univcrsitatea Craiova) 57,28 
(seria I) și Nicoleta Căruțașu 
(Dinamo) 56,27, Cristieana Ma
tei (C.S.M.-Universitatea Cra
iova) 57,51; 800 m (f): Tudorița 
Chidu ' (Olimpia Slobozia) 
2:01,76, Maria Fiiitea (Știinta 
C.F.R. Bacău) 2:02,02, Viorica 
Nîga (C.S.M. Suceava) 2:02,18 
(seria I) și Elia Kovacs (Stea
ua) 2:04,95, Mitica Constantin 
(Metalul) 2:05,06, Aurora Miu- 

momentul cind treceam prin 
fața unei hale de producție a 
întreprinderii de Prelucrare a 
Maselor Plastice București, am 
văzut ceva cu totul deosebit : 
circa 100 de femei, cu părul 
răscolit de vînt și plin de fulgi 
de zăpadă, luau parte, în ae
rul rece, la o repriză de gim
nastică la locul de muncă. Era 
intr-o pauză de lucru și — in 
frunte cu instructoarea Mihaela 
Panait, operatoare — munci
toarele secției Montaj, bine 
dispuse, ignormd gerul, execu
tau exercițiile...

De data aceasta venisem Ia 
marea unitate economică din 
Capitală — în preajma marii 
noastre sărbători naționale de 
la 23 August — dornici să a- 
flăm amănunte despre pre
ocupărilor oamenilor muncii de 
aici, despre rezultatele obți
nute de ei în primul semestru 
al anului și evident. despre 
activitatea lor sportivă. Din 
punct de vedere al producției, 

avem doar cîteva dintre argu
mentele care subliniază însem
nătatea campionatului din acest 
an. Daniela Silivaș, Aurelia 
Dobre, Celestina Popa, Gabrie
la Potorac, Eugenia Golea, Ca
melia Voinca, Augustina Ba
dea, Mirela Sidon, Gabriela 
Gheorghe. Cristina Bontaș. Eu
genia Popa, lăcrămioara Filip 
— iată numele celor mai bune 
gimnaste române la ora actua
lă, componente ale lotului re
prezentativ. unite mereu în 
dorința lor comună de a urca 
cit mai sus prestigiul scolii de 
gimnastică din România so
cialistă,. dar luptind de data 
aceasta si pentru obținerea cît 
mai multor titluri sau locuri 
pe podium pentru cluburile si 
asociațiile sportive din care 
fac parte.

Există toate temeiurile să 
apreciem că si băieții, stimu
lați de locul 7 ocupat la ultl 
mele ..mondiale" si de meda
liile de aur cucerite la ..Cuba 
Prietenia" din acest an. vor 
etala un grad ridicat de mă
iestrie. pentru a dovedi că vor

Kotar (Tricolorul Oradea) 
2:05.74 (seria a H-a): 1 500 m 
(m): Constantin Gavrilă (C.S.M. 
Pitești) 3:41,75, Constantin Roșu 
(Steaua) 3:41,81, Gabriel Popa 
(Steaua) 3:44,51 (seria I), Valen
tin Coroja (C.S.M. Pitești) 
3:50,10, Claud iu Mereuță (Oțe
lul Galați) 3:50.24, Dan Dănescu 
(Steaua) 3:50,38.

Concursul continuă vineri, de 
la ora 8,30 și 16,50.

Romeo VILARA

O dată trecută. euforia 
succesului (remarcabil 
desigur), se impune, în 

ceea ce privește comportarea 
juniorilor și cadeților noștri la 
recentele „europene" de tenis 
de masă, trecerea- la o a- 
naliză mai detaliată, pentru a 
încerca o diferențiere (ne
cesară) referitoare la contri
buția fiecărui jucător la re
alizarea frumoaselor victorii 
(binecunoscute deja iubitorilor 
sportului), pentru a privi „pre
zentul" prin prisma „viitoru
lui".

Deși, . proporțional vorbind, 
prezenta junioarelor pe podium 
a fost mai numeroasă — fie
care a fost triplă sau dublă 
medaliată —, vom situa in 
prim-plăn' evoluția la echipe a 
juniorilor, ei reușind să roedi- 

I

am aflat că s-a obținut o 
depășire a planului la produc
ția globală, marfă și netă. La 
care se adaugă îndeplinirea 
planului la export in proporție 
de 111,6 la sută, iar a planuiui 
de beneficii cu 114,3 la sută.

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi, la București,

PRIMHE STARTURI INTR O ATRACTIVĂ COMPETIJIT:
CAMPIONATELE BALCANICE DE NATAȚIE

Reprezentanții a cinci țări 
— Bulgaria. Grecia, Iugosla
via. România, Turcia — se 
aliniază de astăzi la startul 
unei noi ediții a Campionate
lor Balcanice de natație. Con
cursul de înot are loc în Ba
zinul „23 AuSust" din Capi
tală, pe cele zece culoare ale 
sale întrecindu-se cite doi 
sportivi din fiecare echipă.

putea lupta cu șanse și la 
viitoarele Jocuri Olimpice.

Iată si programul campiona
telor de la Arad ale maeștri
lor : azi (de la orele 14,30) 
— exerciții ' impuse masculin : 
de la orele 17,30 — exerciții
impuse feminin ; simbătă, de 
la orele 14,30 și 17,30 — exer
ciții liber alese masculin si 
feminin : duminică, de la orele 
10 — finalele pe aparate (mas
culin si feminin).

0 concluzie după categoricul succes din Iugoslavia:

TINERELE ÎNOTĂTOARE Stiff, CU ADEVĂRAT, SPERANȚE
• Băieții, in schimb, nu au ținut „ritmul" • Cîteva 
amănunte și din concursul săritorilor, dominat net de 

juniorii noștri
Obrenbvac este o localitate 

mică, situată la o aruncătură 
de băț de Belgrad. Un orășel 
iugoslav intrat de săptămîna 
trecută în circuitul internațio
nal al natației. Aici, cea din
ții laureată din noua piscină 
și. totodată, a întregii Balca
niade ’88 pentru înotătorii ju
niori a fost o foarte tînără 
sportivă din România, o fată 
de 14 ani, numită Caria Ne
grea. Iar așa cum a debutat, 
așa s-a și încheiat competiția, 
dar nu cu una. ci cu patru 
românce pe treapta de sus a 
podiumului (cvartetul, de 
mixt). A fost, fără exagerare, 
categorică dominarea fetelor 
noastre din moment ce din 
16 probe ele au ciștigat 14 —

După frumoasele performanțe de la C E. de tenis de masă juniori (!•}

PREGĂTIRILE PENTRU EDIȚIA VIITOARE
A ÎNTRECERII TREBUIE
teze, după 30 de ani, in con
diții mult mai dificile, o finală 
a Campionatului European, 
consecință nu numai a unei 
bune pregătiri .ndividuale, ci, 
mai ales, a omogenității va
lorice. Acest fapt le-a permis 
să se situeze pe un meritat loc 
secund, înaintea unor formații 
(Anglia, R.F.G.. Suedia, Ceho
slovacia, Polonia etc) consi
derate aprioric mai îndreptăți
te Ia podium. Din acest punct

Remarcabil bilanț a! Irâgâlorilor român’ 

la Balcaniada de talere din Grecia

5 MLDALII (I aur, 3 argint, 1 broni).
SI UN RECORD ABSOLUT IA SKEET: 2251!->

La actuala ediție a Balca
niadei de talere, care s-a des
fășurat de curind în ipsula 
Creta, la Cania (Grecia) și la 
la care au participat repre
zentanții Bulgariei. Greciei, 
României și Turciei sportivii 
români au reușit să se situeze 
de cinci ori pe podiumul de 
premiere. In Prim-plan s-a 
aflat Atila Ciorba, care la 
sheet a izbutit un valoros re
cord național și balcanic — 
200 t din 200 posibile în pro
ba clasică, plus alte 25 t din 
25 în finală — punctaj cu care 
a ocupat primul loc in clasa
ment. El a fu^t urmat tot de 
un component al formației 
noastre. Ion Toman. cu 
194 —23, pe locul trei clasîn-

Programul este inaugurat de 
o probă, 200 m liber feminin, 
la finele căreia, deci după 
circa două minute de la cu
noscuta comandă „Luați locu
rile" (in limba engleză, ca la 
orice competiție internaționa
lă importantă), spectatorii aș
teaptă o primă victorie româ
nească. Vor urma alte și alte 
curse, timp de trei zile, în 
care fetele noastre au real
mente posibilitatea de a juca 
roluri de protagoniste, după 
cum nădăjduim într-o com
portare cît mai bună a băieți
lor, convinși că numai auto- 
depășindu-șe ei pot să lupte 
pentru întîietate cu partenerii 
de întrecere, mulți dintre oas
peți fiind creditați cu timpi 
superiori.

Fiecare dintre componenții 
lotului nostru are datoria de 
a contribui, cît mai substan
țial, la punctajul general pe 
echipe, așa cum s-a întîmplat 
la ediția Precedentă. cind 
România a ocupat, după mulți 
ani, primul loc în clasamentul 
final.

Săritorii au ca loc de între
cere bazinul de la Ștrandul 

chiar așa, 14! —, majoritatea 
prin „duble" de aur+argint, 
doar brasistele neputînd ține 
acest ritm ridicat, așa cum a 
devenit, din păcate, o regulă 
în întrecerile internaționale. 
Și tot cum se întimplă de o- 
bicei, fetele au fost fruntea 
în delegație, băieții contribu
ind doar cu 7' trofee la bilan
țul general, cifrat la 31 de 
medalii (16 auț. 8 argint. 7 
bronz) în disputele de înot de 
la . Obrenovae.

Pentru câ am ajuns aici să 
mai adăugăm totalul remar
cabil al săritorilor, care s-au 
întrecut tot în preajma Bel
gradului. dar la Kosutneac.- ad- 
judecindu-și cam tot ce se 
putea de către doi concurenți

SĂ ÎNCEAPĂ ACUM!
de vedere, antrenorul . Gh. 
Bozga poate fi mulțumit. Dar. 
tot el. n-a fost satisfăcut in
tegral de prestațiile în probele 
individuale, „aurul" lui C. 
Creangă și „argintul" lui R. 
Revisz la „mixt" fiind o jumă
tate de recompensă pentru ab
sența băieților din cvartetul 
medaliat în proba probelor 
— simplu, deși C. Creangă și 
D. Cioca au ieșit abia din 
„sferturi". Cel dinții, depășit 

du-se bulgarul V. Mihalov, u 
191-1-25. Prin contribuția : 
dar și a juniorului Ovidiu _>i- 
poș, în competiția pe ech ,»e 
România s-a clasat a doua, oi
428 t, în urma Bulgariei eu
429 t, dar înaintea Greciei, cu 
421 ț. Alte două trăgătoare 
române au obținut totaluri 
competitive, cu care s-au pla
sat pe podium. Elena Ujeniuc, 
la trap, a obținut medalia de 
argint, ou 150 t (pe locul în
tâi — E. Minae din Turcia, cu 
159 t; pe locul trei A. Mitro- 
va din Bulgaria, cu 148 t), iar 
Maria Andrei, la sheet. cu 
150 t, s-a clasat pe locul trei, 
după V. Hristova (Bulgaria), 
cu 171 t. și E. Kipriotu (Gre
cia). cu 159 p.

PROGRAMUL 
ÎNTRECERILOR
ÎNOT - BAZINUL

„23 AUGUST"
AZI, DE LA ORA 18

200 m liber, 400 m mixt, 100 
m bras, 200 m spate, 4X200 m 
liber — feminin și masculin

M1LNE, DE LA ORA 18
50 m liber. 100 m fluture, 

400 m liber, 100 m spate, 200 
m bras, 4X100 m liber — 
masculin și feminin

DUMINICA, DE LA ORA 17
100 m liber, 200 m fluture, 

200 m mixt — feminin șl mas
culin, 800 m liber feminin, 
1500 m masculin, 4X100 m 
mixt — feminin și masculin

SĂRITURI - ȘTRANDUL 
TINERETULUI

AZI, DE LA ORA ÎS
Platformă masculin
MIINE, DE LA ORA 16

Platformă feminin 
duminica

Ora 10 : Trambulină mascu
lin

Ora 16 : Trambulină feminin

Tineretului. Cele cite zece 
salturi de astăzi, cele din ur
mătoarele reuniuni vor con
vinge alți tineri asupra fru
museții acestui sport al te
merarilor. Și nu e nici un 
secret că. împreună cu spec
tatorii pe care-i dorim în nu
măr cît mai mare, sperăm 
să-i putem aplauda — între 
realizatorii unor remarcabile 
exerciții — pe reprezentanții 
țării noastre.

din aceeași țară, cedind nu
mai un loc pe podium. Tră- 
gînd linie și adunind, rezultă 
un bilanț de 38 de medalii 
(20+11+7) ciștigate de spe
ranțele natației noaslre, in 
cele două competiții disputa
te în paralel în Iugoslavia. 
Rezultă, dacă vorbim la ge
neral, ideea unei participări 
rodnice, promițătoare în ace
lași timp,

Cind trecem în revistă com
portările fiecărui sportiv, tre
buie să începem, încă o dată, 
cu același nume — Caria Ne
grea. Nouă medalii, dintre care 
șapte de aur (trei în ștafete) 
și două de. argint, cele din 
urmă în curse ciștigate de o 
compatrioată, se constituie în-

Geo RAETCHI

(Continuare in pag 2-3)

cu greu (2—1) Je cel care avea 
să devină campion. ceho
slovacul P. Korbeî, cel de al 
doilea, de finalist, sovieticul 
D. Gusev, qeea ce înseamnă 
că reprezentanții noștri n-au 
fost prea departe de... adevăr, 
în ceea ce-1 privește pe C. 
Creangă, care va rămîne m 
continuare în plutonul juniori
lor, se impune, pe lingă perfec
ționarea mijloacelor 'de ex
primare tehnică, sPorirea forței 
loviturilor, el puțind fi — de 
ce nu ? — chiar viitorul cam
pion european. In schimb, la 
D. Cioca se observă, totuși cel 
puțin o... jumătate de pas

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare in pag. 2-3)



RUGBYȘTII JUNIORI, ÎNAINTEA UNUI EXAMEN 
PE CARE VOR SAL TREACĂ CU BINE'

FINALE

REPUBLICANE
CAMPIONA m Mum

© Suita testelor a fost încheiată © Mulți sportivi vizează 
consacrarea, „Turneul Prietenia" le oferă prilejul I

Pregătirile tinerilor rugby ști 
români pentru ediția din 1988 
a „Turneului Prietenia”, gaz- 
duită de orașul Gabrovo din 
Bulgaria, sint practic încheia
te. Pină la data plecării — 
luni 15 august, startul în com
petiție urmind să aibă loc 
marți — cei doi antrenori co
ordonatori. P. Ianusievici și 
O. Chihaia, caută să aducă u- 
nele retușuri de ordin mai 
mult tactic, în timp ce medi
cul lotului, dr. W. Wagner, s. 
îngrijește, cu competenta și 
receptivitatea sa de totdeau
na, ca toți jucătorii. 21 la nu
măr. să se poată prezenta în 
condiții optime de sănătate.

Așadar. 21 de rugbvști (Pină 
Ia 18 ani) vor reprezenta cu
lorile României la apropiatul 
și tradiționalul turneu inter
național. Realmente, cei - mai 
bine dotați pentru o întrecere

cu o mare solicitare, în care 
obiectivul nostru a fost și a 
rămas o poziție de frunte : 
oricum, nyezența in partida 

finală" — cum țin să subli
nieze antrenorii.

De aici preocuparea pentru 
selecție — au fost testați 
peste 120 de jucători —. grija 
față de un proces de instru
ire desfășurat, în principal, 
în unitățile spor ive de care 
aparțin jucătorii, in majorita
tea cazurilor cluburi sportive 
polare, și continuat, pextțdfc. 
cu meciuri-test. Prin inter
mediul acestora 9-a ajuna la 
cifra mai sus-menționa'ă (31 
păstrindu-se. deci. Jeeăorii 
care sint cei mai in măsura 
să facă fată ur.or txsrtde 
prog-ama'.e zi lair. «fin 1< p:-i 
la V august inct s v. Arîei 
6pus. jpeători eu o mare ca
pacitate fizică (gabarit dar F

forță), dublați de cunoștințe 
tehnice avansate și cu o ori
entare tactică superioară.

Spie deosebire de anii Pre
cedent! — in special față de 
1987 — se remarcă acum un 
plus de omogenitate a com- 
partimer. .clor, o sporită mo
bilitate a pachetului de îna
intași determinată mai ales 
de trăgătorul Negreci, de la 
(.. S S 2 Con6tența, jucătorul 
de linia a U-a Nedelcu. de la 
C.S.S. Locomotiva București, 
și de iochizatorul de grămadă 
(nr. 8) Drâgueeaaa. de ia 
C-S-S. Șoimii Sibiu, câteva din 
..ptesețe* ce bază ale echipei. 
Se evidențiază, de asemenea.

PENTRU
TINERI

întoarcem, 
la clasici 1 
valabil in 
temei și in

Am propus cititor.- 
anaiiza unei pozițu fie 

de turn 
Rgi, Tgl, Pb« î ne- 

KeS, Tai, Pb4). Este.
un exercițiu per.; _ 

T tineri jucători, preluat din re- 
" ’ vista engleză .Bnusb CSes 
,. Magazine- și reprodus recent
• ■ în alte publicații de special:-
- * tate. Cum ciștigă albul t A-
■ ■ ceasta este întrebarea, iar 
’ ’ răspunsul, foarte pe scurt : 
'' l.bî ! (oricine ar fi tentat sa 
. ’ avanseze acest pion, dar...
.. l.„Ta7 ! (,_lată o paradă ne-
- ■ așteptată. care-1 stopează 
" • pentru moment șl Ms* impre-

• si a că uterul * «alat >oec..
' ’ LTtlr (albul are șl ei • 
, ’ .poantă* in pregătire) t_Jtdt 
.. XTe7ii (turnul alb se oferă 
+ curajos, asigurtnd promoția 
A pionului) X..B:eZ (acuta ar>- 
.. zontala a- 7-a este Inctiisâi 
.. e.bSD și avantatul ammm *e- 
« ► vine covfrjUoe. fiMM este
• ► clar riștirat _____

Șl acum, O raped*
" ne In actuabtate. Șefi care > 

’ fost cea mal scurt* parriill 
., a CJ4. de copii de ia Ttete- 
. > șoara ? Iat-o : A- Saaaes
- ■ (Irak) — M- Berea (Cotam-
•’ bia) Let « LCf3 Crt XXc* 
-■ CMTt (o toeereare—3 IMi 
' (teoria recomandă atei *.C:Oi 
.* e:d« 5.6—4) 4—DgJI IXrfî
.. (doar S.Cg4 mal menținea e-

chilibrul) 5...Dig! *-Tri Dse*+
■ ■ 7.Ne 2 < (1 mat I Exemplu de 
« ►

.. âa ne 
-■ moment, 
*' principiu, 
“' tura, are
"' șaiilsla.
, ’ lor analiza unei 
.. baza a (malurilor 
• - (alD —
■► gru — 
■ - de fapt.

peauu
Acest 

Utera- 
leona

.C-Lx* ÎS XiasEa*-
dere. a cire v-xrtăr--i a 2oct 
micuțul compeewr 
totodată dovada î>-uses
tin a multora dmtre fafrrfW 
p rezcfi ți in pen tru

a-.

victorx i
RodM VOIA

w buna conlucrare a centri
lor Papescu — Spălăreaao. 
fantezia mijlocașului la gră
madă Saragia. toți de la 
CSS. 2 Constanța. In același 
:anp este de subliniat crește
rea valorică a unor jucători 
prost t de mai puț-nă vre
me in 10*. fundașul Vădava. 
«te La C..SS Petroșani (care 
Poate răspunde cu brio și 
posrulsî oe aripă), cesnr.il 
Piaie* de la Petxocbriristul 
Pitești c-otoda ă și „uvertură-), 
argaa Bașa. «ie la GSS. Baia 
Mare, mijlocașul la grămadă 
Lesa, de la CSS Unirea Iași.

Ev ,«-A pcia urmare, teme
rari pen’rii • comportare ba
nă la Gabrovo, ia „Turneu! 
Pitele a*»*. îs care, de altfel, 

ț nos-ri iCfireBerttanti ati 
av-zi i mcrtrtxa evoluții st
eerJtate ce i-aa situat orir.- 
tre fmntasS comperitieL In 
piesi dvri^ja șă ambiția de a- 
firmare a unor jucători coop
tați de eiTiod in lot (si alții 
dect cei mai sas amintiți) 
»_i ace kaate ia seamă in ex-

IM esev va ie prenec:te tara

PREGĂTIRILE PENTRU EDIȚIA VIITOARE
(Urmare din pag. I)

înapoi. De La «apărătorul* 
impenetrabil din urmă cu un 
an, cu un psihic de fier (oeea 
ce i-a adus victoria la Atena 
’87 și la Balcaniada seniorilor), 
el a devenit vulnerabil, jar ac
centul care s-a pus pentru a 
stăpînj și elemente de atac 
(fără discuție, imperios ne
cesare) s-a repercutat negativ, 
în ambele sensuri, ceea ce im
pune o reconsiderare a pro
cesului de antrenament, altfel 
viitorul său ca performer de 
valoare va fi pus sub semnul 
întrebării, cu atît mai mult cu 
cit el este, de acum, senior, 
categorie unde nu se poate 
discuta cu jumătăți de măsură. 
Observațiile sint în parte va
labile și pentru R. Revisz, 
gama loviturilor sale și pre
cizia lor fiind încă deficitare. 
De altfel, ar mai trebui spus 
că la C.E., de această dată, 
nici la băieți și nici la fete, 
apărătorii n-au avut eîștig de 
cauză.

La rîndul lor, oadeții, deși 
pe plan strict individual atît 
Cătălin Negrilă, cît și Cristian 
țol au arătat că știu ceva, a- 
cest ,x®va“ n-a fost, însă 
suficient pe plan european, 
unde au fost depășiți nu numai 
la capitolul experiență (am 
mai vorbit despre acest lucru), 
cît, mai ales, la cel al forței și 
pregătirii fizioe, unde au fost 
net handicapați. Dar, dacă ei 
au fost Ia Novi Sad exponenții 
generației care va trebui să 
împlinească golul 'Teat prin 
trecerile la seniorat, ee pune 
întrebarea : oare este valoarea 
celor rămași acasă ? Or, din a- 
oest punct de vedere, nu ni se 
pare că se trece printr-o pe
rioadă fastă, cu greu văzînd, 
alături de C. Creangă (care 
rămîne încă junior), pe alții

care «*-i cs* același
succes, cum a fte-—-o ei Si 
coleg:: săi la vremea cadefitor. 
Este ceea ce tretxue să dea de 
gind.t tuturor antrencrilor dm 
secții, pentru că vina este a 
tuturor celor care trebuie sa 
furnizeze elemente loturilor.

Cum spuneam, junioarele au 
fost, din nou, numărul 1, deta- 
șîndu-se Otiiia Bădescu, in
discutabil cea mai valoroasă 
jucătoare a tinerei generații eu
ropene, superioritatea ei fiind 
demonstrată indiscutabil. Din 
cele 30 de întilniri susținute 
(echipe și individuale) a cedat 
doar în două, la dublu femi
nin (unde a fost alături de 
Emilia Ciosu), in finala cu Iu
goslavia, și in partida cu 
Mladkova, Șopova, ea termi- 
nînd competiția triplă meda
liată (2 aur, 1 argint). In 
schimb, Emilia Ciosu și Maria 
Bogoslov, deși nu sint lipsite 
de calități (au dovedit-o de
seori), cedează teren tocmai 
printr-o labilitate psihică și o 
anume indiferență pe care o 
manifestă, tratînd cu superfi
cialitate multe din momentele 
meciurilor. De altfel, așa s-a 
pierdut medalia de aur la e- 
chipe, și chiar încă o medalie 
la dublu fete, unde Otiiia 
Bădescu și Emilia Ciosu por
neau ca favorite nr. 1. Că se 
poate si altfel, a dovedit-o 
Emilia Ciosu la simplu, iar 
Maria Bogoslov la mixt și la 
dublu, în sfîrșit, Adriana 
Năstase și-a făcut un bun 
debut Ia junioare, ea devenind 
acum, prin trecerea la seniorat 
a celorlalte trei, șefa de pro
moție. Are suficiente resurse 
de a urca, medalia de bronz 
obținută cu Maria Bogoslov 
fiind o dovadă a puterii de 
luptă, „cadeta de aur și argint" 
putînd deveni o™ „junioară 
de aur".

• Pentatlon modern
După ce au urpiărit, nu cu 

mult timp in urmă, evoluțiile 
din cadrul „Internaționalelor* 
României, cei care îndrăgesc 
pentatlonul modern vor avea po
sibilitatea. ca, începind de astăzi 
și pină marți, să asiste, în ca
pitală, la disputele din cadrul 
Campionatului Național pb echi
pe, la care participă sportivi de 
la Steaua, Olimpia București și 
Politehnica I. L. Timișoara. Iată 
și programul competiției : scri
mă — vineri, ora 11, sala Ghen- 
cea ; iir — sîmbătă, ora 8,30, po
ligonul Tunari ; inot — sîmbătă, 
era 12, bazinul „23 August“ ; 
cros — duminică, ora 11, Parcul 
I.O.R. ; călărie — luni și marți, 
ora 9,30, baza steaua.

® Canotaj juniori
âur.bătâ și duminică, moderna 

bază nautică ieșeană de pe la
cul Dorobanț găzduiește finalele 
Campionatelor Naționale de ca
notaj pentru juniori șî junioare.

Ediția din acest an reunește 
la start 292 de concurenți, repre- 
zenund 22 de secții, care-șl vor 
disputa intileta-.ea In probe de 
sunplu, dublu, 1+1, 4+1, 4 visle 
Si 4 rame.

In a.’ara interesului firesc, sus
citai de dlrzenla eu care gene
rala cea mal linâră va lupta 
pentru a se afirma pe plan na
țional, competiția mal prezintă 
•un punct de atracție datorat pre
zenței In concurs a proaspeților 
medVațl la recent încheiatele 
Campionate Mondiale pentru ju
niori. sportivii și sportivele care 
au alcătuit echipajele de 4+’ 
(fete, ș| ,+i foăieț!).

s
§

$

$

§

ff CAMPIONATUL
Cu puțin timp în urmă, pe 

terenurile Politehnica din Ca
pitală, s-a desfășurat Cam
pionatul municipal de tenis, 
rezervat juniorilor. Doar doua 
nume sint trecute în dreptul 
învingătorilor (Monica Pe- 
cheanu-Chirilă și Dinu Pes- 
cariu), 
șurat 
anume 
mtnin 
rios, pentru că orice concurs 
de tenis desemnează 
învingători, în cele 
probe cite există 
in această dis
ciplină : simplu — 
feminin și mascu
lin — și dublu — fe
minin, masculin și 
rarea noastră a fost cu 
mai mare, cu cît știm că ju
niorii iși dispută titlurile la 
două categorii 
15—16 și " 
nu mai lungim vorba, 
buia să " ~__ ___
lori, tot atîția situați pe locu
rile 2 și un număr de două 
ori mai mare de sportivi cla
sați pe locurile 3.

De ce atunci această situa
ție ? Am solicitat o primă ex
plicație (care ne-a fost șl su
ficientă) arbitrului principal 
al Întrecerilor, Florin Mîncu- 
lescu, care ne-a răspuns 
cu o voce plină de a- 
mărăciune : „Abia am adu
nat 32 de jucători și tot atl- 
tea jucătoare pentru proba 
de simplu, creînd categoria 
15—18 ani. In ceea ce priveș
te Întrecerile de dublu, măr
turisesc că nu m-am mai in- 
tilnit cu o asemenea situa-

(Monica 
Dinu 

semn că s-au desi'ă- 
doar două probe, și 
cele de individual Ie
și masculin. Fapt cu-

cinci 
tot atîtea

ABSEN
ție : nu s-a 
cuplu J O i 
ieres din ps 
care, unii d 
car nu s-a 
facă — pers 
ie, ci le-au 
nic...“

Și mai 
sportivii 
ceasta 
sfidării 
unuia
cursuri, 
ei știute.

SÎI
ment

Și 
sau £ 

pe 
si

mixt. Mi- 
atît

de vîrstă : 
ani. Ca să 

tre- 
II avut 10 învingă-

17—18

mai
NU 1 Catego 
ajuns în ac 
dacă, recu 
destui copii 
tați. De ce 
Loredana £ 
Ruxandra D 
ca Năstase 
nu au luat 
piotiatul mt 
lor, toate a 
pitală și fiii 
ceeași peri 
du-se ? Prira 
tea invoca, 
urma să aib 
lele următoa 
în Cehoslova 
scuză fără 
că la acelea 
ma să parti] 
cariu (TCB1 
„municipalei

Do

DE AZ>, LA MIERCUREA C1UC 
„CUPA 23 AUGUST*

După Perioada de acumu
lări fizice și pregătire specifi
că. a venit, iată, ri.-.dul meciu- 
r£ :< de verificare. înscris în 
soite de eompet.ti: omagiale. 
ded.<..‘e marii sărbători de la 
23 A-ogost astăzi, va înțepe la

REALIZĂRILE ÎN MUNCĂ
(Ci ni l £^t D

senr de ia .TcxrzJ* ntrtl să 
fie (.1 ~ ml Ix aztil ’ M8 pr=t-

icaan te M Xon Sad ca
^brecr* La ecacpe «a c» an 
rate; de 3 pcacxrte la 
ceea ee ar fi ect+atet cs 
focă a medalie, iter le-a E*Kt. 
insă, acea m±rămea!ă de a 
câștiga, tupeul fia sensul bei) 
de a se ur.purxu. fu tac! asult 
prea timide acolo nade se 
cerea tenacitate, viteză in exe
cuții, precizie și botârire. Ca ri 
in cazul băieților, te la lene 
se pune problema ^ct_mbc- 
lui 2*. ținifid saama că. se 
pare, din nou. numărul de 
elemente susceptibile de a 
prelua ștafeta cu același suc
ces este departe «ie a t sa
tisfăcător.

Așadar, 8 mcdalH la aetnale- 
le „europene*, locul 3 in cla
samentul pe națiuni — ceea re 
situează tenisul de masă româ
nesc intre cele mai bune de pe 
continent —> dar pregătirile 
pentru viitorul campionat tre
buie să înceapă acum !

ive.

in in-

aici

de pild.

Jrirtoapele* acesic; activități
— ^naaxMse*. cum se apre
ciază la CoeaîMI aaunicipa! 
București peniru educare fizică 
și spori — sint intre alții, A. 
Ionică. A. Langa, A. Bfrbeearu
— matrițeri. L Pueh’unn — 
mecanic. AL JLiteeseu — o- 
peratar. Livia Chinoii — con- 
trolcare C.T.C, Rodica Anghel
— subingineră_

IDMimiRUU U SUI UII-PmOSHBl WMUZA
Cistigurile tragerii LOTO din 

5 august : cat 1 : 2 variante 29», 
a 50 000 lei ; cat 2:2 variante 
100% a 14 565 lei și M variante 
25% a 3 641 lei ; cat 3 : 17.50 va
riante a 3 745 lei ; cat 4 : 36 va
riante a 1 821 lei ; cat 5 : 109.25 
variante a 600 let ; cat • : 257.75 
variante a 254 Iei ; eat X : 1 SU 
variante a 100 lei. Report la ca
tegoria 1 : 28 941 let Ciștigurile 
in valoare de 50 90S let de la 
categoria 1, au revenit partici- 
panților Stoica Grigore șl Gri- 
goriu Marcela, ambii din Bucu
rești.

• TRAGEREA OBIȘNUITA 
LOTO a săptăminil va avea loc 
astăzi, vineri. 12 august înce
pind de la ora 15.50, tn sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2.
• Săptămîna In curs are drept 

corolar o foarte interesantă șl 
avantajoasă acțiune cu caracter 
deosebit constinzi in TRAGEREA

LOTO 2 ee va aven loc dumini- 
cA ii august Este pentru a 
doua oară la această iună cind 
pardepanții iți pot încerca șan
sele din plin, avind posibilitatea 
să obțină câștiguri șl cu numai 
două numere câștigătoare.

■ După cum am mai anuntat. 
tncepind de joi. 11 august, iu
bitorii sistemului PRONOSPORT 
pot să-și exprime opțiunile cu 
pronosticurile pentru primul con
curs al sezonului, ce va avea 
loc sîmbătă. 20 august Reamin
tim că termenul de Închidere a 
roncursulul va fi JOI 18 AU
GUST !
• Continuă. încă, să se afle în 

vinzare LOZUL VACANȚEI, emi
siune specială limitată ce atri
buie ciștiguri suplimentare din 
fondul snecial al sistemului, în
tre care și TELEVIZOARE 
COLOR.

Micrcusea Ciue turneul dotat 
ru ..Cupa 23 August". Parti
cipă pritneie șase echipe ale 
campionatului nO6tru: Steaua, 
Sport Club M. Cîuc, Dinamo, 
Dunărea Galați, Progresul M. 
Cine și C.S.M. Viitorul Gheor- 
gbeni. competiția repreaentînd 
un util Prilej de verificare a 
stadiului actual al potențialu
lui divizctarelor A.

LOTUL NATIONAL DE 
SENIORI PARTICIPĂ LA 

„CUPA SOVETSK! SPORT*
în perioada 19—28 august, 

lotul, național de seniori va 
participa. în U.R.S.S., la 
Sverdlovsk, la tradiționala 
competiție organizată de zia
rul ..Sovetski Sport*. Acest 
turneu deosebit de puternic, 
la care participă formații din 
Sipcrtiga unională și invitate 
de peste hotare, constituie, 
pentru tehnicienii noștri — 
care au convocat și o serie de 
hocheiști din lotul de tineret, 
medaliat cu argint Ia C.M. din 
Japonia —, o bună ocazie de 
verificare a membrilor mai 
vechi ai reprezentativei și de 
d!;re in jocuri tari a celor 
mai nou venițL

TURN 
DINAMO IJ 

între 1 a 
i.știi de la 
ca e din al 
antrenor p 
Tureanu, a] 
- eu de 
in R.D.^B 
clubului DJ 
Sportivii □ 
putat și dl 
în prj«ul I 
tilnit TJrmJ 
ta. locului 
R.D.G., de 
cu scorul I 
2—0). în a 
cat cu ec 
Katowice, I 
în camPion 
obținînd un 
(0—3, 4—0.

TR 
steaua] 

rea, Geru 
Galați), Zsi 
itorul Ghd 
CLUB M. 
Horvath (d 
NAMO are 
babile pe 
Z. Laszlo I 
Ciuc). Radi 
și Salamoij 
Ciuc).

pepinierirtl 
SUL M. d 
menesy (dl 
VIITORUL 
statu-quo.

TINERELE ÎNOTĂTOARE sJ
'Urmare din pag. I)

tr-« autentică Performanță, 
cu care doar eleva lui Horațiu 
Droc. tinărul și ambițiosul an
trenor reșițean, se poate lău
da, cel puțin la ediția ’88 a 
E—canadei. Alături de aceas
tă fată admirabilă, care a 
adus echipei 50 de puncte, s-a 
aflat expansiva Diana Ureche, 
țr p.ă învingătoare în probe 
individuale, clujeanca colecțio- 
nind șapte medalii cu totul 
și adunind 33 p. O brașovean- 
că, Corina Dumitru, și o bră- 
ileancă. Aliexandrina Croito
rii. au „mers" mai bine ca la 
recentele C.E. de juniori, con
tribuind substanțial la bilan
țul românesc (30 și, respectiv, 
18 p). Cu tinipii de la Obre- 
novac. spat ista noastră ar fi 
jucat un alt rol, aproape de 
cel așteptat, la „europene"... O 
altă sportivă din Brăila (vine 
tare din urmă acest centru!) a 
reușit cea mai bună perfor
manță, conform tabelei de 
punctaj — 8:48,49 la 800 m 
liber. 870 p și o ascensiune 
spectaculoasă în topuri pentru 
Carmen Roșîoru, eleva lui 
Ion Ionescu adunind 23 p 
pentru clasamentul general. 
Tot din orașul de la Dunăre 
sint, de asemenea, Liliana 
Mocanu — 11 p și Gina Co- 
man — 7 p. Dintre braslste. 
Carmen Ciubotaru a adus...

simbolic 2 
Deti Maiga 
vreunul, id 
deu ne-a I 
in total, iJ 
Nici mai 1 
țin !

Ajungînd 
le par mal 
ta nu pd 
Doar spa 
Marius Cri 
drul Centri 
ța, a urcai 
pe prima 
lui, doar 
dan Consta 
tat la mirJ 
dinteJ acesj 
și aradeanl 
au mai cd 
tru medalia 
A mai fosj 
cvartetul a 
Crișan, A.l 
liber, cel d 
mă dintre 
grese de I 
sau alta, I 
nu se poal 
înotătorii j 
mul colegi 
a totalizat] 
Ov. Tănasd 
și D. Lăpa 
ma e mai | 
cută și e d 
și să judi 
antrenori: | 
tru că sîi

cesnr.il
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Ungă 
de

accent ofensiv Pe orice 
prin integrarea noilor 
iptr-o formulă, in in- 
mal eficientă, cu Drăg-

care 
de la 
— are în

Prxn această lovitură de cap, Bozeșan I a deschis scorul in finala 
,en Foto : Aurel D. NEAGU

testele
Iar in 

intrarea 
pregăti- 

în-

in febra pregătirile

FLACARA MORENI
SPre deosebire de acum un 

an. Flacăra Morenj pornește 
in noul campionat de la... șta
cheta (locul 6) trecută Ia pre
cedenta ediție, performanță la 
care iu portarii, în primul 
rind, se raportează înaintea 
startului. xncă de la reluarea 
pregătirilor, acest reper — lo-

6 — a fost luat în obiectiv 
conducerea tehnică a echi- 

aentru a fi conștientizat 
către fiecare jucător încă 
cadrul programelor pe 

termen tcurt din Perioada 
precompetiționslă. Pe 
atît de necesarul regim 
disciplină, coroborat cu rigo
rile atingerii treptate a 
parametri, de efort, preocupa
rea de bază a antrenorilor 
Ion Nunweiller (principal) si 
Spiridon Niculescu (noul se
cund, venit de la F.C. Argeș, 
printr-o .....rocadă" cu Tănase
Dima) s-a concretizat, după a- 
firmația celui dinții, 
muncă intensă, 
cu toți componenții 1 
fără vreo excepție. în 
de a-i face să simtă ei 
responsabilitatea acelui 
"de sus>», îi spun unii.
prima treime a clasamentului, 

mai mult

„într-o 
diferențiată 

lotului, 
ideea 
înșiși 

Ioc 
din

4ANA
oche- 
irești, 
iu ca
Doru 
tur-
“kire 
ftia

jser. 
dis

ecate, 
a u*. 
uplp- 
>natul 
tvinsă
2-0, 

a ju-
T.J.

ui 5 
țări.

: 6—6

I
I
I
I
I
I

ii spunem noi, cu 
realism, dacă vreți".

O responsabilitate 
din cite am înțeles 
născutul tehnician ■
vedere și ..dorința de tot atît. 
dacă nu de mai. mult" a en
tuziaștilor suporteri din Mo- 
reni și (mai ales) această an
ticipație la fel de realistă a 
aceluiași Ion Nunweiller: ..ad
versarii noștri,, fără îndoială, 
se vor mobiliza altfel în cam
pionatul viitor, în meciurile 
directe cu Flacăra, poate chiar 
iot așa cum am făcut-o noi 
eînd am realizat, intr-un sin
gur an. saltul de la locul 15 
la locui 6".

în consecință, după „săptă- 
mîna de readaptare" de la 
Cîmpina, Flacăra și-a pus în

ȘTACHETA" URCATA LA LOCUI 6 
mișcare „mecanismul de joc" 
intr-un turneu de 10 zile pes- 

hotare, cu partide, evident, 
de verificare și omogenizare. 
A armaj participarea, in țară

,Cupa Dinamo" (cu două
.ocuri .vi nd, fiecare, 
și Învățămintele lui), 
aceste zile are loc 
Pe... linia dreaptă a 
rilor. care, intpg altele, 
rcamnă o .^uită brasoveanâ" 
de meciuri, cu LC.I.M_ Trac
torul e> F.C.M. Intr-un fcL 
■se face o repetiție a „momen
tului startului*, unul toc In 
deplasare, ca si in ediția tre
cută. acum insă avînd alt par- 
:ener ambițios. văzut de 
două orj in amintita ..Cupă 
Dinamo": „un Rapid care va 
face, sigur, mai mult in acest 
campionat" (este tot părerea 
antrenorului principal al Fla- 
cărei). Prin decizia ...compu
terizată a programului noii 
ediții urmează o înscriere de 
partide cu alte două bucu- 
reștene. Steaua și Sportul 
Studențesc, fapt ce îndreptă
țește grija deosebită.

Lotul prezintă cîteva modi
ficări fată de cel din sezonul 
precedent. Vor putea fi revă- 
zuți: Dohot, Zlotea. G. Radu, 
Purdea., Dragnea, Butufei, 
Beldie. Nistor, N. Stâne seu. 
frații Costel și Marian Pană, 
Marcu. D. Sava, Văidean. Chi- 
riță și Lala, cărora li 6-au 
alăturat, acum, ex-dinamoviș- 
tii bucureșteni Movilă și Du- 
mitrașcu, precum și Stere, de 
la Victoria. Vor evolua 
alte echipe Vîscreanu (la Di- . 
namo) și I. Ene (la -Inter Si
biu), două „speranțe" ale mo- 
renarilor. Giăvan si Despa,

vind. la rindul lor. impn. 
tate noii divizionare B 
talul Mija. (In restul ..echipa
jului". același medic: Dumitru 
Tomescu. același masor: Mi
hai StamanichLj Cu acest e- 
iectiv Flacăra va încerca o 
consolidare practică a jocu
lui, cu 
teren, 
veni ți 
ten pe. _ _ __
nea (libero!) C. Pană și Mo
vilă in roluri care sâ îmbine 
„mai surprinzător pentru m- 
versari și mai grea de eoaira- 
earaf ideile tactice deocam
dată încă „-in exercițiu. O 
dată cu aceste reprofilări. du
pă opinia tehnicienilor echi
pei. se vor produoe si »4e- 
vărztele lansări ia ale
fundașului 
fului" (de 
riță după 
tea deveni

la

G. Radu si „vir- 
tip Cămătaru) Chi- 
cum Stere ar pu- 
o ..piesă de bază" 

pentru mișcări mai complexe 
în atacul formației din Mo- 
reni. Clarificările așezării pe 
posturi pentru startul de cam
pionat se vor impune, desi
gur, in ultimele meciuri din 
șirul așa-zis al „amicalelor". 
Dar. indiferent de soluțiile a- 
lese pentru debutul in ediția 
’88—’89 indiferent de even
tualele schimbări de nume și 
de locuri in formație, in 
funcție de adversarii din cele 
trei partide ale 
noului campionat, 
mea la Flacăra" 
cu responsabilitate 
cheta urcată la 
pe cane, firește, 
vor (și pot) să o depășească...

începutului 
„toată In
se gindește 

la ...sta- 
locul 6 și 

„morenarii."

George ROTARU

I
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RAPID A CÎȘTIGAT „CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" 
plasă. In min. 1b putea fi 2—2, 
dar Toma a șutat pe lingă poartă.

După pauză pe fondul unui 
joc, totuși, echilibrat în cîmp. e- 
chipa feroviară s-a dovedit mai 
eficace ia atac, mareînd încă 
două gob ri, prin Șt. Popa (min. 
56) și Goanță (min. 66) și obți- 
nînd astfel victoria cu 4—1 (2—1).
Arbitrul V. Angheloiu a con

dus următoarele formații : 
RAPID: Toader (min. 46 Barba) 

— Marinescu, Matei, Rada. Cîrs- 
(min. 16 Vameșii) — Dră- 

67 Simion), L^ Iile, 
“ Damaschin

78 Tănas?), Bozeșan I 
Ciolponea).
: Brădescu — Georges- 

Nae. Munteanu., Sandu — 
Toma, Simionov (min. 65 Mar
cu), Chițulescu (min. 46 Zamfir), 
Constantinescu — FI. Popa (min. 
46 Rădulescu), Zonea (min. 
Voicu).

în deschiderea cuplajului 
ieri, pentru locurile 3—4 în 
samentul final al
Progresul „ ___ ...

CU 5—0 (2—0' pe C.F.R.B.T.A.,
prin golurile marcate de Marina 
(min. 
Pavel 
84).

Fina o, 
„Cupei 
la fotb 
amiază 
p-onind 
pid și 
diferenței d; 
ponată, implicit de valoare, din
tre cele două fi nai iste, meciul a 
fost destui de antrenant șl de 
interesant, divizionara C «find 
o frumoasă replică formației 
giuleștene. Ma: timidă la start, 
punind accentul pe apărare, 
echipa din Chitlla a fost domi
nată la început. Totuși, go
lul așteptat d: tribune a cam ln- 
tirziat, datorită marilor ratări 
ale lui șt. Popa (min. 2), L. Die 
(min. 14) și Goanță (min. 24). 
Deschiderea scorului s-a produs 
abia in min. X, la o perfectă 
centrare a iul Goanță, pe care 
Bozeșan I a fructificat-o prin- 
tr-o lovitură de cap ce putea fi 
parabaă dacă portarul Brădescu 
n-ar fi fost spectator la această 
fază. In min 39 șt. Popa a mă
rit la 2—0 avantajul echipei sale 
in urma unei pase primite de la 
Bozeșar. I. Trei minute mai tîr- 
ziu, la un corner executat de 
Constantinescu, FI. Popa trimite 
mingea printre picioarele hii 
Toader — surprins de fază — în

9

celei de a 22-a ediții a 
municipiului București* 
1 s-a disputat ieri după- 

pe stadionul Giulești, 
lațâ in față echipele Ba- 

I.V.P.S, Chiuia. In duda 
categorie competi-

tea 
ghici (min. 
Geantă, șt. Popa 
n (min.
(min. 46

LU.P.S.
cu.

de 
cla- 

competlției. 
a întrecut

11) Petre (min. 38 și 73), 
(m'n. 48) și Dragnea (min.

Constantin FIRĂNESCU

• Echipa STEAUA a susținut, 
marți, în Olanda, un joc amical 
în compania formației Den 
Bosch. Meciul s-a încheiat cu 
victoria gazdelor cu scoirul de 1—0 
(0-0).

★

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE

Hoho- 
înărea 
a Vi- 
PORT 
in și 
. DI- 

pro- 
«ezei, 
ul M. 
lărea)

I
I
I
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La 
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ARBITRII PRIMEI ETAPE LA „A“
In baza aceluiași procedeu fo

losit la întocmirea programului 
Diviziei A, o îmbinare a trage
rii la sorți cu computerizarea, 
ieri la ședința F.R.F. au fost 
stabiliți arbitrii primelor 3 eta
pe de campionat. Iată „cavalerii 
fluierului" pentru „runda" I, din 
20 august : INTER SIBIU — „U“ 
CLUJ-NAPOCA t M. Constantl- 
nescu (București), F.C. ARGEȘ — 
SPORTUL STUDENȚESC I V. 
Kurt (Medgidia), RAPID — FLA
CARA MORENI : N. Dlnescu
(Rm. Vîlcea), STEAUA — F.C.M. 
BRAȘOV : V. Titorov (Drobeta 
Tr. Severin), OȚELUL — CORVI- 
NUL : Fl. Popescu (Ploiești), 
F.C. FARUL — A.SĂ. TG. MU
REȘ : O ștreng (Oradea), S.C. 
BACĂU — DINAMO 1 I. Ign» 
(Timișoara), VICTORIA — F.C. 
OLT : I. Crăciunescu (Rm. Vîl
cea), F.C. BIHOR — UNIV. 
CRAIOVA : 
rești).

BIHOR
D. Petrescu (Bucu-

A.S.A.
C-LUNG MOLDO-

în cuplaj, la Brașov : 
EXPLORĂRI ~ ~~ 2 '
VENESC — ARMATURA ZALĂU 

Au marcat Teleș 
și 60), respectiv Murar 
din 11 m) și Păturică 
; I.C.I.M. — FLACARA 
3—5 (1—1). Au înscris 
(min. 56). Dumitrescu 
din 11 m), Folbert

2-2 (1—1). 
(min. 31 
(min. 44, 
(min. 66)
MORENI
Berteanu
(min. 78,
(min. 83). respectiv Marcu (min.
18), Văidean (min. 54), Stere 
(mln. 66 și ni, Gh. Radu (mln.

83). Divizionara A a aliniat ur
mătoarea formație : Dohot — 
Purdea, Beldie, Butufei, Stănes- 
cu — C. Pană, Dragnea, Movilă 
— Chiriță, Lala, Marcu. Au mai 
fost folosiți : Zlotea, Văidean, 
M. Pană, D. Sava, Dumitrașcu, 
Nistor, Gb. Radu, Ciobănică. (C. 
Gruia, coresp.).

„POLI" TIMIȘOARA 
BIHOR 3—2 (2—1). '
Treistaru (min. 5) 
7). Varga (min l 
Tamaș (min. 17). 
din 11 m). F. C. 
reanu * Bucieo,

F. C. 
. Au marcat : 
i, Banu (min. 
66), respectiv 
lie (min. 72, 
Bihor : Uză- 
Biszok. Bru-

kenthal, Baba — Tamaș, lie, Mu- 
reșan, Georgescu — O. Lazăr, 
Mujnai. Au mai jucat : Blid, 
Szeneș, Ciocan, Mandoca, Borza, 
Toderaș, Bade. (C. Crețu, coresp.).

OTELUL GALAȚI — UNIREA 
FOCȘANI 1—0 (0—0). Divizionara 
A a învins prin golul lud Ra- 
lea (min. 68), folosind formația : 
Căhigăru — Borali, Anghelinei, A- 
giu, G. Popescu — M. Stan, Bai- 
cea. Profir — Raiea, Antohi, _ O. 
Popescu. Au mai jucat î 1. Gigi, 
Oprea, Drăgoi, Podoabă, Maleș. 
(T. Siriopol, coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI CHI-

MIA RM. VÎLCEA 3—2 (2—1). Au 
marcat : Greaca (min. 16 și 62), 
O. Grlgore (mln. 30), respectiv 
Guda (min. 23) șl Cr. Niță (min. 
75 din 11 ' — -----
resp.).

STEAUA 
C1MPINA 
Postolache 
(R. Alexandrescu, coresp.).

F. C. FARUL CONSTANTA — 
C.S.M. SUCEAVA 3—0 (0—0). Au
torii golurilor : Mustață (min. 77), 
Crăciun (min. 32) șl Duda (min. 
86). Sîmbătă, de la ora 18, con- 
stănțenii vor juca în eompania 
Petrolului Ploiești. (C. Popa, co
resp.).

m). (O. B&lteanu, co-

MIZIL *— POIANA 
0—1 (0—0). A înscris 

(min. 83, din 11 m).

ADEVARAT, SPERANȚE I

PROGRAMUL TURULUI

tinăra 
zbutit 
iroce- 
>uncte 

fete.
i pu-

Locul 4 la 
niorii din 
la analize, 
măsuri!

•masculin
Balcani
Și mai

între ju- 
îndeamnă 
ales la

I

:oteli- 
iceas- 
defel. 
.orean 
n ca- 
Reși- 

nduri, 
iumu-
Bog- 

riden- 
■ncita- 
• goja®» 
Șterfi 
pen- 

ronz“. 
at de 
oader, 
!00 m 
n ur- 
: pro- 
probă 
imblu 
el că 
t rit- 
Mosor 
ită și 
oncea 
roble- 
lit a- 
.trîmb 
timați
Pen- 

făcut.

★
Cîteva amănunte despre 

trecerea săritorilor ne-au 
oferite de antrenorul 
tru Popoaie: „Bine 
și bucurîndu-se de 
corecte, concursul de la Ko- 
sutneac — Ia care au partici
pat juniori din Grecia, Iugo
slavia. România, Turcia — a 
fost dominat net de sportivii 
noștri. Bogdan Cibu a reușit 
să ciștige ambele probe, con- 
tinuindu-și astfel seria succe
selor din acest an, prin con
stanță și siguranță în evoluții. 
Ioana Voicu s-a impus la 
platformă și a fost a doua la 
trambulină, jmPresionind prin 
intrări sigure in apă, detasin- 
du-se la prima probă încă 
după săritura a șaptea. Luana 
Ciufuligă a cîștigat disputa la 
trambulină, cu o singură ezi
tare (dublu salt și jumătate 
răsturnat grupat). Medaliați 
au fost și Sorin Baca și Mo
nica Mate, care au evoluat 
promițător, ei avînd de altfel 
cele mai dificile elemente din 
concurs. Doar Sîegfrid Fredel 
a trebuit să se mulțumească 
cu un loc 4, el fiiind încă in
complet refăcut după o en
torsă".

in- 
fost 

Dumi- 
Organizat 
arbitraje
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ETAPA I I
U. T. Arad
Metalul Bocșa 
C.S.M. Reșița 
A.S.A. Prog. Tm. 
Unirea Alba lulia 
Minerul Cavnic 
Chimica Tîrnăveni 
Avîntul Reghin 
C.F.R. Timișoara

ETAPA A 11-a
Gloria Bistrița 
„Poli44 Timișoara 
Strungul Arad
Gloria Reșița 
A. S. Paroșeni V. 
Olimpia Satu Mare 
Armătura Zalău
F. C. Maramureș 
Dacia Mec. Orăștie

ETAPA A lll-a
U. T. Arad
Metalul Bocșa 
C.S.M. Reșița
Unirea Alba lulia 
Minerul Cavnio 
Chimica Tîrnăveni 
Avîntul Reghin 
C.F.R. “ 
„Poli"

(28 august)
— Gloria Bistrița
— „Poli“ Timișoara
— Strungul Arad
— Gloria Reșița
— A. S. Paroșeni V.
— olimpia Satu Mare
— Armătura Zalău
— F. C. Maramureș
— Dacia Mec. Orăștie

i (4 septembrie)
— Metalul Bocșa
— C.S.M. Reșița
— A.S.A. Prog. Tm.
— Minerul Cavnic
— Chimica Tîrnăveni
— Unirea Alba lulia
— Avîntul Reghin
— C.F.R. Timișoara
— U. T. Arad
(11 septembrie)
— F. C. Maramureș
— Dacia Mec. Orăștie 
— Gloria Bistrița
— Gloria Reșița
— A.S.A. Prog. Tm.
— Olimpia Satu Mare
— A. S. Paroșeni V.
— Armătura Zalău
— Strungul Arad

Timișoara
Timișoara
ETAPA A IV-a (18 septembrie)
Progresul 
Bistrița

DIVIZIEI B, EDIȚIA 1988-1989, SERIA A lil a
— C.S.M. Reșița

«— „Poli“ Timișoara
— Gloria Bistrița

a (6 octombrie)
— Gloria Reșița
— Olimpia Satu Mare
— A. S. Paroșeni V.
— Unirea Alba lulia
— Minerul Cavnic
— A.S.A. Progr. Tm.
— F. C. Maramureș
— Armătura Zalău
— Strungul Arad

Armătura Zalău 
F. C. Maramureș 
Dacia Mec. Orăștie

ETAPA A VII-
U. T. Arad 
Metalul Bocșa 
C.S.M. Reșița 
Chimica Tîrnăveni 
Avîntul Reghin 
C.F.R. Timișoara 
Gloria Bistrița 
„Poli- Timișoara 
Dacia Mec. orăștie

— „Poli" Timișoara
— Metalul Bocșa
— U. T. Arad
— c.F.R. Timișoara
— Dacia Mec. Orăștie
— Armătura Zalău
— F. C. Maramureș

ETAPA A Vlll-a (9 octombrie)

Minerul Cavnio 
Chimica Tîrnăveni 
Avîntul Reghin 
Strungul Arad 
Gloria Reșița 
A. S. Paroșeni V. 
Olimpia Satu Mare

ETAPA A Xlll-a (13 noiembrie)
— C.F.R. Timișoara 
— Avîntul Reghin 
— Chimica Tirnăveni 
— Minerul Cavnic 
— Unirea Alba lulia 
— Strungul Arad 
— Olimpia Satu Mare 
— Gloria Reșița 
— A.S.A. Prog. Tm.— U. T. Arad

— Avîntul Reghin
— C.F.R. Timișoara
— Chimica Tirnăveni
— Metalul Bocșa
— „Poli- Timișoara
— C.S.M. Reșița
— Gloria Bistrița
— Dacia Mec. Orăștie
(16 octombrie)

— Minerul Cavnic
— A.S.A. Prog. Tm.
— Gloria Reșița
— Chimica Tîrnăveni
— Unirea Alba lulia
— A. S. Paroșeni V.
— Olimpia Satu Mare
— Strungul Arad
— Armătura Zalău
(23 octombrie)
— C.S.M. Reșița
— U. T. Arad
— Metalul Bocșa
— C.F.R. Timișoara
— Avîntul Reghin
— „Poli- Timișoara
— Dacia Mec. Orăștie
— Gloria Bistrița
— F. C. Maramureș
(30 octombrie)

— Chimica Tîrnăveni
— Unirea Alba lulia
— Minerul Cavnic
— Avîntul Reghin
— Gloria Reșița
— A.S.A. Prcg. Tm.
— Strungul Arad
— A. S. Paroșeni V.
— Olimpia Satu Mare 

a (6 noiembrie)
— Gloria Bistrița
— C.S.M. Reșița

A.S.A. Prog. Tm. 
Unirea Alba lulia 
Minerul Cavnic 
Strungul Arad 
Gloria Reșița
A. S. Paroșeni V. 
Olimpia Satu Mare 
Armătura Zalău
F. C. Maramureș

ETAPA A IX-a
U. T. Arad 
Metalul Bocșa 
C.S.M. Reșița 
Avîntul Reghin 
C.F.R. Timișoara 
Gloria Bistrița 
„Poli" Timișoara 
F. C. Maramureș 
Dacia Mec. Orăștie

ETAPA A X-a
A.S.A. Prog. Tm. 
Unirea Alba lulia 
Minerul Cavnic 
Chimica Tirnăveni 
Strungul Arad
Gloria Reșița 
A. S. Paroșeni V. 
Olimpia Satu Mare 
Armătura Zalău

ETAPA A Xl-a
U. T. Arad 
Metalul Bocșa
C.S.M. Reșița 
C.F.R. Timișoara
Gloria Bistrița 
„Poli- Timișoara 
Armătura Zalău
F. C. Maramureș 
Dacia Mec. Orăștie

ETAPA A XII-

U. T. Arad 
Metalul Bocșa 
C.S.M. Reșița 
Gloria Bistrița 
„Poli" Timișoara 
A. S. Paroșeni V. 
Armătura Zalău 
F. C. Maramureș 
Dacia Mec. Orăștie

ETAPA A XlV-a (20 noiembrie)
— Strungul Arad 
— F. C. Maramureș 
— Gloria Bistrița 
— Dacia Mec. Orăștie 
— „Poli" Timișoara 
— C.S.M. Reșița 
— Metalul Bocșa 
— Armătura Zalău 
— A. S. Paroșeni V.

U. T. Arad 
A.S.A. Prog. Tm. 
Unirea Alba lulia 
Minerul Cavnio 
Chimica Tirnăveni 
Avîntul Reghin 
C.F.R. Timișoara 
Gloria Reșița 
Olimpia Satu Mare

ETAPA A XV-a (27 noiembrie)
Metalul Bocșa 
C.S.M. Reșița 
Gloria Bistrița 
„Poli" Timișoara 
Strungul Arad 
A. S. Paroșeni V. 
Armătura Zalău 
F. C. Maramureș 
Dacia Mec. Orăștie

— U. T. Arad
— c.F.R. Timișoara
— Chimica Tîrnăveni
— Avîntul Reghin
— Olimpia Satu Mare 
— Gloria Reșița 
— A.S.A. Prog. Tm.
— Minerul Cavnic 
— Unirea Alba lulia

ETAPA A XVI-a (4 decembrie)

— Unirea Alba lulia
— „Poli" Timișoara
— Minerul Cavnic
— Chimica Tîrnăveni
— C.F.R. Timișoara
— Avîntul Reghin
— U. T. Arad
— Metalul Bocșa
— C.S.M. Reșița
(25 septembrie)
— A. S. Paroșeni V.
— Armătura Zalău
— F, C. Maramureș
— Minerul Cavnic
— A.S.A. Prog. Tm.
— Gloria Reșița
— Olimpia Satu Mare
— Strungul Arad
— Dacia Mec. Orăștie

A.s.A. 
Gloria
Strungul Arad 
Gloria Reșița 
A. S. Paroșeni V. 
Olimpia Satu Mare 
Armătura Zalău 
F. C. Maramureș 
Dacia Mec. Orăștie

ETAPA A V-a
U. T. Arad 
Metalul Bocșa 
C.S.M. Reșița 
Unirea Alba lulia 
Chim’ca Tîrnăveni 
Avîntul Reghin

Timișoara 
Bistrița 
Timișoara

ETAPA A Vl-a (2 octombrie)
______Prog. Tm. 
Minerul Cavnic 
Strungul Arad 
Gloria Reșița 
A. S. Paroșeni V. 
Olimpia Satu Mare

C.F.R. 
Gloria 
„Poli"

A.S.A. — Avîntul Reghin
— Chimica Tîrnăveni
— Unirea Alba lulia
— C.F.R. Timișoara
— Metalul Bocșa
— U T. Arad

A.S.A. Prog. Tm. 
Unirea Alba lulia

V. T. Arad 
Metalul Bocșa 
A.S.A. Prog. Tm. 
Unirea Alba lulia 
Minerul Cavnic 
Chimica Tîrnăveni 
Avîntul Reghin 
C.F.R. Timișoara 
Gloria Reșița

ETAPA A XVII-a (11 decembrie)

— C.S.M. Reșița
— Strungul Arad
— A. S. Paroșeni V.
— F. C. Maramureș
— Armătura Zalău
— Dacia Mec. Orăștie
— Gloria Bistrița
— „Poli" Timișoara
— Olimpia Satu Mare

C.S.M. Reșița
Gloria Bistrița 
„Poli“ Timișoara 
Strungul Arad 
Ă. S. Paroșeni V. 
Olimpia Satu Mare 
Armătura Zalău 
F. c. Maramureș 
Dacia Mec. Orăștie

— Metalul Bocșa
— C.F.R. Timișoara
— U. T. Arad
— Gloria Reșița
— Minerul Cavnlo
— A.S.A. Prog. Tm.
— Unirea Alba lulia
— Chimica Tirnăveni
— Avîntul Reghin



„Cupa Mării Negre» la baschet feminin

ECHIPA NOASTRĂ DE TINERET

A FURNIZAT PRIMA SURPRIZA
CONSTANȚA, 11 (prin tele

fon). In ziua a doua a tradi
ționalului turneu internațional 
de baschet feminin dotat cu 
„Cupa Mării Negre", echipa de 
tineret a României a produs 
o frumoasă surpriză, întrecînd 
Selecționata sindicală a 
U.R.S.S. cu scorul de 63—59 
(28—28). După o primă repri
ză în care ambele formații au 
evoluat retinut și au manifes
tat nesiguranță în acțiunile o- 
fensive. a urmat o „manșă" în 
care tinerele noastre baschet
baliste s-au impus cu autori
tate încă din primele minute. 
Cu o apărare destul de agre
sivă. avînd un ritm rapid de 
atac, mai Precise în aruncările 
la coș și superioare în lupta 
sub panouri, componentele lo
tului român s-au desprins 
treptat, iar în min. 33 tabela 
electronică indica scorul
56—43 în favoarea lor. O 
feretiță de 13 puncte care 
a mai putut fi recuperată

tregime, dar mai ales Cocîrlan 
și Nițulescu, aceasta din ur
mă manifestînd și o eficiență 
deosebită.

Au înscris : Nițulescu 22. 
Manea 13, Petre 7 Veres 5. 
Balogh 9, Caloianu 2, Cocîrlan 
5 pentru învingătoare: cosgcte- 
rele oaspete lor: Gurtovet 15. 
Kotetraia 14. Tkacenko 12. Ar
bitri: Z. Szalewski (Polonia) 
și M. Cimpeann.

Tot azi (n.r., ieri): R.P. Chi
neză — Polonia 69—71 (32—35).

Echipa de senioare a Româ
niei a avut zi de pauză.

Progrmaul reuniunii de 
neri — de la an 17: Pol
— România Ginere*.). Rom
— R.P. Chineză.

vi
ola

Nicoleta ALDEA

de 
di
nu 
de

oaspete. în pofida eforturilor 
-depuse de tojte jucătoarele și 
în special de conducătoarea 
de jpc Tkacenko. Formația 
noastră 6-a evidențiat In îa-

SPORTUL
Campionatele peutru junioriEuropene de

TOȚI CEI 5 PUGILIȘTI ROMÂNI CARE AU EVOLUAT

ÎN „SFERTURI44
GDANSK, 11 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). 
Miercuri a fost zi p'ină pentru 
tinerii noștri sportivi, partici
pant! la cea de a X-a ediție a 
Campionatelor Europene de box 
pentru juniori, care se desfășoa
ră in sala Olivia din localitate. 
A fost o zi de emoții, dar în
cheiată cu mari satisfacții : toți 
cei cinci tineri boxeri români 
care au urcat treptele ringului 
!■ prima zi a sferturilor de fi
nală au obținut victorii care 
le-au permis accesul in semifi
nale, asigurîndu-le, deocamda
tă. cel puțin medaliile de bronz. 
Aceștia sînt Petrică Paraschiv 
(semtmuscă), Zoltan Lunca (mus
că). Leonard Doroftei (cocoș), 
Victor Buștean (semi ușoară) și 
Vtrgil Văduva (mijlocie mică). 
Cei de al șaselea component al 
ddesației noastre, Vasile Adu- 
mi-.roale (grea), urmează să sus-

S-AU CALIFICAT IN SEMIFINALE

RECORD ?10\DI U PE 100 m LIDER LA î\0I

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM»

Raliul disputat in 
Portugalia s-a înche
ia* cu succesul pilo
tului belgian Patrick 
Snyers (..B.M.W.-). 
urmat in Clasamentul 
general de portughe
zul Joaquim Santos 
t.Fond-Siersa*) și 
spaniolul Fernando 
CapedvOla (..Biî.Wl. 
BASE BALL A In con
tinuarea turneului pe 
care t întreprinde in 
UJLS.S.. echipa a- 
mericană Wrangler 
din Wastîngtoc 
susținu» o 1 
cu selecționata 
șuiul Kiev, 
s-a încheiat eu 
rul de 5—I In 
voarca sportivilor 
americani.

CICLISM 9 pr-una 
etapă a Turului Slo
vaciei, desfășurată tn 
circuit la TopoJca.-.y. 
a revenit rutierului 
italian Flavio 
cella. înregistrat 
111 km 
tn același timp 
Învingătorul
Uwe Raab 
și Victor 
(U.R.S.S.)

te

fluture, cu timpul de 53,09. 
Pupi ee a obținut acest re- 
rnltat, Matt Bicndi a realizat 
■a remarcabil record mondial 
ia pre ba de ltt metri liber, eu 
timpal de 48.42 (vechiul record 
■ aparținea cu 48,74). Co- 
eetupcerul său Dave Wharton 
a câștigat proba de 400 m mixt 
m 4:16.32. Rezultate înregistra
te in competiția feminină: 
3M m liber : Mitzi Kisner — 
1 ; 2W ea bras : Tracy
MeFariaae — 2t»-KÎ-

țină meciul decisiv pentru me
dalie joi șeara, după convorbi
rea noastră telefonică.

In deschiderea primei reuniuni 
au boxat Petrică Paraschiv și 
polonezul Mariusz Sojko. Spor
tivul nostru a început cu atacuri 
susținute și lovituri de o mare 
varietate, după un minut de 
luptă Sojko incepînd să bată în 
retragere. Lupta a avut același 
aspect și în rundul secund, tînă- 
rul nostru pugilist continuînd 
să-și mărească avantajul la 
puncte. In ultimele trei minute, 
după ce l-a trimis la podea pe 
Sojko, în urma unui precis cro
șeu de stînga la bărbie, Paras
chiv (sfătuit de antrenorul V. 
Balia), a început să-și menajeze 
adversarul, care, astfel, a reușit 
să termine meciul în picioare. 
La coborîrea din ring, tînărul 
nostru boxer a fost primit cu 
aDîauze la scenă deschisă de pu
blicul polonez. A urmat partida 
„cocoșilor" Leonard Doroftei și 
Torsten Koskel (R. D. Germană). 
Disputa a început furtunos, am
bii combatanți angajîndu-se în 
schimburi prelungite de lovituri 
în luota de aproape. In rundul 
doi. Doroftei schimbă tactica si. 
deși mal scund, preferă lupta de

la distanța, surprinzîndu-și ad
versarul cu numeroase directe. 
Derutat și vădit . depășit, Koskel 
se avintă în atacuri dezordonate, 
fiind și avertizat pentru box pe
riculos cu capul. In ultimul rund, 
tînărul nostru campion este net 
superior, reușind să-și 
la podea adversarul, și 
decizia de învingător în 
mitate.

Ultimul nostru sportiv 
boxat ' -
Victor 
foarte 
turcul 
cizia cu 

în gala de 
au continuat, 
tîlnit tot un 
rli gazdă, Jan Krajewski, sportiv 
înalt șl cu alonjă. Z. Lunca a 
atacat dezlănțuit de la început, 
supunîndu-1 pe Krajewski unul 
tir continuu. Numărat de două 
ori în ultimul rund șl în vă
dită dificultate, Krajewski a fost 
abandonat de antrenorul său.

Și Virgil Văduva a evoluat 
bine în meciul cu cehoslovacul 
Maree Svoren. pe care l-a în
vins cu o decizie de 5—0.

trimită 
obține 
unani-

care a 
în gala de lă prînz a fost 
Buștean. El și-a folosit 
bine alonja în partida cu 
Umet

5—0.
Azar, oh Unind de-

seară, satisfacțiile 
Zoltan Lunca a în- 
reprezentant al ță-

Paul IOVAN

PE PISTELE
• Cu prilejul unui concurs de 

atletism desfășurat la Havana, 
cubanezul Javier Sotomayor și-a 
adjudecat victoria la săritura în 
Înălțime cu 2,30 m, iar coechi- 
pienx sâu Lazaro Betancourt a 
câștigat proba de triplu-salt cu 
YîM m. In cursa de 200 m. Ro
bert* Hernandez (Cuba) a

DE ATLETISM
cronometrat cu timpul de 20,54.
• Cu prilejul tuiul concurs des- 

' fășurat la Varșovia, atleta polo
neză Agata Kaczmarek a stabilit 
un nou record național în proba 
de săritură în lungime, cu 6.97 m. 
tn proba de aruncarea discului, 
victoria a revenit Renatei Ko- 
towicz — 66,18 m.

U. Ceroiiij
fteari S3

latcțat <c drtia

Vao- 
pe 

in 2b M:<7.
cu 

au sosit 
(R-D.G.) 

Șelkovski

VOLB .

B. T.

FAVORITELE TATONEAZA

coste cu privire la 
mentatorii tnetinâ Ir.să 
că. de data aceas
ta, lupta se va da 
In 4, 
fiind 
men 
titre), 
chen. 
gart și Bayer Le
verkusen (deținătoa
rea Cupei UJ.FJL). 
Ciudat. Werder n-a 

deloc e- 
apelind doar 
portar de re- 
Rollman. cu 
la posibila

protagoniști 
Werder Bre- 
(campioana en 
Bayern Miin- 
VfB Stutt-

a fost serios remaniat : 
Matthăus, Brehme 

Inter), M. Rumme- 
Borussia Dortmund) 

Pfaff (care va lua probabil 
□romul Angliei), au fost trans
ferați Thon (de la Schalke 04), 
Giahammer, Reuter (ambii de 
la Niirnberg) și Johnny Ekstrom, 
suedezul fiind „Importat" de la

ninînnnn.

s

s

!S

B-a expr-.m

echipă finlandeză la

sa...

de 
loc 
Și

o știre de 
Ocean anunță

§

§

fiind urmărită cu deosebit interes de 
mii de spectatori. In final, pe pri- 
s-a clasat Dinamo Moscova la băr- 
Loiniu *79, o

I
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LEONARD
meciul sus-

va reveni p- 
și, ia Atlantic

iNCA UN SPORT- FEMININ

Leceard n fi ctr-gurul boxer cam-
Pion al lumii la pa-

Mteie ore eâ fi de- tru caîegorii a fost
țsfiKsâ '□cb tx'Jrx de Tbomas Heamș. C'eea
caexr^joe seodia; !a— ce. deocamdată. con-
căci ca^ecaru de stituie recordul in
gr tale - PizA aruan acest domeniu...

FESTIVAL AL VOLEIULUI
Un autentic festival al voleiului internațio

nal s-a desfășurat recent in orașul finlar oez 
Saala. din nord-estul tării. Au participat pes
te 200 de echipe din mai multe țări, compe
tiția

bați, < 
femei.

După 
ținut, anul trecut. în 
compania lui Marve- 
lus Hagier Bay Su
gar Leonard, care a 
învins la puncte, 
si-a sărbătorit retra
gerea din activitatea 
Dugiliștică. Era de 
fapt a doua 
retragere oficială, 
după ce eu cîțiva ani 
mai înainte Leonard 
abandonase boxul 
din cauza unei dez
lipiri de retină

Anul trecut, Leo
nard a părăsit totul : 
mănușile, ringul.. 
titlul de camoion 
mondial, unificat, la 
categoria mijlocie !

REINTRĂ I
Șl cînd, iată, uitarea 
își așternuse colbul 
peste laborioasa ac
tivitate pugilistică a 
acestuia, 
peste
Că în noiembrie Le
onard 
ring
City sau la Las Ve
gas, îl va întîlni pe 
canadianul Don La
londe, campion mon
dial WBC la cat. se
migrea. în ioc se 
vor afla titlurile 
mondiale la catego
ria super-miilocie 
(76,203 kg) și cel de 
la semigrea. Dacă 
învinge (si nu este 
eîtuși de puțin ex-

puține 
feminine 
rămase» 
a mai d 
unuL Este 
hocheiul

schimbat 
chips, 
la un 
zervă.
gindul 
retragere a lui Bur- 
denski. La Stutt
gart, antrenorul o- 
landez Arie Han vi
sează departe, opti
mist după reintra
rea lui Sigurvinsson 
(mult timp acciden
tat) și achiziționa
rea. pentru postul 
de .libero*, a iugo
slavului Katanec. 
Două noutăți de 
marcă la Leverku
sen : antrenorul Ri- 
nus Michels, aureo
lat de recenta izbin- 

a selecționatei 
del la .Euro ’88",- și .pun- 
rul* polonez Lesniak, venit 

de la Pogon S2czecin. După vic- 
isupra Borussiei Monchen- 
ch, Michels și-a formulat 
(iile : „Acest 3—1 m-a lă

murit că nu vom viza altceva 
t cîștlgarea campionatului !“.
Miinchen, unde locul 2 de 

anul trecut l-a nemulțumit 
profund pe Jupp Heynckes, lo-

Werder- Bremen (în alb, Saizer) spera 
păstreze titlul

care,Empoli. Destui sînt însă cei 
remareînd că totuși Bayern a 
ieșit în pierdere (inclusiv la 
bani !), adaugă pe lista favori- 
ților șl pe F. C. Koln, formația 
Jui Kohler, Uttbarski și Poulsen. 
Așadar, un start sub așteptări, 
nici o echipă cu maximum de 
puncte (cele invocate au cîte 3), 
o atmosferă de tatonare. „Spiri
tele" încă nu s-au încins...

Ovidiu IOANIȚOAIA ~

iei ed nou
campionat. Est 

de federatiil 
rvezia. Eive- 
.F.G.

TRIATLONUL SPORTIV SE EXTINDE
Triatlonul sportiv iți face loc tot mai vigu

ros între ramurile de sport larg practicate 
în multe țări. Recent, a avut loc la Sofia 
o astfel de competiție, cu înot — 1503 m. 
ciclism — 40 km si alergare — 10 000 m. sere 
s-a bucurat de un frumos «ucces. Pe nrimul 
loc s-a clasat cehoslovacul Tomas Kocar 
timn — 1.57:54. cu aproape opt minute î îain- 
tea suedezului Ma*s Ericsson.

în același timp, la Roth. în R.F. Germania 
un astfel de triatlon a avut distante cu mult 
niai lungi, respectiv 3.8 km. 180 km și un 
adevărat maraton, de 42.195 km. Evident si 
timpii înregistrați au fost mai mari : 8.13-11 
pentru cîștigător, olandezul Axei Koenders, 
respectiv. 40.1)7:35 — cîștigătoarca vest-ger- 
mana Rita Keifman.

Rubrică realizată de Rpmeo VILARA

• In Campionatul U.R.S.S., echipele Dnepr șl Dinamo Kiev din 
nou învingătoare • Un mare turneu pentru copii : „Cupa In
ternațională a Prieteniei", la Rio de Janeiro • Penarol Mon

tevideo va întreprinde un turneu în Europa
REZULTATE înregistrate în 

campionatul U.R.S.S. ; Dnepr — 
Ararat Erevan 3—0 ; Dinamo 
Kiev — Jalghirls Vilnius 3—1 ; 
Sahtior Donețk — Dinamo Tbi
lisi 3—1 : Metalist Harkov — Di
namo Minsk 3—1 ; Kairat Alma 
Ata — Zenit Leningrad 1—1 ; 
Cernomoreț Odesa — Dinamo 
Moscova 1—1. Pe primul Ioc în 
clasament se află 
(din 19 meciuri 
mată de Dinamo 
17 partide).

ÎN PERIOADA

Dnepr cu 28 p 
disputate)ur- 
Kiev — 27 (din

14—24 august.

la Rio de Janeiro se va des
fășura „Cupa Internațională a 
Prieteniei", competiție ce va 
reuni 'peste 50 de echipe de copil 
din 12 țări.

DUPĂ cum anunță corespon
dentul sportiv al agenției Prensa 
r. alina, echipa Penarol Monte
video va întreprinde în cursul 
acestei luni un turneu in Euro
pa. Fotbaliștii din Uruguay vor 
susține mai multe partide în 
Grecia, apoi vor lua parte 
competiția internațională de 
Barcelona.

la 
la
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