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ROMÂNIA -ÎN FRU^TtA IERARHIEI NAWIfl DIN BALCANI
• Primul loc în clasamentele generale, la înot și sărituri,

și o impresionantă salbă de medalii pentru reprezentanții noștri

După trei zile de întreceri, in multe mo
mente pasionante, desfășurate ne două cu
noscute baze sportive din Capitală — Bazi
nul „23 August" si Ștrandul Tineretului — 
Campionatele Balcanice de natație, ediția a 
19-a, au luat sfirșit ieri cu un remarcabil 
succes al reprezentanților României. U- to

tal de 40 de medalii, din care ?1 de aur, 
17 de argint. 2 de bronz — S3 (18—14—1) Ia 
înot ti 7 (3—3—1) la sărituri in apă —, pre
cum fi primele locuri in clasamentele ge
nerale pe puncte la cele două discipline 
olimpice, acesta este frumosul bilanț al 
sportivilor noștri.

ÎNOT: 0 SUITĂ DE REMARCABILE PERFORMANȚE
Dacă dincolo de victoriile în 

sine startul de vineri nu a fost 
atit de... lansat pe cit se aș
teptau suporterii unor campi
oane binecunoscute pretutin
deni, reuniunea următoare a 
adus mult doritele performan
țe de incontestabilă valoare in- 
tei națională. Astfel, rezultate
le anunțate după cea mai ra
pidă probă a înotului, 50 m li
ber, sint printre cele mai bune

CLASAMENT
1. ROMÂNIA 387 p, 2. 

Grecia 308 p, 3. Iugo
slavia 280 p, 4. Bulgaria 
273 p, 5. Turcia 86 p.

sîmbătă. Dinamovistul a plecat 
din bloc-start impecabil, a con
tinuat în forță, intr-un ritm ex
trem de susținut, pentru a se 
impune convingător. El a fost 
creditat, în cele din urmă, cu 
un timp de 22,70, care înseam
nă nu numai un remarcabil re
cord al României, dar și a pa
tra performanță mondială ’88, 
cel puțin conform ultimului top 
internațional alcătuit. Bune 
sint, de asemenea, rezultatele 
următorilor doi clasați, iugo
slavul Kapor si Romeo Maco- 
vei (23,30 — 23,35). „Ștafeta” a- 
vea să fie preluată și dusă mai 
departe de campiona lumii și 
a bătrînului continent. Tamara 
Costache. Ea a înotat în stilu-i 
caracteristic, exploziv, intr-un 
tempo năvalnic, căruia i-a re
zistat doar o altă româncă,

Geo RAEȚCH!

(Continuare in pag. 2-3)

SĂRIKHRHE NOASTRE
AU EXCELAT 

h AMBII! PROBI
Daniela Popa și Ioana Voicu, 

colege de generație (ambele 
sint născute in anul 1972) și 
de echipă națională, și-au dis
putat. sîmbătă, cu o rară dir- 
zenie titlul de campioană bal
canică a senioarelor la plat-

CLASAMENT
1. ROMÂNIA 53 p, 2. 

Bulgaria 42 p, 3. Grecia 
23 p, 4. Turcia 6 p.

PENTRU SPORTIVII ROMANI
• Bilanțul putea fi mai bun, dar s-au opus... arbitrajele!
GDANSK. 14 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Duminică la prmz. în sala Oli
via din localitate s-au disputat 

finalele Campionatelor Europene 
de box pentru juniori, în două 
dintre cele 12 meciuri evoluînd 
și reprezentanți ai țării noas
tre. La categoria cea mai mică

bîndu-și adversarul prin toate 
colțurile ringului. în repriza a 
doua, reușitele tehnice ale lui 
Lunca au fost aplaudate la sce
nă deschisă, o directă de dreap
ta trimițîndu-1 la podea pe 

Beyer. Numărat șl în ultimul 
rund și dominat cu autoritate, 
Beyer a fost declarat, totuși.

Petrică Paraschiv Zoltan Lunca

reținute de statisticieni în a- 
c-est an. Deschiderea a făcut-o 
ur băiat, lonuț Mușat-Haraba- 
giu. primul laureat balcanic do

Trei dintre campioanele balcanice ’88, trei dintre performerele 
înotului mondial : Stela Pura, Noemi Lung, Tamara Costache Ide 
la stingă Ta dreapta) Foto: Nicolae PROFIR

formă, el revenindu-i primei 
sportive la o diferența de 
njimai 1,30 puncte, ceea ce se 
mtîmplă extrem de rar în 
această disciplină a natației. 
Cele două junioare s-au im
pus net în întrecerea... seni
oarelor și dacă ocuparea pri
melor două locuri în cla
sament ne-a bucurat. o și 
mai mare satisfacție ne-a 
fost dată de maniera in care 
au concurat sportivele res
pective. Atit Daniela Popa 
(antrenoare : Viorica Kele- 
tnen). cit și Ioana Voicu (an
trenoare : Melania Triestaru) 
au impresionat încă de la 
primele salturi prin tinuta 
lor elegantă și corectitudi
nea execuțiilor, iar cînd au 
abordat „liberele", au smuls

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag. 2-3)

(semimuscă), toți specialiștii îi 
acordau prima șansă lui Petri
că Paraschiv, mai cu seamă că 
el evoluase excelent in primele 
partide, iar pe adversarul său 
din finală. Istvan Kovacs (Un
garia), îl învinsese chiar în 
acest an de două ori înainte de 
limită. Dar, ureînd pe ring isto
vit în urma unei indigestii care 
l-a chinuit toată noaptea, Pa
raschiv n-a boxat la întregul 
potențial, fiind obligat să se re
cunoască învins la puncte de 
un adversar căruia îi este su
perior.

Nici cel de al doilea boxer 
român calificat în finale, „mus
ca" Zoltan Lunca, n-a reușit să 
cucerească titlul de campion 
continental, dar aceasta nu pen
tru că n-ar fi meritat victoria, 
ci pentru că i-au refuzat-o ar
bitrii. Tinărul nostru pugilist a 
început în forță disputa cu 
Marcus Beyer' (R.D.G.), plim-

spre stupefacția generală. în
vingător la puncte... ! Și astfel, 
delegația tinerilor boxeri români 
încheie participarea la Cam
pionatele Europene cu un bi
lanț lăudabil: șase medalii (tot 
atiți paxticipanți), între care 
două de argint și patru de 
bronz, bilanț sub nivelul pres
tațiilor pe care reprezentanții 
noștri le-au avut pe ringul 
„europenelor" din Polonia.

Iată cîteva amănunte din 
partidele susținute de sportivii 
români sîmbătă. in semifinale. 
Primul care a urcat treptele 
ringului a fost Petrică Paras
chiv (semimuscă). El l-a avut 
ca partener de întrecere pe so
vieticul Kasim Izmailov. Cam
pionul nostru a abordat lupta 
cu multă încredere în forțele

Paul IOVAN

(Continuare în pop a 4-a)

„Cupa Mării Negre" la baschet feminin

ECHIPA ROMÂNIEI (NEÎNVINSĂ)

A CUCERIT TROFEUL
CONSTANȚA, 11 (prin tele

fon). Cel mai important meci 
al turneului internațional de 
baschet feminin dotat cu 
„Cupa Mării Negre" s-a des
fășurat în reuniunea de sîm
bătă, cînd s-au intilnit repre
zentativele României și Polo
niei, neînvinse pîna in aoel 
moment. Victoria echipei noas
tre la un scor conciudent, 72— 
61 (30—35), reprezintă un re

Campionatele Naționale în prinț-planul actualității 

DANIELA SILIVAS SI MARIUS GHERMAN, 
CAMPIONI ABSOLUT) LA GIMNASTICĂ
9 Pe echipe, au ciștigat Petrolul Ploiești (f) 

și Dinamo București (m)
ARAD, 14 (prin telefon). Așa după cum se anticipa, lupta pen

tru desemnarea noilor campioni de gimnastică ai țării la cate
goria maeștri, individual și pe echipe, a oferit spectacole spor
tive demne de toată aprecierea. Dacă în disputa pentru laurii 
de campioni absoluți Daniela Silivaș și Marius Gherman și-au 
impus autoritar superioritatea, întrecerea pe echipe a fost in
teresantă și adesea palpitantă prin echilibrul de forțe, prin în
clinarea balanței cînd de partea uneia dintre favorite, cind de 
partea alteia.

După mai mulți ani de supremație a formației Steaua în 
campionatul masculin pe echipe, in acest an a triumfat Dinamo. 
Succesul a fost determinat, în primul rind, de forma deosebită 
în care s-a aflat, în cele două zile de concurs, cel mai valoros 
component al echipei, Marius Gherman. El a adus puncte pre
țioase în bilanțul general, fiind excelent secondat, cu deosebire 
la „impuse", de Adrian Sandu. Trebuie să facem, de asemenea, 
sublinierea că echipa Dinamo a ciștigat, cu excepția inelelor, 
toate aparatele, desprinzîndu-se în învingătoare sigură mai ales 
la paralele, aparat la care în calculul mediei au intrat 5 note 
foarte ridicate : 9,90; 9,90, 9,80 ; 9,70 ; 9,65. Și nu e lipsit de 
importanță să menționăm că, din nou, Nicușor Pascu și-a eta
lat clasa sa certă la bară fixă, probă în care a fost notat cu 
10 în reuniunea de sîmbătă după-amiază. Componența noii cam
pioane a țării este următoarea : Marian Colăccl, Nicușor Pascu, 
Marian Stoican, Adrian Sandu, Nicolae Bejcnaru și Marius

Constantin MACOVEI

ATLETA IOLANDA O ANTĂ-
NOU RECORD LA 400 m
© in ansamblu, rezultatele au fost 

sub așteptări
PITEȘTI, 14 (prin telefon). Campionatele Naționale de atletism 

au continuat pe stadionul din Pitești. întrecerile au oferit unele 
dispute interesante, dar. în general, rezultatele înregistrate sint 
departe de ceea oe se aștepta de la acest cel mai important con
curs intern al sezonului 1988.

Din fericire, au existat și unde performanțe de valoare, intre 
care, spre exemplu, amintim noul record național înregistrat pe 

400 m de Iolanda Oanță (Rapid) cu timpul de 50,55 s. Pe locurile 
următoare : Camelia Jianu (IEFS) 52,60 s — campioană de tine
ret și Daniela Gămălie (Rapid) 52,70 s. La aruncarea suliței fe
mei. t.înăra Aurica Bujniță (Dinamo) a ciștigat titlul național de 
senioare și de tineret cu o performanță promițătoare: 63,22 m. 
Pe locurile următoare : Cristina Dobrinoiu (Muscelul C Lung) 

58,00 m și Eva ZOrgo-RaduIy („U“ IMMR Cluj-Napoca) 56,12 m.
-n celelalte probe au fost consemnate rezultatele : 400 m.g. (fe

mei): Nlcolcta Căruțașu (Dinamo) 53,88, Alina Buliuși (CSM Uni
versitatea Craiova) — campioană de tineret 56.64. Camelia Jianu 
(IEFS) 56,67. La 400 m.g. băieți a eîștigat detașat dinamovistul 
Mugur Mateescu (recentul medaliat cu argint la C.M. din Canada) 
51,21, Dan Șipoteanu (Fainii Constanța) 52,22, Constantin Popescu 
(Dinamo) 53,18, Triplusalt : Mihai Bran (Știința CFR Bacău) 
16,67, Lucian Sfia (Voința) 16,32, Cătălin Barbu (Victoria) 
campion de tineret 16.09. Ciocan : Nicolae Bîndar (Metalul) 71.86 

m, Albert Meheș (CSM Universitatea Craiova) 68-90, Eleodor Roș
ea (CSM Universitatea Craiova) — campion de tineret 66,48 m.

Romeo VILARA

zultat remarcabil, deoarece e- 
chipa Poloniei (oare a partici
pat la Turneul preolimptc din 
Malaysia) are o eeitâ valoare 
internațională.

Partida a început in nota de 
dominare a jucătoarelor polo
neze, foarte robuste și cu o 
talie deosebită (majoritatea 
avînd în jur de 1,90 m). Da
torită acestui avantaj, ele au 
dominat în prima repriză 
lupta sub panouri, recuperînd 
multe mingi și Lructificîndu-le, 
astfel că la pauză ele erau 
în avantaj pe tabela de scor. 
La reluare, echipa României 
a oferit o cu totul altă față. 
Datorită introducerii în teren 
a Paulei Misăilă (ea a făcut 
un joc excepțional, cu acțiuni 
individuale de toata frumuse
țea), care a impus un ritm 
alert jocului, impulsion îndu-și 
în permanență coechipierele, 
prin punctele realizate de 
Melania Marina (la acest tur
neu a dovedit că este cea mai 
bună jucătoare-centru din 
țară), ca și prin reușitele 
Aurorei Dragoș și. mai ales, 
ale foarte tinerei Laura Nițu- 
lescu (omniprezentă sub pano
uri și care a punctat in mo
mentele cheie), baschetbalis
tele noastre au izbutit nu nu
mai egalarea, dar și desprin
derea decisivă : 42—41 (în min. 
27), 47—43 (29), 55— 48 (33),
60—50 (35), 67—53 (38). Victo
ria team-ului României este 
cu atit.mai valoroasă cu cit ea

Nicoleta ALDEA

(Continuare în pag. 2-3)

(Continuare în pag. a 4-a)
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BE ZIUA PRESEI ROMÂNE AUTOTURISMELE OLTCIT Șl ARBITRII DE RUGBY S
IN „RALIUL

Sărbătorim la fiecare 15 august „Ziua piesei române", 
udjcind astfel un binemeritat omagiu acelui număr de în
ceput a! prestigiosului cotidian de astăzi, contribuției sale 
remarcabile, din anii care au urmat, la conștientizarea, 
mobilizarea și unirea tuturor forțelor progresiste în lupta 
pentru împlinirea idealurilor de dreptate socială și libertate 
națională nutrite de veacuri de poporul român.

15 august 1931, zi-simbol pentru toți cei care ne desfă
șurăm activitatea pe tărimul „mass-mediei". lucrători din 
presa scrisă și audio-vizuală. La această dată a apărut, în 
condițiile grele ale ilegalității, primul număr , al ziarului 
Partidului Comunist Român, „Scînteia", act cu semnificații 
adinei și puternic ecou în rîndul maselor largi populare.

Omagiem, totodată. în această zi, contribuția valoroasă pe 
casg întreaga noastră presă comunistă a avut-o, după actul 

.istijțîigi de la f23 August 1944, și o are. in acest timp de avînt 
fără’precedent. mai cu seamă în epoca de glorioasă storie 
revoluționară inaugurată de Congresul al IX-’.ea.
la propagarea cuvîntului partidului în mase, 
la afirmarea concepției revoluționare despre lume și so
cietate, a principiilor comuniste de muncă și viață. la 
oglindirea marilor înfăptuiri ale poporului nostru — strîns 
unit în jurul partidului, al secretarului său general, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU. ctitorul unei epoci de aur 
în istoria patriei —, la stimularea energiilor creatoare ale 
națiunii, la formarea omului nou. co -.tructor conștient al 
celei mai drepte societăți, al destinului său comunist.

Sărbătorim ziua presei într-o atmosferă de vie efervescentă 
politică și ideologică lntr-un moment puternic marcat 
de înflăcărată emulație, de avîntul și entuziasmul cu care 
colectivele de oameni ai muncii întîmpină marea sărbătoare 
de la 23 August prin fapte de autentic eroism în activita
tea de producție și creație, cu hotărîrea de a îndeplini in 
avans sarcinile ce le revin din marile obiective stabilite 
de Congresul al XIII-lea șl Conferința Națională ale parti
dului, din tezele, orientările și indicațiile de inestimabilă 
valoare teoretică și practică conținute în Expunerea to
varășului Nicolae Ceaușescu cu privire la unele probleme 
ale conducerii activității economico-sociale, ale muncii ideo
logice și politico-educative, precum și ale situației interna
ționale, din 29 aprilie a.c.

Sărbătorim ziua Presei cu conștiința că și noi. cei ce 
lucrăm în domeniul informării și formării opiniei publice, 
avem înalta datorie patriotică și politică de a contribui și 
mai substanțial la dezvoltarea conștiinței socialiste a ma
selor, la unirea eforturilor întregului popor pentru înfăp
tuirea politicii interne și externe a partidului și statului 
nostru, la promovarea spiritului revoluționar, la perfecțio
narea întregii activități sociale, la afirmarea principiilor 
eticii și echității socialiste, la formarea omului nou. „Pre
sa, radioul, televiziunea, cinematografia, în general toate 
mijloacele noastre de informare și de educație trebuie să-și 
perfecționeze activitatea, să o axeze într-o măsură mai 
mare pe problemele generale ale dezvoltării patriei, ale 
activității politico-educative de ridicare a nivelului gene
ral de cultură al întregului popor", sublinia secretarul ge
neral al partidului în Expunerea de la 29 aprilie.

în aceste comandamente ne regăsim și noi, ziariștii spor
tivi, cu datoria de onoare de a ne îndeplini la nivel su
perior misiunea de educare a tineretului sportiv al patriei, 
a milioanelor de practieanți ai exercițiului fizic, de a con
tribui — cu devotament și profesionalitate — la afirmarea 
acestui mijloc educativ-formativ în viața societății noas
tre, la creșterea prestigiului sportului de performanță româ
nesc în arena internațională.

ÎNOT: 0 SUITĂ DE REMARCABILE PERFORMANȚE
(Urmare din pag. 1)

Livia Copariu. Sosire In aceas
tă ordine, emoții pînă la con
firmarea... verdictului crono- 
metrelor. Și apoi, satisfacție: 
25,50 pentru ploleșteancă, 25,70 
pentru sibiancă, a doua și, res
pectiv, a cincea performanță a 
anului internațional, din cele 
cunoscute la această oră. Dacă 
în cazul Liviei e vorba de un 
record personal, în ce o pri
vește pe Tamara timpul de a- 
cum este egal cu acela al pri
mului său record al lumii, din- 
tr-o zi de iunie ’86.

Respectînd ordinea cronolo
gică a curselor din a doua zi, 
se cuvine remarcat faptul că 
și următorii doi campioni au 
fost aleși dintre sportivii noș
tri, atît Flavius Vișan cît și 
Livia Copariu lmpunîndu-se 
clar, primul cu nou record al 
Jocurilor Balcanice (56,04), la 
„sută" fluture. Foarte tînăra 
Diana Ureche (nici 14 ani îm
pliniți) s-a clasat a patra. La 
400 m liber, după victoria bul
garului Koceanov, O nouă 
„dublă- româneasca. Lupta s-a 
dat, firește, între băimărencele 
Stela Pura și Noemi Lung, dis
tanțate rapid de restul concu
rentelor. La fel ea la Stras
bourg. la C.E., unde urca pe 
podium, Stela a avut în final 
avans, cu rezultat de top 
(4:12,55), nici timpul colegei 
sale nefiind de neglijat — 
4:14,42. Un succes pentru Gre
cia, prin Papanikolau, la 100 m 
spate, iar apoi altă cursă re
marcabilă, de această dată fă
cută de Anca Pătrășcoiu, care 
a coborît sub un minut și trei 
secunde, mai exact la 1:02,96, 
al șaselea rezultat mondial ’88 
pentru dinamovista bucureștea- 
nă, generator de speranțe. Ar
gintul a revenit brâilencei A- 
lexandrina Croitoru, în 1:05,65.

Brasul ne-a adus o reală, 
plăcută surpriză, pentru că, tre
buie să recunoaștem, cine ar 
fi cutezat să anticipeze o iz- 
bîndă românească în acest pro
cedeu, deficitar la noi 7 Dar, 
dacă la băieți totul a rămas în 
limitele... firescului (a cîștigat 
bulgarul Bogomilov), lovitura 
de teatru s-a produs în proba 
feminină pe 200 m. înscrisă în 
ultimul moment In competiție, 
Marina Miclea nu se afla 

(...normal) între primele la în
toarceri. Pe ultima lungime de 
bazin dinamovista avea să re
facă însă centimetru cu cen
timetru, ridicînd spectatorii în 
picioare și atingînd cea dinții 
placa, într-o sosire electrizan
tă. Sînt lesne de înțeles lacri
mile de bucurie ale Inimoasei 
sportive... Extrem de limpede, 
cu record J.B. (3:49,25), timp 
de ridicată competitivitate, vic
toria cvartetului Luminița Do- 
brescu, Tamara Costache, Livia 
Copariu, Stela Pura, la 4x100 
m liber, și, în fine, prezență 
pe podium pentru ștafeta bă
ieților.

CEA DE A TREIA — ȘI 
ULTIMA — REUNIUNE a 
debutat asemenea celor an
terioare, adică cu înotători 
români în prim-planul dispu
tei. A fost cazul „reginei" pro
belor, suta liber, în care 
Tamara Costache si Livia 
Copariu au pornit puternic, 
au întors simultan, finișul 
mai bun fiind al Liviei, cîș- 
tigătoare cu 56,8 în vreme 
ce colega 6a. medaliata cu 
bronz în această cursă la C.E., 
a atins peretele după 57,53. A 
treia, bulgăroaica Kavard- 
jkova — 58,0. întrecerea mas
culină a revenit iugoslavului 
Kapor, în 52,79.

Pentru pijma parte a to
purilor mondiale este un alt 
rezultat, consemnat la 200 
m fluture. Stela Pura a luat 
cursa pe cont propriu, inche- 
ind-o în 2:12,14. record al com
petiției, a pasea perfor
manță a anului. în urma ei 
au yenit mai tînăra Corina 
Dumitru, cronometrată în 
2:15,7 (trei secunde mai repe
de pentru brașoveancă față de 
recentele C.E. de Juniori, 
unde a cucerit bronzul), și 
Rusaki, din Grecia — 2:17,33. 
La băieți, decizie Ia sosire, de 
Partea grecului Griniazakis, 
mai iute cu circa cinci ze
cimi decît Flavius Vișan 
(2:03,33—2:03,80).

De toată frumusețea B-a do
vedit „duelul" protagoniste
lor de la 200 mix.t. Numele 
lor: Noemi Lung și Anca 
Pătrășcoiu. O dispută din
tre acelea care se uită greu, 
cu Anca în frunte după două 
procedee, cu Noemi reechi-

S-a încheiat „Raliul Boe- 
miei ’88“ — etapă în Campio
natul European —, la startul 
căruia s-a aflat și echipa 
Oltcit din tara noastră. Am 
solicitat, telefonic, citeva a- 
mănunte referitoare la com
portarea automobiliștilor de 
la inginerul șef al întreprin
derii craiovene, ing. Șilian An
drei. conducătorul delega
ției. Raliul' a pornit și s-a 
încheiat Ia Mlada Boleslav, 
de fapt ..leagănul" autoturis
mului Skoda. A avut 1.056 km. 
și s-a desfășurat în trei eta
pe, cu două regrupări". A fost 
greu ? Da, a fost unul din
tre acele raliuri dificile care 
solicită mult mașinile și mă
iestria echipajelor. Nu în
tâmplător din cele 80 mașini 
care au luat startul, au ter
minat cursa doar 50". Repre
zentanții noștri cum s-au 
comportat ? „Au fost patru e- 
chipaje (Cojocaru — Pop. 
Bușulescu — Bucur, Duval — 
Prună, Savu — Hie), dar.„ șase

DANIELA SILIVAȘ Șl MARIUS GHERMAN, CAMPIONI ABSOLUȚI LA GIM
(Urmare din vag. 1)

Gherman. Pregătirea gimnaștilor 
a fost asigurată, la Centrul na
țional de la Reșița, de antreno
rii Dan Grecu (coordonator), 
loan Albu și Ștefan Hărgălaș. 
Iată primele 3 clasate : 1. Dina
mo București I 290,65 p, 2. 
Steaua București 288,65 p, 3. 
Dinamo București II 281 p.

în campionatul feminin, favo
rite porneau formațiile care a- 
veau cite două reprezentante în 
lotul olimpic. Și acestea erau 
Petrolul Ploiești, C.S.S. II 
Steaua și Dinamo București, 
dar erau luate in calcul și e- 
chipe precum C.S.S. Cetate 
Deva și C.S.S. Triumf Bucu
rești (cu cite o sportivă în lot). 
Printr-o judicioasă hotărîre a 
federației de specialitate, com
ponentele lotului reprezentativ 
au evoluat împreună, chiar 
dacă fiecare gimnastă puncta 
(evident) pentru clubul din

Jibrînd grajie brasului și 
cu hotărârea lăsată pe sea
ma bazinului de craul. Băi- 
măreanca a cîștigat Pe ul
timul braț, cu două zecimi 
mai... încet fiind creditată di
namovista. dar pe noi ne sa
tisface timpul amîndurora. 
din moment ce 2:16,2, res
pectiv 2:16,4 înseamnă a 
patra și. respectiv, a cincea 
înregistrare în ’88. în dis
puta masculină, talentatului 
sportiv elen Papanikolau i-a 
ținut ritmul brăileanul Ma
rian Satnoianu. Record bal
canic al primului (2:05,69). re
cord național de Juniori al 
românului (2:08,98).

Și a urmat măsurarea for
țelor în probele-maraton din 
înot. Pe 800 m. Stela Pura 
nu putea pierde. Nici nu a 
pierdut ! Mai mult, din nou 
..dublă" românească (și- 
maramureșeană), a, doua cla- 
sindu-se Carmen Bodiu. La 
1500 metri, victorie a bulgaru
lui Petrov, înotătorii noș
tri ocupînd pozițiile a cin
cea și a șasea.

Trei dintre cele mai bune 
înotătoare de la noi (și nu 
numai). Anca Pătrășcoiu, 
Livia Copariu, Luminița Do- 
brescu, cărora li s-a adăugat, 
pentru bras, Viorica Ma
rin. au încheiat printr-un

SĂRITOARELE NOASTRE AU
(Urmare din pag. 1)

și ropote de aplauze prin înal
ta tehnicitate a săriturilor 
cu .coeficienți de dificul
tate ridicați, pentru care au 
și primit punctaje majore. Da
niela Popa, de pildă, a fost 
răsplătită cu 67,20 p Pentru 
dublu salt și jumătate contra 
— în echer, cu 64,80 c pentru 
dublu salt în echer din «tind 
în mîini, jar Ioana Voicu a 
primit cel mai mare punctaj 
al concursului — 68,85 — 
pentru dublu salt și Jumătate 
contra-grupat. Mai bună la 
salturile din stînd în mîini
în echilibru. Popa a realizat 
un ușor avantaj de puncte 
față de Voicu, pe care însă îl 
putea pierde din cauza execu
ției nu Prea reușite a dublu
lui salt și jumătate — răstur-

BOEMIEI ’88“
mașini Oltcit. două dintre 
acestea fiind oferite unor pi- 
loți cehoslovaci. Welinger 
s-a clasat in prima treime a 
clasamentului final general, 
ceea ce este foarte bine ți- 
nind seama de capacitatea
mașinii față de celelalte din 
Cehoslovacia, R. D. Germa
nă, Austria, Belgia, R. F. Ger
mania. Franța ș.a., Reichman 
s-a răsturnat și a abando
nat. Bună, aPreciem, com
portarea echipajelor noastre 
care au terminat toate raliul, 
ocupînd locul III pe echipe de 
uzină și în clasamentul pe 
țări, după reprezentanții 
Cehoslovaciei, care au con
curat pe mașinj Skoda". 
Deci, ce impresie au lăsat 
mașinile noastre ? ,,Oltcit-ul 
a plăcut foarte mult, ceea ce 
confirmă bunele aprecieri Ia 
adresa automobilului românesc, 
exportul acestuia, in continuă 
creștere, pe această piață".

(M. FERRARINI).

care face parte. S-au asigurat, 
în acest fel, în primul rind, 
calitatea ridicată a spectacolu
lui sportiv, apoi o mai lesni
cioasă urmărire a fet^Jgr in
tr-un concurs atît d^impor- 
tant. Victoria finală a fost' re
purtată, pe deplin meritat, de 
echipa Petrolul Ploiești (care a 
beneficiat de aportul Celestinei 
Popa și Gabrielei Gheorghe, în 
formă remarcabilă, bine susți
nute și de celelalte 4 compo
nente ale formației : Gabriela 
Eftemie, Mihaela Ardeleanu, 
Oana Liviu și Camelia Mîndri- 
cel), din nou învingătoare într-o 
finală de campionat ... după 17 
ani. Orașul „aurului negru" 
face încă o dată dovada pro- 
fesionalității antrenorilor ce-și 
desfășoară activitatea la Petro
lul, și ne referim la Leana 
Sima, soții Rodica și Aurel 
Lazăr, Lucian Mazilu și Rodica 
Cheșa...

Eugenia Golea și Augustina 
Badea au asigurat locul secund 

alt 6ucces această a 19-a 
ediție a Balcaniadei, ștafeta 
de 4 X 100 mixt a României 
fiind înregistrată în 4:19,02, 
față de 4:25,74 al medaliatei cu 
argint. Bulgaria. Ultimii lauri 
au revenit cvartetului mascu
lin elen — 3:52,87.

SIMBATA

50 m L — masculin :
1. IONUȚ MUSAT-HARABAGIU 
(România) 22,70, record național ;
2. M. Kapor (I) 23,30 ; 3. B. Ma-
covei (R) 25,35 ; feminin — 1.
TAMARA COSTACHE (România) 
25.50 ; 2. Livia Copariu (R) 25,70 ;
3. Rumiana Kavardjkova (B)
26,39 ; 100 m FI — mase. ! 1.
FLAVIUS VIȘAN (România) 56,04, 
rec. J. B ; 2. T. Griniazakis (G) 
56.75 ; 3. T. Rezmanj (I) 57,03... 
6. C. Ponta (R) 57,73 ; feminin —
1. LIVIA COPARIU (România) 
1:02,85 • ’ Ginka Stoianova (B) 
1:01.10 : 3. Eli Roussaki (G)
1:04.2a : 4. Diana Ureche (R) 
1:04.40 401 m L — mase : 1. Va
lentin Koceanov (B) 4:00.50 ; 2.
N. Macen (I) 4:02,02 : 3. J. Bucar 
(I) 4:04,48 ; 4. Al. Moldoveanu
(R) 4:06,99... 9 B. Nan 4:14.93 ; 
tem — 1. STELA PURA (Româ
nia) 4:12,55, rec. J. B. ; 2. Noemi 
Lung (R) I :14,42 ; 3. Adriana Bo
risova (B) ; 4:24,19 ; 100 m S — 
mase : 1. Babis Papanikolau (G) 
59,04 : 2. F. Vukadin (I) 59,32 ; 3. 
E. Malamas (G) 59,32 ; 4. L. Ni- 
colescu (R) 1:00,40 ; 5. M. Crișan 
(R) 1:00.60 ; fem — X. ANCA PA- 
TRASCOIU (România) 1:02,96 ; 2, 
Alexandrina Croitoru (R) 1 :05,65; 
3. Daria Alauf (I) 1:07,20; 200 m B 
— mase : 1. Liubomir Bogomilov

EXCELAT ÎN AMBELE PROBE
nat grupat (exercițiu față 
de care se pare că are un a- 
devărat complex). Nu-i mai 
puțin adevărat că șl Voicu nu 
a primit puncte prea multe 
perțtru salturile din stînd 
tn mîini. deoarece ea face 
mai degrabă o trecere prin 
poziția respectivă, defecțiu
ne «lire îi limitează șansele. O 
notă bună pentru intrările în 
apă ale ambelor sportive, ab
solut perpendiculare 5! u- 
neori chiar fără stropi, ceea 
ce, desigur, influențează 
mult opinia arbitrilor. Din
tre oaspete, sportivele bul
gare au ținut pasul doar la 
impuse, programul lor de să
rituri libere (cu coeficienți 
modești) nepermițîndu-Ie să 
pericliteze pozițiile fruntașe 
ale sportivelor roi-.âne.

• Marți 16 august, o reu 
„cavalerilor fluierului"

Paralel cu pregătirile echi
pelor divizionare de rugby 
pentru noul sezon competițio- 
nal, iată o preocupare simila
ră o au și arbitrii. Cei din 
Capitală (în majoritate în evi
dența federației de resort) pot 
fi întîlniți aproape zilnic la 
antrenamente de pregătire fi
zică, în dorința de a face față 
apropiatelor partide la care vor 
oficia. Pe Parcul Copilului 
i-am întîlnit pe Mircea Vătui 
și Viorel Popescu, la „Tinere
tului" pe Gheorghe Muști u și 
Vasile Ionel, Ia „Olimpia" pe 
Florian Dudu, Marcel Galanda 
și Constantin Drafta, pe 
^Steaua" pe Ștefan Rădulescu 
și M. Sabin etc. în aceeași mă
sură — sîntem informați — se 
pregătesc și arbitrii din Iași, 
Constanța. Brașov și Buzău.
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pentru clubul lor, C.S.Ș. 2 
Steaua, după o luptă extrem de 
echilibrată cu reprezentantele 
Devei, dintre acestea din urmă 
detașindu-se net marea cam
pioană care este Daniela Sili- 
vaș, insuficient ajutată, însă, de 
colegele ei de club pentru ob
ținerea unui rezultat șl mai bun 
în întrecerea pe echipe. Clasa
ment : 1. Petrolul Ploiești
191,40 p, 2. C.S.Ș. 2. Steaua 
190.225 p, 3. C.S.Ș. Cetate Deva 
189,825 p. 4. C.S.Ș. Triumf Bucu
rești 189.350 p, 5. C.S.Ș. 7 Di
namo 188,925, 6. C.S.Ș. Onești 
188,775 p.

Daniela Silivaș s-a revanșat, 
în schimb cu brio In disputa 
individuală. Celor două note 
maxime de la „impuse" ea 
le-a adăugat sîmbătă seara alte 
4 notări excelente : 10 la sări
turi, 9,925 p la paralele 9,90 la 
bîrnă și 10 la sol. Daniela Sili
vaș a dominat cu deosebită au
toritate această ediție a cam
pionatelor (s-a distanțat la pes-

(B) 2:24.55 ; 2. G. Drabas (G)
2:25,91 ; — N. Fokianos (G)
2:27.76 ...6. L. Bay (R) 2:33,27... 
10. C. Cosma 2:45,92 ; fem — 1. 
MARINA MICLEA (România) 
2:43,55 ; 2. Dorotea Bralici (I)
2:43,70 . 3. Ivanova Ivelina (B)
2:43,90 ; ...5. Viorica Marin (R) 
2:45,21 ; 4 x 100 L — mase : 1. 
Bulgaria 3:29,34 ; 2. România
3:32,10 : 3. Iugoslavia 3:32,36 ;
fem : 1. ROMANIA 3:49,25 rec. 
J. B. ; 2 Bulgaria 3:57,49 ; 3.
Grecia 4:00,53,

DUMINICA
100 m L — fem : 1. COPARIU 

56 8: 2. Costache 57,53; 3. Kavard
jkova (E) 58,0; mase — 1. Kapor 
(I) 52.79 ; 2. Koceanov (B) 52,90 ; 
3. T. Murat (T) 53,35... 8. Maco- 
vei 54,.; ; 9. Mușat 54,43 ; 200 FI 
fem — PURA 2:12,14 rec. J. B. ;
2. Corina Dumitru 2:15,7 ; 3. Rou- 
saki (G) 2:17,33 ; mas. — 1. Gri
niazakis (G) 2:03,33 rec. J. B. ;
2. Visan 2:03.80 ; 3. D. Alfatzis 
(G) 2:05.63... 5. Nicolescu 2 :09,4; 
200 M — fem : 1. LUNG 2:16,20 ; 
2. Pătrășcoiu 2:16,4 ; 3. Stavrou- 
laki (G) 2:26.16 ; mase : 1. Papa- 
ni kola;: :G> 2:05,69, rec. J. B. »
2. Marian Satnoianu '2:08,98, rec. 
junior ; 3 Kandris (G) 2:09.70... 
6. Ponta 2:11.9 ; 800 L f — 1. 
PURA 8:44,26 ; 2. Carmen Bodiu 
8:50? • 3 Boris-va (B) 9:05,82 ;
1500 L m — 1. Petrov (B) 16:04,5 ;
2. Webb (G) 16:07,8 ; 3. D. Teso- 
vici (P 16:17.5 ; ...5. Al. Moldo
veanu 16:29,7 ; 6. E. Nan 16:32.3 ; 
4 X 100 M — fem : 1. ROMANIA 
4:19,02 : 2. Bugaria 4:25,74 ; 3. Iu
goslavia 4:28,81 ; mase. : I. Gre
cia 3:52,87 ; 2. Iugoslavia 3:53,90;
3. Bulgaria 3:54 2 ; 4. România 
3:59,08.
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Clasament — platformă se
nioare : L DANIELA POPA 
(România) 420,65 p, 2. Ioana 
Voicu, (România) 419,35 p, 
3. Boiana Aleksandrova (Bul
garia) 365 p, 4. Stanka Gheor- 
ghieva (Bulgaria) 338,80 p, 5. 
Sotiria Mlhpilidoy (Grecia) 
281.50 p. 6. Despina Kollia 
(Grecia) 275,20 p, 7. Zeycan 
Ustuner (Turcia) 192,70 p ; în 
afară de concurs : Elisabcta 
Kopatz 384,15 p.

O desfășurare aproape iden
tică a avut, ieri, proba femini
nă la trambulină — 3 m. Ju
nioara Luana Ciufuligă și Ilea
na Pîrjol (născută în 1968) și-au 
disputat titlul balcanic de la 
prima și pînă la ultima săritu
ră, fiecare dintre ele executând 
salturi, care de care mai spec
taculoase, și manifestîndu-și 
ambiția de a ieși victorioase. Â 
cîștigat Luana Ciufuligă, aflată 
la prima ei victorie într-un
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la „CUPA VICTORIA"
Sîmbătă și duminică, stadionul Giulești din 

Capitală a fost gazda unei atractive competiții 
fotbalistice, „Cupa Victoria", la startul primei 
sale ediții aliniindu-se patru divizionare A : Uni
versitatea Craiova, F.C.M. Brașov, Rapid și Vic
toria.

Cele patru partide care au avut loc au satis
făcut. în bună măsură, așteptările spectatorilor, 
mai cu seamă că în două dintre ele au fost 'nt*

SÎMBĂTĂ ---------------------------------

A REVENIT ECHIPEI RAPID
cesare loviturile de la 11 m pentru stabilirea in- 
vingătoarei. momente t'ăite din Plin de cei pre- 
zenți. Finalmente, ciștig de cauză a avut echipa 
RAPID, care s-a impus in ..finala mare" jn fața 
formației Victoria, in timp ce „finala mică" a 
revenit echipei F.C.M. Brașov, parteneră fitndu-i 
Universitatea Craiova.

Iată amănunte de la cele patru întâlniri :

--------------- DUMINICĂ ----------------

I
I
I
I
I
I

Căldură caniculară la ora 
meciului de deschidere din 
prima zi a „Cupei Victoria". 
In tribune au fost însă circa 
10 000 de iubitoțj ai fotbalului.

I
1
I

RAPID — F.C.M. BRAȘOV 
3—1 (1—0). Victorie meritată 
a giuleștenilor, după un 
meci influențat de căldură, 
dar și de ratări cît roata ca
rului, inacceptabile pentru 
jucători de Divizia A. Au
tori : Șt. Popa (min. 13). Bar
bu (min. 23, după un dribling 
spectaculos, șut defectuos), 
Damaschin II (în același mi
nut, singur cu portarul, șut 
în transversală", de la 10 
m). Drăgan, de la F.C.M. 
(min. 25, șut Peste poartă, de 
la 7 ml!). Primul gol l-a 
marcat AUGUSTIN, în min. 9, 
care a șutat, mingea l-a lovit 
pe... Goanță și l-a păcălit pe 
Santa, iar în min. 41, dgan a 
trimis în „transversală". După 
pauză, mai multe goluri : AU
GUSTIN (min. 61, dar din of
said, nesemnalizat de tu- 
șicrul P. Ionescu), AVĂDANEI 
(min. 64) și GOANȚĂ (min. 67, 
gol spectaculos, sub „trans
versală"). Multe cartonașe 
galbene (Caciureac, Rada. 
L. Ilie și Cigan) și două roșii 
(Barbu și Matei). Arbitrul 
D. Petrescu a condus for

Toader — 
Rada. Tă- 
Șt. Popa, 
Augustin, 

pauză

I
I
I

mafiile : RAPID : 
Marinescu. Matei, 
nașe — I. Lucian, 
Balaur, Goanță - 
Damaschin II. După
au mai iucat : Barba, Al. Dră
gan, Simion, Ciolponea ; 
F.C.M. : Șanta — Comănies- 
cu (accidentat — min. 13 
Andrași), Șulea, Naghi, Gher- 
gu — V. Ștefan. Caciureac, S. 
Drăgan — Cigan, Terheș, 
Barbu. Au mai fost folosiți 
dnoă pauză : Patru. Pîrvu, A- 
vădanei. Bucur, Selimeși.
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MECIURI DE VERIFICARE, CUPE
INTER SIBIU — STEAUA 

BUCUREȘTI 1—2 (1—1). Meciul 
s-a disputat sîmbătă în fața u- 
nor tribune arhipline. Aa în
scris : Majaru (min. 30), res
pectiv Iovan (min. 15) si Ba- 
lint (min. 79). INTER : V. Mar
cel — Laurențiu, Co tor a, Ene, 
Dobrotă — B. Popescu, Majaru, 
Jurcă — C. Zamfir, Radu II, 
Cașuba (au mai jucat Alexa, 
Boar, Văsîi, Ciobanu, Șoarece); 
STEAUA : Lung — D. Petrescu, 
Cireașă, Iovan, Ungureanu — 
Bălan, Rotariu, I. Dumitrescu, 
Hagi — Lăcătuș, Pena tau mai 
fost folosiți : Liliac Bunaciu, 
Măstăean, Stan, Balint, Lasconi, 
Cojocaru).

F. C. FARUL CONSTANTA 
— PETROLUL PLOIEȘTI 6—1 
(0—0). Unicul gol al partidei 
a fost înscris de O. Grigore în 
min. 70. Proaspăta divizio
nară A a utilizat următorul 
„11“ : Răuță — Băjenaru, 
Dorobanțu, Dinu, Cămui — 
Petcu, Popovici, Bîrbora, Ne- 
delcearu — Tufan, Popa. Au

ticial, o 
it, că-
i pers- 
condiba

demon- 
ași re- 
care i-a 
cese in- 
ar fi în- 

fi exe- 
îguranță 
Jt și jU- 

grupat, 
icte do- 
i notăm 
t pregă- 
Melania 
icuroasă 

reușită 
sale. Pe 
Stanka 

, iar po- 
în mod 

ihailidoy 
alent.

Clasament — trambulină 3 m 
senioare : 1. LUANA CIUFULI- 
GA (România) 491,70 p, 2. 
Ileana Pîrjol (România) 490.45 
p, 3. Stanka Georgieva (Bul
garia) 440,70 p, 4. Sotiria Mi- 
hailidoy (Grecia) 379,05 p, 5. 
Boriana Alexandrova (Bulgaria) 
376,40 p ; în afară de concurs : 
Ionica Tudor 440,95 p.

Ieri dimineață, a fost 
rindul reprezentanților Bul
gariei să domine o probă, 
trambulină 3 m, Învingător 
fiind Valentin Kolev, ace
lași care cîștigase titlul bal
canic și în 1986, la Sofia. Ko
lev și colegul său Aleksandr 
Naidenov s-au impus cu 
deosebire la salturile libere, 
ale căror coeficienți ridi
cați de difjcultate au con
stituit atuuri decisive. Ca 
să nu mai vorbim de maniera 
de execuție, detenta fiind, 
de exemplu, impresionant de

VICTORIA — UNIV. CRA
IOVA 7—6 (0—1. 1—1). după 
penal tyuri.

Al doilea meci, cu umbră pe 
a fost mai 
disputat. Cra- 

o primă 
au con- 

prin

terenul, 
mai 

au făcut 
reușită și 
pauză cu 1—0.

a transfor- 
Loviturile de deParta- 
A. Popesen — ratează.

tot 
frumos, 
iovenii 
repriză 
dus la 
golul marcat de CIUREA. din 
11 m, in 
tul asupra 
se îndrePta 
venită din 
lentul șut 
în min. 7, șutase în bară, tot 
de la distanță, C. Solomon. 
După pauză, multe modificări 
în formații. joc echilibrat. 
Victoria a egalat tot din pe
nalty, in min. 76. cînd Dican 
a fost faultat ta careu de Mă- 
năilă și CORAȘ, 
mat.
iare :
Laiș — apără Crișan, Ctarea, 
Țîră și Badea transformă. To
polinschi și Cioroianu trans
formă si ei. dar după repeta
rea loviturilor, transformă 
apoi Coraș. Geolgău, Zare, 
Bica și Dican. apără Pavel lo
vitura la Mănăilă. transfor
mă Cojocaru și Victoria cîș- 
tigă cu 7—6. Arbitrul V. Ale
xandru a condus formațiile : 
VICTORIA : Nițu — Bălan. 
Mirea. Zare. Ursa — Coraș, D. 
Daniel, C. Solomon. Ursea — 
Culcear, Damaschin I. După 
pauză au mai jucat: Pavel, 

- ‘ Topolinschi.
UNIV. : 

Popes cn. 
min. 

Mănăilă
Badea,

min. 27, la faul
tai Bîcu, care 
spre mingea re- 
bară la exce- 
al lui Badea.

Laiș, Cojocaru, 
Țîră. Uleșan, Dican ; 
Gherasim — A. 
Săndoi (accidentat 
16 Zamfir). Irimescu, 
— Ciurea. Geolgău.
Bîcu — Șt. Stoica, Biță. După 
pauză au mai jucat : Crișan, 
Cioroianu, Neagoe. Bica.

Constantin ALEXE

mai jucat Gîrjoabă, Crăciun 
și Funda. în deschidere : Pro
gresul Medgidia — F. C. Fa
rul (speranțe) 2—0 <®—#)•
(Cornel Popa — coresp.).

GLORIA REȘIȚA — COR- 
VINUL HUNEDOARA 2—3 
(0—0). După o primă repriză 
echilibrată, în partea a doua 
a întîlnirii oaspeții s-au im
pus prin golurile marcate de 
Nicșa (min. 57) și Bozga (min. 
82 și 83), punctele gazdelor fi
ind înscrise de Bâlean (min. 
52) și Ciocan (min. 77). Hune- 
dorenii au folosit următoarea 
formație; Buzoianu — Arde- 
leanu, Suciu, Oocan, Tlmovea- 
nu — Nicșa, Petcu, Bardae, 
Klein — Gabor, Hanganu. Au 
mai jucat: Groza, Bejenaru, 
lias și Bozga. (P. Fuchs — eo- 
resp.).

CHIMIA RM. VÎLCEA — 
METALURGISTUL SLATINA 
5—0 (2—0). Cele 5 goluri ale 
vîlcenilor au fost marcate 
de Guda (min. 1®. Aehim 
(min. 48). Niță (min. 57), La- 
zăr (min. 58) și Jurcă (min. 
76). (S. Giornoiu — coresp.).

PRECIZIA SACELE —

înaltă. Am notat punctajele 
superioare ale lui Kolev 
pentru salt și jumătate Înainte 
cu trei șuruburi (69.60 p) și 
salt și jumătate răsturnat cu 
trei _ șuruburi și jumătate 
(69,30’ p), ultima săritură având 
coeficient maxim: 3,3 !
Sportivii români Florin Ava- 
siloaie și Iosif Lajcsak au a- 
vut execuții corecte, dar 
handicapul coeficienților nu 
le-a permis să concureze de la 
egal la egal cu săritorii oas
peți.

Clasament — trambulină 3 m 
seniori : 1. V Kolev (Bulga
ria) 619,75 p. 2. AL Naidenov 
(Bulgaria) 594,15 p, X FI. 
Avasiloaie (România) 564,75 
p, 4. I. Lajcsak (România) 
553,75 P, 5. M. Dimitropoulos 
(Grecia) 465,15 p, 6. F. Fyri- 
gios (Grecia) 460,15 p. 7. 
K. Zihni (Turcia) 321,15 p, 8. 
S. Gurliiz (Turcia) 312,20 p.

C. Solomon încearcă să 
treac nrin .barajul* rapi- 

dist.
Fot- : Aurel D. NEAGU

Ziua a doua a „Cupei Vic
toria" a programat finalele.

Pentru locurile 3—4 : F.C.M. 
BRASOV — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 7—6 (0—1, 1—1).
Deschiderea cuplajului s-a în
cheiat. logic de dedus, după e- 
xecutarea loviturilor de la 11 
metri, la capătul celor 90 de 
minute de joc scorul fiind ne- 
decis, 1—1. Iată că draconica 
„lege" a penaltyurilor a arun
cat Craiova pe ultimul loc, cu 
toate că, măcar în „finala 
mică" ea nu s-a arătat cu ni
mic mai prejos declt învingă- 
toarea! De altfel, în condițiile 
unei partide alerte, presărată 
cu multe faze aplaudate de cei 
10 000 de spectatori, craiovenii 
nu numai că au marcat prunii, 
prin BÎCU (min. 44), dar și-au 
permis și „luxul" de a rata o 
lovitură de la 11 m. Ciurea e- 
xecutînd slab și îngăduindu-i 
portarului Șanta să blocheze! 
La pauză, antrenorul brașovean 
Costică Ștefănescu era abătut, 
declarind că „e inadmisibil să 
ne * creăm atitea ocazii de gol 
și, copilărește, să le irosim". 
La reluare, elevii lui Ștefânes- 
cu au intrat mai hotărîți, ale- 
gînd soluții mai simple și tra
see mai directe. „Bara" lui 
Barbu, consemnată în min. 56, 
a anunțat golul egalizator, rea
lizat de SULEA, cu o „bombă" 
din afara careului (min. 67). 
Apoi, acuzînd canicula, ambe
le echipe (modificate radical 
față de prima repriză) au cău
tat zadarnic „lovitura decisi
vă", fiecare treeîndu-și în cont 
doar cîte o ratare de proporții, 
prin Barbu (min. 80) și, res
pectiv, Biță (min. 83). La pe- 
nalyurile de departajare, F.C.M. 
Brașov a transformat 6, iar Uni
versitatea Craiova doar 5. Ar
bitrul V. Alexandru a condus 
formațiile: F.C.M. Brașov:
Șanta — Andrași, Patru, Naghi, 
Pîrvu — V. Ștefan, Caciureac,

I.C.I.M. BRAȘOV 3—3 (6—1).
Au mancat : Enescu (min. 
61), Boci’u (min. 65 și 80), 
respectiv Folbert (min. 42), 
Curigan (min. 83) și Eremia 
(min. 88). (V. Secăreanu —co
resp.).

CARPAȚI BRAȘOV — ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 
1—0 (0—0). A înscris Alexie 
(min. 61). (C. Gruia — co
resp.).

„CUPA BANATULUI». Sim- 
bătă și duminică, pe sta
dionul „1 Mai", din Timi
șoara, s-a desfășurat, in orga
nizarea dubulul Politehnica. 
t>rima ediție a „Cupei Ba
natul», competiție la care 
au participat 4 divizionare 
B. Sîmbătă, AS.A. Progre
sul Timișoara a Învins pe 
Metalul Bocșa eu 1—0 (0—0) 
prin golul înscris de Mă
năilă în min. 78. In cel de al 
doilea joc al zilei, C.F.R. Ti
mișoara a întrecut pe ..Polf» 
Timișoara (!) eu 2—1 (0—0). 
Au mancat : Contescu (min. 
57) și Lupuleseu (min. 75), 
respectiv Bozeșan H (min. 
51). Duminică, In med eon-

NOU RECORD ATLETIC
(Urmare din pag. I)

Prăjină : Răzvan Enescu (Stea
ua) 5,00 m, Nicolae Răducu — 
campion de tineret 4,40. Au
rel Aștilean („U» IMMR 
Cluj-Napoca), Gabriel Grigo- 
re (CSM Iași) și Marius 
Dincă (Rapid), toți cu 4,00. 
10.000 m : Eugen Enăchioiu 
(CSM Suceava) 30:45,54, lacob 
Costea (CSM Pitești) 30:47,18, 
Gheorghe Tomoioagă (Steaua) 
31:06,42, Cristinel Cristea 
(Steaua) — campion de tine
ret 31:27,34. Suliță : Dumitru 
Negoiță (Petrolul Ploiești) 
78,76 m, Constantin Mi ci ea 
(IEFS) 77,48 m, Constantin 
Chiriac (CFR Craiova) 72,32 m, 
Jean Ungureanu (Dinamo) — 
campion de tineret *0,86 m. 
Lungime : Bogdan Tudor (Ra
pid) — campion și de tineret 
7,56 m, Cătălin Senei (Dinamo)

Drăgan — Terheș, Cigan, Bar
bu. Au măi jucat t Polgar, Șu
lea, E. Moldovan, Ghergu, 
Avădanei, Bucur, Selimeși ; 
UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
Gherasim — Ad. Popescu, 
Zamfir, Irimescu, Mănăilă — 
Geolgău, Ciurea, Șt. Stoica, 
Bîcu — Biță, Badea. Au mai ju
cat : Crișan, Bica, Cioroianu, 
Piguiea, Ghiță, Neagoe.

In finala pentru locurile 
1—2 : RAPID — VICTORIA 
3—1 (2—1). „Vedeta" cupla
jului a plăcut tribunelor „Giu- 
ieștiului- atit prin calitatea 
spectacolului cit $L firește, 
prin deznodămintnl lui. ga
leria de lingă Podul Grant 
salutind succesul greu de 
bănuit, dar meritat, al „viși

niilor". Cu mai puține noutăți 
• in formație decit Victoria, la 
care Procesul de omogenizare 
ia. in mod logic, mai mult 
timp. Rapid a făcut un meci 
bun. jucătorii antrenat! de 
Greavu ș: Pop lup tind cu o 
ambiție și o dăruire exempla
re, pentru fiecare balon, pen
tru fiecare metru de teren. 
Victoria a început mai sigură 
și. in min. 17, a marca!, CO
RAȘ transformind lovitura 
de Ia 11 m acordată în urma 
faultului comis de Toader a- 
supra tai Uleșan. Replica 
feroviarilor n-a Întârziat și. 
după numai două minute, 
GOANȚĂ a adus egalarea, 
frueiificind o fază „distila
tă" de Șt Popa (min. 19). în 
continuare, pe fondul unui 
fotbal frumos. Prestat de 
două echipe harnice și ta
lentate (o notă în plus pentru 
Goanță, „motorul" Rapidu
lui), giuleștenli vor prelua 
conducerea pe tabela de mar
caj, CIOLPONEA reușind să 
înscrie, în min. 42, după un 
derutant „un-doi" eu Damas
chin II.

(min. 65).
1—2 : C.F.R.

iând pentru locurile 3—4 : Me
talul Bocșa — Poli. Timi
șoara 2—1 (0—0) ! Au mar
cat : Duță (min. 68 și 77), 
respectiv Pascu 
Pentru locurile
Timișoara — A.S.A. Progresul 
Timișoara 9—8 — după execu
tarea loviturilor de la 11 
m. La sfîrșitul oelor 90 de mi
nute scorul a fost egal : 3—3 
(1—0). (C. Crețu — coresp.).

, CUPA UNIRII». Ceahlăul 
P. Neamț — FEPA *74 Bîrlad 

6—5, după executarea penaltyu
rilor. La încheierea celor 90 de 
minute: 1—1 (0—1), Unirea Foc
șani — Gloria C.F.R. Ga
lați 3—5, după loviturile de 
la 11 m. DuPă 90 de minute 
1_ 1 (0—1). Unirea Focșani
— FEPA H4 Bîrlad 3—1 
(2-1). Gloria C.F*. G»-
lați — Ceahlăul P. Neamț, 
8—7, după executarea lovi
turilor <jc la 11 “• După
90 de minute 2—2 (1 „a*
aament : L Gloria C.F.B. 
Galați ; 2. Ceahlăul P. Neamț.
3. Unirea Focșani, 4. FEPA "74
Birlad. (J. Florin — eoresp.).

7.52 m, Mihai Braa 7,44 m. 
Greutate : Oosld Grasa (Di
namo) — campion și de tine
ret 18,97 m, Constantin Pala- 
mariu (CSM Suceava) 17,63 m, 
Viorel Savu (Metalul) 17,31 m. 
1500 m : Valentin Coroja 
(CSM Pitești) — campion fi 
de tineret 3:45,16, file Elena 
3:45,40. Constantin Roșu (ambii 
de la Steaua) 3:15,56. 400 na : 
Daniel Cojocaru (Dinamo) — 
campion și de tineret 47,10, 
Ion Bărbos (Steaua) 47,84, Do
rin Mureșan (Dinamo) 48,01.

Rezultatele celorlalte probe 
le vom publica în ziarul nos
tru de marți.

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 2 DIN 
14 AUGUST 1988. Extragerea 1:

8 33 37 7 ; Extragerea a II-a : 
74 39 5 57 ; Extragerea a IlI-a: 
59 56 18 47. Fond total de CÎș- 
tiguri : 435,406 lei.

în repriza secundă, în pofida 
schimbărilor efectuate la 
pauză (4 La număr), sau toc
mai de aceea, formația pre
gătită de Halagian si Ti
mar s-a instalat în jumătatea 
adversă, „asaitînd" poarta lui 
Toader și (din min. 60) Barba. 
Numai că, rînd pe rînd, Coraș 
(min. 57). Damaschin I (min. 
59), iarăși Coraș (min. 64, 
ocazie monumentală I) și ia
răși Damaschin I (min. 74) nu 
vor găsi drumul sPre eol ! 
Nici Rapidul n-a rămas însă 
dator si. după o „ghiulea" a 
lui Vamesu. respinsă salva
tor de Nițu (min. 59). va lua 
prin același CIOLPONEA, în 
min. 79, opțiunea hotărîtoa- 
re pentru succesul final : 3—1. 
Dună care, singur, singurel, 
Simion nu va izbuti să mar
cheze (min. 81). pe lingă un 
Nițu practic fără șansă !

Arbitrului D. Petrescu i s-au 
aliniat garniturile : RAPID,: 
Toader (min. 60 Barba) — Tă- 
nase. Matei, Balaur (min. ,61 
Drăgan), Vameșu — L. Ilie, 
Ciolponea, Augustin (min. 46 
Simion), Goanță — Șt. Popa, 
Damaschin II (min, 66 Ivaș- 
cu) ! VICTORIA : Pavel
(min. 46 Nițu) — Bălan. Zare 
(min. 60 Ursu). Mirea, Cojo
caru (min. 46 Topolinschi) — 
C. Solomon, Uleșan, Laiș 
(min. 46 D. Daniel), Ursea 
(min. 46 Damaschin 1) — Co
raș, Culcear.

Ovidiu lOANITOAIA

Divizionarele B înaintea startului

FEPA '74 IȘI PROPUNE 
UN OBIECTIV SUPERIOR
Dintre cele două echipe pe 

care le-a avut anul trecut în 
eșalonul secund, județul Vaslui 
a rămas cu una singură. Veche 
divizionară B, FEPA ’74 Birlad 
a trecut ea însăși prin emoții, 
dar a reușit în cele din urmă 
să se salveze de la retrogradare, 
în noua ediție de campionat — 
așa cum sublinia vicepreședin
tele acestei asociații, ing. Va- 
lrriu Ioncscu — bîrlădenii sînt 
deciși să evite sincopele din se
zonul precedent, propunîndu-și 
ea obiectiv final unul din locu
rile 8—10.

Pozitiv este faptul că lotul 
de jucători a rămas, cu cîteva 
excepții, același. N-a plecat ni
meni, dar a revenit portarul 
Tudorache și au venit Dragneev 
(de la Mecanica Vaslui) și Că
runtei (Mecanică Fină Bucu
rești). în plus, a fost promovat 
juniorul Stupu. Iată cum arată 
acest lot: ZIatan, Irimia, Tu
dorache — portari ; Ionașcu, 
Bularda, Anton, Danu, Savin, 
Cezar, Dragneev — fundași; 
Dumitru, Basalic, Nedelcu, Spi
rea, Vlaicu, Petcu — mijlocași J 
Dumitrache, Ciucă, MurgeanU, 
Marcu, Stanciu, Stupu și Că
runtei — înaintași. Prin ple
carea, regretată de birlădeni, a 
antrenorului Dumitru Dumitriu 
m (promovat, așa cum se știe, 
la echipa campioană), noua con
ducere tehnică de la FEPA ’74 
este constituită din Dumitru 
Mihâilescu (antrenor principal) 
și prof. Ionel Codreanu (se
cund).

După stagiul pregătirii mon
tane, efectuat la Dîmbu Morii, 
echipa bîrlădeană — care se 
bucură de largul sprijin al con
ducerii întreprinderii (director 
— Valentin Antohi), nrecum si 
de calda încurajare din partea 
publicului local — a susținut 
cîteva jocuri de verificare : 0—0 
cu Metrom Brașov, 2—2 cu 
Electro Sf. Gheorghe, 1—2 cu 
Sportul „30 Decembrie" 5—0 și 
2—1 cu Victoria C.F.R. Tecuci. 
La sfîrșitul acestei săptămînl, 
formația din Bîrlad va participa 
la prima ediție a competiției or
ganizată de ea însăși, „Cupa 
FEPA", alături de alte echipe 
din județ. (C. F.).



in întrecerile Balcaniadei de tir

SORIN BABII (3 MEDALII DE AUR),
' NOU RECORD MONDIAL

LA ÎNOT
PERFORMERUL PRIMELOR DOUĂ ZILE
VRATA, 14 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). 
Prima constatare privind par
ticiparea la această ediție 
a Balcaniadei de tir este că 
toate delegațiile — Albania, 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România — au tri
mis pe standuri pe cei mai 
buni trăgători ai lor, adi
că pe comPonenții loturilor 
olimpice respective. Asistăm 
în consecință la o competiție 
extrem de puternică, eu rezul
tate înalte, cu probe echi
librata în care un singur punct 
pierdut înseamnă adesea o 
medalie pierdută, uneori, 
chiar de aur...

Trăgătorii seniori de la 
pistol liber, dar în special a- 
cest talentat Sorin Babii 
au reușit să contribuie pină 
acum în modul cel mai sub
stanțial la rotunjirea zestrei 
de medalii a delegației noas
tre. Sorin Babii ș:-a trecut 
in cont titluri de campion bal
canic in două Probe individua
le, pistol liber (658 p. lo
cul 2 Kiriakov — Bulgaria 
651 p, locul 3 Ilie Petru — 
România 649 p) si D-oioî 
10 m (680 p. locul 2- Diataae 
— Bulgaria 675 p. X Ilie PrVu 
673 p) și. împreună cu echipa 
României (Ilie Petre si 
Liviu Stan i-au fost co
legi) la pistol liber (1673 Pl X 
Bulgaria 1660 P. X Iugoslavia 
1619 p). Intnxat la pistol 13 
m. aceeași formație a in
trat în posesia locului se
cund cu 1732 p (1. Bulgaria 
1738 p... 3. Iugoslavia 1690 pi. 
totalul medaliilor realizata 
de cei 3 sportivi : 3 de aur.
una de argint două de bronz, 
un bilanț la care Sorin Babii 
a avut o contribuție substa-- 
țială, probînd că în momentul 
de față are o mare valoare in
dividuală si că este gata sa 
preia în viitor rolul benefic 
Pe care l-a jucat ani in șir 
Corneliu Ion,

Bine au evoluat $i pușcașii 
seniori cane în prima zi au a-

dunat la 60 f.c. echipe, același 
punctai cu foarte puternica for
mație din Iugoslavia 1783 p, dar 
au pierdut la baraj, în pe
nultima serie, locul 1 ! In 
întrecerea individuală Con
stantin Stan a fost $i el e- 
gal cu bulgarul Zaprianov, a- 
tît după concursul propriu- 
zis (598 p, punctaj bun), cît și 
după finală. 695 p; la al 
11-lea foc trăgătorul nostru a 
cedat trăgînd un optar in 
timp ce țintașul bulgar a ob
ținut un 10 și a cîștigai in-ex- 
tremis.

Anișoara Matei s-a pre
zentat la nivelul astep.ări- 
lor la efirșitul probe: de pis
tol 10 m. rind. condusă ia 
proba Propriu-zi&â cu 5 p 
(383 la 378) de către campioa

na Iugoslaviei. Sekarici. a 
refăcut in finală pină la un 
punct pe care nu ta mai pu
tut însă, obține, intrind si 
ea doar In posesia meda
liei de argint: 473 — «74 în 
favoarea trăgătoarei iugosla
ve : pe locul 3 Kaso-um: (Gre
cia) cu 470 p. Matei a pier
dut. iosâ si finala tn pro
ba de pis toi abort. pe care a 
eUrieal-e aTbarwia Dtaea 
Mau r* 635 p GocuC 2 Seka- 
rtci 688 3 X Kaso=ză C3U 9 
Matei m

CAMPIONATUL HPOPISt DL
tOrmare din pao I)

proprii, și-a pus în valoare bo
gatul bagaj de cunoștințe teh
nice, surprinzlndu-și adversarul 
cu lovituri frumoase, aplaudate 
de public. Intr-un final în care 
a dovedit mai multă prospeți
me, Paraschiv a primit decizia

SURPRIZE

ÎN TURNEUL DE TENIS

DE LA TORONTO
MONTREAL (Agcrpres). —

In optimile de finală ale tur
neului Internațional de tenis 
de la Toronto, americanul 
Jimmy Connors l-a eliminat 
cu 6—1, 6—4 pe elvețianul Ja
kob Halesk, australianul Mark 
Woodforde, care după ce l-a 
eliminat pe Edberg, l-a învins 
cu 6—3, 6—0 pe un alt suedez, 
Peter Lundgren, iar Pat Cash 
(Australia) a cîștigat cu 6—2. 
6—2 partida cu Sammy Gia- 
mmalva (SUA). In sferturile de 
finală Woodforde l-a eliminat 
cu 6—2, 2—6, 6—2 pe america
nul John McEnroe, cehoslova
cul Ivan Lendl l-a întrecut cu 
6—2, 6—2 pe John Frawley
(Australia), iar Jimmy Cinnors 
(SUA) a cîștigat cu 7—6, 7—6 
partida cu australianul Pat 
Cash

★
PKAGA (Agcrpres). — Par

tidele din sferturile de finală 
ale turneului internațional de 
tenis de la Praga, contînd pen
tru „Marele premiu", s-au în
cheiat cu următoarele rezulta
te : Fernando Luna (Spania) 

— Miloslav Mecir (Cehoslova
cia) 6—2, 6—4 ; Thomas Mușter 
(Austria) — Lawson Duncan 
(S.U.A.) 6—2, 6-1 ; Guillermo 
Roldan (Argentina) — Karel 
Novacek (Cehoslovacia) 6—4, 
6—4 ; Martin Strelba (Ceho
slovacia) — Milan Srejber 
(Cehoslovacia) 6—4, 6—1.

ot 5—0. Și Zattn f ml! tmos» 
că) a acces ia fir.s'X partate *a 
ca spaniolVictor Jteoean !o- 
cheir.du-se fatatafie de CcaM 
Primei rgp-rx. Cu aZaesfde»- 
lănțuke și numeroase kr.- 
bine plasate, nxnăcai L-a «t: 
pe Jimer.cz să asculte 5» trei 
ori numărătoarea acbttroM. 
după care antre-t trTi t—n~-' * 
a cerat abar.nc.-ai eievahe aia. 
Decizia de îmrtsc&or a ■m— 
Lat-o ca primc*a|t < iMoaad 
Deroftri (cocea*. *» rea 
nirii ca bdczmd Mtete hmas. 
Domina: eter. i ■■har te re
priza sin uli Iv3B0v a Imx 
totuși, dedarat tevincfcar ca 
3—X Esâe credea. • ■ r cairw 
să amintim faptei ră dea dfc- 
tre arbitri L-au desemnat în
vingător pe Doroftei ca «—5* 
și. respectiv. 60—57. iar eeriaîu 
trei l-au trees: pe banca ts- 
vinșilor eu decizii de 53—S 
sau 58— 58- cu— preferi-U (!?>.

Victor Busteas fiemiav:-,—ft 
a boxat prea rcti-nt eu Ma
gomed Saburov (U.R.S-S ' si. 
firește, a fost învins la punc
te. Slab a concurat și Vîrgîl

REZULTATE VALOROASE LA ATLETISM
ROMA (Agcrpres). — Proba 

de 1 500 m din cadrul con cursu
lui internațional de la Grosse- 
tto (Italia) a revenit atletului 
marocan Abdelaziz Saher cu 
timpul de 3:45, iar tn cursa de 
800 m pe primul loc s-a situat 
brazilianul Joaquim “ 
1:45.32. Alte rezultate : 
garduri : 
(SUA) - 
Buttler (ȘUA) 
carea 
Andrei Q talia?

ZURICH (Agerpres). — Cu 
prilejul urnii concurs desfășu
rat la Zug (Elveția', atletul el
vețian Wereer Gunthoer a ciș- 
tigat proba de aruncarea greu
tății, cu performanta de 
2171 m

BUDAPESTA (Agcrpres). — 
Proha masculini de AM) m din

Cruz —
110 m 

Reinaldo Nehemiah 
13 66 ; 200 m : James 

21,02 ; arun- 
greutății: Alessandro

2045 m

cadrul concursului Internațio
nal de la Budapesta a revenit 
sportivului marocan Said 
Aouita — 1:45,42, la 400 m plat 
a cîștigat Mohamed Malky 
(Oman) — în 44,56, iar proba 
feminină de săritură in înăl
țime a fost adjudecată de 
S’efka Kostadinova (Bulga
ria). cu 2.05 m. Alte rezultate : 
masculin: 100 m plat Imoch 
(Nigeria) — 10,29 ; lungime :
Myricks (S.U.A.) — 8,61 m; 
ciocan : Astapovici (URSS) — 
80,50 m ; feminin: lungime: 
Cistiakova (URSS) — 7,45 m ; 
100 m garduri: Donkova (Bul
garia) — 12,45 ; 200 m : Cuth
bert (Jamaica) — 22,59.

NEW YORK (Agcrpres). — 
în concursul de înot de la 
Austin (Texas), Matt Cetlinski 
a stabilit un nou record 
S.U.A. în proba masculină 
400 m liber, cu timpul 
3:48,06. Proba feminină de 
m fluture a fost cîștigată 
Angela Myers — 59,77, iar 
100 m bras a terminat învingă
toare Tracey McFarlane — 
1:08,91.

înotătorul american David 
Berkoff a stabilit un nou re
cord mondial în proba de 100 m 
spate, cu timpul de 54,95. Ve
chiul record era de 55,0 și a- 
parținea . 
Igor Polianski. în proba 
50 m liber pe primul lo: 
clasat Tom Jager — 
urmat de Matt Biondi —

al 
de 
de 

1(10 
de
la

sportivului sovietic 
i de 
3 s-a 
22,26. 
22,50.
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Ai întins, continuă! Ai pierdut, continuă! t

ULTIMUL TREN
Classic, 

„numărul
taine 
de

postura 
al pro-

Ca # Edwin Moses, Henry 
Ma-sA a obțtnut recent, pen
tru a patra oari, dreptul de a 
reprezenta Statele Unite la 
Jocurile Olimpice. Alergător 
de 3 OM m obstacole, creditat 
cm » titluri naționale ți cu 4 
recorduri (uUimul datină din 
ISSS) Marsh a fost al zecelea 
la Montreal, in 1»7«. De la 
Moscova 19M a lipsit. In 1984. 
la Los Angeles, unde figura 
printre favoriți, s-a clasat al 
patrulea, răminind tn afara 
podiumului de premiere din 
cauza unei gripe (a concurat 
cu 33 de grade). Nu doar din 
acel motiv, palmaresul lui 
Marsh apare imaculat la capi
tolul medalii (ereeptind „ar
gintul' din Marele Premiu 
t.A Ajr -Mobil !Ss«;. comenta
tori fiind de acord că atletul 
din Boston nu s-a realizat pe 
măsura unui talent socotii de 
excepție.

Adevărul e cd puțini spor- 
tstn au fost urmăriți de neno
roc ca el. tn ÎMI, la „Cupa 
3tondiald“ de la Roma a fost 
descalificat (pentru netrecerea 
nari obstacol) exact cind scă
pase ia dst-.oetor. La C.M. de 
l« Heiănki IM3. a căzut pe 
Unsa dreaptd, rotind o meda- 
Se de argint (după Patriz llg) 
ea X odpsdecatd. Ceea ce. 
sete cd istoria se repetă une
ori, I >-« tnttmptss ți devMzi. 
tn roscvlsi pentru selecție 
dessasuree la fsdianapotis, 
Mers* afUndu-se foarte aproa
pe de • irosi cea din urmă 
pnsibUttste oUmpscd. Sosise la 
Indianapolts dupd un proas
păt record, realizat ’.a Prefon-

în
_________ 1 __

bei1', numai că — vorba iui 
— „ghinionul șt-a adus amin
te de mineu. Jenat de un ad
versar, s-a împiedicat înain
tea turului final și, căzind, a 
părut ieșit definitiv din cursă. 
Cu o voință extraordinară. 
Marsh s-a ridicat de pe pistă 
și, recuperind metru cu me
tru, a terminat al doilea, ca
lifieîndu-se entru Olimpiadă.

,.La cite competiții am pier
dut, a declarat Marsh, poate 
că încă una n-ar mai fi con
tat. Dar am ținut cu tot dina
dinsul să mă urc în acest 
ultim tren, pentru că o șansa 
in plus, cea de la Olimpiadă, 
nu-i o șansă în minus. Ca să 
fiu sincer, nu sint foarte op
timist în privința eventualei 
medalii de la Jocuri, dar e de 
datoria mea, de sportiv care 
se respectă, să lupt pină la 
sfîrșit. Iată de ce unii zic că 
am făcut azi (n.n. la Indiana- 
polis) cursa vieții mele. Exa
gerează. nu ? Pur și simplu, 
am vrut să demonstrez că u- 
nui om hotărît nimic nu-i stă 
in cate".

Născut la 15 martie 1954, ab
solvea al lui Brigham Young 
College, de profesie avocat, 
Henry Marsh va fi unul din
tre ..veteranii" Olimpiadei 
DU — • — _

na cî^tiga) lui ii datorăm lec
ția de mai sus, patetică pro- 
fe«:une de credință, la fel de 
prețioasă ca un loc pe po-

„veteranii*
Chiar dacă nu va ciști- 
(ți probabil că nu

>

*

t

«•*
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Ovidiu IOANIȚOAIA

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT PE
BASCHET * Echipa mascuLnă 

a U.R.SS a anttent la Sydney 
cel de-a! trellen mec! amical eu 
reprezentativa Australiei. Au cB- 
ti"at sportiva sovietici eu scorul 
de 8»—77 (47—30). avlnd ca prin- 
rinah realizatori pe Aleksandr 
Volkov fi») M "rihonenta» (1«.

CICLISM a După trei etape, 
tn Turul Anglie conduce rutierul 
englez Malcolm Elliott, urmat In 
clasamentul general la 18 se
cunde de coechipierul său Joev 
McLaughlin. E*-apa a 3-a a reve
nit elvețianului Serge Demiere. 
înregistrat pi distanta de 180 km 
cu timpul de 5h 10:38. * Etapa 
a 4-a a Turului Slovaciei, dispu
tată pe un traseu în lungime de 
154 km. a revenit rutierului ita
lian Mario Trachella — în 4h00:44. 
Lider al clasamentului general 
este cehoslovacul Tomas Sedla- 
cek, urmat de coechipierul său 
SegLi — 'a 7 secunde si grecul 
Kanelopoulos — la 19 secunde. • 
Turul Portugaliei a continuat eu 
etana a 13-a, cîștigată de rutierul 
francez Vincent Lavenu, care a 
parcurs <90 km în 4h 59:26. Lider 
al clasamentului general se men-

Uae spansoiul Martinez, urmat la 
XS secunde de portughezul A- 
rau:o.

HANDBAL * In prima zi a
eompetipei internaționale mascu
line ce »e desfășoară in orașul 
cehoslovac Tr-ava. selecționata 
Cube, a Intree-jt eu scorul de 
20—3» (14—11) formația Bulgariei, 
iar reprezentativa Cehoslovaciei a 
dispus eu t»—12 (12—O d? echipa 
Auriri-!.

HOCHEI PE iabbA * In tur
neul preolimole masculin de la 
Amstetven (Olanda), echina Sna- 
n:ei a tnv ns cu scorul de 2—1 
(«—1) forma*la Angliei. * La 
KaracT s-a disputat meciul ami- 
e-I din-re echipele masculine ale 
Pak'stanului și Indiei. Sportivii 
pakistanezi au terminat învingă
tori cu scorj' de 3—2 (2—0).

ȘAH * In runda a 13-a a cam
pionatului U.R.S.S. Kasnarov cu 
piesele negre a cîștigat la Iuda- 
sln Kar. ov l-a învins ne Gavri
kov. Malaniuk a pierdut la So
kolov. ia partidele Elvest — Gu- 
revici. Beliavski — Iusupov și 
Ein.. ~n — Smirin s-au încheiat 
remiză In clasament conduce

• NUMEROASE TURNEE $1 MECIURI AMICALE • ALTE ETAPE 
DE CAMPIONAT IN FRANȚA Șl R. F. GERMANIA

In prima zl : V f.B. Stuttgart a 
întrecut cu 3—2 (2—1) formația 
locală Heraklis. iar Olympiakos 
Pireu a dispus cu 3—2 (0—1) de 
A.C. Torino.

Intb-un med amical, dispu
tat la Lisabona, echipa Benfica a 
terminat la egalitate : 2—2 (1—0) 
cu formația braziliană Gremio 
Porto Alegre. Golurile au fost 
marcate de Mozer 
nusson (mln. 85), 
ginbo (min. 55 și

LA LISABONA,
r.ternaționa' amical de fotbal e- 

chioa italiană Fiorentina a învins 
cu scorul de 2—1 (1—0) formația 
locală Snorting.

In ORASIT olandez Haarlem, 
echipa vest-germană ~
chum a întrecut 
formați- locală.

(min. 39). Mag- 
respectiv Jor- 
min. 67). 
intr-un meci

V.f.L. BO- 
CU 3—0 (2—0)

SCURT • PE SCURT
campionul mondial Gări Kaspa
rov cu 9 puncte, urmat de Kar
pov — l puncte (1>, Beliavski — 
7.5 nunele (1) etc. • După 6 
runde, in turneul Internațional 
.^Memorialul Akiba Rubinstein**, 
de La Polianita Zdroj. în clasa
ment co duce maestrul sovietic 
A. Goldin cu 5 puncte, urmat 
de Cemin — 4.5 puncte, Drașkov
— 4 puncte etc. In runda a 6-a. 
Goldin a cîștigat la Borkowski, 
Boltkovid a pieFdut la Drașko, 
Bronstein l-a Învins pe Borges.

VOLEI « în cadrul turneului 
international masculin de la Riga 
selecționata U.R.S.S. a întrecut 
cu scor-r de 3—1 (11—15, 15—4,
15—6. 15—9) echipa Japoniei, iar 
reprezentativa Cehoslovaciei a 
dispus cu 3—2 (15—9, 15—12,
12—15, iu—15. 15—7) de formația 
Franței. Alte rezultate : S.U.A.
— Cuba 3—0 (15—5 15—5, 15—6);
Italia — Bulgaria 3—2 (15—10,
15—12, 12—15, 10—15. 15—12).
• Intr-un meci internațio- 
na’ amical masculin. dis
putat la Stockholm, selecționata 
Suediei a învins cu 3—0 (15—2,
15—11. 15—9) formația Canadei.

1N TURNEUL de la Jakarta, 
selecționata R.P. Chineze a în
trecut cu 2—0 (2—0) echipa Thai
landei. Golurile au fost înscrise 
de X'’ Hui (min. 22) și Wang 

(min. 39).
CAMPIONATUL Franței a con

tinuat cu etapa a 6-a. în meciul 
derby : Toulon — Monaco 1—0 (a 
înscris fundașul Alfano min. 36). 
La Toulouse, echipa locală a dis
pus cu 2—1 de Metz, dar învin
gătorii au jucat în 10 oameni, 
după ce Hidiatulin a fost eli- 
m’n-at de pe teren ! Alte rezul
tate : St. Etienne — Marsilia 0—0. 
Nisa — Laval 1—0, Strasbourg — 
Lens 4—1. Paris St. Germain — 
Caen 3—0. Auxerre — Cannes 
0—0, Lille — Nantes 0—1. So- 
chaux — Bordeaux 1—1. Montpel
lier — Racing Paris 0—0. In cla- 
samr”! • Toulon 14 p, Sochaux 
12 p, Paris St. Germain 12 p

ETAPA a 3-a în R.F. Germa
nia : Dortmund — Kaiserslautern 
1—1, St. Pauli Hamburg — Frank
furt 2—0, Stuttgarter Kickers — 
Karlsruhe 1—3. Hanovra — Ham- 
bur^-^r S.V. 2—3, Bremen — Le
verkusen 3—1. Uerdingen — 
Ntirnberg 3—2. Mannheim — 
Monchen-Uadbach 4—1. Meciul 
Bayern Miinchen — V.f.B. Stut
tgart a fost amînat, iar F.C. Kain 
joacă cu Bochum marți. în cla
sament : Karlsruhe 5 p, Bremen 
5 p, V.f.B. Stuttgart 4 p (2 b.
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