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DE BOX „MĂNUȘĂ LITORALULUI"

obișnuita trecere in re
activității din secții 

Crește, semnificația

Azi, Ia Constanta

Tinerețea și frumusețea 
sportu/lui s-au adăugat, eta- 
lînd culoare si energie, pros
pețime si exuberantă aeru
lui de sărbătoare în 
zilele de 23 și 24 august 
■pe tot cuprinsul țării, _in- 
clusiv în 
Porterului 
mente 
din 
lor 
tive 
siliul _ _
rești pentru Educație Fi
zică și Sport în colaborare 
cu factorii de resort, un 

' veritabil evantai de ac
țiuni la care au participat 
sportivi de toate vîrste- 

, le, copii, adolescenți șl 
oameni ai muncii din 
toate marile și micile 
întreprinderi ale Bucu- 
reștiului, sportivi de frun- 

. te și de certă valoare in-

București. Be
i-a fost real- 

difkdl eă aleagă 
mulțimea îritreoeri- 

și spectacolelor spor- 
organizate de Con- 

Municipal Buct»-

șurile și demonstrațiile 
de judo, lupte, culturism, 
box, șah, tenis de masă, 
handbal, popice 
nfe organizate și 
șurate în spațiul cochet 
și minuțios amenajat ai 
bazei sportive „Șoseaua 
Olteniței nr. 13“, aparți- 
nînd de Consiliul de 
■Educație Fizică și_ Sport 
al sectorului 4. 
netul nostru 
nări, înțesat 
Spicuim : prestațiile 
judo au fost asigurate 
gruPa de 
Rapid, 
Cosțeșcu, 
remarcat, 
Cornel Albei, 
echipei care 
mat. dificilul 
acorda calificative, 
lin Milea și Cătălin Da
vid, dar, după părerea

Din oar
de însem- 
de nime, 

de 
de 

copii a clubului 
antrenor Călin 
din care s-au 
după opinia Iui 

l al 
asu
de-a 

Câtă-

oletari din to tie țările unlll-vd I

portul
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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De duminică fi pină miercuri, in Capitală

REiNTÎLMRE CE ÎNOTĂTORII EDENTAȘI
LA ÎNTRECERILE PENIRE TIILER1LE NAȚIONALE

J ternă și 
; component
■ naționale,
- lor ~i 
“ buri
S namo,
5 Metalul, 
â unor
S și-au
■ Timpuri Noi, I.T.B.,
■ I.M.G.B., Autobuzul, URBIS,
■ Danubiana etc. Am fi putut 
« asista la o suită de demon-
■ strații de navo și aero-mo- 
â dele.
! tivii 
; lui
; aplicative
; ției
■ .drul
• răstrăului,
S Sau.
■ cului 
Z putut
J a ambarcațiunilor
5 tive și la un concurs
i canotaj și caiac-canoe 
" cu participarea unor spor-

i tivi din toate
; bucureștene care
5 ții la sporturile
■ Am optat, însă, 
! din urmă, pentru

intemațională, 
ai loturilor 

sau ai secții- 
unor prestigioase clu- 

Precum Steaua. Di- 
, Rapid, Progresul, 

Voința, dar și al 
asociații sportive ce 
făurit un renume : 

Noi,

sustiniute de 
fruntași ai 

Sporturilor 
și ai 

Aeronautica, 
fermecător 

la

spor-
Clubu- 

Tehnico- 
asocia- 

în ca- 
al He-

Expo-Flora. 
tot pe malurile la- 
Herăstrău, am fi 
asista la o paradă 

spor- 
de

cluburile 
au eec- 
nautlce. 

în cele 
concur-

antrenorului, 
lent, poate 
pion, se arată 
iei Bulearcă. 
aceste nume 
trebăm dacă 
ani vom avea 
le retranscriem 
mare a unor succese 
sebite ! Pe terenul 
handbal, meciuri dispu
tate cu ardoare între echi- - 
pele de fete ale clubului 
Rapid și cele ale 
lui de handbal 
Oltenița. Contează mai 
puțin rezultatul, de aceas
tă dată, cînd este vorba de 
meciuri 
asta nu 
putem 
nume < 
două 
nița 
și 
de 
Iorgu, 
luca Oniga, Victorița Stan- 
ciu și Florența Ungureanu, 
iar de la Rapid, Alina

un real ta- 
viitor cam- 

a ft Ma- 
Transcriem 
și ne in- 
oeste cîțiva 

plăcerea să 
ca

demonstrative, dar 
l înseamnă
consemna 

oferite de 
antrenoare,

Popescu, de la CEFS-4, • 
GeorSeta 
la Rapid :

Mihaela Pagu, Ra-

că nu 
câteva 

cele 
Doi-

Manolescu, 
Mariana

Victor NIȚÂ

(Continuare în pag 2-3)

La puțin timp după partici
parea la disputele Campionate
lor Balcanice — de seniori și 
de juniori, inotâtorii noștri ur
că din nou pe bloc-start. Cea 
mai importantă competiție in
ternă a anului va fi maț mult 
decit 
vistă a 
(care are. . .
sa), de vreme oe -naționalele" 
din această vară au fost repro
grams te tocmai in ultimele 
patru zile ale lui august, spre 
a se constitui intr-o hotâritoare 
verificare, oficială, a formei 
speranțelor natației românești 
pentru J.O. întotdeauna demne 
de întreg interesul, disputele 
pentru titlurile de campioni ai 
țării sint așteptate, așadar, cu 
o doză sporită de nerăbdare 
din partea specialiștilor, a pro
tagoniștilor înșiși. Toată lumea 
din jurul bazinului 23 August 
din Capitală va fi cu ochii pe 
cronometre mai ceva ca ori- 
cind, nădăjduind în înregistra
rea unor cifre cit mat- mici, 
egale cu îmbunătățirea sau con
firmarea pozițiilor de frunte 
deținute in topurile pe *88, in
tr-o probă sau în alta.

Cît se va înota pe lungimea

Azi în Sala Sporturilor din 
Constanța se va da startul în- 
tr-o nouă ediție a tradiționalu
lui turneu internațional de box 
dotat cu trofeul „Mănjișa Lito
ralului". întrecerea se anunță 
interesantă, pe listele de par
ticipare aflîndu-se sportivi din 
Bulgaria, R.D. Germană, Iugo
slavia, Turcia, Uniunea Sovie
tică și România. Iată motive 
suficiente pentru ca iubitorii 
sportului cu mănuși de pe Li
toral să urmărească galele tur-

© Steaua clștigă la Birlad © Știință Baia Mare pierde la Sibiu©Dinamo obține o remiză la Petroșani
de al 

National 
Diviziei 

în iurul 
de bu-

Ieri a început cel 
72-lea Campionat 
de rugby. întrecerile 
A (seria I) au strinș 
terenurilor străjuite 
turi cîteva mii de spectatori, 
care au asistat la partide 
resante.

lată amanun.e de la 
ciurile primei etape :

București. GRIVIȚA
ȘIE T. C. IND. Constanța 
28 12 (10—9). Un joc de
început de campionat, cum se 
6Pune. „nici prea-prea, nici 
foarte-foarte-, dar. totuși, 

: real 
Grivița 
in spe- 

vîntul 
■ar antre-

plăcut, cu ci;eva faze de
* spectacol rugbystic. G 

Roșie a fost mai bună, î- 
cial după pauză, cînd 
i-a fost favorabil. _ ___ _
norii (R. Demian și E. Pasa- 

făcut.
..rocada1

inte-

— TC IND. Constanța, cu Tudor 
Foto : Aurel D. NEAGUche) au 

grămezii. 
Radu, aces'a ■ 
venind (după 
lui Nicolae) 
obișnuit, de 
unde dirijează _  _______
jocul, prin iscusitele sale șu
turi. Trei_ eseuri. Al. Marin, G.

(două în 
au recom- 

ofens’v al 
puncte 

contul lui 
drop si 2 

rdroo). 
mobilitatea

în spatele 
i“ Anton- 

din urmă re- 
accidentarea 

ne nostul său 
uvertură" de 

cu abilitate

Vlad si Gh Dinu 
repriza secundă) 
pen--at io-ul mai 
gazdelor, celc’alt^ 
fiind trecute ’n 
T. "-du (2 l.P. 
transf.) si c. Petre 
De remarcat

primei
— Cîrcei (ambii angajați 
frumoase
— Marcu ; 

curajos al
tehnicitatea 
și Petre.

învinșii au 
parte din timp r_ _____ _
scor (dovaSa bunei lor pre
gătiri), au acționat adesea 
pe contraatac, cu Cazacopol 
și G. Tudor în prim-plan și 
au vădit unele virtuți teh
nice, dar au primit prea ușor

Fază din meciul Grivița Roșie 
Radu, in postură de... demi

linii grivițene : Vlad 
in 

acțiuni de eseu) 
jocul avîntat și 
lui Pongracz și 
lui Radu, Carp

ultimele două eseuri, 
diferența, 

s-au datorat 
(eseu), Nica (L 

(drop

tăcut 
lor

care 
June

lui 
P) 
Si

condus o bună 
pe tabela de

de

au 
tele 
CazacoPol 
și M. Gheorghe 
țransf.).

Partida a fost condusă 
Gh. Voinea (Buzău), ajutat 
la tușe de bucureștenii N. Chi- 
ciu șl G. Milcă.

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. 2-3)

de bazin? Cine va izbindi Ia 
sută liber, unde ambițiile sint 
la fel de mari in cazul T amarei 
Costache, Luminiței Dohrescu 
și Liviei Copariu? La oe timpi 
vor opri cronometrele in pro
bele lor „tari" (dar nu numai) 
Noeml Lung, revenită intre 
marile specialiste la mixt. An
ca Pătrășcoiu, aceeași spatistă 
redutabilă, Stela Pura, excelent 
creditată mai cu seamă la 200 
m fluture? Iată întrebări, cele 
mai importante întrebări, care 
stăruie printre tehnicieni și

spectatori înaintea primelor 
starturi, de duminică. Și e les
ne de prioeput cum se vor răs
punsurile. ..

Lista de înscrieri nu este, din 
păcate, prea cuprinzătoare. 
Trecind acum peste aoest as
pect, cu promisiunea de a re
veni asupra lui la ora bilanțu
lui sezonului competițional in
tern, să ne exprimăm speranța 
că actuala ediție a Campiona
telor Naționale va fi o reușită 
pe planul calității.

Conform programului cunos
cut, se desfășoară cite două 
reuniuni în flecare din cele pa
tru zile de concurs, dimineața 
de la ora 10 — serii, după-a- 
tniază de la ora 18 — finale.

Geo RAEȚCHI

neului, la care, în afara pu- 
giliștilor străini, participă și 
unii dintre cei mai buni boxeri 
români, de la Steaua, Dinamo, 
Rapid, Metalul și Voința Bucu
rești, Constructorul Galați, C.S. 
Brăila, A.E.M. și C.F.R. Timi
șoara, C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin, C.F.R. Craiova, C.S.M. 
CluJ-Napoca ș.a.

Ca delegat general al compe
tiției va oficia cunoscutul arbi
tru internațional Petre Epurea- 
nu, iar ca arbitri-judecători 
Traian Hareț, Valentin Găvan 
și Matei Toma (din Constant), 
Virgil și Silviu Cazacu, Teodor 
Dinu (din București), precum 
și arbitri din delegațiile parti
cipante.

Iată programul reuniunilor: 
25. 26 și 27 august — de la ora 
18, gale preliminare; 28 și 29 
august (ora 18) — semifinalele; 
30 august (ora 17) — finalele.

feminin de șah

CRISTINA BĂDULESCU
PE PRIMUL LOC

Turneul internațional fe
minin de șah al României s-a 
încheiat la 
frumos succes 
noastră 
nală 
care a ocupat Primul loc. 
8 puncte (din 10 posibile). Au 
urmat în clasament : 
Bistriakova 
Margareta 
Mădălina Stroe 
Ghindă 5 p. 
p. Gertrude 
(1), Halina 
nia) 4 p etc.

Predeal cu un 
pentru tînăra 

maestră internațjo- 
Cristina Bădulescu, 

cu

Elena
(U.R.S.S.) 7,5 p, 

Mureșan 6.5 p, 
6 p. Eugenia 

Ligia Jicman 4.5 
Baumstark 4 p 
Jalowiec (Polo-

Concursul republican de tenis

COPIII CONFIRMĂ DIN NOU
întrecerile copiilor stîrnesc, 

de regulă, mai puțin interesul 
iubitorilor de tenis. Concursul 
republican al celor mai mici 
practicanți ai jocului cu min
gea și racheta din țara noastră 
a făcut excepție mai ales în 
ultimii ani. Copiii — alături 
de nelipsiții părinți (ce să-i 
faci, mulți dintre concurenți 
abia au depășit virsta... poveș
tilor) — au impresionat, săp- 
tămîna trecută, la Satu Mare, 
cînd, de la o zi la alta, la cele 
două baze ' " '
tea — au 
spectatori.

Nu mai ...
ticipanțl și-au cîștigat dreptul 
de a-și disputa ultimul act, cel 
care stabilește ierarhia finală 
a anului. Ceea ce înseamnă 
cite treizeci și doi la fiecare 
categorie de vîrstă: 8—10, 11—12 
și 13—14 ani, fete și băieți. Cu 
siguranță, aceștia sint cei mai 
buni dintre cei mai buni, iar 
jocul practicat a dus, de cele 
mai multe ori. la victorii obți
nute in extremis. Meciuri echi
librate chiar din primul tur.

— UNIO și Sănăta- 
venit tot mai multi

puțin de 192 de par-

decise în setul trei, dar favo- 
riții au pătruns, totuși, pină in 
semifinale. N-am putea spune 
cine a plăcut mai mult: cei 
mai mici, sau acei mici mai... 
mari. La primii au impresionat 
tenacitatea, ardoarea cu care 
și-au apărat fiecare punct și 
se cuvin menționați cel 
cîștigătorii: Eva 
cotextil Sighet) 
van (Dinamo).
Monica Boaghe
depășit net toate adversarele, 
practicînd un joc exact, cu 
mingi plasate și puternice, dar 
la aoeastă vîrstă sint și alte 
cîteva sportive de viitor, prin
tre care Mihaela Vulpe (S. C. 
Bacău) șl Raluca Nină (Pro
gresul Energomontaj București). 
Finala băieților la această ca
tegorie a avut loc în... semi
finala dintre clujeanul (de la 
Constructorul) Csongor Bibza 
(locul 1 în final) și dinamovis- 
tul bucureștean Răzvan Sabia

Doina STÂNESCU

puțin 
Ivanovici (Tri- 
și Ion Moldo- 
La 11—12 ani, 
(Dinamo) și-a

(Continuare ta pag. 1-3)
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Velcea. o portăriță de ta
lent. și Nicoleta Panait. de 
care toți cei prezenți la a- 
oeste meciuri o și văd 
cooptată intr-unui din lo
turile republicane. La 
lupte, doi sportivi de la Di
namo, Radu Ciohodaria și 
Mihai Bartaru. alături 
de care au mai urcat pe 
saltea un masiv tot de la 
Steaua, in frunte cu Con
stantin OzareMeviei. to
cul al III-Jea la campiona
tele monduLe 
din
Dănuț 
in-lea 
naționale 
acest an 
tot locul
Petru Maearei 

sau 1

acest an. din Austria.
Blaga. tocul al 

la eamPtooatole 
de tineret dta 
Bogdan Flame*, 

al IlI-toa. dar si 
tocul al 

Il-lea. sau Dara Ivaa, 
și el evidențiat in com
petițiile interne. O mină 
de sportivi, deci, care 
au transformat demonstra
țiile intr-un veritabil 
spectacol, tor adăugîsdu- 
li-se luptătorii de la 
Rapid (antrenor Constan
tin Alexandro) : C. Cer
cau. P. Jarcu. V. Apostol 
și Șt. Soare. în ceea ce 
privește șahul. am avui 
plăcerea de a consemna 
faptul că tînărul Adrian 
Hainagiu. participant la 
recent încheiatele cam
pionate mondiale Pentru 
copii de la Timișoara, 
unde a obținut, la catego
ria 12 ani, 7,5 puncte, din 
11 posibile.
să se alăture 
colegilor săi, 
care. sub 
antrenorului 
gan. a 
acestui 
S-au 
tablei 
Pețu. 
campionatele mondiale 
la Timișoara, dar 
categoria 16 ani, unde 
realizat 4 puncte, 
fratele său Liviu 
sau Răzvan Becherean. 
Gheorghe Ștefan și Nico- 
lae Burțescu — cel mai 
vîrstnic concurent, 53 de 
ani, de profesie șofer la 
„Salvare". Am transcris, 
după cum se vede, o su
medenie de nume, 
teva, în fond, din 
dinea de sportivi 
terenurile bazei
Olteniței — 13", 
celor două zile de 
toare o notă de atracție in 
plus, un farmec aparte, 
specific întrecerilor spor
tive.

din 
n-a pregetat 
prietenilor și 
împreună cu 

supravegherea 
Romulus Dră- 

deprins tainele 
minunat sport, 

mai aliniat în fața 
de șah George 

și el participant la 
de 
la 
a 

plus 
Pețu,

doar ci- 
multitu- 
care, pe 
„Șoseaua 
au dat 

sărbă-

(Urmare din pag. 1)

C.S.M. — ȘTIINȚA
Baia Mare 16—10 

întilnirea a plăcut, 
viu disputată. Gaz-

S>

Biriad. RULMENTUL — 
STEAUA 12—47 (3—16) Me
ciul a fost dominat de 
campioană. care *-a 
mai lesne decrt era de aș
teptat. Șapte eseuri : ■•*-
Cod Sa“rlri.B-

2 drop-url. 14>. și 5 transfL au 
realizat pentru onspeh Ar
hip — eseu și Ftorieieă 2 Lp 
și transf. au înscris punctele 
gazdelor. Arbitrajul a fost 
asigurat de C. Stanca (Con
stanța), ajutat de bucu
re? ten ii M. Vătui și Gh. Bri
ceag. (Fl. SCHIOPU. coresp.).

Iași. POLITEHNICA A- 
GRONOMIA UNIREA — CON-

7ECE RECORDURI NAJIONALE
IN ..CUPA MINERUL*4»»---------------------------------
Pentru arcașii noștri poligo

nul din Aninoasa, al asociației 
sportive „Minerul" din locali
tate, este ceea ce a fost — de 
exemplu — pentru sprinterii și 
săritorii 
nul din 
arenă a 
tru că 
regiune 
sau ar 
miraculoase Din conmă. aliitu- 
dir.ea la care se af.ă este de 
doar 780 m. Există, in •ch mb, 
o amplasare ideală alui dar si 
condiții care favorizează obți
nerea de performante înalte, 
condiții create in anii dm urmi 
de hărnici gospcdarș ai așe
zării. cu spriun Ji nemijiocn a! 
Cbosiliulu: popo-ar. dar mai a- 
le« al ccndacerii întreprindere 
miniere. Es» vorba de an to- 
treg complex sportiv care dis
pune de instalații asodeme de 
arbitraj, reușite panouri pen
tru ținte și. in imediata vemră- 
tate. bucătăria, sala de mese și 
dormitoarele necesare sport • - 
lor. Adăugați la toate acestea 
recunoscuta ospttaLtate a gar- 
delor. Așadar, condiții excelen
te, pe care oamer.3 atsr. 
vechi centru minier le-au pus 
la dispoziția retor ce doresc să 
obțină rezultare deosebite in 
tirul cu areuL Ș: de dțiva ani 
arcașii ax. zice, râspiă etc cu 
recorduri naționale toate aces
te condiții.

Ața au stat lucrurile și in 
1986, și anul trecut la ..Cupa 
F.R. Tir", la Campionatul Na
țional al juniorilor, la ..Cupa 
Minerul". Tot astfel s-a întîm- 
plat în acest an la „Cupa 
României", cînd s-au înregis
trat șase recorduri, iar de cu- 
rind, la „Cupa Minerul", cind 
arbitrii au consemnat nu mni 
puțin de 10 alte recorduri. 
Pentru a vă face însă o idee 
despre „tăria" competiției, sâ 
mai precizăm că la Întreceri 
au participat 60 de concurenți 
din 11 cluburi și asociații 
sportive, de la standuri lip
sind 
torii
care 
ua), 
păți 
taru 
dru

Așada r, zece 1. 2_____ ț_
românești valoroasa cele mai 
mulje dintre ele obținute cu 
cîțiva ani buni în urmă, au 
fost acum depășite, înregistrîn- 
du-se zece noi recorduri re
alizate de sportivii Diana Ni- 
colaescu (Olimpia), Victor Stă- 
nescu (Petrolul), loan Călin 
și echipa (din care au mai 
făcut parte Mircea Fîrdea si 
Mihai Bîrzu), Voința Satu 
Mare. Iată-le în ordinea obți
nerii lor. Mai întii pe cele 
realizate de Diana Nîcolaeseu: 
338 p in prima zi și 333 p 
in cea de-a doua zi la dista-ța 
de 60 m (vj. 327): 663 p la 
2 X 60 m (v.r. 650): 2556 p 
la dubla FITA fv.r. 2545). A- 
cum. pe ale lui Victor Stănrs

U 1IR CU ARCUL
UN MARE. VIS A FOST ÎMPLINIT j

TURUL ROMÂNIEI PE JOS I

Olimpiadei '68 stadio- 
Ciudad de Mexico: o 
recordurilor. Nu per

ei ar fi situat intr-o 
a— platourilor înalte 
dispune de propr.etâți

dppr cițiya dintre trăgă- 
noștri de marcă, printre 
Aurora Chin-Matei (Stea- 
Marina Prelipceanu (Car- 
Gălănești), Puiu Ciubo- 
(C.S.M. Iași), Alexan- 

Kiss (Voința TȚg. Mureș).
performanțe

TACTOARE Buzău 23—11 
(13—3). A fost un joc fru
mos, controlat de glade. am
bele echipe vădind și ca
lități tehnice. Au marcat 
din eseuri Doroftei (2). L Con
stantin și Vașilacbe — 3 Lp. ș; 
transf. pentru ieșeni. res
pectiv Pascu Zăbavă e- 
âg-ur. ; Podârescu 3 Lp. Arbi
tru : G. Petrescu — Bucu
rești. (Al. PÎNTEA, coresp.)

rjt.

COR

Timișoara. Partida 
tre UNIVERSITATEA 1 
și FARUL Constanța nu 
disputat la ora Cxa‘ă ne foaia 
de arbitraj, echipa locală ne- 
fiind prezentă la teren. (C. 
CREȚU, coresp.).

din- 
ETIM 

i s-a

ea:587pla2X90m (v.r. 
582); 325 p la 70 m (v.r, 323); 
1283 P la simplu FJTÂ (v.r. 
1273): 2538 p la dublu FITA 
(v.r. 2507). In sfirșit, loan Că
lin 638 p la 2 X 70 m (v.r. 
636) și echipa 7263 p (v.r. 7074). 
Sint, după cum se vede, 
zultate deosebite, 
vd internațional. 
Pe orice poligon

PERFORMERA
Plecare și sosire,

in zile
re- 

toate de ni- 
competitive 

din lume.
N. IOAN

de sărbătoare
1 Mai și 23 August

REZULTATE TEHNICE, 
aioazc. iDC-vxiuai : L Dia- 
*» Nievlaescii 2556 p (1280 + 
1276). X Suzapa Laacz (Voința 
Satu Mare) 2460 IGabr.ebCo- 
țcrvan (Voința Rădăuți) 2457 p ; 
echipe: I. Olimpia (Diana Ni-

NicaiaeK*) 6631 p. X Voința 
S.M. C73 p. 3 Minerul Ani- 

fiET di - Ț • 1
Mădâliaa L««^w (MiaeraC)
p. X Osii la Szabo (Voința 
SJI.) 36» p. X Alma Nicala- 
esca ISM p ; j on ana re II : 1. 
Clitoi» C«ț*va* (Minerul) 
1>U p. X Noemi Honig (Vota
ta S.M.) l®0 p. 3. Etorj
Cloanță (Mineral) 1749 pț_ se
niori. individual : L
Slăaesea 2530 p (12474-1283). 
X loan Călin 2483 p. X M - 
cea Firdea 2478 p ; echipe ; 1 
Voința Sala Mare 7353 P 2. 
Minerul 6352 p, 1 Voința Tg. 
Mureș 6192 p; juniori 1: 1. 
Rocco Fardai (Minerul) 2183 
p, X Zdtan Potti (Voința S.M.) 
2084 d. 3. Tudor Onofreiciuc 
(C.S.S. Rădăuți) 1915 p. CLA
SAMENT PE SECȚII : 1. Mi
nerul 46 p, 2. Voința Satu 
Mare 38 p. 3. Olimpia 14 o.

individual :

9C-

Victor

« însumat 1 510 km pe jos
Foto : Aurel D. NEAGU

v-a și lă- 
Catuș Se-

fie si'ua-

MARIA CRIȘMARU

ADMINISTRAȚIA
EXTRASE 
PRONOEXPRES

NUMERELE 
TRAGEREA

DIN 24 AUGUST 1988

Chiar 
Muncii, 
Crîșmaru> 
car la RECOOP, a 
pornit, din 
agenției 
București, 
mai insolit 
pentru o 
rentă : _____
României pe jos 
Iși dorise ne
spus de mult a- 
reariâ interesan
tă, atractivă, dar 
«i dificiiă per
formanță. Știa că 
ar fi fost prima 
femeie din Româ
nia care efectuea
ză ua altfel de 
circuit. Era coc- 
vinsâ că nu va 
fi ușor, mai alea 
că iși propusese 
să efectueze peste 
3 500 fcn fără însoțitor. De pre
gătit. se pregătise : citeva du
minici la rind, pas cu pas, 
cite 36 km. Era ritmul zilnic 
ce și-l impusese. L-a și 
respectat de-a lungul a 115 
zile. Nu cu strictețe, nici nu

de Ziua 
Maria 

fotote-

fața 
B.T.T. 
în cel 
traseu 

concu-
Turul

Marți. ZJ Auourt. Mana Crismaru parcurgea
Btttmn metri (prin fața C.N.E.F.S.) ai traseului 

care

ECHIPA VAGONUl ARAD-CAMPIOANA EA P010 (j)
Turneul final al campionatu

lui poloiștilor juniori I a avut 
loc la Arad și s-a încheiat cu 
victoria echipei locale Vagonul 
(antrenor : Horia Capotescu),
car; cucerește titlul după ce la 
ediția precedentă se clasase pe 
locul secund. Pe locurile urmă; 
toare s-au situat Rapid București 
(antrenor : Răzvan Mustață),
Steaua — Triumf București (an
trenori : Virgil șl Liviu Pleșca), 
Dinamo-CSȘ 1 București, Crișul 
Oradea, I. L. Timișoara.

Rezultatele înregistrate : Vago
nul : 20—10 cu Crișul, 11—10 cu 
Rapid, 21—6 cu I.L.T., 12—12 cu 
Dinamo-CSȘ 1. 4—12 cu Steaua- 
Triumf ; Rapid : 21—13 cu Crișul, 
17—6 cu I.L.T„ 10—9 cu Dinamo- 
CSȘ 1, 10—7 cu Steaua-Triumf ; 
Steaua-Triumf : 7—7 cu Dinamo- 
CSȘ 1. 17—6 cu I.L.T., 16—11 cu 
Crișul ; Dinamo — CSȘ 1 : 16—7 
cu I.L.T., 12—10 cu Crișul ; Cri
șul — I.L.T. 11—11. De menționat 
că ierarhia finală a fost influen
țată de o serie de penalizări : cu 
excepția noii campioane, partici
pantele la turneul final nu au 
realizat normele obligatorii ale 
federației.

Lotul echipei laureate a fost al
cătuit din T. Weber, D. Nicoară, 
G. Palotaș, M. Iegariu, G. Huber, 
M. Aron, R. Ionescu, N. Andra- 
șoni, C. Urs, M. Negru, FI. Puș
caș, C. Cosma, R. Mandl. Dintre 
aceștia. Urs a reușit 18 goluri, 
fiind golgeterul întrecerii. Alte 
frumoase cupe au primit. din 
partea organizatorilor. D. Balanov 
(Rapid) — pentru cel mai bun ju
cător, D. Neagoe (Steaua-Triumf) 
— cel mai bun portar, B. palie 
(Steaua-Triumf) — cel mal tlnăr 
participant. Antrenorul federal 
A. Grințescu apreciază drept 
corecte arbitrajele prestate de B. 
Băjenaru, V. Burdea, G. Chircu- 
lete, R. Nichita, I. Săbău, V. Vă- 
leanu.
• O NOUĂ ÎNTRECERE se

desfășoară începlnd de astăzi, la 
ștrandul Tineretului din Capitală: 
turneul final al competiției ju
niorilor II. Reuniunile încep la 
ora ÎS. ____
• CELE ȘASE ECHIPE (Steaua. 

Dinamo, Rapid, Crișul, Vagonul. 
Voința) care au obținut dreptul 
de a lupta pentru cucerirea Cupei 
României iși vor disputa șansei; 
ia Arad, intre 1 și 4 septembrie.

se putea. Locurile de popas 
n-aveau cum să
te cu exactitate la o aseme
nea distanță. Așa
cut că in județul 
verin a ștrăbătut, intr-o
singură zi. cea mai lungă eta
pă : Caransebeș — Topleț, 
83 km ! Dar ce contează ! Se 
apropiase 
(km) a 
deja „la activ" mai mult 
150 localități. 
Constanța, Tplcea, 
Focșani, Vaslui, 
toșani, Suceava. 1 
Moldovenesc, 
mației, 
Arad, 
ci teva 
mat 1 
Alexandria, 
nou, 
km 
de 
cu 
cu 
nici, 
rie demnă de o epocă a u- 
nor mari împliniri socialiste". 
Au fost cuvintele Măriei 
Crîșmaru în ziua sosirii, zi 
scumpă întregului nostru 
popor : „23 August" !

Un mare vis i se împlinise ! 
Despre... realitățile Iui vom 
mai avea, însă, prilejul 
vorbim. (I. N.),

bine de cota 3000 
itinerarului. Avea 

de 
Călărași, 

, Galați, 
Iași, Bo- 

Cimpulung 
Sighetul Mar- 

, Satu-Mare, Oradea.
Timișoara sint doar 
dintre ele. Au ur-

Drobeta Turnu-Severin, 
Giurgiu și, din 

după 3510 
adevărat roman 

„printr-o țară 
i extraordinare, 

primitori și har-

4
Carl: tala.

! Un
călătorie 

frumuseți 
oameni

, care și-au făurit o isto- 
demnă de o epocă

CONCURSUL REPUBLICAN DE TENIS
(Urmare din pag I) Laura Fodorean (UTA) 6—0, 

2—6. 6—5; semifinale: Ivano
vic: — Marta Szabo (Sănătatea 
Sighet) 6—4, 6—5; Fodorean — 
Raluca Tarazi (Dinamo) 6—0, 
6—5; pentru locurile 3—I: Ta
razi — Szabo 6—3, 2—6. 6—3;
băieți, finală: leu Moldovan 
(Dinamo) — Radu Drocca 
(UTA) 6—5, 6—3; semifinale: 
Moldovan — Aurei Abrydan 
(Tricolor Oradea) 4—6. 6—4,
6—2 ; Dronca — Aurel Feres- 
lear. (UTA) 6—2, 6—1; pt. 3—4: 
Abrudan — Fereștean 6—5, 
6-3; cat. 11—12 ani. fete, fina
lă: Monica Boaghe (Dinamo) — 
Mthaela Vulpe (SC Bacău) 
6—4, 6—3; semifinale: Boaghe 
— Raluca Nină (Progresul E- 
nergașnontaj Buc.) 6—4, 6—1; 
Vulpe — Ana Maria Pescari-.: 
(TCB) 2—6. 6-1, 7—6; pt 3—4: 
Nină — Pescariu 6—2, 6—3;
băieți, finală: Csongor Bibza 
(Constructorul Cluj-Napoca) — 
Alexandru Popovicj (Autoturis
me Timișoara) 6—4. 6—1; te
mi finale: Bibza — Răzvan Sa- 
bău (Dinamo) 1—6. 6—5. 6—3; 
Popovic: — Coste! Obretir. 
(Progresul Energomontaj Buc.) 
6—X 6-5; pt 3-4: Sabău — 
Obretir. (—5, g—3; categoria 
13—14 ani. fete, finală: Ruxan- 
dra Mătăoanu (Dinamo) — Că
tălina Cristea (Dinamo) 6—2,
6— 4; semifinale: Mățăoanu — 
Simona Petru (CSS Reșița)
7— 5, 6—2; Cristea — Irina

Spirlea (Dinamo) 4—6, 
6—4; pt. 3—4: Spirlea — 1
6— 4, 6—0; băieți, finală: 
xandra Răduiescu (TCB) 
Csaba Borsos (Mecanica Bistri
ța) 3—6, 6—2, 7—6; semifinale: 
Radulescu — Marius Rai cea 
(TCB) 7—5, 6—2; Borsos — 
Traian Georgescu (Dinamo)
7— 6, 3—6, 6—3; pt. 3—4:
cea — Georgescu 6—3, 
dublu, fete, finală: Irina 
lea, Ruxandra Mățăoanu (am
bele Dinamo) — Simona Petru, 
Antoanela Voinea (ambele CSS 
Reșița) 6—0, 6—4; semifinale: 
Spirlea. Mățăoanu — Iohana 
Pană. Noemi Szucs (Dinamo, 
Constructorul Cluj-Napoca) 
6—1, 6—1; Petru, Voinea — Că
tălina Cristea, Aura Zirnovca- 
nu (ambele Dinamo) 6—1, 7—5; 
pt. 3—4: Cristea, Zirnoveanu — 
Pană, Szucs 3—-6, 6—0, 6—1;
băieți, finală: Alexandru Băn- 
cilâ. Remus Onisie (Dinamo, 
CCIAG) — Csaba Borsos. Zoi- I 
tan Szolnay (Mecanica Bistrița, I 
Sănătatea Oradea) 4—6. 6—2,
6—4; semifinale: Băncilă. Oni
sie — Marius Gogonea, Mih.ț» 
Vecerdea (Dinamo Brașov, ȘoMF 
mii Sibiu) 6—3, 6—5; Borsos, 
Szolnay — Răzvan Sabău, Va- 
sile Pușcaș (Dinamo, UNIO 
tu Mare) 6—2, 6—7, 6—1;
3—4: Gogonea, Vecerdea — 
bău. Pușcaș 4—6. 6—2, 6—4.

Petru 
Alc-

CONCURSUL RLPIIBUCAN
Ultima competiție de sărituri a 

sezonului in aer liber se va des
fășura vineri, simbătă și dumi
nică. la Ștrandul Tineretului din 
Capitală. Este vorba despre Con
cursul Republican al copiilor, la 
care s-au înscris reprezentanți ai 
C.S.S. Triumf. Lie. ind. 37, clu
burilor snotive Progresul șl 
Voința — toate din București. 
S.C. Bacău, C.S.Ș. și C.S.M. Si-

Of SĂIITIRI AL COPIILE
biu. precum și ai clubului ora
dea n CrișuL

Programul concursului este ur
mătorul — vineri, de la ora 9,30 : 
trambulină 1 m fete, de la ora 
16 : trambulină 3 m băieți ; sim
bătă. de la ora 9.30 : trambulină 
1 m băieți, de la ora 16 : plat
formă fete : duminică, de la ora 
9.30 : trambulină 3 m fete, de la 
ora 16 : platformă băieți.

EXTRAGEREA I: 44 16 38 
35 7 2 ; EXTRAGEREA a Il-a: 
34 45 43 19 6 11.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI: 406.662 LEI, din care 
76.604 lei, report la categoria 1.



A ÎNTRECUT PE P.S.V. EINDHOVEN,

Mărfi seara, la Barcelona

Campionatul Balcanic de juniori

CALIFICATA IA

AMPIOANA EUROPEI, CU 54
24 (prin tele-

11 stadion „Nou 
(li late, în fața 
pr de spectatori, 
u disputat me
ni n cadrul tra- 
Btiții dotată cu 
pamper".
la opus două 
Europei, STEA- 
INDHOVEN, șj 

Li victoria, la 
5—4) a fotba- 

pplaudați, în fi
ți pe parcursul 
tze, pentru va- 
ptație 
pte a

în fata 
continen-

a deți- 
joc in

steaua 
pa In
Le regulamenia- 
kl 1—0 pină in 
ului, prin golul 
I în min. 65. și 
p numeroase o- 
|u fost (după 
I telefonic, An- 
lu, antrenorul 
lipei) ocazii ra- 
I exemplu, Lă- 
le trei ori, sin- 
I Ilie Dumitres- 
|, în două rin- 
I similare. Pena 
Lcare o dată cu

Eelodedici și 
de asemenea.

în alte două 
Ei și I. Dumi- 
F mingea în ba- 
[S.V-^Ein dh oven
l
Fa lieterm: nat 
Iordănescu să 
[ori două echi- 
rîrful piramidei 
creat și au ra- 
l1“ într-atît de 
6 ambele părți, 
Irie.
p putință, după 
I Eindhoven să 
llitatea pe ta

in
După
nin

90 de ni«t*.
89. rii gtW

finalei ăe b

1-1 • FiUaltștii riaăii aa cKtes jiu
Iccris
SevilU

M U e

STEAVA: Lur.g — D Rrtre*- 
cu, lovan. Belodedxi. Vecurca- 
nu — Wagi T. Stoica. Botana. 
I. Dumitrescu — Udfias. Pena. 
Pe parcursul cela de a doua 
reprize Balîr.t și I Mrce.. i-au 
înlocuit pe Lăcătuș si. respec
tiv, Pena.

EINDHOVEN: Van
, — Gerels. Valke, R 
Heintae — Lrikens. 

s, Krussen. Vanenburg

FC. BAI 
pe FENA- 

2—1

in celălalt meci. 
CELONA a întrecut 
ROL MONTEVIDEO cu 
(l-O).

A fost un joc cu mai pu.ine 
faze de poartă (comparativ cu 
„deschiderea"), dar acest amă
nunt nu i-a împiedicat pe nu
meroșii iubitori ai fotbahJ- 
din capitala Cataloriei. prer-: 
la stadion, să-și aplaude 
final, formația favor:-A

Așadar. Joi. 
detă, de la ora 
României) se iatDsese STE M \ 
și F.C. BARCELONA.

„O reeditare, după dai «ai. a 
finalei de la Sevilla*, vubîm.- 
ază, in corPorc, aiei. repre
zentanții presei craJe f acr.re

L-. pa.--.da

de Pe«a • Istă-seară. reeairea
$*ea*a FC lilies

iau 
sac

<3 ««

ea-

înfringere si in partida retur

F.C ARGEȘ - SLAVIA SOFIA 0-1 (0-0)
• Echipa bulgară a câștigat Cupa Balcaoicâ

au intrat pe teren, «2 
lut Eduard nu au nld 
F. C. Argeș de azi (r.r. 
avut o evoluție slabă.

ERELE ECHIPELOR DIN EȘALONUL SECUND
.NI NU MAI VREA SA AIBA EMOȚII

cam- 
oite-

începerea
Knt doar 
Botoșani cu ce 
|borda 2 
pus să
| din 

de
at Ia
ne-a
u,

punem 
ultimii 
fiecare 
limită 

declarat
pieședinte- 

clubului. Pen- 
k acestui o- 

antrenată de 
b s-a pregătit 
fi bun decît în 
pi s-a Pus un 
pe disciplină.
a mai 

ubului ? 
preocupat 
condiții 
gătire.
nea 

aceasta e-1 
pi de joc, că- 
r și un d-enaj 
în ceea ce 
de jucător’ 
in linii mari.

luat

ca 
bune 

cit și 
compel —

t totuși u-

plecat Raicu 
pi, Dimi Răz- 
k sP^pnțe și
F.C.^L Delta 

ba. Noutățile 
ă, fundaș cen- 
gresul Energia 
rilaș, înaintaș, 
ar, ambii de

Ia Metalul Botoșani. Amo- 
răriței, mijlocaș, de la Pol.- 
tehnica Iași. In Iot mai «in* : 
Bordeianu, Eroic — portari 
Abălașei, Sandu, Zaharia, 
Luca II — fundași. Rusu. So- 
fran, State, Bedrea.țâ — mij
locași, Șurubaru, 
Vasilacl.e, Epure, 
înaintași.

-.'enfxare.

pro
tost

Ae
a-

t (rape

erwperasta
iu de un pMftkv. De ce?
Pec.xr\i =1 Băsvțfi (min. I). Mts- 
wde (OBJa. 2S. TxrdLuaeci (mia 

aa rztat. in mia. M și 55. 
pr^ia oară « capul, a doua 
oară cu piciorul. Mistode. de la 
3—4 m. sîng.;r-singurel, a ratat : 
Și asemenea r«Uri nu sint ad
mise chiar dacă vii de ia... Ale
xandria. Cel mai bun jucător al 
gazdelor, Eduard, a șutat din vn- 
leu. de la 25 m, in min. 13, cînd 
portarul a reținut cu dificultate.

Și după pauză, tot Eduard, la 
un ^un-doi“ cu Vlădoiu, a șutat, 
dar portarul a reținut jos, la colț. 
Min. M; minge lungă pe dreapta, 
Mhev a sprintat si, deși Simion 
l-a apucat de tricou, MITEV a 
scăpat și a înscris dintr-un unghi 
dificil. Stâpină pe ea, cu un ex
celent coordo.isicr. Simionov. 
Slavia termină jocul fără să aibă 
pr ro'er.12.

Nimic de 1 
\rsen Hoxha 
cindii', ajutat 

și 
(Rra. VDjea), 
r-.atii :

F.C. ARGEȘ: 
ARD. Station, 
— I. Gheorșh?

ă (mm.

reproșat arbitrului 
(Albania). El a 

de V. Alexandru 
Gh. Constantin 

um ătoa-ele fer-

Bratosin, 
Bota —

Sarea .-a. 
Lamiscra.

ilîtate, aPoi
2 — 14 

Moldovenesc, 
de pregă-îre

amine
mintCBe, cu C.S M, 
Chimia Făltxetn.
Roman. C S.M. S jceava <K»)

LA METALUL MIJA-CREDIT JUCĂTORILOR CARE AU PROMOVAT
in 
o 

absență de 12 ani, se pregă
tește intens pentru a avea 
un start bun in. noua ediție a 
campionatului (antrenori t
Marin Olteanu și Ion Pău- 
nescu).

„Ne dăm seama că în Divi
zia B va fi mult mai greu — 
ne-a spus Octavian Bucur 
— organizator de competiții. 
De aceea pregătirile au înce
put destul de devreme. Ne 
vom baza pe jucătorii care 
au promovat în eșalonul nr. 2. 
Majoritatea 
nici, tineri dornici de 
mare. în același timp, con
siliul asociației s-a preo
cupat ca terenul de joc și tri
bunele să corespundă cerin
țelor categoriei secunde".

„Dorim să practicăm un 
joc frumos, să răspundem 
astfel condițiilor create de 
consiliul asociației și con-

Metalul Mija, revenită 
eșalonul secund, după

ducerea intreprinderu. a com
pletat antrenorul 
nescu. S-a lucrat 
trenamente, atit 
și la Cheia, unde 
pregătirea centralizată 
2 și 
am 
ciuri 
Iul 
na, 
căra 
și

k>r sânt local- 
afir-

Ion Pău- 
bind la an- 
acasă, ât 

s-a efectuat 
între 

14 august. De asemenea, 
susținut mai multe me
de verificare, 

Plopeni, Poiana 
Tractorul Brașov, 
Moreni, Carpați 

Steaua Mizil“.
Lotul cuprinde 

toni: Vlădulescu,
— portari, Pîrșa, 
Bordeianu, Despa. 
Chivu, Anghelache. 
Rus (de la Avicola 
dia) — fundași, Ion și 
Ioniță. Pitaru. Dumitru, 
van, Ilie Tudor (de la Mecon 
București) — mijlocași. Ale
xandru Rus, Trandafir. S'.oi- 
ciu, Prințipiu. Nicolae Tu
dor (de la Viseofil București)
— înaintași.

cu Meta-
Cimpi-

Fla-
Sinaia

jucă-pe .
Zgimbou 
Năstase. 
Cioclea, 
Nicolae 
Creve- 

Gabriel 
Glă-

TO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CONCURSULUI 
[ 21 AUGUST

rezultate) : 10
571 lei și 27 
lei ;
rezultate)

719 lei și 
lei ;
rezultate)

290 lei și J 
Lei.

va-
38

583

• Astăzi
ULTIMA ______  . . ...
numerele favorite la Tragerea o- 
bișnuită LOTO de mîine, vineri, 
26 august. Nu uitați că șansele 
de ciștig sporesc proportional cu 
numărul biletelor (variantelor^

joi, 25 august, este 
ZI pentru a vă juca

ce oferă participanților noi posi
bilități de a obține frumoase cîș- 
tiguri. A tract! vita tea formulei teh
nice (42 de numere extrase, în 
cadrul a 6 operațiuni de extragere, 
cu șansa de a se cîștiga și cu nu
mai 3 numere), precum și larga 
paletă de cîștiguri (din care nu 
lipsesc autoturismele, excursiile 
peste hotare și însemnatele sum? 

argumente 
justifice .<L

9 Duminică, 28 august, va avea 
loc ultima acțiune cu caracter a- 
narte — TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES, acțiune

suplimentare
masivă participare la această tra
gere. Procurați-vă din timp bile
te” 1

sat.
sentatr _
min. S8, DURMUZ (șut cu boltă 
de la 2» m). Formația noastră a 
..-.ut „r i:nrea alcătuire: Istode 
(min. 75 Constantin) — Popa. 
■1VS.-AȚA, Falub. CALOFIR — 
Crlstcrra (min. 57 Dai’), Tai:ca, 

-U. FULGA — SIMA, 
sumudica.

l.a unua acestui rezultat selc-c- 
-:a României a ocupat primul 

. ac in grupa b (urmată de cele 
ale Albaniei și Turciei) șl s-a 

H-at In finala Campionatului 
BalenEL programată mlir.e (n.r. 
-stării. In care va Intîlni Iugo- 
Uaria, ciștigătoarea grupei A.

Punctul de onoare al repre- 
i Turciei îl va obține, în

Adrion VASILESCU

ȘTIRI, REZULTATE
9 DUMINICA START ȘI IN 

DIVIZIA B. După cum s-a mai 
anunțat, duminică 28 august va 
începe o nouă ediție a campio
natului Diviziei B. La această 
oră toate echipele au încheiat 
pregătirile șl amatorii de fotbal 
așteaptă ca încă din prima eta
pă jocurile să se ridice la un 
nivel calitativ cit mai bun. Par
tidele vor începe la ora 11.

9 AUTOMATICA BUCUREȘTI 
— SPORTUL „30 DECEMBRIE- 
0—1 (0—1). A marcat: Paul Du
mitru (min. 21).
• MECANICA FINA BUCU

REȘTI — STEAUA MIZ1L <1—1 
(0—0). Unicul gol a fost realizat 
de Cosma (min. 60). (D. Vasile, 
coresp.) .

9 METALUL BUCUREȘTI — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI J—• 
(1—0). Golurile au fost marcate 
de Pomohaci (min. 24), vlad 
(min. 58) și P. Mihai (min 78). 
(N. Tokacek. coresp.).
9 METALUL PLOPENI — PE

TROLUL PLOIEȘTI 1—3 (•—!).
Au înscris: Bălan (min. 62), res
pectiv O. Grigore (min. 25), Ma
nea (min. 52), Hincu (mln 7S). 
(O. Bălteanu, coresp.).
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: Hrrstea - EDU- 
D. Ștefan, Tânjise 
(mir ie Crleor u). 
— T.rchineci. Mis-

tod? (.rin ta 
do!u-

M. Marcel). VIA- i
suni: K. irokiaC’-. r-r.... K

Aa:- - — iCrencv. HAtDAB-
LITV Kosw (tata. M §
Mrr-rs-m — V-•tev. tfrmjgyffr ST-

c uni

PROGRAMUL TURULUI
l. APA 1 <4 se*«embrtr>

ROVA Ros:on — Metalul B-ucta- 
resti. Autobuzul Buc-rest. — 
I.M.G. Bucur.-ști. C F R -B TJL. 
București — A.S. Dunărea GINAU 
Giurgiu. Viseofil București — 
A.S.I.C. București. Petrolui Pc:en:
— C.S.M. Unirea Alexandr u. Da- 
nubiana București — Auramutica 
București. Petrolul Roata d* Jos
— MECON București. F.CA4. Vic
toria Giurgiu — Chimia Victoria 
Tr. Măgurele.

ETAPA A n-a (11 septembrie)
Chimia Victoria — Autobuzul. 

Metalul — F.C.M. Victoria, ME
CON — ROVA, Automatica — 
Petrolul R. J.. C.S.M. Unirea — 
Danubiana, ASIC — Petrolul P.. 

Dunăreană — Viseofil. 
C.F.R.-B.T.A.
III-a (18 septembrie) 
Automatica, Metalul 

______  , C.F.R.-B.T.A. — Chi
mia Victoria, Viseofil — I.M.G.B.. 
Petrolul P. — A.S. Dunăreană. 
Danubiana — A.S.I.C., Petrolul 
R. J. — C.S.M. Unirea. F.C.M. 
Vi-toria — Autobuzul.

ETAPA A IV-a (25 septembrie)
Chimia Victoria — Viseofil, Au

tobuzul — C.F.R.-B.T.A., MECON
— F.C.M. Victoria. Automatica — 
Metalul. C.S.M. Unirea — ROVA, 
A.S.I.C. — Petrolul R.J.. A.S. Du
năreană — Danubiana, I.M.G.B.
— Petro.ul P.

ETAPA A V-a (2 octombrie)
Metalul — C.S.M. Unirea. ROVA

— A.S.I.C.. MECON — Automa- 
lica, Viseofil —, AJgQbuzul, ffag*

Da
nubiana - I.M.G.B., PȘțr01^1

j. _ a.S. Dunărean», F.C.M. 
Victoria — C.F.R.-B.T.A.

A.S.
I.M.G.B. —
ETAPA A
ROVA — 

— MECON,

STADIO- 
GHBiCLÎ, 

-

aibă o atitudine ci
vilizată și pe deplin 
sportivă pe parcur
sul fiecărui meci 
<Lspu*^ț de echipa 
noastră campioană. 
Ua Îndemn frumos 
$1 pilduitor la fair- 
ptay. care a găsit 
ecou imediat printre 
spectatori, aceștia a- 
plaudind in semn
PRESTAȚIILE noilor

de răspuns, spon
tan, dar și... gindit 
• Un promițător 
lieb-ut sub culortik? 
primei echipe a cSPu- 
bukti Steaua al tâ
nărului jucător Ilir 
Dumitrescu, princi
pal artizan ac vic
toriei echipei sale 
(P. SI.)
sosiți sînt urmărite

-tea aa
Bra’av. vsția de ra- 
d:e-tmpbl.care a 
stîxr.tat siutor de 
spectatori aSațt io 
udbune șL ia spe- 
riaL tmertior supor- 
ttri al clubului, să

• ÎNTOTDEAUNA
an plus de atenție. Ce s-a putut oonstata în Giulcșli : evo- 

tatiă iul Balaur a fost cea mai aproape de cerințe : locul și 
. tact.c a.e lui Augustin nu sint încă limpezi, afirmație 

s. b.Ll. dincolo, in „unsprezecele" din Moreni, pentru Mo
vilă, care, cu excepția unor șuturi (unul chiar din... propria 
jMUiate de teren !) nu s-a prea văzut • Din acest colț de 
pertpă s-a mat atras atenția, in câteva rlnduri, asupra jocului 
prea bărbătesc al lui Matei. Bogata „recoltă" de cartonașe gal
bene. C:.-_ sezonul trecut, nu pare să-1 fi pus deloc pe gtoduri. 
P*cat c*. la talente* lui. fundașul rapidist nu uzează înlxxt- 
dca.-.a de mijloace corecte 9 Pe banca ..speranțelor". Necula 
Răducanu a-a stat o dioâ locului. La pauză, atunci cînd oas- 

elevii. Ne întrebăm 
antrenor dacă ar3201

cjoduoeou cu 2—0, și-a săpunit serios 
la ce coiă ar urca pulsul actualului 
in poartă un... Răducanu 1 (M. C.)
DUPĂ » DE
Sibiul trăiește

9
ANT,
bucuria revenirii în 
Divizia ..A*. Meciul 
de debut cu „U“ 
Cluj-Napoca. a făcut 
ca stadionul Muni- 
e:ț>aț să devină ne
încăpător. —• 
por*eri ai
F.C. Inter
"în afara
9 Ropote de aplau-

9 PRIMUL EXAMEN, PRIMUL SUCCES. . .
internațional Ilie Bălăci, cane pregătește, dan acest sezon, echipa 
de speranțe a clubului Dinamo. La Bacău, această talentată for
mație și-a arătat din plin disponibilitățile, cîștigind. cum se știe, 
cu 5—2. De evidențiat că formația buouireșteană a adus in 
teren, alături de Dochia și Varga, pe compoinenții cehâpei 
care a oîștigat, nu de muiJt. titlul național de junitari. Asta 
este. într-adevăr, o înțeleaptă acțiune dî promovare 9 Al. Ren- 
ghel, tjșieru'l din Vaslui, înaintea startului partidei ș. C- 
Bacău 
al «1______________ ___
înălțimea... profesorului'
• PREGĂTIRI 

PENTRU UN DE
BUT MULT AȘTEP
TAT. Tot Galațiul. 
județul, împrejuri
mile, așteaptă me- 
citR cu Juventus 
din Cupa U.E.F.A. 
E vorba de vizita 
tmei prestigioase e- 
efiipe. Ca bunt gos
podari și oaspețL 
zălâtenii au trecut

araer-a.area ca-

eara va a tarji dac- 
tre «Se «aRt *«*

mulțl su-
echipe: 

rămînind 
porților.

Te au izbucnit in 
clipa cînd, la stația 
de amplificare a 
stadionului, craini
cul l-a enumerat pc 
foștii jucători care 
au evoluat în Divi
zia A sub culorile 
formației sibiene de 
acum 39 de ani. 
Printre ei : Drago
man, Kucerak, Gîr- 
leanu, T. Popa, Stu

păru, antrenați 
fostul
Guiță _
Atacul sibian, alcă
tuit dita trei*., ponei, 
C. Zamfir, Radu H 
și Cașuiba, nu s-a 
putut descurca în 
fața fundașilor clu
jeni, în frunte cu 
Neamțu și Popicu, 
imbatabili în duelu
rile aeriene. (Gh. 
Ner.).

Ea aparține fostului

internațional 
Rășinarii •

îu — Dinamo : „Mă bucur că sorții m-au adus Ca linior 
mundialistului» timișorean loan Igna. Voi căuta să fiu Ia 

----- Și a fost l (St. Tr.)
moașe din țară. A- 
proape totul e 
schimbat : vestiare 
moderne, instalații 
sanitare, cabină pen
tru arbitri. cabine 
radio si T.V., in
trarea principală și 
cea a jpcătorilor. 
TOriX e nou. Capa
citatea tribar.f.or a 
sporit âe la 1« *» 
be tociR". la aproa
pe 35 M*. • Medul 
Oțelul — Corriodt 
4e factură saodestă.

■BEHM

poartă,
im-

Suituri ]a 
puține : 13—5 ; 
precizie la gălățent 
doar 4 pe 
porții, din care 
bară. Oaspeții 
mai preciși : din 
șuturi (prea / . 
pentru Corvinul), 
pe poartă și un 
•Au abundat 
cartonașele : 4
bene. pentru 
dur. unul roșu 
vire). roșa pe 
fi muțeau vedea 
aKn (AL C.).

spațiul 
o

5 
puțin-e

4 
gol 

insa 
gal- 
joc 
Qo- 

care 
și

CAMPIONATUL^ WVIZIEI

SERIA A V-a

FT AP A A

AufobuztP — Pearohti Pw Cta* 
mia Victoria — Dasctearx. Axstt>- 
mavea — F.CJf. Victoria. C-FJL- 
B.TA. — Vis '<H. C-SJC Unirea 
— MECON A.SXC. — MecataL 
A.S. Dunărean» — ROVA.

ETAPA A vn-a O aetombrieț
ROVA — ULG^. Metahil — 

A.S. Dunăreană. MECON —
A. S.I.C.. Automatica — C-S.M- 
Unirea, Petrolul P. — CIX-
B. T.A.. Danubiana — Autobuzul. 
Petrolul R. J. — Chîmia Victoria. 
F.C.M. Victoria — Viseofa.
ETAPA A vin-a (M octombrie)
Chimia Victoria — ROVA. Au

tobuzul — Petrolul R- J- C.F.R.- 
B.T.A. — Danubiana. Viseofil — 
Petrolul P., C.S.M. Unirea — 
F.C.M. Victoria, A.S.I.C. — Auto
matica. A.S. Dunăreană — ME
CON, I.M.G.B. — Metalul.
ETAPA A IX-a (23 octombrie)
MECON — I.M.G.B.. Metalul — 

Chimia Victoria. ROVA — Auto
buzul. Automatica — A.S. Dună
reană. C.S.M. Unirea — A.S.I.C., 
Danubiana — Viseofil, Petrolul 
R. J. ~ C.F.R.-B.T.A., F.C.M. Vic
toria .— Petrolul P.

I A <30 octombrie)
c.f.r.-b.t.a. - E9¥Ar-CWmla 

Victoria — MECON, Autobuzul —

I
I

§
§

I

I
§

I
I
$

I

C-EDIȚU 1988-1989

KTAPA A xn-a 03 aeienaMei 
Apaotxrrul — Aztoaacăea. CSd- 

■ua Victoria — C s M Unirea, 
CJ’R.-BT-A. — MECON. ViaeofiJ
— Met that. Pecraial P. - ROVA, 
Danubcxpa — Pte.'Pini R 3.. AS.

— F.CM. Victoria, 
LM.Gi. — AXA.C.
ETAPA 4 Xm-a (» noiembrie) 
A^. Dunăreană — I.M.G.B , 

ROVA — Danubiana. MetaKri — 
Petrolul P- MECON — Viseofil, 
Automatica — C.F.R.-B.T.A.,
C.SM. Unirea — Autobuzul 
A.S1C. — Chimia Victoria, 
F.CJ4. Victoria — Pîtrolul R. J. 
ETAPA A XTV-a (27 noiembrie) 

Viseofil — Automatica, Chimia 
Victori- — A.S. Dunăreană, Au
tobuzul — A.S.I.C., C.F.R.-B.T.A.
— C.S.M. Unirea, Petrolul P. — 
MECON Danubiana — Metalul, 
Petrolul R. J. — ROVA, F.C.M. 
Victoria — I.M.G.B.

ETA’’A A XV-a (4 decembrie) 
Metalul

— F.C.M. ’ 
nubiana.

C.S.M.

— Petrolul R. J., ROVA 
Victoria. MECON — Da- 
Automatica — Petrolul 

P., C.S.M. Unirea — ViscofU, 
A.S.I.C. — C.F.R.-B.T.A., A.S.
Dunăreană —■ Autobuzul, I.M.G.B, 
— Chimia Victoria.



In perspectivă apropiată - o competiție de mare anvergură:

CAMPIONATELE EUROPENE DE RACHETOMODEEE
In „Cartea de onoare" a ra- 

chetomodelismului, ramură 
sportivă care se ocupă cu 
practicarea, construirea și 
lansarea de modele de rachete, 
reprezentanții României se 
află la loc de frunte. Pentru că 
nu există întrecere interna
țională de mare anvergură la 
care să fi participat și unde ei 
să nu fi avut o bună presta
ție, concretizată în obține
rea de medalii individuale sau 
Pe echipe. Elocvente îri a- 
cest sens sînt cîteva rezultate 
din ultimii ani, mai exact me
daliile de aur, argint sau 
bronz cu care au fost răsplă
tiți o serie de rachetomodeliști 
români de la C.S.T.A. Suceava 
și Metalul Tîrgoviște. în prim- 
plan, reușitele de la Cam
pionatul Mondial de anul tre
cut : argint pentru Ion Catar- 
giu, la rachetomodel cu pa
rașută și bronz pentru echipă 
la rachetoplan cu aripă Ro- 
gallo. Apoi, în 1984, la Cam
pionatele Europene, aur pen
tru același Catargiu și la a- 
oeeșl clasă, cit și pentru Petre 
Nicolae, la rachetomodelul 
machetă de altitudine; în 
1986 la Concursul țărilor so
cialiste, Gheorghe Țuțulea și 
echipa, la rachetoplan cu ari
pă Rogallo obțin și ei aceeași 
distincție.

Sigur, aceste succese sînt 
urmarea firească a grijii 
manifestate de factorii cu a- 
tribuții din țară față de 
mișcarea modelistifcă, fata de 
acest sport tehnico-aplicativ 
modern, cu largi implicații 
în pregătirea politehnică a 
tineretului. Sigur, acest fapt 
a făcut ca rachetomodelismul 
să aibă și o arie largă de răs- 
pîndire la nivelul 
a pionierilor, a 
nerații, sugestiv 
sens fiind chiar Concursul Re
publican de rachetomodele 
al pionierilor și școlarilor,

copiilor, 
tinerei ge- 
în acest

desfășurat 
vocUiri. în organizarea 
liului 
ției 
tras 
din 
țării, 
adevărat festival 
sport.

Iată doar cîteva 
gumentele care au 
Federația Aeronautică 
națională să acorde 
niei dreptul de a organiza C.E. 
1988, care vor avea loc la Su
ceava între 1 și 4 septembrie.

Preparativele pentru acest 
mare eveniment sportiv au 
început de mult, r>rin grija 
F. R. Modelism, a C.J.E.F.S. și 
a C.S.T.A. din localitate. Evi
dent, pregătirile sînt acum 
spre sfîrșit. Așteptăm o com
portare la înălțime a repre
zentanților noștri care și-au 
încheiat minuțioasa 
de cercetare, construcție 
de antrenament 
iparticipînd și la 
de întreceri, cum 
pildă, concursul 
„Voința", apoi „Cupa Me
talul Tîrgoviște" și „Cupa Ex
plorări Deva, Campionatul
Republican de la Suceava
șl, în sfîrșit, concursul in
ternațional — „CuPa Sucevei".

Neîndoielnic că pregătiri 
similare — antrenament și în
treceri — au făcut și viitorii 
noștri oaspeți, dintre care, 
pînă acum, și-au anunțat pre
zența : 
mondială 
precum 
Bulgariei, 
Germania, 
niei și Spanie’

Așadar, sint in perspec
tivă dispute spectaculoase, 
competiția trezind un deose
bit interes. Pînă la startul ei 
au mai rămas doar 7 zile 1

S-A APRINS 

FLACĂRA
de curînd la Nă- 

Consi- 
Național al Organiza

toare a a- 
de elevi 
județelor 

într-un 
acestui

Pionierilor, 
pe poligon sute 

majoritatea 
const i tui ndu-se 

al

dintre ar- 
determinat 

Inter- 
Româ-

muncâ
Si 

zbor, 
serie

de
l o

ar fi, de 
republican 

,Cupa

echiipa campioană 
(în 1987), U.R.S.S., 

și reprezentativele 
Cehoslovaciei, R. F.
Iugoslaviei. Polo-

ACTUALITATEA PE EȘICHIER
VARȘOVIA, 24 (Agerpres). — 

în turneul internațional de șah 
„Memorialul Akiba Rubinstein**, 
desfășurat la Polianita Zdroj (Po
lonia), pe primele locuri s-au cla
sat maeștrii sovietici Aleksandr 
Cernin și Aleksandr Goldin cu 
cite 10,5 puncte din 14 posibile. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Milan Drașko (Iugoslavia) 8,5 
p, Jonathan Levit (Anglia), Ma
rek Matlak (Polonia), Mihail 
Zeitlin (U.R.S.S.) cite 7,5 p, Zbig
niew Jasnikovski (Polonia), Arjak 
Petrosian (U.R.S.S.) cite 7 p etc.

în runda a 15-a Cernin a cîști
gat la Drașko Teske a pierdut 
la Petrosian iar partidele Goldin

— Zeitlin și Levit — Boitkevici 
s-au încheiat remiză.
• La Londra a început meciul 

între marii maeștri britanici 
Nigel Short și Jonathan Speel- 
man, contînd pentru sferturile 
dî finală ale Campionatului Mon
dial în prima partidă a fost con
semnată remiză, la mutarea a 
28-a. In partida a doua, Short va 
avea piesele albe.
• La turneul open (sistem el

vețian). desfășurat în Berlinul 
Occidental, eu participarea a 532 
concurenți, printre cîștigători s-a 
numărat și marele maestru român 
Florin Gheorghiu care a totalizat 
7 p din 9 posibile.

Hiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiii/niniiiiiiiiiiih
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VAU IONESCU Șl TUDORIȚA CHIDU

ÎNVINGĂTOARE LA BERNA
ZURICH 24 (Agerpres). — în 

cadrul concursului internațional 
de la Berna, atleta română Vali 
lonescu a cîștigat proba femini
nă de săritură în lungime, cu 
7,03 m, urmată de Wendy Brown 
(S.U.A.) — 6,41 m. O a doua vic
torie pentru culorile sportive ro
mânești a fost obținută de Tudo- 
rița Chidu, clasată pe primul loc 
în cursa de 800 m cu timpul de 
1:59,84. Pe locu-ile următoare 
s-au situat Julie .cnklns (S.U.A.) 
•— 2:00,77 și Barbara Gourdet 
(Franța) — 2:01,50.

Alte rezultate: masculin: 100 m: 
Adenlken (Nigeria) — 10,29; a- 
runcarea discului: Schmidt (R.F. 
Germania) — 63,64 m; 200 m: 
Imoh (Nigeria) — 20,31; 3 000 m: 
Deleze (Elveția) -- 7:45,48; sări
tura în lungime; Myricks (S.U.A.) 
— 8,47 m; săritura în înălțime: 
Sotomayor (Cuba) — 2,34 m; 
800 m: Cruz (Brazilia) — 1:44,59; 
aruncarea greutății: Gunthoer 
(Elveția) — 22,75 m; feminin: a- 
runcarea suliței: Yvonne Leal 
(Cuba) — 63,80 m; 400 m garduri: 
Debbie Flintoff (Australia) — 
54,05.

„CUPA POLAR** LA HANDBAL FEMININ

OLIMPICA

OSLO (Agerpres). — în ul
tima zi a competiției interna
ționale de handbal feminin 
-Cupa Polar", de la Oslo, e- 
chipa României a întrecut cu 
scorul de 30—26 (15—9) forma-

Bulgariei.
Turneul a fost cîștigat de re

prezentativa Norvegiei, urmată 
de cele ale R.D. Germane, 
S.U.A., României, Bulgariei 
Suediei.

ATENA, 24 (Agerpres). — 
La Olimpia (Peloponez) a 
avut loc ceremonia aprinderii 
flăcării olimpice pentru cea 
de-a 24-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară.

Potrivit tradiției, flacăra 
olimpică, simbol etern al 
jocurilor, al păcii și concordiei 
între tinerii sportivi din toa
te continentele, a fost a- 
prinsă de la razele soarelui 
cu ajutorul unei oglinzi, de 
către actrița greacă Ecate- 
rina Didaskalou. Apoi, fla
căra a fost înmînată atletului 
Thanasis Kaloyannis, primul 
schimb al ștafetei olimpice.

La ceremonie au fost pre- 
zenți membri ai Comitetului 
Internațional Olimpic, ai Co
mitetului olimpic elen și 
ai Comitetului de organizare a 
J.O. de la Seul.

întrecerile Olimpiadei de 
vară vor începe la 17 septem
brie.

început de drum in campionatele naționale

Campionialrul iugoslav â luat un 
nou start sub semnul căiutăiritar, 
permanentizate de mai mulți ani, 
privind ridicarea calității jocu
rilor (și ca o consecință logică, 
readucerea 
ne, ajunși

* spectatoriil'O'.r în fribru- 
anul trecut la o me-

iată, Celik (suspectată și dovedi
tă 1) de a nu-și fi apărat 
șansele în uHtima partidă, dăm 
trecuta ediție, cu Pristina, por
nește acum de la minus 6 puncte, 

fiind deci prima mare candidată la 
retrogradarea de... anul viitor. Au

loan NOVAC

Plonjon spectaculos și eficace al portarului Mladen Praliia, una 
dintre speranțele (și argumentele) lui Hajduk Split în campio- 

natul care a început
dle extrem de scăzută — circa 
9 000 de meci1) și eliminarea di
feritelor surse de suspiciune in 
privința unor partide, judecate, 
la vremea potrivită, ca fiind tru
cate. Este șl motivul pentru oare,

Ai învins, continuă! Ai pierdut, continuă!

O MEDALIE AMÎNATĂ ?
Deși n-a fost niciodată recordman al lumii, 

actualul fiind (din 1981) Renaldo Nehemiah, cu 
12,93, Greg Foster e unul dintre cei mai repu- 
tați alergători din istorie pe 110 mg, dublu cam
pion mondial în aer liber, la Helsinki 1983 și 
Roma 1987. După retragerea prematură a lui Ne
hemiah, care a optat (fără succes) pentru fot
balul american. Foster a rămas să domine, ade
sea autoritar, proba, realizînd nenumărate vic
torii, una mai strălucitoare decît cealaltă. Ajunge 
numai să spunem că, mai mult decît oricare al
tul, Foster a coborît de 68 de ori sub 13,40 și de 
40 sub 13,20 (pînă la 31 decembrie 1987), ultima 
sa izbîndă de răsunet datînd de anul trecut, cind 
și-a adjudecat ..Mobil Indoor Grand Prix".

O singură performanță lipsea și lipsește de pe 
„cartea de vizită" a campionului american : tit
lul olimpic. Absent la Moscova 1980, Foster pă
rea să fie. 4 ani mai tîrziu, la J.O. de la Los 
Angeles, favoritul numărul 1, mai tare decît 
orice adversar. Doar că, puțind vreme înainte de 
competiție, și-a pierdut părinții într-un accident 
de automobil. încetînd să se mai antreneze, dnd 
a ieșit din „pasa neagră", era prea tîrziu : pe 
pista de la „Memorial Colliseum" nu s-a clasat 
decît al doilea. Roger Kingdom (care nu va mai 
confirma niciodată) răpindu-i mult visata me
dalie de aur! Cum nenorocul l-a urmărit îi la 
ediția inaugurală a C.M. pe teren acoperit, din

martie 1987, unde s-a lovit de canadianul McKoy, 
căzînd amîndoi în finală, e lesne de dedus cit 
a dorit, din tot sufletul, Foster să ia startul la 
Olimpiada 1988. Nu trebuia pentru asta, o baga
telă pentru el, decît să se claseze bine la con
cursul de selecție de la Indianapolis, pentru 
care s-a pregătit, cu seriozitate, toată primăvara. 
Neșansă însă : cu numai două săptămîni mai 
devreme, Foster și-a fracturat mîna ! N-a dezar
mat, ci a părăsit spitalul mai repede (și împo
triva avizului medicilor!), prezentîndu-se la In
dianapolis, unde a alergat cu mina în ghips ! 
S-a descurcat în serii și în „sferturi", dar în se
mifinală n-a mai rezistat, terminînd abia al cin
cilea, ratînd adică un loc în echipa pentru Seul.

Date fiind condițiile excepționale în care a 
concurat Foster, cîțiva oficiali americani au pă
rut tentați, la un moment dat., să facă o excepție 
pentru el, lncluzîndu-l în lot și fără să fi obți
nut calificarea. Campionul însuși s-a împotrivit: 
„Nu cer nici o favoare ! N-am reușit, n-am reu
șit, voi încerca în 1992, la Barcelona, căci nu 
concep să-mi închei cariera fără un triumf olim
pic !" Bărbătească atitudine, de acord, dar nu 
trebuie uitat că, născut în 4 august 1958, la May
wood. Illinois, Greg _ 
ora Barcelonei, 34 de ani. Rămîne de văzut dacă 
nu va fi prea tîrziu. <

Foster va avea totuși, la
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Campionatului Eurot ian pentru 
juniori, competiție ce se desfă
șoară. în Iugoslavia, s-au înregis
trat următoare1*? rezultate : “ 
dia — Israel 75—ri (44—30)
11a — S"ania 8.—81 (44—34).
cia — Olanda ri—*ii (41—421,
cia — R— . Ge-monl» 67—57
30). Cehosiova-iq —, 
71 (36—271.

BOX a Purilistul vtnezuelean 
Jose San'bria a cucerit titlul de 
cam-"-»n mond'nl ’1 ca’e«crîa su- 
per-co-c î.UF.). în-
v'i-’-d.j.i ia - dună 12 re- 

1 oe ita'"*»—»’ p-n Belcas-
Mecir.' - —’loc în locali- 

de Orlando.
■ursul interna

Sue-
Ita- 

Tur- 
Gre- 
(25— 

U.R.S.S. 76—

țional de la Rotterdam s-a înche
iat cu proba clasică pe echipe 
..Marele Premiu** al națiunilor, în 
care victoria a revenit formației 
Elveției. Pe locurile următoare 
s-au clasa* echipele Olandei. An
gliei. Span’ei. S.U.A. șl Franței.

HANDBAT Echipa feminină a 
Polon’oi aflată în turneu în Ce
hoslovacia. a evoluat k N\ ,.b jrl 
în compania selecționatei tării- 
gazdă. Handbalistele o°v'r»c]ovace 
au obtHut victoria cu scorul de 
27—17 a 7—6)

HOCHEI PE GHEăTA A în 
continuarea care îl
întreprind3 în R.v, G«rmqnk. e- 
china T.S.K.A Mn^«oT'a a învins 
cu scorul de 9—i H—o. 5—0 i— n 
ech .-va EG Du«sseMnrf. n

în Cehoslovacia, echipa Dinamo 
Moscova a ’atîlnlt la Brno for
mația locală Zetor. Sportivii so
vietici au cîștigat cu scorul de 
4—2 (0—1 3—0. 1—1).

R(JG”Y e în cadrul Campiona
tului Mondial Universitar, compe
tiție găz-’jka de Franța, repre
zentative U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 9—10 echina Scoției, 
iar Noua Zee1 a nd ă a dispus cu 
25—13 de An «na.

TENIS 
feminin 
tinianca 
trecut-o 

cu
VOLEI

Jncheia J

ri tn finala turneului 
de la Montreal, argen- 
Gabr’ela Sabatini a în- 
n* sovietica NValia Zve- 
6—1. 6—2.
• La Jakarta s-au 

^campionatele asiatice.

«

fost și alte echipe vinovate, Su- 
tjeska și Pristina, într-un fel s-a 
și făcut dreptate, ele retrogra- 
dînd de facto, dar n-a ajuns (s-a 
considerat de către forurile tn 
drept) șl au fost. La rmdu.1 lor, 
„amendate**, prima cu suspen
dări ale jucătorilor, de pînă ia 
două luni, a doua cu deja cla
sicele minus 6 puncte 1 Napredak 
Krusevac și Spartak Subotica 
le-au luat locul pe scenă ; prima 
a mai trecut prin „A“, 
’70, a doua a revenit, 
sezon în „purgatoriul" 
secunde.

Aspectul punitiv al

prim anii 
d'upâ un 

diviziei

măsurilor

• Sparta Praga invingătoare 
nate de pe continent

luate n-a fost însă unicul. Pen
tru a preîntîmpiina al'te acțiuni 
asemănătoare, Federația iugosla
vă de specialitate a hotărît abo
lirea scorurilor egale din cam
pionat, astfel că mecanismul a 
devenit următorul în aceste ca
zuri : se procedează la executa
rea loviiburilor de la 11 metri, e- 
chiipa învingătoare intră în po
sesia punctului obținut pentru 
meci egal, dar cea învinsă ÎL- 
pierde I Se netezește astfel calea 
fair-piay-ufliuii, meciurile ,,egale** 
fiind, mai mereu, nu-i așa, mo
dalitatea cea mai potrivită de 
cedare sau de primire de puncte 
,,negre**. Un experiment intere
sant, așadar, care merită atenția 
iubitorului de fotbal.

Șansele la noul titlu pus în joa 
— se apreciază în cercurile co
mentatorilor iugoslavi — aparțin 
îndeosebi echipei Steaua Roșie Bel
grad, care a reușit, sub conduce
rea directorului său, Dragau 
Gealei, care nu e altul decît 
fosta vedetă a „plavilor** din de
ceniul trecut, o cnnmnb de 
transferuri extrem de avantajoa
se : au venit Savicevici (mijlo
caș, de la Buducnost), Pancev 
(atacant, de la vardar) și Bursae 
(de la Hajdiuk). Nou este și an
trenorul. în persoana lui Branko 
Stankovici. Să amintim că, în 
primul tur al C.C.E., Steaua Ro
șie, fiind campioana 
întîlni pe Dundalk 
Nord), avînd deci o 
ușoară, se apreciază, 
da altfel și celelalte 
slave în cupele europene, în ur
ma un-ei trageri la sorți favora
bile. „Șalangeri“ oficiar’1 la titlu 
par’ a fi DSnamo Zagreb (în 
compania lui Bed kt as în Cupa 
U.E.F.A.), cu Mihailovici, de la 
Zelezndosar Sarajevo, cu Skreiane, 
de la Rijeka, cu Shnlla, de la 
Pristina si cu Josif Sko’^-r 'si 
ei, altădată, pilon al naționalei 
iugoslavei, la conducerea tehnică, 
și Partizan Belgrad.

en titre, va 
(Irlanda de 

misimne mai 
așa cum au, 
echipe ingo-

Radu TIMOFTE

: •
Rezultate din diferite campio- 

Cupa Libertadores

CEHOSLOVACIA. în etapa a 
doua a campionatului, formația 
Sparta Praga, adversara echipei 
Steaua București în „Cupa Cam
pionilor Europeni'*, a întrecut cu 
Scorul de 4—2 (2—1) pe Bohe
mians Praga.

Alte rezultate : TE Vitkovice — 
Ruda Hvezda Cheb 3—0 ; Spartak 
Hradec Kralove — Banik Ostrava 
0—0, Skoda Plsen — Spartak 
Trnava 4—1. Dunajska Streda — 
Dukla Banska Bystrica 2—0. Plas- 
tika Nitra — Sigma Olomouc 2—0, 
Slovan Bratislava — Inter Brati
slava 1—1, Dukla Praga — Slavia 
Praga 0—1.

BULGARIA. Rezultate înregis
trate tn etapa a doua : Dunav 
Ruse — Sredet 0—3., Lokomotiv 
Sofia — Spartak Varna 3—0, 
Cerno More Varna — Beroe Sta-

SCURT • PE SCURT
pentru juniori șl junioare, în 
ambele turnee victoria revenind 
reprezentativelor Japoniei. La 
masculin,7 selecționata niponă 
a întrec**t cu scorul de 3—1 
(15—12. 15—9, 14—16. 15—10) Co
reea de Sud. iar la feminin Ja
ponia a învins cu 3—1 (15—12.
1'5—5, 6—15. 1.5—13) echipa R. P. 
Chineze, e Competiția internațio
nală .masculină de la Nitra (Ce
hoslovacia) s-a Încheiat cu victo
ria echipei Cubei 10 puncte, ur
mată de U.R.S.S. 8 p. Italia, Ce
hoslovacia R.F. Germania cite 
7 b și Iugoslavia 6 o. în ultima 
zi a turneului, voleibaliștii cuba
nezi au întrecut cu scorul de 3—1 
(15—1.1. 15—8. 12—15.. 15—10) echipa 
țări 1-gazdă,

ră ZaTOra 2—0. Vltoșa — Sliven 
3—0, Etlr Veliko Tîrnovo — Tra- 
kia Plovdiv 4—1. Minior Pernik 
— Lokomotiv Gorna Oriahovita
1— 2, Lokomotiv Plovdiv — Pirin 
Blagoevgrad 1—0, Vrața — Slavia 
0—0.

OLANDA. Prima etapă a pro
gramat un meci derby, în care 
s-au întîlnit Feyenoord Rotterdam 
șl P.S.V. Eindhoven (cu Van 
Breukelen, Ronald Koeman, Van 
Aerle, Vansnburg în formație). 
Meciul s-a încheiat la egalitate :
2— 2. “ ................................. ..............
tuna 
lalte 
1—2, 
2_ 2
Venlo — Roda Kerkrade 2—2. vo- 
l?ndam — Waalwijk 4—2. Maas- 
trich — Haarlem 1—1. Utrecht — 
Groningen 3—2 De notat, nume
roasele sroru’-i egale !

TURCIA (orima etapă). Galata- 
-saray — Karsyaka 4—1. Rize — 
Fenerbahce 0—5. Ankaraeiicu — 
Besiktas 1—2. Samsun — Malatya 
1—i. Trabzon — Eskișehlr 2—0, 
Sariver — Bursa i—1. Altay — 
Adana 1—0. Kahramanmaras — 
Bolu 0—1.
• în primul tur al „< 

liei“ la fotbal, echipa 
Torino a terminat la 
(0—0). în denlasare. cu 

C09enza Alte rezultate: 
Llcata 2—0, Spezia 
Parma — Internazionale 
Cesena — Udinese 1—0.

ÎNTR-UN meci contînd pentru 
..Cuoa Libertadores**. echipa Chi
lians Colo Colo a întrecut cu 1—0 
formația venezueleană 
caVficîndu-se în etana a don*3 a 
comneti+iei. Alte rezultate * O- 
riente Petrolere (Bolivia^ — O- 
limnia (Para«uav) 2—L Guarani 

«.(Brazilia)..— Alianța /—o.

Un alt joc de atracție : For- 
Sittard — Ajax 2—1. Cele- 

nartide : Veendam — Zwolle 
Tilburg — Sparta Rotterdam 
Den Bosch — Twente 1—1,

,Cupel Ra
ju ventus 
egalitate 
fnrrn.'itia 

Milan — 
Nasoli 1—3, 

1-2.
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