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Turul ciclist al României

PULSUL PREGĂTIRILOR
SE ACCELEREAZĂ

Pină duminică, 28 august, 
cînd se va da startul în cea 
mai importantă competiție ci- 
clistă internațională din țară, 
Turul României, întrecere a- 
junsă la cea- dc-a 26-a ediție, 
au mai rămas, iată, doar două 
zile. Firesc, pulsul pregătirilor
— minuțioase și delicate, vizînd 
o rezolvare fermă și promptă 
a zeci și zeci de probleme, pre
gătiri menite să asigure o 
funcționare ireproșabilă a a- 
cestui uriaș mecanism care 
este, în fapt. Turul României
— se apropie de.„ cota 
mă. De ieri au început 
seascâ și oaspeții. Cei 
grăbiți se dovedesc a fi 
nii, care prezintă o echipă pu
ternică, hotărîtă să întărească 
și să ilustreze concret, prin 
fapte, ideea că în peninsulă 
ciclismul este un sport de niare 
popularitate. Să nu negli
jăm, însă, puterea de lup
tă și dorința de afirmare a 
cicliștilor bulgari, tot mai des 
implicați în lupta pentru o po
ziție superioară în clasamen
tele diverselor competiții. Cit 
despre echipa Turciei, puțină
tatea datelor de care dispunem 
ne obligă să consemnăm doar 
intenția ei de-a se alinia la 
start. Ceea ce nu înseamnă că 
se va limita doar la atît.

în întrecere vor fi prezente
— după cum iubitorii sportu
lui. în mod special ai ciclis
mului. știu ■ 
ale noastre : 
de tineret, 
sindicale, 
lectionaită 
în fine, o 
Steaua. în. 
între care 
care vor parcurge un traseu 
de 1041 de kilometri, ceea ce 
înseamnă 8 etape cu 14 căță- 
rări, din care 4 de categoria 
A. și 18 sprinturi.

Va fi, fără doar și poate, o 
luptă acerbă pentru întîietate.

maxi- 
să so
mai...
italie-

■ si șapte echipe 
România A, B și 

două selecționate 
A și B, o se-
de speranțe si.

combinată Dinamo- 
total. 72 de rutieri, 
și cicliștii străini,

o luptă în care, nu ne îndoim, 
componentii loturilor noastre
vor avea un cuvînt greu de 
spus, un cuvînt hotărîtor. Dar, 
despre ultimele amănunte ce 
premerg startului în Turul ci
clist al României, ediția 1988, 
în ziarul de mîine, după care, 
începînd 
cronici de

de luni, obișnuitele 
etapă.
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Victor N1TĂ

Aurel D. NEAGU

ZIAR AL

Proletari din toate țările, uniți-vă 1

CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XLIV - Nr. 12028 4 PAGINI - 50 BANI Vineri 26 august 1988

ECHIPELE DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI, ÎNVINGĂTOARE ÎN ITALIA
Daniela Silivaș — punctaj maxim la exercițiile liber alese

Echipele de gimnastică ale 
României au susținut, la sfir- 
șitul săptămînii trecute, im
portante întîlniri de verifi
care a 
sportive 
Olimpice
Gimnastele și gimnaștii. ro
mâni au evoluat în Italia ta 
compania reprezentativelor 
țării gazdă, la Rimini, res
pectiv Porto San Giorgio. S-a 
concurat atît 
de exerciții impuse, dt 
cu cel de liber alese.

în centrul atenției presei 
sportive si a televiziunii din 
Italia 
echipa 
nină a
Silivaș, . .
briela Potorac, Eugenia Golea, 
Aurelia Dobre. Camelia Voinea 
și Gabriela Gheorghe au în- 
cîntat publicul spectator prin 
evoluția lor de ridicat nivel 
tehnic, prin exercițiile liber 
alese de mare complexitate și 
spectaculozitate. Mărturie 
acest 
rînd, 
ținut 
campioană 
la <
în toate cele Patru probe nota 
maximă, 10, acordată de o 
brigadă alcătuită din arbl-

pregătiră și formei 
înaintea 
de luna

Jocurilor 
viitoare.

cu programul
Si

s-a aflat, bineînțeles, 
reprezentativă femi- 

țării noastre. Daniela 
Celestina Popa, Ga-

în 
sens stă, în primul 
punctajul maxim 
de multipla 

Daniela 
exercițiile liber

oh- 
noastră 
Silivaș 
alese :

PENTATLONUL MODERN Șl „PROBLEMELE" SALE
De vorbă cu vicepreședintele feieraliei. 10AK MUREȘANU

Frumoase 
cules, de

tre neutre I 
precieri au 
menea. Celestina Popa, Ga
briela Potorac, Eugenia Go
lea. O călduroasă primire au 
făcut spectatorii campioanei 
mondiale absolute, Aurelia 
Dobre, cu multe exerciții de 
excelent râvefl. care sl-a făcut 
un promițător debut după o 
perioadă de absență. Clasament 
individual compus: Daniela
Silivaș 79,250 p, Celestina Popa 
78,900 p, Gabriela Potorac 
78,550 p. Eugenia Golea 
78,400 p.

și României au concu- 
Porto San Giorgio, vic- 

fiind împărțite. Pe 
au cîștigat gimnaștii 

fa

Selecționatele masculine ale 
Italiei 
rat la 
toriile 
echipe
români (576,750 — 574,400), 
timp oe la individual primul a 
fost un sportiv italian, Boris 
Preti, cu 117,300 p. El a fost 
urmat de Marius Gherman cu 
115,850 p, Paolo Bucci 
Marius Tobă 115,350 
rian Rizan 114,600 p, 
Pintea 114.350 p.

115,600 ip, 
p, Ma- 
Valcnttn

După Campionatul Balcanic (le handbal tineret

REPREZENTATIVA FEMININA
A ȚARII NOASTRE,

0 MERITUOASA CIȘTIGATOARE
• Succesul de la ediția jubiliara este rezultatul unei 
pregătiri temeinice și al unei mari dorințe de victorie

Campionatul Național de 
pentatlon modern, desfășurat 
zilele trecute și încheiat, după 
cum se Știe, cu victoria netă 
a sportivilor de la clubul 
Steaua, a purtat — în linii ge
nerale — amprenta edițiilor 
anterioare ale acestei între
ceri. Nota caracteristică a 
competiției a fost, din Păcate, 
numărul redus de concu- 
renți și formații participante. 
Pe marginea disputelor am 
purtat o convorbire cu loan 
Mureșanu, vicepreședinte al 
federației române de spe
cialitate.

— Este adevărat, ne-a spus 
interlocutorul, s-au aliniat 
la start doar trei formații, 
Steaua și Olimpia din Bucu
rești, Politehnica-Industria li
nii din Timișoara, ceea ce 
reflectă, se înțelege, baza 
redusă a acestei discipline, nu-

ai

nu-

mărul mic de practicanți 
pentatlonului modern.

— Din cîte știm, acest as 
pect nu constituie o noutate. 
Ce s-a întreprins și ce șe mai 
poate întreprinde. încă, pen
tru remedierea situației ?

— Cauza principală a
mărului mic de pentatloniștl 
rezidă, din punctul meu de 
vedere, în interesul și preo
cuparea reduse cu care an
trenorii de la secții jtratează 
aceasta disciplină. ~ 
rea biatlonuluî 
nului modem 
zolvâ, în prima 
rarea unei mai 
răspîndire a 
modern și ar facilita 
unor tineri capabili să se im
pună pe plan competițional sl 
în pentatlonul modern.

— Totuși, campionatul a 
fost așa cum a fost, ce nc pu-

Practica
și a triatlo- 

ar putea ne- 
fază, asigu- 

mari arii de 
pentatlonului 

apariția

teți spune despre 
renții care au luat startul 
au încheiat competiția 
punctaje meritorii ?

— Mai 
acest an 
nată cu 
sportivii 
trenorul 
ghe Tomiuc a reușit să-și al
cătuiască o echipă puterni
că, omogenă pe toate cele 
cinci probe, cu prestații bune 
în toate zilele concursului, 
Gheorghe Marian, Corneliu 
Isac și Bogdan Vladu comple- 
tîndu-se reciproc și dove
dind o bună pregătire pentru 
acest important concurs al 
sezonului. Cuvinte de apre- 

merită și Lucian lin- 
din echipa Politeh-

cnnca-
81 

ou

mult ca niciodată, 
finala a fost domi- 
mare autoritate de 
clubului Steaua. An- 
coordonator Gheor-

fa

ciere 
tea. 
nicii.

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)

Pe unul din Șantierele Naționale ale Tineretului

MUNCA, TINEREȚEA ȘI SPORTUL 
LA PANOUL DE

Dînd semne, de doi-trei 
ani, că are torța să cîștige un 
Campionat Balcanic de ti
neret. răstimp în care... s-a 
lovit mereu și mereu de pu
ternica echipă a Iugo
slaviei — care ocupa cu regu
laritate primul loc — (dar Și 
de cea a Bulgariei, în evi
dent progres de la an la an), 
reprezentativa feminină de 
handbal a țării noastre și-a 
realizat, iată, doritul obiec
tiv acum, cu prilejul celei de 
a X-a ediții — jubiliare — a 
Campionatului C 1 
duit de orașul Loveci, 
Bulgaria. "" _
orice alte detalii, trebuie pre
cizat faptul că 
ediție a Campionatului 
nic selecționata noastră a- 
vea dreptul, conform regu
lamentului, să se prezinte cu 
jucătoare născute ta 1968, 
A fost preferată însă o formu
lă cu handbaliste mai tinere 
(8 născute în 1969, 6 în 1970 și 
cîte una în 1971 și 1972), și a- 
ceasta pentru foarte înteme
iatul motiv al pregătirii. încă 
de pe acum, a Iotului care, 
anul viitor, în Nigeria, va re
prezenta handbalul feminin 
românesc Ia C. M. de tineret. 
Iată o salutară măsură de 
prevedere, și ea nu este 
singura, din moment ce, în ul
timii ani, echipele repre
zentative feminine (senioa
re, tineret și junioare) devin 
tot mal competitive (rezul
tatele stau mărturie) pe Plan 
internațional.

Campionatul Balcanic

Balcanic.

Mai înainte

găz- 
din 
de

la actuala
Balca-

de la Loveci, echipa Româ
niei a obținut următoarele 
rezultate : 28—11 (12—7) cu
Grecia, 28—20 (17—8) cu Tur
cia, 30—29 (17—11) cu Bulga
ria B, 30—23 (15—12) ou Iugo
slavia și 26—20 (16—12) cu 
Bulgaria A. „A fost una din
tre cele mai 
toate edițiile 
participat. Și 
mai multe motive 
spus antrenorul 
Pompiliu Simion. 
tru că echipele 
Bulgariei au 
ponență handbaliste 
de 
ele 
tarile 
ale țărilor lor. 
că disputa 
Bulgaria —
România s-a dat atît pe tere
nul de joc, dar și pe cel al... 
ambițiilor, handbalistele bul
gare dorind, și pe bună drep
tate, să cîștige ediția jubilia
ră găzduită de propriul te
ren. în sfirșit, echipa se
cundă a țării gazdă, în com
pania căreia am obținut re
zultatul cel mai strîns, 
bine consolidată, iar 
ale Greciei și Turciei 
în vădit progres".

— Vreți să dați cîteva 
Iii despre comportarea 
pei României ?...

— O fac cu plăcere, _ 
că și rezultatul mă... ajută t

dificile dintre 
la care am 

aceasta din 
— ne-a 

federal 
întîi. pen-

Iugoslaviei și 
avut în com- 

deosebit 
valoroase, cîteva dintre 
fiind deja incluse în lo- 

lărgite de
Apoi, 
între 
Iugoslavia

senioare 
pentru 
trio-ul

este 
cele 
sini

deta- 
echi-

pentru

ARO, 
Militari

ONOARE
Instalați într-o mașină 

trecem prin cartierul 
din Capitală, intrăm în comuna 
Dudu și, imediat, un panou cu 
indicator ne dirijează spre ceea 
ce căutăm: Șantierul Național 
al Tineretului — Amenajarea 
complexă a rîului Dîmbovița. 
Deci cartierul general, coman
damentul unuia din cele 15 
Șantiere Naționale ale C.C. al 
U.T.C. existente în întreaga ța
ră. Intîmpinați de către doi in
gineri — Aurel Mihuț și Ale
xandru Coșoeariu — de fapt 
șeful Șantierului Național și, 
respectiv, adjunctul său, expli
căm că dorința noastră ar fi să 
aflăm și să scriem, despre via
ța sutelor de brigadieri de aici, 
cu referire la realizările lor în 
producție dar și la preocupările 
lor sportive.

„Brigadierii au sosit imediat 
pe șantier, atunci în septembrie 
1985, cînd au început lucrările 
de amenajare a rîului Dîmbo
vița, ne' precizează A. Mihuț. 
Sigur, unii au mai plecat, i-au

înlocuit alții, insă n-a fost 
un moment de întrerupere, 
tă, de pildă, în momentul 
față avem tineri din 28 de județe 
ale tării: elevi, dar mai ales 
meseriași cu diverse calificări: 
șoferi, mecanici utilaje, fierari- 
betoniști, dulgheri, lăcătuși, e- 
lectricieniCerem detalii a- 
supra a ceea ce s-a realizat 
pînă acum și ni se .vorbește 
despre Lacul Dîmbovița, cu a- 
menajările ta amonte ale rîu
lui — regularizare și îndiguire, 
pînă la Dragomirești — despre 
Lacul Roșu, tot de acumulare. 
„®n luciu de apă", ni se spune, 
frumos, cu referire la cele două 
lacuri, de 240 ha, între care 180 
sînt ale celui mare, numit Dîm
bovița, din preajma cartierelor 
Crîngași, Giulești, . Militari. 
Multe amănunte interesante, 
privind lucrările, realizarea în 
sine: 20 milioane m.c. de apă 
în cele două lacuri (adîneimea 
cea mai mare, la baraj, 11 m). 
Pe lacul Dîmbovița a „apărut" 
o insulă, cu debarcadere pentru

nici 
Ia
de

bărci și vaporașe. Explicații 
privind rostul acestor amena
jări ni le-a furnizat, pe scurt, 
ing. Al. Coșoeariu: „în primul 
rînd apărarea Bucureștiului de 
o eventuală inundație, ca în 
1975 ; alimentarea cu apă — 
industrială și potabilă — a Ca
pitalei ; alimentarea cu apă 
curată a cuvei (albiei) Dîmbo
viței, gata acum pînă la Po
pești Leordeni, în curs de ter
minare, pînă în octombrie, la 
Glina. Noul obiectiv al între
prinderii pentru amenajarea 
complexă și exploatarea rîului 
Dîmbovița (IACERD) la 
se lucrează în plin: 
cărești".

Ctitorie măreață 
Nicolae Ceaușescu, 
dintr-o strălucită și 
inițiativă a secretarului general 
al partidului, care nu o dată 
— ultima oară în ziua de 19 
august — s-a aflat ta mijlo-

Modesto FERRARINI

care
Lacul Vă-

a Epocii 
izvorîtă 

generoasă

(Continuare in pag. 2-3)
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Ion GAVRILESCU

Echipa feminină de tineret a României, campioană balcanică. In pi
cioare (de la stingă) : Pompiliu Simion — antrenor federal, Mirela 
Gheorghe, Sorina Lefter, Daniela Țurcanu, Adina Ion, Lăcrămioara 
Lazăr, Daniela Paștiu, Anamaria Raduly, Marilena Fînaru, Mariana 
Dincă, Constantin Cojocaru — antrenor secund, și Gheorghe Sbora 
— principal. Rîndul din față : Victorina Stoenescu, Nadina Nedelcu, 
Ramona Mihalache, Gabriela Turea, Magdalena Albert, Iuliana Cos- 

ma, Rodlca Constantinescu.



PUTERNIC IMPULS
SPORTULUI FEMININ

Sportul feminin, de masă 
și de performanță, a cunos
cut. după Eliberare, o evi
dentă ascensiune. Vertigi
noasă începind cu anul 1965, 
anul Congresului al IX-lea 
al partidului spectaculoasă 
după apariția pe firmamen
tul mișcă; ii noastre sportive 
a „Daeiadei". mii ales în 
privința activității de masă. 
Sub această stimulatoare 
emblemă tot mai mul e ti
nere fete și femei sint a- 
trase spre exercițiul f zic și 
sport pentru întărirea să
nătății și capacității de 
muncă pentru sporirea fru
museții corporale. Iar for
mele de mișcare sint tot mai 
variate : gimnastică de în
treținere. în cadrul centre
lor specializate, care au de
venit adevărate laboratoare 
ale sănătății și frumuseții, 
gimnastică de dimineață, la 
domiciliu, gimnastică la lo
cul de muncă, organizată în

multe unități cu specific fe
minin și cu condiții de 
practicare, acțiuni turistice 
de masă, înot, cros, jocuri 
sportive...

Această entuziastă și vi
guroasă descindere a ele
mentului feminin în arene 
s-a resimțit puternic și fi
resc în planul marii perfor
manțe care șl-a aflat o bază 
de selecție mult mai vastă. 
Cite dintre performerele 
noastre de valoare mondia
lă au intrat cîndva pe lar
ga poartă a competițiilor de 
masă, de unde au fost 
propulsate apoi prin poarta 
atît de îngustă a performan
ței, spre mari izbînzi în a- 
renele olimpice, mondiale și 
europene, aducînd fală 
României socialiste ? O în
trebare retorică, firește, la 
care iubitorii sportului pot 
să răspundă cu zeci șl chiar 
sute de nume...

Elena DOBINCÂ

După (fimpionatnl Balcanic de ha

MAI MULTĂ A

PLANORIȘTII AU LUPTAT 

IN PRIMUL RlND CU TIMPUL
Mult stingherită de condițiile 

meteorologice improprii, ediția 
dn acest an a Concursului Re
publican de distanță și viteză 
la planorism, desfășurată în 
zona orașului Suceava, și-a 
realizat numai pe jumătate țe
lurile propuse, întrecerile 
disputîndu-se doar la clasa 
„Iantar", planoare cu anver
gură mare și, deci, suprafață 
portantă superioară celor din 
clasa I.S.29D2. Cum în clasa 
planoarelor mari concurau 
cemponenții lotului național, 
iar la cele mici, membrii lo
tului de tineret, verificarea ni
velului valoric la care se si
tuează tînăra generație nu a 
putut fi efectuată. Cu toate e- 
forturile organizatorilor de a 
programa parcursuri convena
bile, unde să poată fi găsite 
ascendențe termice, starea ge
nerală a timpului (maximum 
de presiune și o stabilitate rar 
întîlnită a maselor de aer, si
tuație generalizată în întreaga 
zonă estică șl centrală a con
tinentului). ei nu au putut e- 
fectua nici o probă si, ca ur
mare, conducerea F.A.R. are 
în vedere, pentru sezonul Ur
mător, o reconsiderare a pe
rioadei de desfășurare a com
petiției.

în ceea ce privește întrece
rea din cadrul clasei „Iantar", 
cele patru probe disputate (mi
nimum cerut de regulament) 
au adus cîștig de cauză brașo
veanului Doru Vlădescu, care 
a dovedit că este cel mai bun 
planorist de performanță la 
ora actuală. Un experiment în
cercat de antrenorul lotului

național, ing. Mircea Finescu, 
acela de a forma „echipă" de 
piloți care să se ajute în cău
tarea „termicei", a dat roade, 
Gheorghe Țucă și Marius Că- 
pușan conlucrînd bine, ei fi
ind ocupanții celor două locuri 
pe podium. Remarcabilă a fost 
și comportarea componentelor 
lotului național, Fernanda Jur- 
că și Elena Coțovanu, care, 
concurînd de la egal la egal cu 
băieții (prima a cîștigat chiar 
proba a patra), s-au situat la 
mică dinstanță în clasamentul 
unic alcătuit.

întrucît sezonul mai progra
mează doar concursul de zbor 
în curenți ondulatorii (Brașov, 
noiembrie), campionatul de zbo
ruri de distanță (probe efec
tuate în cadrul aerocluburilor, 
pentru omologarea lor trimi- 
țîndu-se federației documenta
rea regulamentară) poate su
plini neîmplinirea concursului 
de la Suceava. Cum situația 
meteo începe să fie favorabilă 
planorismului, este de dorit ca 
în cadrul aerocluburilor să se 
programeze un număr sporit 
de probe, recuperîndu-se, astfel, 
decalajul existent.

Clasament final, clasa „Ian
tar", 4 probe (triunghiuri de 
166 km, 166 km, 140 km. 213 
km) : 1. Doru Vlădescu (Bra
șov) 2 763 p, 2. Gheorghe Țucă 
(Brașov) 2 415 p, 3. Marius Că- 
pușan (Brașov) 2 403, 4. Fer
nanda Jurcă (București) 2 115 p, 
5. Elena Coțovanu (Brașov) 
2 068 p, 6. Ștefan Togănel 
(Tg. Mureș) 1424 p.

Dinu COSTESCU

Cum joaca, de fapt, Co
rina Pcptan și ceilalți lau- 
reați ai recent încheiatului 
Campionat Mondial pentru 
copii ? Este o întrebare pe 
care și-o pun mulți iubitori 
de șah. Unii, foarte entu
ziaști pentru competița șa- 
histă de la cea n ai frage
dă vîrstă, alții mai curînd 
sceptici. argumentind că 
titlurile mondiale trebuie să 
aștepte - 
clasic — 
dune—

Pentru 
aducem 
concrete, 
xemplu de bravură și reală 
măiestrie al medaliatului cu 
bronz la categoria 14 ani 
.(b), Andrei Istrățescu. Am 
pornit de la diagrama pu
blicată în precedenta rubri
că (alb — Rgl, Dg6, Tc€. 
el, NfS, g2, Pa3, .3, f3, g3, 
h2 : negru — Kg8, Dd7, Tb3, 
b8, Nb6, d3, Pa7, d5. f5, g7, 
h6), cu negrele conduse de 
foarte tînărul jucător ro
mân, împotriva mexicanului 
de aceeași vîrstă, Alberto 
Escobedo. Ultima rundă, ul
tima șansă pentru Andrei 
de a cîștiga medalia— Cu 
curaj și luciditate, viitorul 
nostru maestru pornește spre 
decizie : 1...M ! (promptă fo
losirea a două diagonale 
stăpînite de negru) 2.Dg4 
Nf5! (schimbul damelor,
2.. .D:g4 3.f:g4, ar fi dus 
doar la egalitate, după
3.. .N:e3+ 4.T:e3!f:e3 5.N:d5+ 
etc.) 3.D:f4 N:e3+ ! (pasul 
decisiv !) 4.T:e3 D:c6 5.T:b3 
T:b3 6.D:f5 D:f6 7.D:d5+ 
Df7 și evident, cu o calita
te în plus, timonierul ne
grelor putea fi sigur de vic
torie, pe care a și obținut-o 
după alte cîteva mutări: 
A. Escobedo (Mexic) — A. 
Istrățescu (România) 0—1.

Și acum are cuvîntul Co
rina Peptan, cea mai tînără 
campioană mondială la șah. 
Iată una din partidele care 
au dus-o spre medalia de 
aur a categoriei 10 ani (f), 
pe care o transcriem inte
gral : Corina Peptan (Româ
nia) — Monica Bobrowska

după un adagiu 
ca anii să se a-

aceștia din urmă, 
contraargu.nente 

Mai întîi, acel e-

(Polonia) l.e4 e6
3,Cd2 Cf6 4.e5 Cfdî 5.c3
6.Nd3 c:d4 7.c:d4 Cc6 8.Ce2 
Db6 9.Cf3 (Corina a învă
țat bine această variantă a 
Francezei și o joacă într-a- 
devăr „ca la carte") 9...Nb4+
10.Nd2 - ' " ’ ---------
12.D:d2
14.Tacl 
(trebuia
16.Kel Ca4 17.Tc2 bă 18.b3 
Cb6 19.Cg5! (piesele albe se 
așează pe cele mai bune po
ziții) 19,..Cd8 2O.Tdcl.

Da5 11. a3 N:d2+ 
D:d2 + 13.B:d2 a6
Cb6 15.Thdl Rd7 
încercat 15...Ca5)

a k » d » f 9 l

moment 
decurge 
pentru

Să reținem acest 
al partidei, care 
foarte promițător 
alb. Adversara Corinei, în 
vădită dificultate, a ales ur
mătoarea cale de joc : 
2O...Ta7 21.C:h7 Ca8? (Pier
de imediat o piesă dar, ori
cum, mutări bune nu mai 
existau...) 22.T:c6 
Re7 24.Cf4 Rd7 
26,Cg5 Cc7 27,Tb6 
Rc8 29.Cg:e6! și 
dează (1—0).

Amatorilor de 
propunem acum

Cc7 23.Tb8
25.h3 Ca8 

f6 28.Td6 + 
negrul ce-

analiză le 
___ o mică
„problemă". Dacă, în poziția 
de pe diagramă, Monica ar 
fi încercat să elimine una 
din figurile albe atacatoare, 
jucînd 2O...h6, cum ar fi 
continuat Corina ? Deocam
dată, vă răspundem doar pe 
jumătate: rezultatul parti
dei ar fi fost același, dar la 
capătul unei alte combinații, 
foarte spectaculoasă. Cealal
tă jumătate a răspunsului, 
în rubrica viitoare.

Radu VOIA

BOB. CONCURS PE... CANICULA. Nu. du 
este o greșeală In zilele cînd vipia ajunsese 
de rpsuportat. hoherii noștri fruntași luau 
parte la un concurs chJar în Capitală ! 
Urcați în bob. cu fiselele în mină, ei au 
parcurs un traseu de 1 500 m. urcisd și co- 
borînd, executînd viraje, străbătând lini! 
drepte și trecînd linia de 9osire cu peste 
100 de kilometri pe oră. Cum a fost posi
bil ? Simplu (dar cîte strădanii s-au depus 
pentru a se ajunge aici...) : datorită simu
latorului realizat la Centrul • de cercetări 
„23 August" de un colectiv condus de ing. 
Dan Bostan La simulatorul respectiv. Do
rin Degan Ludovic Pap-AngheL, Radu Vi
sile și alți piloți au fost puși în condiții 
foarte apropiate de cele ale coboririlor din 
plină iarnă, fiindu-le solicitate multe din ca
litățile de driver! ai bobului. Desigur, si
mulatorul nu-i bob pe gheață, dar — după 
cum au declarat cei care l-au folosit — el 
este de mare utilitate în activitatea de pre
gătire a sezonului viitor. (D. ST).

BOX. REVAzInd lista noilOT campioni 
naționali de box, întîinim multe num 2 
noi : Adrian Mărcuț. Francisc Vaștag, Mi
hai Valentin, Ion Simina. Cel mai surprin
zător învingător este tînărul Adrian Mărcuț, 
pînă mai ieri component al lotului national 
de juniori. Provenit diin secția Meta
lul Salonta. Mărcuț a dovedit ca
lități care îl pot ajuta să urce 
tot mai sus pe treptele performanței spor
tive. Merite deosebite în ascensiunea sa are 
și antrenorul Emeric Bogoși, tehnician 
priceput și inimos, car? a inițiat în tainele 
sportului cu mănuși mai mulți tineri ta- 
lentați, între car și ne Nicolae Talpoș, 
sportiv valoros «i ur exemplu de seriozi
tate și conștiinciozitate în pregătire. (M.

RUGBY. NEPREZENTÎNDU-SE la ora fi
xată de federație (9,45) pentru începerea 
meciului cu Farul, din PRIMA ETAPA a 
campionatului, echipa Universitatea ELTIM 
a pisrdut nu numai acest joc programat 
pe teren propriu, dar, pe lîngă rezultatul 
de 0—4 — consemnat pe foaia de arbitraj 
de FI. Dudu — nu beneficiază nici măcar 
de punctul acordat, de regulă. învinsului !!! 
Un debut nemaiîntâlnit în Divizia A, un

■

PE UNUL DIN ȘANTIERELE NAȚIONALE
'Urmare din vag. 1)

cui harnicilor constructori, ur
mărind cu atent ie mersul lu
crărilor...

Am fost surprinși, plăcut, evi
dent, cînd am aflat că tinerii 
brigadieri uteciști își mai gă
sesc timp și pentru a face 
sport. „Absolut explicabil, spu
nea inginerul A. Mihuț. Sint 
tineri, iar această activitate nu 
poate lipsi din viața lor“. Aju

—
mod inadmisibil de tratare a principalei 
competiții interne. Orice scuză (gazdele se 
prevalează de o prevelere a F.R.R.. care 
vizează programarea partidelor, în ziltâe 
lucrătoare, din cursul săptămțni — d-upă- 
amiaza — ceea ce nu a fost cazul la 24 
august) ne apare neavenită • NUMEROȘI 
sint tinerii cane au debutat pe prima scenă 
com petit ională. Dar alături de aceștia con
tinuă să se afle in prim-planul rugbyuiui

unH/jiiimimmmimimHnmiiiniiînnmiimmmifmi

////////////^^^^

nostru o serie de jucători remarcați de ani 
.și ani prin frumoase calități, devotați cu a- 
devărat sportului cu balonul oval, in fruntea 
lor, Mircea Ortelecan (născut în 1949), cadru 
universitar la Petroșani, Gheorghe Pujină 
(n. 1950), titular în echipa vicecampioană 
din Baia Mar?, Aurel Ion (Grivița Roșie) 
și Aurel Dranga (Rulmentul Bîrlad) — am
bii născuți în ’51. Frumoase exemple de 
longevitate... (D. c.).

ȘAH. primele ECOURI ale „mondiale
lor" pentru copii sosite de peste hotare... 
Prestigioasa revistă vest-germană de spe
cialitate „Die Schachwoche" scrie în nu
mărul său din 18 august : „Campionatul 
Mondial pentru copii (băieți și fete), orga
nizat la Timișoara de Federația Română de 
Șah și desfășurat pentru prima oară sub 
forma unei competiții pe categorii de vîrstă, 
poate fi apreciat ca un mare succes, atît 
prin amploarea participării, 58 de federații 
naționale fiind reprezentate, cit și prin for
ța deosebită a concurenților". în continua
re, revista publică lista laureaților, în rîn- 
dul cărora — se știe — țara noastră deține 
cele mai multe prezențe, cu un total de 6 
medalii. Corina Peptan — campioană mon
dială, Luminița Radu și Gabriel Schwart-

LOTULUI REPREZ

0■

tați de activistul Vicențiu Zo- 
rilă, pătrundem si în ..reali
zările sportive44 de pe șantier. 
Mai întîi, un loc 3 <intre 15 
Șantiere Naționale participan
te) la Festivalul sportiv al bri
gadierilor, dotat cu „Cupa bri
gadierului". Loc pe „podium", 
deck Ratat de puțin la volei, 
unde echipa după 12 jocuri (8 
cîștigat e) a ocupat locul 4. Si
gur, condiții de practicare a 
mai multor discipline sint mai

zma.î — medaliat! cu argint, Eleonora Ba- 
lint, Francisc Nemeth și Andrei Istrățescu 
— medal:ați cu bronz, iată nume ce au de
venit cunejeute pretutindeni în lumea șa
hului. Dar, poate că facem aici un act de 
dreptate, amintind si pe acei concurenți 
români care n-au urcat pe podium, dar au fost 
foarte, aproape, clasîndu-se în primele 10 
locuri ale fiecărei categorii. Intr-o compe
tiție uriașă, cu 258 dî participant!... Reți
neți și aceste nume : Irina Pușcariu, Adela 
Frățilă și Cristian Munteanu (cat. 10 ani). 
Lucia Cernea. Cristina Nicolcea, Ana Maria 
Osiceanu. Narcisa Mihai, Dieter Nisipeanu, 
Valentin Porubin și Mihai Grunberg- (cat. 
12 ani). Andreea Sasu Ducșoară, Ioana Mo- 
rariu și Simona Tufă (cat. 14 ani). Alina 
Crețu și Ruxandn. Ignătescu (cat. 16 ani). 
Tuturor acestora, ca și antrenorilor lor, încă 
o dată, binemeritate felicitări! (RD. V.).

TEN S. CENTRE NOI apar pe harta aces
tui sport. Spre exemplu. Sighetu Marma- 
ției, care, iată, are două micuțe jucătoare 
ce s-au impus „atenției în această vară: Eva 
Ivanovici (Tricbtextil) și Marta Szabo (Să
nătatea). Prima este cîștâgătoarea categoriei 
8—ic ani la Concursu Republican, a doua 
a încheiat cursa pe locul patru, la aceeași 
categorie. • SPORTUL ALB arădean a dat, 
d î-a lungul timpului, cîțiva buni jucători. 
Tradiția este continuată, clubul U.T.A. a- 
vînd nu mai puțin de doi finaliști — Laura 
Fodorean și Radu Dronca — și un loc 4
— Aurel Fereștean, toți la cat. 8—10 ani. • 
APRECIEM și pe această cale eforturile de
puse de președintele secției de tenis a 
asociației UNIO. Vasile Pușcaș, pentru buna 
organizare și desfășurare a competiției ce
lor mai mici tenismani. O ClTEVA DATE 
statistice, credem că și semnificative : 192 
d: participant! din 54 de cluburi și asocia
ții sportive, 57 de antrenori. Toți prezenți 
la Satu Mare. • CU TACT, răbdare și 
foarte multă înțelegere au condus cei trei 
arbitri delegați ai federației de specialitate
— Mihai Algiu, Iulian Cavarnali și Con
stantin Bălașa. • O VORBA foarte bună 
și pentru corpul de arbitri localnici (pre
ședintele colegiului județean, Laszlo Szabo), 
care au contribuit din plin la buna des
fășurare a meciurilor (D. S.)

u 
D

Campionatul Balcanic de 
handbal rezervat echipelor 
masculine de tineret, dispu
tat recent la Bistrița, a 
încheiat o nouă etapă de pre
gătire a tinerilor noștri hand- 
baliști. Elevii antrenorilor 
Oprea Vlase și Ștefan Birta- 
lan au ocupat, în finalul 
trecerilor, 
puternica 
Iugoslaviei, 
dială ia această categorie 
vîrstă. 
parență

în
locui secund, după 

selecționată a 
campioană mon

de 
Un loc secund, în a- 

r____mulțumitor, avînd
in vedere valoarea câștigătoa
rei turneului, o formație ro
bustă, cu un angajament total, 
cu jucători care pot face față, 
oricind, cerințelor Primei se
lecționate. în aceste con
diții, rezultatul obținut de 
tinerii noștri handbaliști pare
— cum scriam — normal. 
Dar aceasta nu justifică, 
singură, insuccesul din Sala 
Sporturilor din Bistrița. Din 
mai multe motive. Primul 
se referă la o anumită și greu 
de explicat inhibare. în 
partida hotărâtoare, a celor 
mai mulți dintre compo- 
nenții formației noastre. S-a 
evidențiat atunci, mai mult 
dedt in alte ocazii, că postu
ra de jucători uitati pur si 
simplu pe banca de rezerve in 
echipele de club in care acti
vează (de fapt, impropriu spus

poate duce în 
acumularea ex-

de 
in

fata unor ad
versari ceva mai slabi expri
marea in teren a acelorași 
handbaliști (debusolați, re
petăm, în partida decisivă) a 
fost cu totul alta, găsim cea 
mai mare parte dintre lacune
le care au condus la ocuparea 
(numai) a locului secund în- 
tr-o competiție importantă, 
în susținerea acestei afir
mații este edificator si 
faptul că de la sfârșitul 
Campionatului Mondial (de
cembrie 1987). din Iugosla
via, lotul de tineret nu a mai 
avut nici o acțiune, reunirea 
sa făcîndu-se abia in luna 
iulie. înaintea participării 
la puternicul turneu de se
niori de la Bagdad, încheiat
— e drept — cu un frumos

activează) nu 
nici un caz la 
perienței atît 
unor jucători 
Și dacă in

necesară 
formare.

puține pe șantiere. Nici timp 
nu-i destul, dar există multă 
dragoste pentru sport. Doi 
stilpi — și gata terenul de vo
lei, o fișie de teren și porți 
improvizate — se încinge nu- 
maidecît jocul de fotbal. Și 
mai ușor este cu șahul și te
nisul de masă. între cei care-și 
folosesc o parte din timpul li
ber făcînd sport evidențiin- 
du-se și în această activitate, 
iată doar cîțiva : elevii C. Ni
colae și N. Radu (din județul 
Argeș), un „redutabil dublu" la 
tenis de masă, V. Curcan (lă
cătuș — Iași), P. Costache (me
canic — Teleorman). F. Păzito
rul (lăcătuș — Brașov), D. Co- 
libaba (lăcătuș — Suceava)...

Am văzut in dimineața urmă 
toare grupuri de brigadieri 
pierind la lucim pe șantierul 
lacului Văcărești. Călcau apăsat, 
cintau, priveau optimiști înain
te. Ne-am bucurat știind că în 
sufletul multora dintre ei sălă
șluiește și dragostea pentru 
mișcarea în aer liber, pentru 
sport.

succes, 
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perea 
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F.C. BARCELONA

„Juan Camper4

| în finala trofeului

STEAUA 3-1 (0-1) înainte de sfîrșit. Amor 
a] 3-lea . gol al echipei 

printr-un șut de la 
20 m.

înscrie 
«ale, 
circaPentru locurile 3-4, Penarol a întrecut la penaltyuri pe P S V Eindhoven

BARCELONA, 25 (prin tele
fon). Miercuri seara, pe 
stadionul Nou Câmp, în fața 
a peste 80 000 de spectatori. 
F. C. Barcelona și Steaua 
și-au disputat Partida finală 
a competiției dotată cu trofeul 
„Juan Gamper“. A fost un 
meci viu disputat și de un bun 
nivel tehnic, încheiat cu 
(0-1) 
ției 
ca și în 
Eindhoven, 
bela de scor 
înscrii. în 
Ilagi. din lovitură de la 
Lăcătuș 
poartă, 
dent. Cu 
te. la o 
Lăcătuș, 
trescu. 
de ocazia

în favoarea 
catalane. Da, 

jocul cu 
a condus 

datorită 
min.

3-1 
forma- 
Stcaua. 

P.S.V. 
tie ta- 
gplului 

16. de 
11 m. 
spre 
evi-

scăpat singur 
fusese faultat 
puține minute inain- 
centrare a
tînărul I.

speriindu-.se 
rarisimă,

a celuia și 
Dumi- 
parcă 

s-a prî-

pit și 
șă o
1—0) Lăcătuș 
tarul 
alături, 
trare de pe aripa dreaptă a lui 
Hagi). De notat că în a- 
ceastă parte ă jocului. Lung 
a apărat o lovitură de la 11 m. 
în pofida superiorității te
ritoriale a echipei gazdă, 
Steaua și-a păstrat avantajul 
pînă în min. 65, cînd Bcgui
ristain a înscris un gol de ki- 
nogramă. Zece minute mai 
tîrziu, la o cădere 
lui Salinas, F. C. 
a beneficiat de 
penalty, transformat 
berto. Apoi, pe 
siunii exercitată 
Barcelona, căderea 
fotbaliștilor noștri 
mai vizibilă. Cu

a ratat. Asa cum aveau 
facă și (la situația de 

“'; (doar cu Por- 
in față) și Pena („cap" 

de la 6 m, la o cen-

C. Barcelona ; Zubizaretta

II-a 
fie- 
nu- 
din 
se- 
în

I
I

F,
— L. Recarte. Ferna. Milla, J. 
Alberto — Eusebio. Roberto, 
Soller — Carrasco. Salinas. 
Bcguiristain. . Au mai ju
cat Amor și Ramon.

ibuic 
„Da- 

ex- 
LS.S. 
■emii 
iloa- 
:ă și 
am- 
tra-

I
I
I
I

minute 
teatrală a 
Barcelona
un 

de Ro- 
fondul 

de F. 
fizică 

a fost și 
două mi-

nou

pne- 
C.
a

Steaua : Lung — L>. Petres
cu, Iovan. Belodedici, Ungu- 
reanu — Hagi, T. Stoica. Ro- 
tariu, I. Dumitrescu — Lăcă
tuș, Pena.

Pe parcursul reprizei a 2-a. 
Balint, Lasconi 
înlocuit pe 
respectiv, I.

In meci de 
tru locurile 
întrecut pe F. 
penaltyuri. După 90 de mi
nute : 3—3. De subliniat
faptul că toate cele 3 goluri 
ale campioanei Europei au 
fost înscrise de Ronald Koe- 
man.

și Stan i-au 
Hagi, Pena și. 

Dumitrescu.
deschidere, pen-
3—4. Penarol a
S, Eindhoven la 

După
De

Miercuri seara, la San Sebastian

DINAMO
In

REAL SOCIEDAD 1-0 (0-0)
primul ioc
știe, echipa Dinamo 

a susținut și ea două
Spania. Iată ce am

Cum se 
București 
jocuri în 
aflat, prin telefon, de la antre
norul Mircea Luccscu :

„Am jucat în Spania două 
meciuri, care încheie, practic, 
pregătirile noastre pentru apro
piatul start în Cupa Cupelor, 
în prima partidă, susținută la 
Logrona, Ia puțină vreme după 
sosire, luni scara, în compania 
formației Logrones, situată la 
mijlocul clasamentului primei 
ligi spaniole, am pierdut cu 
1—0, în urma unui gol înscris,

LA BALCANIADA DE
BANJA, 25

Ia trimisul
după-amiază,

(prin 
nostru 

s-au

VRNJACKA 
telefon, de 
special). Joi, 
încheiat, pe stadionul din această 
pitorească stațiune, întrecerile 
actualei ediții a Balcaniadei de 
juniori. Finala mare și-au dis
putat-o reprezentativele României 
și iugoslaviei. Startul partidei a 
fost de tatonare, cu acțiuni pre
cipitate. Treptat, cei care trec 
la timonă sînt juniorii iugoslavi, 
ei avînd două bune situații prin 
Stoicovici (min. 18) șl Jelicici 
(min. 20). Juniorii noștri echili
brează jocul și, după un șut im
precis a lui Fulga (min. 23), e- 
chipa României reușește deschi
derea scorului în min. 35; min
gea circulă pe trăsei! Fulga, 
Popa, PRISACEANU și ultimul 
trimite plasat peste portar. Peste 
5 minute, Sima este foarte a- 
proape de al 2-lea gol, fiind blo
cat in extremis.

La reluare, echipa noastră a 
făcut un nejustificat pas înapoi, 
permițînd adversarului să dețină

0-1 cu Logrones
în min. 86, de jucătorul bra
zilian Gelucho. A fost un gol 
împotriva cursului jocului, cînd 
apărarea, mereu angajată în 
sprijinul atacului, a ieșit prea 
mult din dispozitiv, perinițînd 
spaniolilor să înscrie in extre
mis, după ce jucătorii noștri au 
ratat mari ocazii.

în al doilea meci, susținut 
miercuri seara, în compania lui 
Keal Socicdad, echipă înscrisă 
în Cupa U.E.F.A., victoria a 
revenit echipei noastre cu 1—0, 
prin golul marcat de tînărul 
Sabău, în min. 62. A fost un

joc spectaculos, aplaudat dese
ori de cei peste 12 000 de spec
tatori prezenți în tribunele sta
dionului din San Sebastian. 
Dinamo a reușit o bună circu
lație a balonului, care i-a per
mis să fie mereu în posesia 
mingii. S-a remarcat linia 
mijloc, mereu insistentă 
atac. în acest al doilea joc, 
min. 19 și 26, i-am înlocuit 
Cămătarii și Vaișcovicî — pen
tru menajare — cu Timiș și 
Mihăescu. Dar profilul jocului 
nu s-a schimbat.

Consider utile ambele par
tide, disputate în compania u- 
nor echipe puternice. Dacă e- 
chipa I.ogrones este mai puțin 
cunoscută publicului nostru, să 
menționăm că în această for
mație au figurat și noii jucători 
transferați: uruguayanul Alza- 
niendi și argentinianul Ruggeri".

de 
în 
în 
pe

JUNIORI, ECHIPA NOASTRA PE LOCUL 2
o superioritate teritorială aproape 
totală. în consecință, în numai 
10 minute, juniorii iugoslavi reu
șesc să răstoarne rezultatul, 
ÎVICI treeîndu-și în cont 3 go
luri. In min. 61, după o acțiune 
frontală, în min. 66, prof ițind de 
indecizia fundașilor centrali și in 
min. 70, cind a expediat un șut 
înșelător, cu pămîntul, de la 25 
m. La 3—1 meciul este practic 
jucat, juniorii noștri neavînd în 
întreaga repriză secundă nici o 
acțiune periculoasă, incursiunile 
lor ofensive fiind sporadice și 
lipsite de consistență. Păcat că 
echipa noastră nu a jucat cu a- 
ceeași turație în ambele reprize.

Arbitrul A. Vasîliev 
a condus formațiile :

ROMÂNIA; Istode 
Constantin) — POPA, 
Falub, Calofir — Cristescu, Tan- 
ca, Fulga (min. 77 S. Mihai), 
PRISACEANU — Sima, Șumudică.

IUGOSLAVIA: Ilici — Eroi, VA- 
SILIEVICI, Saula, Jasinovici — 
REZDANSEK (min. ^77 Durici),

Iscovici, Jettici ÎVICI — stoico
vici (min. 80 Eftinov), Jelicici.

In finala mică: Bulgaria — Al
bania 2—1 (1—1).

Clasamentul final: 1. Iugoslavia 
(campioană balcanică), 2. Româ
nia, 3. Bulgaria, 4. Albania, 5. 
Turcia, 6. Grecia.

Adrian VASILESCU

(Bulgaria)

(min. 71 
Mustățea,

F.C. ARGEȘ A „CLACAT'' CHIAR IN FINALA
Duminică, la Pitești. Ia pri

mul meci de campionat, cu 
Sportul Studențesc, tribunele 
au fost aproape pline. Miercuri, 
la finala Cupei Balcanice, cu 
Slavia Sofia, aceeași afluență 
de spectatori, semn că publicul 
iubitor de fotbal din acest o- 
raș a revenit lingă echipă. Un 
moment favorabil 
spre frumoasele 
de altădată. Numai 
într-un meci de 
internațională, F. C. Argeș n-a 
mai oferit suporterilor săi o 
victorie, ci i-a obligat să su
porte amărăciunea unei înfrîn- 
geri neașteptate, chiar dacă Sla
via învinsese în primul joc cu 
severul scor do 5—1.

Șe aștepta o victorie de or
goliu, de palmares, susținută 
și de rezultatele din grupa pre
liminară a acestei competiții, 
cînd F. C. Argeș învinsese pe 
Slayia și la Pitești (2—0), și la 
Sofia (2—1). Dar, cum am vă
zut miercuri pe stadionul pi- 
teștean, de la un sezon la al
tul, situația s-a schimbat mult, 
în defavoarea echipei noastre. 
La Slavia, cunoscutul antrenor 
Hristo Mladenov nu i-a putut 
folosi doar pe internaționalul 
Alexandrov, prezent la lotul 
național pentru meciul cu Po
lonia și pe bătrînul Jeliaskov 
— accidentat în meciul de cam-

de' relansare 
performanțe 
că miercuri, 
reprezentare

pionat. La F. . C. Argeș, însă, 
lista absenților (chiar acum, la 
început de sezon ! ?) a fost lun
gă : Speriatu, care, cum ne-au 
spus antrenorii, s-a supărat pe 
echipă și a plecat, deși era la 
meci, Stancu (cu un ochi vî- 
năt) și Voicu, accidentați în 
meciul cu Sportul, D. Zamfir, 
mai demult' cu piciorul 
ghips, și Ignat, care 
început antrenamentele după un 
accident la genunchi. Și așa, 
Argeșul a abordat al doilea 
joc al finalei cu o formație 
„cirpită", dar, s-o spunem, cu 
destui jucători cu experiență, 
al căror randament a fost însă 
necorespunzător 
mion, 
nerii 
gorlu 
timii 
babil, 
învățat și de lucrat. Doar E- 
duard a jucat bine, confirmînd 
că rămîne, poate, cel mai va
loros component al echipei.

Așadar, F. C. Argeș a pă
răsit Cupa Balcanică după o 
meritorie comportare pînă în 
finală, dar. iată, ea a „cl icat" 
în ultima fază unde a fost în
vinsă de două ori în confrun
tarea cu o reprezentantă a fot
balului bulgar, ceea ce trebuie 
să dea de gîndit.

Constantin ALEXE

în 
abia a

(Bănuță, Si-
Tănase, Badea), iar ti- 

Mistodc, Vlădoiu și Gri- 
au fost total depășiți, ul- 
doi convingindu-se, pro- 
acum că mai au mult de

PROGRAMUL TURULUI
ETAPA I (4 septembrie)

Metalul Filipeștii de Pădure — 
Electrica Titu, Muscelul Cîmpu- 
Iung Mușc31 — Cimentul Fieni,
Unirea Pitești — Electronistul 
Curtea de Argeș IUPS Chitila — 
A.S.A. Chimia Bi*azi, Mecanică 
Fină București — Progresul E- 
nergia București. Forestierul Bă- 
beni — Tehnometal București, E- 
lectrica Fieni — Minerul Șotînga, 
Avicola Crevedia — Minerul Fi
lipeștii d. Pădure.

ETAPA A n-a (11 septembrie)
Electrica T. — Avicola, Minerul 

F. P. — Muscelul. Minerul S. — 
Metalul Tehnometal — Electrica 
F., Progresul Energia — Fores
tierul, A S.A. Chimia — Mecanică 
Fină, Electronistul — IUPS, Ci- . 
meritul — Unirea.
ETAPA A IlI-a (18 septembrie)
Metalu' F. P. — Tehnometal, 

Electrica T. — Minerul S.. Uni
rea — Minerul F. P._ IUPS — Ci
mentul Mecanica Fină — Electro
nistul. Forestierul — A.S.A. Chi
mia. Electrica F. — Progresul E- 
nergia. Avicola — Muscelul.
ETAPA A IV-a (25 septembrie)
Muscelul — Unirea. Minerul 

F. P. — IUPS, Minerul S. — Avi
cola Tehnometal — Electrica T.. 
Progresii Energia — Metalul, 
A.S.A. Chimia — Electrica F.. E- 
lectronistui — forestierul, Cimen
tul — Mecanica Fină.

ETAPA A V-a (2 octombrie)
Metal 1 — A.S.A. Chimia. Elec

trica T. — Progresul Energia. Mi
nerul S. — Tehnometal. IUPS — 
Muscelul. Mecanica Fină — Mi
nerul F. P. Forestierul — Cimen
tul Electrica F. — Electronistul, 
Avicola — Unirea.

DE LA „DECANII DE VÎRSTA

LA DEBUTANȚI
A 

pionat. 
nr. 71 
record 
ioanele 
spectatorilor.

inceput un nou cam- 
Din start, 
a înregistrat 
subliniat 
noastre,

o
(dacă mai era necesară...) a 
popularității întrecerii 
1 a fotbalului nosiru. Mai 
mult ca în alte debuturi. 
Partidele etapei inaugu
rale s-au arătat echilibrate, 
riposta oaspeților a de
pășit cota prudenței, acea 
stare de spirit care a dău
nat atît de mult nivelului 
Drimei divizii.

Se înțelege că, o dată cu 
startul noului campionat, 
pasionații fotbalului au 
făcut o Primă inventariere 
a loturilor cu care cele 
18 concurente de pe prima 
scenă au pornit în lungul 
drum ce nu se va încheia 
dedt in iunie 1989. Am 
parcurs și noi listele jucă
torilor, prezentate și 
ziarul nostru și de 
plimentul" apărut i 
rea trecută. Ne-au 
resat, mai întâi, în 
noastră investigație, 
mai vechi competitori 
Diviziei A, pentru că 
înaintînd în ani și 
număr de partide, în 
mai grea competiție a 
balului — „decanii 
vîrstă" obțin recorduri 
personale remarcabile, 
prăvile lor se 
niate, Pentru 
tins și pretind 
fort de voință, 
fără reproș i 
mente și în 
viață, o mare pasiune pen
tru 
in 
au 
de .
dintre fotbaliștii noștri de 
recunoscută valoare, care 
țin frumos pasul cu pro
moțiile de tineri sau foarte 
tineri coechipieri. Deca
nul prezențelor în Di
vizia A este Stancu (F. C. 
Argeș), 
mai i 
de 
club : 32 de ani și 388 în- 
tîlniri pe prima scenă. 
Grupul Portarilor ne fur

nizează șapte cazuri de 
longevitate în campionat : 
Cavai — 37 de ani. 362 
partide în ,A“, Naște — 
35 — 148 ; Lăzăreanu 34 —

fotbal, 
grupul 
trecut 

ani de

ediția 
un 

co
al

în 
cel 
dovadă

nr.

i de 
„Su- 
vine- 
inte- 
mica 

cei 
ai

in 
cea 
fot- 

de

Is- 
cer subli- 

că au pre- 
un mare e- 

, seriozitate 
în antrena- 

regimul de

Și am aflat, 
jucătorilor care 
„granița" a 30 

viață, cîțiva

unul dintre cele 
remarcabile exemple 
fidelitate față de

123 ; 
riatu 
322 , ... ...... .. ...... ..
jucătorii de cîmp. în “afara 
lui Stancu, mai sus citat, să-i 
amintim pe T. Stoica 34 

— 350 ; Burcca 33 — 143 
Nicolae 33 — 279 ; iorgu- 
Iescu I 32 — 388 ; «adu I! 
32 — 355 ; Dragnea 32 — 
330 ; Pițurcă 32 — 279 : 
Iovănescu 35—329 : St Petcu
31- 179 . I. Naghi 34 
Ungurcanu 32—310 . 1
32— 316.

De la merituosul 
al „maratoniștilor" 
pionatului, Ia cel al 
pețitor veniți în
A. O cifră, demnă de sub
liniat la acest capitol, 
debuturi înregistrate 
jocurile de duminică, 
mine de văzut cîți dintre 
noii sosiți vor justifica 
promovarea în prima ca
tegorie comPetițională. 
să-i amintim 
au îmbrăcat, 
ma oară în activitatea 
tricourile unor 
din Divizia A. 
(Victoria) 21 de ani. 
cant ; Munteanu 
Olt), 20 de ani. fundaș la
teral ; Cocan (Corvinul). 20 
de ani, fundaș lateral : 
Miftode (F. C. Argeș) 22 
de ani, atacant ; Gherman 
(,.U“ Cluj-Napoca) 22 de 
ani, fundaș lateral ; Bă
nică („U“. Cluj-Napca) 
de ani, mijlocaș ; _
raș (S. C. Bacău) 
ani, atacanl ; Boar (F. C. 
Inter Sibiu) 26 de ani, fun
daș central și 
același 
atacant 
Bihor) 
caș ; 
atacant, 
ani, 
de 
F.
19
20 
de

Lung 3; - 310 ■ Sp(-
31—308 ; Cristian 32—
Ion iță 32—233. Dintre

— 154 ; 
Marin

pluto,, 
cam- 

proas- 
Divizia

pe cei 
pentru

C.
23

15
in 

Ră-

Dar 
care

formații 
Culccar 

ata- 
(F. C.

20 
Grigo- 

24 de

Zamfir 
de ani. 
(F. C.

mijlo- 
de ani.
21 de

24

club, 
: Szeneș
21 de ani, 

Birbora, 21 
M. Popa, 

atacant, Funda.
ani, fundaș — toți de la 
C. Constanța ; Minea II 
ani, mijlocaș, și Fîntea. 
de ani, atacant, ambii 
la A.S.A. Tg. Mureș.

Intre cele două „extre
me" ale 
jucători 
grosul 
fotbaliștii 
activitate medie, 
mulatra stîrnită 
trei grupuri 
energică cursă 
valorice superioare.

masivului 
de prima 
plutonului 

de

lot de 
divizie, 
.îl 

vîrstă 
Din 

intre 
așteptăm o 

spre eote

dau

e- 
celc

I
Eftimie IONESCU

CAMPIONATULUI DIVIZIEI
SERIA A Vl-a

ETAPA A VI-a — intermediară 
(6 octombrie)

Unirea — IUPS. Muscelul — 
Mecanica Fină. Minerul F. P. — 
Forestierul. Tehnometal — Avi
cola, Progresul Energia — Mine
rul S.. A.S.A. Chimia — Electrica 
T„ Electronistul — Metalul, Ci
mentul — Electrica F.

ETAP. a A Vii-a (9 octombrie)
Metalul — Cimentul. Electrica 

T. — Electronistul. Minerul S. — 
A.S.A. Chimia, Tehnometal — 
Progresul Energia, Mecanica Fină
— Unirea Forestierul — Musce
lul, Electrica F. — Minerul F. P., 
Avicola — IUPS.
ETA1-Z A VIII-a (16 octombrie)

IUPS — Mecanica Fină, Minerul 
F. P. — Metalul, Muscelul — E- 
lectriOc F., Unirea — Forestierul, 
Progresul Energia — Avicola, 
A.S.A. Chimia — Tehnometal, E- 
lectronlstul — Minerul S., Cimen
tul — E ectrica T.
Ei PA A ix-a (23 octombrie)
Metalu — Muscelul, Electrica 

T. — Minerul F. P.. Minerul S.
— Cimentul. Tehnometal — Elec
tronistul. Progresul Energia — 
A.S.A. Chimia. Forestierul — 
IUPS Electrica F. — Unirea. A- 
vicola - M canica Fină.
ETAPA A X-a (30 octombrie)
Minerul F. P. — Minerul S., 

Muscelul — E’ectrica T.. Unirea
— Metalul, IUPS — Electrica F..

C-EDIȚIA 1988-1989
Mecanica Fină — Forestierul, 
A.S.A Chimia — Avicola, Elec
tronistul — Progresul Energia, 
Cimentul - Tehnometal.

ETAPA A Xl-a (6 noiembrie)
Electric*. T — Unirea, Metalul

— IUPS. Minerul S. — Muscelul, 
Tehnometal — Minerul F. P., 
Progresul Energia — Cimentul, 
A S.A. Chimi» — Electronistul, 
Electrica F. — Mecanica Fină. 
Avicola — Forestierul.
ETAPA A Xll-a (13 noiembrie)
Minerul F. P. — Progresul E- 

nergia. Muscelul — Tehnometal, 
Unirea — Mmerul S.. IUPS — E- 
lectrica T. Mecanica Fină — Me
talul, Forestierul — Electrica F., 
Electronistul — Avicola, Cimen
tul — A S.A. Chimia.
ETAPri. A XIII-a (20 noiembrie)

Metalul — Forestierul, Electrica 
T. — Mecanica Fină, Minorul S.
— IUPS, Tehnometal — Unirea, 
Progresul Energia — Muscelul, 
A.S.A. Chimia — Minerul F. P-. 
Electronistul — Cimentul. ^Avicola
— Electrica F.
ETAPA. A XlV-a (27 noiembrie)

Muscelul — A.S.A. Chimia. Mi
nerul F. P. — Electronistul. Uni
rea — Progresul Energia, IUPS
— Tehnometal. Mecanica Fină — 
Minerul S.. Forestierul — Elec
trica T., Electrica F. — MetaJuiI, 
Avicola — Cimentul.
ETAPA A XV-a (4 decembrie)
Progr- -ul Energia — IUPS, Me

talul — A vicola. Electrica T. — 
Electrica F. Minerul S. — Fores
tierul. Tehnometal — Mecanica 
Fină. A.S.A. Chimia — Unirea, 
Electronistul — Muscelul, Cimen
tul — Minerul F. P.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

O CÎȘTIGURILE TRAGFRII 
LOTO DIN 19 AUGUST 1988. Cat. 
1: 3 variante 25% a 50.JG0 Ici: 
cat. 2: 6 25% a 10.197 lei: cat. 3: 
23 a 2.660 lei : cat. 4 : 44 a 1.391 
lei: cat. 5: 133 a 460 lei; cat. 6: 
265,25 a 231 Iei: cat. X; 1.639,75 a 
100 lei. Report la categoria 1: 
459 lei. Cîștigurile de cile 50.000 
lei de la cat. 1 au revenit parti- 
cipanților Marcones cu A, din 
Lugoj, Cojocaru N. din Bucu

rești și Gheorghe D. din Făl
ticeni.
• TRAGEREA OBIȘNUITA LOTO 

de astăzi, vineri, 25 august 1983 
va avea loc in București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2» 
începînd de la ora 15,50. După 
efectuarea operațiunilor de tra
gere va rula un film artistic, 
accesul în sală fiind liber pen
tru toii cei interesați. Aspecte 
de la operațiunile de tragere vor

fi transmise la radio, pe pro
gramul I, la ora 16,35 ; numerele 
extrase vor fi radiodifuzate și în 
reluare, pe același program, Ia 
ora 23,05 și mîine, sîmbătă. la 
ora 8.55.
• Mîine, sîmbătă. 27 august, 

este ULTIMA ZI pentru depune
rea buletinelor PRONOSPORT Ia 
concursul de duminică. 28 au
gust, al doilea concurs din acest 
sezon competițional.



LA VOLlITURNEUL PRIETENIA
VICTORIOȘI

tenia",

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA,

BELGRAD, 25 (Agerpres) 
Chipa 
Steaua 
scorul 
!Dozsa 
neului 
șoară _  ___
Bosenski Brod.

masculină de handbal 
București a întrecut cu 
de 27—17 (14—10) formația 
Debrecen, în cadrul tUX- 
lnter națio nai ce se desfă- 

în localitatea iugoslavă

CAMPIONATUL BALCANIC
(Urmare din pag. 1)

a-Handbalistele noastre au 
bordaj toate meciurile cu 
o mare dorință de victorie, cu 
o remarcabilă putere de 
luptă, rod, desigur, al pregăti
rii ce le-a fost asigurată de 
antrenorii Gheorghe Sbora și 
Constantin Cojocaru. In Plus, 
la fiecare meci a fost folosită 
formula 
Dacă, 
nirea 
Ion nu 
teren 
ria —
caniadei — și vreau să remarc 
faptul că, în calitate de con
ducătoare de joc, a dat un 
randament maxim. Mai pot

optimă de echipă, 
de exemplu. în întîl- 

cu Iugoslavia Adina 
a jucat, ea a intrat pe 

în partida cu Bulga- 
de fapt derbyul Bal-

PENTATLONUL MODERN
(Urmare din pag. 1)

citeva 
probă 

pentru 
pen-

pregătire.

— Vă rugăm să faceți 
aprecieri pe fiecare 
in parte, cu sugestii 
pregătirea viitoare a 
tatloniștilor fruntași.

— La scrimă nivelul 
cursului a fost 
CU 
Marian, în primul rînd. 
se pare necesar să 
e nevoie de o mai 
ție în 
pentru executarea 
ofensive cu mai mare viteză și 
adresă. Cu excepția lui Țin
tea (195) și a lui Marian Stoi- 
de (193), ceilalți concurenți 
au obținut rezultate slabe 
la tir. îngrijorează, mai a- 
les, evoluția Iui Corneliu 
Isac și Laurențiu Mosor, care 
manifestă inconstanță de la 
un concurs la altul, de la o se
rie la alta. Este nevoie să se

con- 
mulțumitor, 

evidențierea lui Isac și 
’ Mi 

subliniez că 
mare aten- 

indeosebi 
acțiunilor

Pentru că sportivii de vîrf 
sînt niște personalități bine 
cunoscute, oameni „între
prinzători” s-au gîndit să cîș- 
tige ceva parale de pe urma 
lor, colnteresîndu-i. firește, si 
pe aceștia.

Iată, de pildă, o întreprin
dere olandeză, din Alkmaar, 
a și țipă- calendare pentru 
anul viitor, folosind, cu pre
cădere, fotografiile fotbaliști
lor Van Basten și Gullit, ju
cători de bază ai echipei 
campioane a Europei. Cum 
respectiva întreprindere n-a 
avut acordul celor doi fotba
liști a fost somată, judiciar, 
să distrugă calendarele șl să 
plătească daune morale lui 
Van Basten și Gullit 1

Daeă întreprinderea 
Alktnrar s-a dovedit a fl 
neinspirată, o agenție 
cializata din Berlinul t___
dental, în schimb, n-a trecut 
la acțiuirT, pînă ce nu a avut

Performerii sportului sînt, 
cum am arătat, autentice per
sonalități. Dar în drumul lor 
spre vîrful piramidei nu sînt 
niciodată singuri, ci ajutați 
de numeroși necunoscuți. U- 
nul, de pildă, este Pierre 
Scribante. fos* ciclist fondist, 
nartieinant chiar și în Turul 
Franței. în 1956. spre exem
plu, el a fost unul dintre ..lo- 
cotenmtii cîstigătoruluî. Ro
ger Walkowiak. Din 1967. de 
cînd a abandonat activitatea 
competițională, s-a dedicat 
activității de asistență. La vo
lanul unei mașini atelier, ca•••••••••••••

VARȘOVIA, 25 (Agerpres).
În cadrul „Turneului Prie- 

la volei pentru ju
nioare, competiție ce se des
fășoară în Polonia, echipa 
României a obținut o nouă 
victorie, învingînd cu sco-

DE HANDBAL TINERET

precum și al jucă- 
Daniela Paștiu,

remarca prestațiile bune ale 
portarilor Gabriela Turea, in 
special, dar șl al Ramonei Mi- 
halache, 
(oarelor
Nadina Nedelcu. Mirela Gheor
ghe și Mariana Dincă. 
lăsat deoparte două i 
care au impresionat in 
deosebit : Lăcrămioara 
zăr, care a cucerit titlul 
golgeteră (a înscris 34 de go
luri), și Sorina Lefter, consi
derată cea mai tehnică hand- 
balistă.

Am 
nume 

mod
La- 

l de

Clasament final : 1. ROMÂ
NIA 10 p, 2. Bulgaria A 8 p, 
3. Iugoslavia 6 p, 4. Bulgaria 
B 3 p. 5. Turcia 2 p, 6. Gre
cia 0 p.

perfecționa- 
automatiza- 

focului. La 
au fost foar- 

lui

lucreze pentru 
rea tehnicii și 
rea execuției 
înot rezultatele 
te bune. Performanțele
Isac și Vladu sînt competitive 
la nivelul seniorilor. Se vede 
că se lucrează bine la antrena
mente. în proba de cros Isac 
s-a detașat net de toți cei
lalți concurenți. dar rezul
tate notabile .au mai ob
ținut, de asemenea. Gheorghe 
Marian și Laszlo Horga. 
necesar să se lucreze 
mult în 
zistenței 
de

Este 
mai 

direcția măririi re- 
specifice in regim 

Proba de călă-__viteză. __ _____ __ ___  
rie, care a, încheiat competl- 

a evidențiat un nivel bun 
pregătire al

ția. 
de . _ 
concurenților și aș 
evidențiez, în afara 
lor clasați., pe tînărul 
Samoilă, care s-a descurcat 
foarte bine la primul său con
cura

tuturor 
dori să 

primi- 
Gabriel
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-O1NTERESAREA VEDETELOR !
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acordul, desigur pe bază de 
contract, al tenismanei Steffi 
Graf. Aceasta și-a vîndut 
dreptul de reprezentare res
pectivei agenții, care primește 
comenzi pentru ca celebra te- 
nismană să participe la fel 
de fel d-- reuniuni, aniversări, 
sărbătoriri etc. O simplă co
mandă, cu achitarea unei taxe 
destul de piperate (transport, 
sejur etc.) si vedeta va fl 
prezentă, după dorință, eu sau 
fără rachetă. în realitate, în
să, deplasarea n-o face vedeta 
(originalul ar costa mult mai 
mult I) ci... sosia sa, bine 
pregătită. în orice caz. pentru 
a face față diferitelor discu
ții. Iar Steffi Graf, origina
lul, încasează șl în acest fel...

Acest „amuzament” are. to
tuși, șl o parte bună, aceea 
că oferă posibilitate de cîștig 
pentru Steffi n, care, de mal 
multă vreme, este șomeră șl 
trăiește din ajutoare !...

angajat al unei societăți spe
cializate, Scribante a continuat 
să bată . șosele diferitelor 
curse și, la nevoie, să-i ajute 
pe cel rămași în pană. Un cal
cul aproximativ arată că. în 
ul+’-ni! 11 ani. Pierre Scri
bante a contribuit la depa
narea a 7260 (în medie 660 pe 
an) de diferite incidente me
canice 1 Cîți cicliști nu nu
mai că au terminat etape sau 
curse, ci chiar le-au cîștigat, 
datorită ajutorului competent 
al acestui ilustru

. cut” 1 

rul de 3—1 (10. —12, 2. 9) pri
ma selecționată a Poloniei.

Alte rezultate : R. P. D. Co
reeană — 
(5, 3, 13) ;
B 3—0 (3, 
garia 3—0

R. D. Germană 3—0 
U.R.S.S. — Polonia 

0 7) ; Cuba — Un- 
(7, 4, 1).

BREVIAR OLIMPIC
• La apropiatele Jocuri 

limpice de varâ Iugoslavia 
participa cu un lot de 157 
concurențL Sportivii iugoslavi 
vor fi prezer.ți la 17 discipline, 
printre care atletism, baschet, 
handbal, ca iac-canoe, tir, polo 
pe apă, lupte și tenis de masă.

• Concursul de sărituri 
apâ de la 
ca selecție 
limpice, 
minină 
victoria 
Michele 
puncte.

• Antrenorul 
de

o- 
va 
de

in 
Indianapolis, contând 
pentru Jocurile O- 

programat proba fe- 
platformă, in care 

revenit sportivei 
cu 913,68

a
de 
a

Mitchell,

va 
ami- 
Bra-

selecționatei 
olimpice de fotbal a Ar
gentinei, Carlos Salvador Bi- 
lardo, a anunțat lotul de jucă
tori oe vor face deplasarea la 
Jocurile Olimpice. înainte de 
participarea la această compe
tiție, echipa argentiniană 
susține o serie de jocuri 
cale In Mexic, Salvador, 
zilia și Japonia.

• Selecționata olimpică 
fotbal a Nigeriei, aflată în 
neu în R.F. Germania, a jucat 
cu formația Mannheim. Par
tida s-a încheiat cu scorul de 
3—1 în favoarea gazdelor.
• In cadrul pregătirilor pen

tru participarea la Jocurile 
Olimpice de vară, echipa de 
judo a R. D. Germane a sus
ținut două meciuri amicale, în- 
treclnd cu scorul de 4—2 for
mația Cehoslovaciei și cu 5—0 
selecționata Bulgariei.

de 
tur-

FOTBAL meridiane
1XTR-UX meci amical disputat 

Ia Lucerna, selecționta Iugosla
viei a întrecut cu scorul de 2—0 
(0—0) reprezentativa Elveției. Go
lurile au fost înscrise de Mihai
lo viei (min. 65) și Djukicl (mln. 
89). Au asistat 8 000 de spectatori.

PE STADIONUL „Parc des 
Princes” din Paris s-a disputat 
meciul amical dintre formațiile

CE CONTEAZĂ 
VIAȚA UNUI OM ?

Dacă W.B.C. (Consiliul Mon
dial ai Boxului), evident al 
pugilatului profesionist. se 
preocupă cit de cît da starea 
de sănătate a pugillștilor care 
activează sub oblăduirea sa, 
pentru celelalte organizații, 
W.B.A. și I.B.F., acest fapt 
contează într-o măsură mult 
mai mică. Șl totuși. există 
cazuri în care se cere cîte u- 
nui boxer ca, mai înainte să 
urce în ring, să-șl facă vizita 
medicală, în mod special exa
menul cerebral. Așa s-a pro
cedat, de pildă, șl cu Brian 
Baronet, un pugilist originar 
din Africa de Sud, care sl-a 
desfășurat o bună parte din 
activitate în S.U.A. Baronet 
a obținut unele victorii, 
în ultima perioadă el a 
cel mal adesea, învins, șl 
în mod d'-amatic.

Deoarece Baronet mi 
efectuat examenul medical 
cerut, nu a mai găsit angaja
ment — deși, s-o spunem pe 
a dreaptă, el nu mal avea va
loare pentru a mai fl fost 
programat în vreo gală ! Și 
cum Baronet a rămas pe dru
muri, s-a gîndit că tot mal 
bine este să se înapoieze a- 
casă.- Ceea ce a șl făcut. La 
Durban a găsit un organiza
tor de gale care să-l progra
meze, în virtutea unor rezul
tate trecute I Dar a fost în
vins din nor. Forul pugilistic 
sud-african fiind șl el puțin 
exigent cu examenele medicale, 
deznodămîntul a fost cel fi
resc : Brian Baronet a dece
dat în urma loviturilor pri
mite 1

Ce 
viața

contează pentru 
unui om ?
Rubrică realizată de

Romeo VILARA

Fișier ULTIMELE DEOCAMDATĂ
RECORDURI MONDIALE ALE ATLEȚILOR

Ia Balcaniada de 
la 7 septembrie, 
corectat propriul 
înregistrînd 12,26 

însă, a fost rîn- 
bulgare

Dintre numeroasele recorduri 
mondiale înregistrate de atleți în 
perioada premergătoare marelui 
examen al Jocurilor Olimpice, ul
timele — pînă la aoeasită oră — 
sînt cele înregistrate de america
nul Butch Reynolds, Sn proba de 
400 m plat, șl de hundlena bulgară 
Iordanka Donkova, în cursa de 
100 m garduri.

In reuniunea de la Ziirich, din 
cadrul Marelui Premiu I.A.A.F. 
— Mobil, tînărul Reynolds a fost 
cronometrat în 43,29 s, întrecînd 
cu 57 sutimi de secundă recordul 
Iul Lee Evans, realizat la J.O. din 
1968, la Ciudad de Mexico. El a 
devenit astfel, al 20-lea record
man mondial al acestei probe, 
performanța sa fiind al 22-lea re
cord omologat oficial (alte 5 ase
menea performanțe n-au fost 0- 
mologate de forul atletic interna
țional).

Butch Reynolds s-a născut la 8 
august 1964. la Akron-Ohio. Are 
193 cm și 84 kg. Progresia sa este 
pe deplin ' *
demonstra 
1983—48,1, 
1987—44,18, 
trialul de _  ____________
43.93 înregistrase un nou record 
mondial la nivelul mării. Pe 200 
m cel mai bun rezultat al său, 
din 1987. a fost de 20,46.

Iordanka Donkova este o atle
tă care revine în prim-planul 
cursei de 100 mg. După ce, în 
1986 a devenit campioană conti
nentală la Stuttgart (12,38) cîteva

elocventă pentru a-i 
remarcabilele-1 calități: 
1984—45,47, 1985—45,38,
1988—43.29, după ce, la 

la Indianapolis, cu

GESTUL DE OMENIE AL LUI GULLIT
Numele lui Ruud Gullit revine 

(sau se menține) în actualitate, 
pronunțat, din nefericire, nu de 
cei care i-au admirat măiestria în 
jocurile de neuitat ale C.E. de 
fotbal, ci, iată, de rasiștii de la 
Pretoria și, prin extindere, de 
alțl admiratori ai apartheidului. 
Recent, la locuința sa dt la Am
sterdam. i s-a trimis o scrisoare 
prin care i se imputa că, in 1931, 
cînd a încasat o substanțială su
mă, drept recompensă pentru a 
fi clștlgat titlul de cel mai bun 
fotbalist al anului, Ruud GuUit 
a avut „odioasa” (am citat cuvin- 
tul din scrisoare) idee de a tri
mite banii familiei liderului de 
culoare din Africa de Sud, Nel
son Mandela.

Ei bine, rasiștii nu uită gestul 
umanitar al marelui fotbalist și, 
în continuarea scrisorii. îl întrea
bă d-că intenționează să rămână 
și pe mal departe partizanul 
populației de culoare oprimate în 
Africa de Sud. dar mai ales, se

Franței șl Cehoslovaciei, încheiat 
la egalitate: 1—1 (0—0). A mar
cat Paille (min 52), respectiv 
Danek (min. 81).

ÎN MANȘA a doua a turului 
preliminar din cadrul „Cupei 
Cupelor”.' formația Bryne (Nor
vegia) a întrecut cu scorul de
2— 1 (1—1) echipa Bekescsaba
(Ungaria), aceasta calificîndu-se 
întrucît în primul meci a cîștigat. 
pe teren propriu, cu scorul de
3— 0.

TN MECI contînd pentru pre
liminariile * ’
dial — 
rovia. 
întrecut 
Ghanei 
secund __ ________ , _ _____ __  _
întîlni reprezentativa Malawi.

REZULTATE înregistrate în e- 
tapa a 8-a a campionatului fran
cez : St. Etienne — A.S. Mona
co 0—1 Nisa — Cannes 2—1, 
Strasbourg — Olympique Mar
silia 2—3. Racing Club — Laval,

Campionatului Mon- 
zona africană, la Mon- 
selecționata Liberiei a 
cu scorul de 2—0 echipa 
și s-a calificat în turul 
al turneului, în care va

ATLETISM • Asociația euro
peană a hotărît crearea, începînd 
din 1989, a unui „Grand prix“ pe 
teren acoperit, decizia fiind luată 
cu prilejul lucrărilor Consiliului 
director al acestei organizații, 
desfășurate ia Zurich. Com
petiția respectivă va cuprin
de maximum 15 probe, fieca
re concurs urmînd să programeze 
10 probe masculine și 3 feminine.

BASCHET • Meciurile din ziua 
a treia a Campionatului European 
pentru juniori ce se desfășoară 
în Iugoslavia, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Spania — 
Suedia 93—62 (48—39), Iugoslavia 
— Italia 84—77 (44—40), Grecia — 
Olanda 86—77 (45—43), U.R.S.S. — 
R. F. Germania 89—66 (47—38).
Cehoslovacia — Turcia 82—73 
(49—36).

CICLISM • Cursa internațională 
desfășurată la Plouay (Franța) a 
revenit rutierului francez Luc 
Ledlanc. înregistrat pe distanța 
de 231 km cu timpul de 5.58:44. 
• Proba de urmărire indivi
duală pentru profesioniști din 
cadrul Campionatelor Mondiale 
de la Gând (Belgia) s-a 
încheiat cu victoria sportivu
lui polonez Lech Piasecki, crono
metrat pe 5 000 m cu timpul de 
5:51.48. în proba de viteză, titlul 
a fost cîștigat de australianul 
Stephen Pate, iar cursa femini
nă de semifond cu adițiune de 
puncte s-a terminat cu succesul 
sportivei britanice Sally Hodge, 

întrecerea amatorilor, italia-

de campioană a lumii, 
s. Dar, în 1988, Donkova

zile mai tîrziu, 
la Ljubljana, 
Donkova și-a 
record al lumii, 
s. Anul trecut, ____ _
dul unei alte hurdlere ___=__
să preia întîietatea, Ginka Zagor- 
ceva. Ea a devenit recordmană 
mondială, cu 12,25, la Drama, în 
Grecia, la 3 august, pentru ca, la 
4 septembrie, la Roma, să cîștige 
și titlul 
cu 13,34 
revine...

Probă 
anul 1969, cursa de 100 mg 
avut decît nouă recordmane mon
diale, cu 13 asemenea performan
țe. Iordanka Donkova s-a născut 
la 28 septembrie 1961, la Gorni 
Bogrov. Sofia. Are 175 cm și 67 
kg. Progresia rezultatelor sale : 
1977—14.84, 1978—13,91, 1979—13,57.
1980—13,24, 1981—13,39, 1982—12.44,
1983—12,65, 1984—12,50, 1986—12,26,
1987—12,33, 1988—12,21 înregistrat,
la 20 august, la Stara Zagora. 
Alte performanțe ale acestei ex
celente atlete 5 100 m — 11.27
(1982), 200 m — 22,95 (1982), lun
gime — 6.39 (1982), înălțime — 
1,78 m (1982), heptatlon — 6137 p 
(1983).

Interesant de urmărit 
Donkova — Zagoroeva 
se va putea adăuga șl 
Oschkenat, din R.D.G.) 
platele Jocuri Olimpice, 
mondial va fi, oricum, 
col !... <r. vil.).

relativ nouă, datind din 
n-a

duelul
(la care 
Cornelia 
la apro- 
Recordul 
în peri-

exprimă ei, „dacă de pe poziția 
sa de vedeta mondială nu consi
deră că se degradează apărîndu-i 
pe negri”. Drept răspuns, Ruud 
a chemat cîțiva ziariști la el a- 
casă și le-a oferit unele triste de
talii din copilăria sa cînd, elev 
fiind, la Amsterdam, colegii 
ba chiar și unii profesori — 
spuneau „du-te "
și te spală” sau 

• îi 
acasă, negrule, 

_ „r___ _____ cartierul
nostru nu avem nevoie de negri", o campanie 

- le-a spus

„în
„Nu voi declanșa 
împotriva rasiștilor
Ruud Gullit gazetarilor — ,dar nu 
voi înceta să-i urăsc, iar ori de 
cite ori mi se va ivi prilejul să 
fac ceva, un gest, o acțiune ori- 
cît de modes+ă. care să vină în 
sprijinul populației de culoare, ei 
bine, o voi face fără reținere și» 
mai ales, fără teamă de vreo 
consecință".

Frumoasă atitudine a lui Ruud 
Gullit !

Ion GAVRILESCU

— F.c.

2— 2, F.C. Toulon — Paris st. 
Germain 0—1. Auxerre — Caen
3— 0, Lille — Lens 1—0, Montpel
lier — Nantes 1—4, Toulouse — 
Bordeaux 1—1, Sochaux — Metz 
1—4. In clasament, pe primul loc 
se află Paris St. Germain, cu 18 
puncte, urmată de Auxerre 16 
puncte și Bordeaux 15 puncte.

ÎN ETAPA a treia a campio
natului belgian : Standard Liege
— Beveren 1—0, St. Trond — B?- 
erschot 2—1, Anderlecht — R. C. 
Malines 6—3, F.C. Malines — Mo
lenbeek 2—0. Anvers — Gand
4— 0, Lierse — F.C. Liege 1—4, 
Waregem — Cercle Bruges 2—2, 
Lokeren — Couirtrai 0—0, F.C. 
Bruges — Charleroi 6—1. Forma
țiile Anderlecht și St. Trond 
conduc cu cîte 6 puncte.

DUPĂ 7 etape, în clasamentul 
campionatului elvețian primul 
loc este ocupat de Lucerna eu 
11 puncte, urmată de Grasshop
pers 10 puncte și Bellinzona 8 
puncte. Iată rezultatele înregis
trate în etapa a 7-a : Grasshop
pers — Aarau 1—0, St. Gallen — 
Young Boys 2—0, Lucerna — Lu
gano 2—1, Neuchâtel Xamax — 
Servette Geneva 2—1, Wettingen
— Lausanne 1—1.

scorul de 5—3 (2—2, 
selecționata Poloniei, 
joc, echipa Torpedo 
dispus cu 5—0 (0—0, 
de formația suedeză 
• La Berlin, echipa

nul Vicenzo Colomartino ș’-a ad
judecat proba de semitond.

HOCHEI PE GHEAȚA • In ca
drul competiției internaționale 
pentru Cuipa ziarului „Sov'e.ski 
Sport” echipa Torpedo Gorki a 
întrecut cu ----- " ’ - - - -
2-0, 1—1) 
Intr-un alt 
laroslav a
5— 0, 0—0)
Modo Aik. _ ___ _______ , ___ ,__
locală Dynamo a terminat la e- 
galitate : 4—4 (0-r2. 3—0. 1—2),-cu 
formația cehoslovacă T.J. Got- 
twaldow, iar Dinamo Moscova a 
întrecut cu 6—4 (1—1, 2—1. 2—2) 
formația suedeză Malmo I.F.

POLO • In prima zi a compe
tiției feminine de la Christchurch 
(Noua Zeelandă), selecționata Ca
nadei a învins cu scorul de 10—8 
formația S.U.A.. iar reprezentati
va Australiei a întrecut cu 25—1 
echipa Porto Rico.

TENIS • Finala turneului mas
culin de la San Marino a 
cîștigată de italianul Paolo Cane 
care l-a întrecut cu scorul de
6— 7, 6—3, 6—3 pe compatriotul
său Francesco Cancellotti. © In 
turneul de la Rye Brook (New 
Jersey), jucătorul sovietic Andrei 
Olhovski l-a întrecut cu 7—6, 
6—4 pe americanul John Ross, en
glezul Jeremy Bates a dispus cu 
6—4. i—6 de neozeelandezul Ste
ven Guy. iar spaniolul Javier 
Frana a cîștigat cu 6—3. 3—6. 7—6 
partida cu Leif Shiras (S.U.A.).


