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ne mîine, palm zile de întreceri în Bazinul 23 August

CAMPIONATELE NAȚIONALE

DE ÎNOT ANUNȚĂ DISPUTE

DINTRE CELE MAI PASIONANTE
Dimineața au loc serii eliminatorii, după-amiază finale

CARAVANA TURULUI CICLIST
PLEACĂ DUMINICĂ LA

Așadar, mîine, 28 august, 
după un start festiv (ora 13, 
Stadionul Tineretului), menit 
să Ie ofere tuturor participan- 
ților la cea de-a 26-a ediție a 
Turului ciclist al României po
sibilitatea de a parcurge cîteva 
din marile artere de circulație 
ale Bucureștiului, dar, în ace
lași timp, conferind competi 
un firesc și nece
sar aer de sărbă
toare, uriașa cara
vană multicoloră 
va sosi în jurul o- 
rei 13,30 la punc
tul din care se va 
da primul start 
tehnic al acestui 
veritabil festival al 
ciclismului : kilo
metrul 11,5 de pe 
autostrada Bucu
rești — Pitești. 
Prima etapă, deci, 
București — Curtea 
de Argeș, 140 km., 
cu sprint la Pi
tești.

Următoarele 7 e- 
tape se vor desfă
șura după cum ur
mează : Curtea de 
Argeș — Sibiu (130 
km, cu trei sprin
turi, la Rîmnicu 
Vîlcea, Căciulata și 
Tîlmaciu, plus do
uă cățărări la Mo- 
niaia și Piatra), 
Sibiu — Tîrgu Mu
reș (126 km, cd 
trei sprinturi, la Copșa Mică, 
Mediaș și Tîrnăveni, plus patru 
cățărări, dintre care una de 
categoria A, lă Blăjel), Sovata 
— Piatra Neamț (130 km. cu 
două sprinturi, la Gheorgheni și 
Tarcău, plus două cățărări de 
categoria A, la Bucin și Lacul 
Roșu), Piatra Neamț — Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej (110 
km, cu trei sprinturi, la Să- 
vinești, Buhuși și Bacău, plus 
o cățărare la Măgura), Orașul 
Gheorghe Ghcorghiu-Dcj — 
Sfintu Gheorghe (105 km, cu un 
sprint la Tg. Secuiesc și o că
țărare, categoria A, la Pasul 
Oituz). Sfintu Gheorghe — Bu
zău (170 km, cu două sprinturi 
la Văleni și Cislău și trei căță

Duminică, etapa a 2-a în Divizia A de fotbal

EXAMENE GRELE PENTRU ECHIPELE 
NOU PROMOVATE

• Pe Someș, un meci cu gazdele ca favorite... • In „Regie”, 
o partidă intre vecinele de... cartier • La Moreni, gazdele primesc 
vizita campioanei • Brașov : vine... lidera clasamentului I • Cor- 
vinul e favorită, mai ales după victoria de la Galați • La Tg. 
Mureș, o partidă intre două echipe care au debutat... cu stingul
• Meci interesant pe stadionul din Șos. Ștefan cel Mare • 
F.C. Olt revine pe gazonul său cu un punct mare de la București
• Pe „Central", Universitatea Craiova intîlnește, după F.C. Bihor,

o nouă debutantă

------------------ PROGRAMUL Șl ARBITRII ----------------
Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA - F.C. ARGEȘ
(V, Antohî — iași ; N. Voln-ea — Buc. șl I. Igna — Timișoara) 
București SPORTUL STUD. - RAPID
(C. Gheorghe — Sv. ; I. Tărcan — Tg. Mureș — I. Silviu — Gl.) 

stadionul Sportul Studențesc
Moreni ; FLACĂRA - STEAUA
(Ad. Moroiant - Pl. ; V. Curt - Constanța și C. Teodorescu - Bz.j 
Brașov : F.C.M. - F.C. FARUL
(M. salomir — Cluj-Napoca ; I. Coț — Ploiești și M. Conslan- 

tanescu — Buc.)
Hunedoara : CORVINUL - S.C. BACĂU
(A. Porumboiu — Vaslui; M. Axente — Arad și st. Ursu — Sv.)
Tg. Mureș : A.S. ARMATA - OȚELUL GALATI
(S. Nocșulescu — T-viște; M. Niculescu — Buc. și G. Macavel

— Deva)
București : DINAMO - VICTORIA
(Gb. Constantin — Hm. Vîlcea ; V. Tltorov — Drobeta Tr._ S. 

și Fl. Popescu — Ploiești) 
stadionul Dinamo

Scornicești : F.C. OLT - F.C. BIHOR
(A. Gheorghe — P. Neamț ; I. Velea — Craiova șl M. Nlcolau

— Bacău)
Craiova : UNIVERSITATEA - F.C. INTER SIBIU
(vg A^sheloîu — Buc.; o. ștreng — Oradea șl T. Demian — Zalău) 

Toate partidele vor începe la ora 18.

rări, una de categoria A, la 
Bratocea) și Buzău — Bucu
rești (145 km, cu două sprin
turi, la Mizil și Buftea). In 
total, 1041 kilometri.

Va fi, așa cum se anticipea
ză, așa cum a fost de altfel în
totdeauna Turul României, o 
luptă acerbă pentru intîietate.

frunte cu componenții echipei 
România A (M. Romașcanu, C. 
Nicolae, V. Mitrache, V. Con- 
ștantinescu, C. Paraschiv, L. 
Covaci), sau cei tineri, bătînd 
la porțile afirmării, inclusiv 
oaspeții, vor arunca în luptă, 
desigur, toată energia pentru 
a. obține medii orare de excep
ție, săltînd astfel calitatea în 
sine a competiției. ,

Este cazul să precizăm că 
și la această ediție se va 
oferi un trofeu pentru cea mai 
frumoasă primire a caravanei 
cicliste, un invidiat loc întîi 
pentru cucerirea căruia, sîntem 
siguri, viitoarele gazde ale

AL ROMÂNIEI
DRUM !

Turului ciclist al României nu 
vor precupeți nici un efort.

Acestea fiind zise, nu ne ră- 
mîne decit să nădăjduim că e- 
diția a 26-a a Turului ciclist 
al României, competiție de 
prestigiu a ciclismului nostru, 
va fi un veritabil spectacol 
sportiv, o confruntare de înaltă 
valoare, la capătul căreia în
vingătorii vor binemerita, deo
potrivă, admirația tuturor iu
bitorilor sportului din țara 
noastră. Să încheiem, deci, 
urindu-le tuturor, așa' cum se 
obișnuiește, drum bun și succes!

Victor NITĂ
Foto: Aurel D. NEAGU

PUGILIȘTI DE VALOARE, MECIURI FRUMOASE
LA TURNEUL INTERNAȚIONAL „MĂNUȘA LITORALULUI"

CONSTANȚA, 2S (prin tele
fon). Pe listele de participare la 
tradiționalul turneu „Mănușa 
Litoralului" se află aproape 100 
de pugiiîști și printre ei întîl- 
nim numele cîtorva dintre 
campionii noștri naționali, care 
și-au cucerit titlurile tot aici, 
în Sala Sporturilor din Con
stanța. „Cocoșul" Ion Guzganii 
(Steaua) își încearcă forțele la 
categoria pană. Elevul lui Iile 
Dascălii, „mijlociul" Valentin 
Mihai (Farul), promite o evolu
ție de excepție, iar antrenorul 
Ion Olteanu (I.M.G. Buc.) îsi 
leagă speranțele de invincibili
tatea din acest an a „semigreu
lui" Mihai Vasilache,

Prima reuniune a adus în 
ring cîțiva boxeri bine cunos- 
cuți, iar evoluțiile lor au fost

0 DIMINEAȚĂ LA UNUL DIN CELE PESTE 300 CENTRE

DE GIMNASTICĂ DE ÎNTREȚINERE...
Urmărind lucrările de ame

najare și modernizare a unei 
baze nautice situată pe malul 
lacului Herăstrău din Capdtală, 
m-a frapat un fapt anume : la 
anumite ore, grupuri de femei, 
tinere sau adulte, se îndreptau 
spre o anumită zonă a parcului. 
Dimineața, pe la ora prînzului, 
cind soarele dogorea necruță
tor sau pe înserat. Ne-am in
teresat despre ce este vorba, 
am plecat pe urmele Mr, tre- 
cîr.d pe sub copacii Ir.alți ai 
parcului, și am ajuns la._ Cen
trul de întreținere ți gimnasti
că aerobică din Complexul 
sportiv, turistic și de agrement 
al B.T.T.

Ne întîmpină profesoara de 
educație fizică . Stela Lăutaru 
(sportivă de performanță, la 
handbal, timp de 12 ani ; fosta 
Stela Oltean de la Mureșul), 
specialista acestui centru în 
care lucrează de 4 ani, alături 
de altă profesoară, Mioara Ven. 
Mai întîi, vizităm sala de gim
nastică, una dintre cele mai 
dotate din Capitală. înaltă, Iu-

SELECȚIONATA ROMÂNIEI 
A CIȘT1GAT „CUPA PRIETENIA'1 

LA BASCHET MASCULIN
VARȘOVIA, 26 (Agcrpres). 

Turneul internațional de bas
chet pentru juniori „Cupa Pri
etenia" s-a încheiat la Olsztyn 
(Polonia) cu victoria selecțio
natei României, care a întrecut 
în finală cu scorul de 80—61 
(42—23) echipa Poloniei. Rezul
tate înregistrate în meciurile 
pentru clasament : locurile 3—4: 
U.R.S.S. — Cuba 75—69 (46—33); 
locurile 5—6: Cehoslovacia — 
Bulgaria 77—76 (37—43).

Cei mai reputați performeri 
ai înotului nostru, fete și 
băieți, urcă, din nou, pe bloc- 
starturi : de mîine și pînă 
miercuri, Bazinul 23 August din 
București găzduiește Campiona
tele Naționale pentru seniori si 
juniori I. Vor fi patru zile de 
dispute urmărite cu firesc in
teres, ambițiile concurenților 
vizînd atît ocuparea unei po
ziții cit mai bune în ierarhiile 
diferitelor probe (32 în total), 
cit și realizarea de performante 
remarcabile, mai ales în cazul 
sportivelor care vizează partici
parea la J O.

Programul competiției este, 
de altfel, adaptat sistemului de 
desfășurare a întrecrilor la 
marea confruntare polisportivă. 
Astfel, ziua inaugurală are 
dcuă veritabile capete de afiș, 
mîine disputîndu-se, între al
tele, cursele de 100 m liber și 
400 m mixt (feminin — care ne 
interesează în mod deoseb t — 
și .masculin), precum și 800 m 

aplaudate cu căldură. Astfel, 
fostul campion mondial de ju
niori Marcclică Tudoriu, legiti
mat la secția din Mangalia a 
clubului Farul, pregătit de Vic
tor Banu, a lăsat o frumoasă 
impresie în partida cu tenace
le Aytulu Emin (Istanbul). Mar- 
celică, după un. start ezitant, 
și-a valorificat plusul de teh
nică și forță în lovituri, trimi- 
țindu-1 la podea pe Emin în 
primul rund. Și în continuare 
românul a controlat lupta. Fă-. 
cîndu-1 din nou k.d. pe adver
sarul său în ultima repriză, Tu
doriu a obținut o. victorie clară. 
Tot la „pană". Ion Guzganu a 
debutat victorios în fața mus- 
celeanului Ion Cruccru, un 
sportiv tenace. După o primă 
repriză mai echilibrată, stelis- 

minoasă,. dotată cu tot ceea ce 
este necesar : oglinzi, gantere, 
mingi medicinale, spaliere, bi
ciclete ergometrice ș.a. După 
care, în discuție liberă, avem 
prilejul să ne notăm amănunte 
interesante.

Mai întîi faptul că centrul — 
datorită solicitărilor — este în 
funcțiune non-stop de dimi
neața pînă seara. în grupe, 
conduse de cele două profesoa
re, iau parte la programul de 
gimnastică aerobică între 60— 
100 femei. Prin programul ales, 
se urmărește asigurarea unei 
ținute corecte, formarea deprin
derilor de mișcare care să 
ducă la dezvoltarea calităților 

Orșova modernă oferă excelente condiții pentru practicarea 
sporturilor nautice. In imaginea surprinsă de fotoreporterul 
nostru Aurel D. Neagu, caiaciștii celei mai tinere generații, 
in „formație" compactă, se antrenează cu multă sirguintă 

pe oglinda de apă a Dunării

liber fete, cu serii de la ora 
10 și finale de la ora 17,30, așa 
cum va fj programul și pentru 
reuniunile următoare. Mai au 
loc, după-amiază, întrecerile 
ștafetelor de 4X100 m mixt.

Fiecare dintre zilele următoa
re va avea, de asemenea, mo
mentele. sale de interes. Luni, 
probele de 100 m spate și 200 m 
liber, alături de 200 m bras 
(f+m), 1500 m liber masculin și 
4X200 m liber f. Marți, 400 ni 
liber, 200 m spate, 100 m flu
ture, plus 100 m bras — m+i 
și 4X200 m liber masculin. 
Miercuri, 50 m liber, 200 m flu
ture, 200 m mixt și 4X100 m 
liber, m+f.

Așteptăm, laolaltă cu specia
liștii și spectatorii, dispute pa
sionante și cit mai multe re
zultate pentru topurile interna
ționale, generatoare de opti
mism în perspectiva atît de di
ficilelor întreceri sub semnul 
celor cinci cercuri.

tul, bine condus din colț de 
antrenorul Nicolae Gîju, și-a 
pus în valoare tehnica superi
oară și precizia în lovituri, 
cîștigînd în unanimitate.

O impresie bună au mal lă
sat în gala inaugurală Ștefan 
Schiller (T.S.C. Berlin), Sorin 
Tinioftc (Dinamo), Frank 
Schmidt (T.S.C. Berlin), Ștefan 
Driscu (Farul) și Daniel Dumi- 
tru (I.M.G. Buc.).

Alte rezultate : cat. co-coș : 
V. Saghin (Farul) h.p. G. Tuli 
(Aiud), I. Tănase (A.E.M. Timi
șoara) b.p. N. Iancu (Dinamo) Ț 
semiușoară : N. Pumhurr (Is
tanbul) b.p. M. Țăran (A.E.M 
Timișoara).

Paul IOVĂN

(Continuare in pag. a 4-a)

iimniiii
fizice — forță, rezistență, înde- 
mînare — a celor morale. A- 
vantaje multiple, dintre care 
am aminti de ventilarea plămî- 
nilor, îmbunătățirea circulației 
cardlo-vasculare, relaxare după 
orele de muncă, refacere. „Lu
crăm, ne spunea Stela Lăutaru, 
cam 50 de minute într-o șe
dință. Circa 30 de minute se

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. 2-3)



NUMEROASE

ÎNTÎLNIRI
DE VERIFICARE

Aflate foarte aproape de linia 
de start a celei de a XXXI-a 
ediții a campionatelor Diviziei A 
la handbal (masculin și feminin), 
cele 24 de formații sînt pe cale 
să-și încheie preparativele. Șl 
pentru că prima etapă va avea 
loc joi 1 septembrie, este nor
mal ca pregătirile să aibă loc în 
cadrul unor competiții.

HANDBAL CLUB MINAUR 
BAIA MARE. în sala -Dada" e- 
chlpa cîștigătoare a ultimei edi
ții a „Cupei I.H.P." a organizat 
cea de a li-» ediție a .Cupei 
Minaur", cu participarea for-na- 
țiel gazdă, precum șl a echipe
lor H. G. 1985 Kothen (R. D. Ger
mană). Tatran Preșov (Ceho
slovacia) șl Universitatea Craio
va. De-a lungul celor trei zfle 
de întreceri au avut loc meciuri 
atractive. Trofeul pus In joc a 
fost cîștigat de H. C. Minaur. 
care a dispus cu 29—25 de Uni
versitatea Craiova, cu 23—U de 
H. G. 1983 KOthen și cu 25—1? de 
Tatran. Pe locuril» următoare : 
2. Universitatea Craiova. 3. H. G. 
Kothen, 4. Tatran. Trofeu] pen
tru cel mai bun portar : Mircea 
Petran (Minaur): golgeter: Gheor- 
ghe Covaciu (Minaur) cu 23 de 
goluri înscrise. (C. CRIȘAN. co
resp.).

ȘTIINȚA BACĂU. Băcăuanceie 
eu efectuat ultima verificare îna
intea începerii campionatului, in 
cadrul unui meci amical cu for
mația E.B.T. Berlin. Studentele 
au cîștigat cu 41—26 (23—S), la 
capătul unui med in care hand
balistele antrenate de Eftene A- 
lexandru au practicat un ioc în 
viteză, cu atacuri și contraatacuri 
bine dirijate. Printre marcatoa
re : Luca 12, Cervenciue 6, Dar- 
vaș 4, Petrea 4, Lunca 3, Popa 2, 
Turlulanu 1. De la oaspete au 
înscris Thimann 14 șl Măller 5. 
(E. TEIRAU, coresp.).

ȘI formația masculină ȘTIIN
ȚA BACĂU — ne-a spus antre
norul Costel Petrea — șl-a în
cheiat pregătirile cu stagii la 
munte șl pe litoral, cu jocuri a- 
mlcale pe teren propriu șl cu 
o participare la un turneu în 
Polonia

TEROM IAȘI a organizat un 
turneu amical cu participarea 
handbalistelor de la știința Ba
cău, Rulmentul Brașov șl Meca
nică Fină București, aceasta din 
urmă nou promovată în prima 
divizie. Pe primul loc s-a situat 
TEROM. (AL NOUR, coresp.).

LOTURILE DIVIZIONARE HMIJINt i DE HANDBAL
Vă prezentăm loturile celor 12 

echipe feminine participante la 
cea de a XXXi-a ediție (1936.' 
1989), a Campionatului Diviziei A 
de handbal.

mureșul tg. mureș. An
trenori ; Gheorghe Ionescu — 
principal și Valentin Pop — se
cund. Președinte secție : ing. Ti- 
berlu ștefan Chioraiia. Lotul de 
jucătoare : Angela Bloj (30 de 
ani, 1,76 m ină.țime). Emese Kiss 
(21, 1,74 m), Ramon* lllhaiache 
(prin transfer de la Voin
ța Odorheiu Secuiesc). (II, 1.75 
m) — portari ; Maria Avram (25,
1,74 m), Adriana Bărbat (21. 1.66 
m), Zita Biro (29, 1,65 m), An
dreea Biro (20, 1,72 m). Maria 
Buciuman (31, 1,63 m), Carmen 
Bartha (26, 1,72 m), Gabriela 
Florea (21, 1,72 m), Elisabeta
Godri (21, 1,72 m), TUnde Koz- 
ma (24, 1,75 m), Eva Mozsi (27,
1,71 m), Esztera Matefi (22, 1,76 
m), corina Mușat (24, 1,70 m), 
Erika Pardi (22, 1,79 m), Elena 
Stroia (25, 1.71 m)

ȘTIINȚA BACĂU. Antrenor : 
Eftene Alexandru. Președinte sec
ție : Victor Enășoaie. Lotul de 
jucătoare : Angela Brîndușoiu (23 
de ani, 1,75 m înălțime), Lenuța 
Bondar (28, 1,75 m), Eugenia Si- 
taru (19, 1,76 m), Ioana Vasilca 
(30, 1,76 m) — portari ; Gabriela 
Antoneanu (de la Oțelul Galați), 
(20. 1,70 m), Lidia Butnărașu (22,
1.78 m), Marinela Bratu (22, 1,71 
m). Elena Ciubotaru (27, 1,76 m). 
Georgeta Cervenciue (26, 1.70 m), 
Eva Darvaș (22, 1,80 m), Filofteia 
Danilof (29, 1,69 m), Laurica 
Lunca (30. 1,73 m). Emilia Luca 
(19, 1,74 m), Adriana Popa (28, 
1,59 m), Marietta Petrea (27, 1,68). 
Cristina Turlulanu (19. 1.70 ml,

CHIMISTUL RM. VlLCEA. An
trenor : Ioan Gheriiard. . Pre
ședinte secție : Petre Berbecaru. 
Lotul de jucătoare : Viorica Du- 
mitrache (26, 1,73 m). Carmen 
Moldo an (21, ’ ”5 nj), Doina Bo- 
tleanu (30, 1,78 m) — portari ; 
Liliana Bloju (21, 1,79 m), Geor
geta Curment (18, 1.66 m), Maria 
Dincă (28, 1,74 m), Mihaela Gră- 
dinaru (20, 1.74 m), Monica la- 
eob (26, 1,76 m), Lăcrămioara 
Lazăr (19, 1,76 m). Nadina Ne. 
delcu (19, 1,67 m), Rodica Pestrea 
(31, 1,67 m), Elena Păunescu (20,
1.78 m), Denisa Păunescu (20, 
m), Edit Torflk (24, 1,78 m), Ma
rla Verlgeanu (29. 1.71 m).

RULMENTUL BRAȘOV. Antre- 
fiori j Remus Drăgănescu (prin»

Printre învinșii de la Bistrița ai handbaliștilor
noștri juniori - jucătorii iugoslavi

Selecționata de juniori a țării 
noastre a participat, în afară 
de concurs, la Campionatul Bal
canic desfășurat în Sala Spor
turilor din Bistrița. Echipa 
pregătită de antrenorii Otto 
Hell și Florin Voiculescu în
cheia astfel o etapă în care 
obiectivul a fost participarea 
la „Turneul Prietenia", desfășu
rat în R.P.D. Coreeană. Clasată 
acolo pe locul secund după pu
ternica selecționată a Uniunii 
Sovietice, echipa de juniori de
monstra, prin rezultatul obținut, 
ci se află pe drumul cel bun, 
ci multe dintre deficiențele 
semnalate și de ziarul nostru 
au fost înlăturate (vezi jocurile 
internaționale de ia Zalău, din 
toamna trecută).

Reținerea federației față de 
participarea echipei da juniori 
la turneul balcanic a fost re
pede înlăturată, și bine că s-a 
procedat așa. Aflată în virf ie 
formă sportivă, echipa de ju
niori a țării noastre a făcut o 
frumoasă figură la Bistrița. Din 
capul locului trebuie precizat 
că echipei i s-a dereglat me
canismul prin plecarea la totul 
de tineret a trei dintre piesele 
de bază — Mitică Bontaș, Ionel 
Ene și Horațiu Gal — la care 
îl putem asocia și pe portarul 
Sorin Toacsen, aflat în aceeași 
postură, dar care a jucat mai 
puțin. In condițiile amintite, 
mutările necesare obținerii unui 
randament superior au avut 
darul să-i suplinească destul 
de bine pe titularii respectivi.

Ce a scos în evidență evolu
ția echipei noastre de juniori ? 
In primul rînd, o bună disci
plină tactică a întregii echipe, 
în al doilea rînd, portarul 
Cătălin Mitrea, despre al cărui 
talent s-a mai scris, și care la 
Bistrița a fost excelent în toate 
cele cinci partide disputate, 
numai participarea în afară de 
concurs a echipei sale privîn. 
du-1 de titlul de cel mai bun 
portar al turneului balcanic. 
Siguranța, plasamentul și știin
ța apărării U anunță ca un ju
cător de mare viitor. Să nu 
uite însă — el și antrenorii lui

cipal) șl Mircea Bucă (secund). 
Secretar asociația : Cătălina Mi- 
Uk. Lotul de Jucătoare : Elena 
Drăgăaescu (3*. 1,« m). Ileana 
Maiorescu (â, 1,74 m) — por
tari : Tatiana Besehi (29, 1,73 
m). Nicoieta Boriceanu (II, 1,75 
31), Gabriela BUrinar4.cl (H. 1.C 
m). Cornelia Blolu (23 1.74 m).
Eniko Demeter (24. 1.74 m), Si
mona Horincar (de la Textila 
Zalău) (IS, LN m>, Manuela Hie 
(26, L7S m), Adina Ion (20, 1,78 
m), Simona Milică (de la Nitra- 
monia Făgăraș). (20, 1,74 m). Iri
na Mureșan (25, 1,63 m), Rodica 
Marian (32, 1,60 m). Ribana Oan- 
cea (21, 1,70 m), Mouica Partin 
(19, 1,84 m). Alina știrba (20 
1,83 m).

TEROM IAȘI. Antrenori : Cor
nel Bădulescu (principal) șl Flo
rin Popovlci (secund). Președin
te secție : lng. Dan Irimlriuc. 
Lotul de jucătoare : lulla Dimof- 
te (20. 1,78 m), Gabriela Nițu (20,
1,78 m), Cornelia Rădășanu (23, 
1,73 mj — portari : Lăcrămioara 
Alexescu (21, 1,72 m), Angela An
ton (29, 1,78 m), Rodica Cova- 
liuc (28, 1,63 m), Valentina Cosr- 
ma (25, 1,77 m), Mihaela Che- 
laru (20, 1,70 m), Tereza Croi
torii (20, 1,65 m), Beatrice Duca 
(20, 1,78 m), Gabriela Horga (22,
1,78 m), Cabriela Lupan (20, 1,68 
m). Aspazia Mocanu-Crețan (23,
1,75 m), Lenuța Munteanu (28,
1,70 m), Corina Nisîneanu (22, 
1,65 m), Bădița Oneț (25, 1,75 m). 
Cristina Spătaru-Popa (22. 1,77 m).

RAPID BUCUREȘTI. Antienor: 
Tiberiu Miiea. Președinte secție : 
ing. Mircea Bărăgan. Lotul de 
jucătoare : Doina Crișan (21 de 
ani, 1,81 m Înălțime), Ana Mol
dovan (25, 1,75 m), Stela Rupă 
(21, 1,80) — portari ; Marinela
Doiciu (21, 1,70 m), Mariana Din
că (18, 1,67 m), Vasillca Dobre- 
Mirea (27, 1,67 m), Sevastița Gri- 
gore-Cantonieru (28, 1,70 m), Flo- 
rica Ivan (19, 1,65 m), Sultana 
Iagăru-Aiacoboaie (22, 1,63 m), 
Aurelia Ignat-Grindeanu (19, 1,73 
m), Mirela Nicolescu (de la CSȘ 
5 Rapid București), (18, 1,83 m), 
Gheorghlța Oprea-Mălai (29, 1,73 
m), Felicia Oanea (28, 1,77 m), 
Sorina Petre (de la CSȘ 5 
Rapid București), (18, 1,72 m)
Adriana Stanciu (27, 1,73 m), Da
niela Țurcanu (de la CSȘ 5 Ra
pid București), (18, 1,89 m), Ioana 
Vasile (28. 1,69 m), Ionela Va
sile (de la CSȘ 5 Rapid Bucu
rești), (18, 1,69 ml

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA.
Antrenori: Gavrilă Mureșan (prin

— că a făcut doar un prim pas 
6pre afirmare, că mitica și se
riozitatea în pregătire sînt 
cheile succesului pe care, fi
resc, și-1 dorește. Turneul bal. 
fonic a maj evidenția» îndemî- 
narea și, în general, buna o. 
dentare In teren a conducăto
rului de joc Dragoș Dobrescu, 
care dacă și in echipa sa de 
club. Politehnica Timișoara, ar 
fi fost folosit mai des ran
damentul actual ar fi fost 
superior. Am mai reținut jocul 
pivotului (cu alură de baschet
balist) Alexandru Deda, al ex
tremelor Cristinel Fermeșaa și 
Doria Bota. Cei doi interi. 
Vasile Sajenev si Rizvan Boia, 
al căror aport, in ansamblu. în 
economia partidelor a fost re. 
mareabil, sini, totuși, sub nota 
celorlalți. Să nu uităm, insă, de 
dificultățile postului și durita
tea contactului cu apărătorii 
adverși. Or. în cazul lor, han
dicapul vîrsteî a fost cel mai 
evident.

Cu alte cuvinte, am trecut în 
revistă evoluția nucleului de 
bază al lotului de juniori.

Ajunși la acest moment, tre
buie să ne exprimăm rezerva 
față de conducerea tehnică a 
echipei care, s;gur, motivat de 
valoarea maj scăzută a jucăto
rilor de schimb, i-a folosit foar
te puțin pe aceștia. Poate că 
dorința (devenită realitate, 
spre lauda lor) de a-i învinge 
Pe toți adversarii de peste ho
tare, inclusiv pe campionii 
mondiali și câștigătorii titlului 
balcanic, handbaliștii iugoslavi, 
să-i fi determinat pe antrenori 
să-i folosească doar pe titulari. 
Oricum, o verificare a întregu- 
lui lot _se impunea, în folosul 
acumulării de experiență, In
tr-un turneu fără miză pen
tru ei.

S-a încheiat, așadar, o etapă 
importantă în. pregătirea repre- 
zentativei de juniori. Precizăm 
însă, NUMAI O ETAPĂ, pre
gătirea trebuind să continue la 
cote și mai ridicate, singurele 
capabile să conducă la forma
rea de jucători valoroși pentru 
echipa reprezentativă.

Mihoil VESA

cipal) șl Lucian Gheorghe (se
cund). Lotul de jucătoare : Ma
ria Dragomir (27 de ani, 1,63 m 
înălțime), Florica Gallovits (30, 
1,69 m), Cerasela Păsculescu (20.
1,79 m) — portari ; Mirela Bolci- 
Căuș (25, 1,65 m), Viorica Ccjo- 
cărița (de la Electromotor Timi
șoara), (25, 1,69 m), Anica reier 
(22. 1.63 m), Constanța Florea (18, 
L*3 m). Dorina Gurgu (27, 1,60 
n>), Monica Gorbe (18, 1,75 m), 
Kcdica Igblșan (23, 1.74 m). Li
liana Ignea (de la CSȘ Politeh
nica Timișoara). (18, 1,64 m). Da
niel» Ionescu (25, 1,61 m), Au
rica Kovacs (27, 1,83 m), Geor
geta Oncu (25, 1,78 m). Florina 
Rădoi-Pekarov (26, 1,80 m), Dra- 
goslava Stancov (21, 1,73 m), Zo- 
ranca Ștefanovlci-Gheorghe (29, 
1,68 m), Rodica Scutelnicu (25, 
1,83 m), Daniela Trucă (20, 1,79 
m), Anica Tomuleac (20, 1,69 m), 
Elena vsipan (18. 1.81 m).

CONFECȚIA BUCUREȘTI s An
trenor : Vasile Mărgulescu. Re
prezentant secție : Gheorghe Dăn- 
cilă. Lotul de jucătoare : Liliana 
Bance (19 ani, 1,73 m înălțime), 
Florica Iliescu (31, 1,65 m), Flo
rica losifescu (34 1,76 m), Haj-
nal Jianu (25, 1,78 m) — portari ; 
Sorina Arvatu (21, 1,68 m), Ma
rusia Arvatu (23. 1,62 m), Violeta 
Băjenaru (21, 1,70 m), Georgeta 
Constantinescu (31, 1 65 m), Ste- 
Iiana Croitoru (21, 1,70 m), Ga
briela Costea (21, 1,74 m), Con
stanța Căpățină (din Campiona
tul județean Dîmbovița), (21, 1,77 
m), Rodica Grigoraș (34, 1,79 m), 
Liliana Hăvirneanu (23, 1,7.0 m), 
Ecaterina Mincu (24, 1,65 m), Va
silina Nuțu (32, 1,70 m), Niculina 
Preoțcscu (36, 1,75 m), Ioana Fri
că (27, 1,72 m), Liliana Popescu 
(24, 1,74 m).

HIDROTEHNICA CONSTANȚA. 
Antrenori: Lucian Bișniță (prin
cipal) și Dumitru Mvșe (secund). 
Reprezentanție secție: Zamfir 
Mustață și Mihai Ghencea. Lotul 
de jucătoare: Carmen Frangu (21 
de ani, 1,81 m înălțime), Elisabeta 
Roșu (20, 1,74 m) — portari; Mi
haela Bodnar (21, 1,67 m), Larisa 
Cazacu (31, 1,75 m), Irina Căthui 
(26, 1,67 m). Estera Carapetru (21, 
1,67 m), Teodora Diaconu (25,
1,81 m), Mirela Gheorghe (de la 
CSȘ 1 Constanța). (18, 1,70 m),
Simona Iovănescu-Manea (21, 1,74 
m), Georgeta Motoșcă (21, 1.65 
m), Gabriela Pîrilanu-Raita (22,
1,79 m), Cristina Pisică (de In 
CSȘ 1 Constanța), (18. 1,72 m),
Nicoleta Roșea (20, 1,74 m). Ca
melia Stan (19, 1,82 m), Marina 
Solomon (de la CSȘ 1 Constanța), 
(18, 1,67 m), Aurelia Terzl (24,
1,71 m), Angela Tudoran-Haidău 
(de Ia TEROM Iași), (25, 1,78 mW

Cîteva adnotări după „Turneul Prietenia4* la rugby (juniori p
Optimismul robust instalat în 

delegația tinerilor noștri rug. 
byști prezenți Ia „Turneul Pri
etenia4* de la Gabrovo după 
meciurile din grupă (86—6 cu 
Bulgaria și 62—0 cu R.D. Ger
mană) s-a risipit repede în 
partida care urma sS decidă ce 
cîștigătoarea competiției, cea 
finală, cu echipa U.R.S.S. Ex
plicația este simplă: „XV“-le 
pe care l-am aliniat în aceas. 
tă partidă-cheie n-a fost în mă
sură deeît 25 de minute să dea 
o replică la nivelul adversari
lor ce.i avea în față. Atuul 
acestora a fost (și a rămas pînă 
la finele partidei) superiorita 
tea în grămadă.

Iată punctul nevralgic al e- 
chipei noastre. Fără un echi
libru, cit de cit, între cele două 
pachete de înaintași, orice e- 
fort de a păstra mingea și de 
a o transmite „treisferturilor" 
s-a dovedit infructuos. Depășiți 
cu aproape 100 de kilograme în 
greutate de grămada adversă, 
chiar și jucătorii mai tenaci 
(Sandu, Popean, B. Dumitru, 
Girbu. Drâguceanu, Șerban și. 
în parte, Negreci, accidentat în 
meciul cu R.D. Germană, dar 
prezent în teren pîr.â în mia. 
51) n-au putut avea a presta
ție pe măsura cunoștințelor și 
potențialului dovedit anterior

în acest fel. nici mijlocașii 
(în pofida abilității lor? ți mai 
puțin centrii și aripile nu și-au 
putut valorifica sp.ritul <-ven- 
tiv tehnica sau plusul de mo
bilitate. Placajele — în fine — 
au fost aproape inexistente. 
Consecința : 7 eseuri primite, 
față de unul singur, înscris de 
Șerban. S-a greșit, totodată, re- 
nunțîndu-se la transformarea 
unor lovituri de pedeapsă din 
poziții favorabile, încercîndu-se 
— cu orice preț — acțiuni „la 
mînă“. A existat și un „mo
ment psihologic**, în min. 32, 
cînd printr-o greșeală elemen
tară de execuție a unei l.p. 
(sub 30 de metri de buturi, pe 
linia mediană !), mingea a fost 
preluată de... adversari, care au 
sprintat în eseu ! ? Un mod 
inadmisibil de a ceda avantajul!

Este trist că experiența anu
lui precedent, de la Zwickau, 
unde — au ținut să sublinieze 
chiar antrenorii lotului — s-a 
pierdut meciul final, tot cu e- 
chipa Uniunii Sovietice, pe a-

DOROBANȚUL PLOIEȘTI. An
trenor: Mircea Anton. Președinte 
secție: Nicolae Dinu. Lotul de ju
cătoare: Daniela Avrameseu (28 
de ani, 1,73 m înălțime), Aura 
Coteț (18, 1,72 m), Cornelia Ciu- 
cardel (12, i’,75 m) — portari : 
Cristina Anton (23, 1,C6 m). Elena 
Barbu (26. 1,84 m,. Tatiana Bor- 
taș (de la Textila Buhuși), 26, 
1,81 m), Gabriela Dtnccscu (24,
1.75 m). Carmen Ioniîă (19, 1.67
m). Ioana Keller (27. 1,64 m).
Daniela Lupu (18, 1,78 m) Mi
haela Marineac (29, 1.67 m), Geor
geta Petre (21, 1,66 m), Carmen 
State (25, 1,66 m), Carmen Seăr- 
lătescu (25, 1,73 m). Geta Stoe- 
nescu (27, 1,62 m), Mirela Scrl- 
don (21, 1,66 m), Felicia Tabără 
(19. 1,71 m). Simona Tudor (22. 
1,77 m).

TEXTILA I.A.S. zalAu. An
trenori: Gheorghe Tadici (prin
cipal) și Elena Tadici (secund). 
Președinte secție : ing. Viorel 
Hanu. Lotul de jucătoare: Mag
dalena Albert (de la CSȘ Sibiu), 
(18 ani, 1,78 m înălțime). Mioara 
Coție (19, 1,76 m), Ana Grigor (27,
1,72 m), Lucia Goia (19, 1,75 m), 
Livla Nicoricl (29, 1,66 m) — 
portari; Claudia Antal (20, 1,77
m), Artemlza Barțăș (22, 1,78 m), 
Dorina Bartăș (20, 1,77 m). Ana 
Bălănescu (28, 1,70 m). Andreea 
Balta (de la CSȘ Zalău), (18, 1,83 
m), Adriana Cherezl (25, 1,78 m), 
Tamara Colcsniuc (25, 1,76 m), 
Amalia Dan (19, 1,67 m), Lăcră
mioara Fiastru (25, 1,70 m), San
da Fechete (22, 1,79 m), Carmen 
Goarnă (22, 1,67 m), Gabriela
Munteanu (de la CSȘ Zalău), (28,
1.76 m). Adriana Morar (22, 1,81 
m). Alina Ortelecan (de la CSȘ 
Zalău), (18, 1,68 m), Mariana Pop 
(19, 1,71 m), Llgla Petruț (de la 
CSȘ Zalău), (18, 1,72 m), Maria 
Seiche (19, 1,68 m).

MECANICA FINA BUCUREȘTI. 
Antrenori: Nlcolae Diaconu
(principal) și Grigore Niță (se
cund). Președinte secție: Valerin 
Anghel. Lotul de jucătoare: Ga
briela Bolocan (24 de ani, 1,74 m 
înălțime), Petruța Oanță (24, 1.69 
m), Ștefania Rădulescu (21, 1,72 
m) — portari: Georgeta Bălan 
(21, 1,63 m). Florentina Fîru (21, 
1,60 m), Marilena Fînaru (19, 1,76 
m), Georgeta Gavrilă (23, 1,66
m). Luminița Grigore-Gligor (21, 
1,67 m), Ana Giura (de la Elec
tronica industrială București), 
(20, 1,77 m), Mioara Ilie-Cipaian 
(21, 1,72 m). Sorina Lefter (de la 
CSȘ 2 Mecanică Fină București), 
(18, 1,79 m). Elena Marin (20,
1,65 m). Florentina Neagu (21,
1,71 m), Alina Neagu (de la CSȘ 
1 Mecanică Fină București), (18,
1,71 m). Carmen Popa (19, 1,71 
m), Cristina Busti (25, 1,72 m). 

ceeași carență a grămezii (infe
rioară adversarei), n-a fost va
lorificată prompt, prin selec
ționarea unor jucători cu ga
barit și greutate adecvate pos- 
turilor în care am fost defici
tari. Pentru că nu poți reuși 
să te impui cînd adversarul 
direct îți aduce în teren jucă
tori de linia a Il-a cu 1,96 me
tri și 104 kilograme, care culeg 
toate mingile din margine sau 
în celelalte linii, rugbyști foar
te aproape, și ea gabarit, și ca 
greutate, de acești veritabili 
uriași!

Sigur, nu este deloc simplu 
să găsești jucători cu asemenea 
calități fizice. Trebuie să apară 
aici sprijinul, concursul colegi
lor de la TOATE cluburile și 
asociațiile cu secții de rugby. 
Numai printr-un efort colectiv, 
printr-o conlucrare strînsă se 
va putea clădi o echipă compe
titivă, așa cum am mai avut. 
Dovadă : cucerirea „Trofeului 
Prietenia" doi ani consecutiv, 
în 1985 și în 1986. în această 
privință este de salutat orien
tarea federației de a cuprinde

în lot tiner: 
mai multe 
chiar și din 
vut veleităi 
(Fintea — F 
Pitești, Dr 
Szvercsak -J 
astfel de ori 
muleze mura 
strulre desfî 
trenori. Pen 
formare a t 
trebuie sta 
cluburilor și 
munca limi 
nizarea cod 
fecționarea 
nice și fixa 
rilor, în fui 
ce urmează

Chiar dacj 
tegral satisl 
etenia" se 
test binevel 
campionatul 
etapă de al 
rilor care J 
rea tinerilol 
pentru Turn 
de la Lisabd

ÎNCEP „NAȚIONAL

DE TENIS PENTRU J
La Brașov, Incepînd de azi, pe 

durata a zece zile, se vor des
fășura Campionatele Naționale 
de tenis ale juniorilor. Primii 
ver intra în arenă reprezentan
ții categoriei 15—16 ani (27—31 au- 
pust). iar în continuare cei de 
la 17—18 ani (1—5 septembrie).

Sînt așteptate cu Interes evo
luțiile Loredanel Bujor — recent 
învingătoare tntr-un concurs in
ternațional din Cehoslovacia, ale 
lui Ciprian Porumb, cîștigătorul 
Circuitului FRT rezervat senio
rilor, ale Isabelel Martin, învin
gătoare în Mesters-ul senioarelor 
de la Clui-Nspoca, sau ale lui

Dinu Pescari 
nic al „noul 
multor rezu 
acest an, pq 
de aceștia, 
loc pe podiu 
Chirilă,

Marian 
niel Dragu 

în același 
la poalele 
zenți și cei 
nici de afir) 
centul lor d 
și-au cîștigal

S-A ÎNCHEIAT CIRCUljJJ
La Cluj-Napoca s-a încheiat, cu 

cîteva zile în urmă, ultimul con
curs din cadrul Circuitului F.R. 
Tenis rezervat seniorilor, Mas- 
ters-ul, în care au avut drept de 
participare 16 jucătoare și tot 
atîția jucători, desemnați pe ba
za punctajului alcătuit în urma 
rezultatelor de la celelalte trod 
concursuri ale circuitului (Bucu
rești, Cîmpina și Brașov). Au în
vins — surpriză plăcută — doi 
juniori : Isabela Martin (Politeh
nica București) și Ciprian Porumb 
(Victoria CCIAG). In finala fe
minină. Isabela Martin a învins-o 
cu scorul de 6—7, 6—3, 6—i, pe 
principala favorită a întrecerii. 
Florentina Curpene (TCIM Bra
șov) — cea care își adjudecase 
toate cele trei turnee anterioare. 
La masculin. Porumb a dispus 
în finală de Aurel Damian (Stea
ua), dună ce în semifinale cei 
doi îi în trecu seră pe Orlando 
Florea (Dinamo) șl, respectiv, pe 
Răzvan Constantin (CCIĂG).

Probele de dublu au fost cîsti- 
eate de cunHir?le Florentina Curpe
ne — Gabriela Precup (ICIM 
Brasov) si Adrian Avram — Ga
briel Onlceas (Dinamo).

în urma disputării Masters-ulul 
de la Clu1-Nanoca. Circuitul FRT 
s-a încheiat cu următoarea ordi
ne: feminin — 1. Florentina
Curpene (TCIM Brașov) 65 punc
te, 2. Isabela Martin (Poli. Buc.) 
41 p, 3. Daniela Ivana (Steaua) 
36 p : masculin î 1. Cinrîan Po
rumb (CCIAG) 61 n. 2. Răzvan 
Constantinescu (CCTAG) 67 p, 3. 
Aurel Damian (Steaua) 32 n.

Rezultate . tehnice, individual, 
feminin, finală : Isabela Martin

(Poli. Buc.) 
ne (ICIIvI bJ 
semifinale : 
ciu (Steaua)
— Veneția ș 
6—0 ; pt. loc] 
6—2. 6—0 ; 
Claudia Nea 
6—0; Curpen 
(UTA) 6-1, 
Raicovici (UI 
pu — Maria I 
6-7, 6-3, 6-1 
Ciprian Pori 
rel Damian I 
semifinale : I 
Florea (Dini 
mian — Răi 
(CCIAG) 7—| 
3 :

Adrian
6—2 î Damia 
(CSU ClujJ 
Constantines! 
(CSS 2 Petri 
6—2 ; Florea 
(CCIAG) 6—1 
feminin, finj
— Mirela e| 
(Steaua. 11 
6—4. 7—6 • I 
Buclu4 — Rq 
Buc.) 6—2, I 
Raicovici, Bl 
masculin, fii 
ceag (Dinanl 
Vesnan (CCI 
finale : Avrl 
stantinescu, I 
6—2 : Vespal 
Nisto-r, Dani 
6—3, 4—6, 6-1

REPORTAJUL NO
(Urmare din van I)

face gimnastică aerobică, res
tul dirijat, individual, cu aten. 
ție spre anumite părți ale cor
pului mai expuse deformărilor
— șolduri, abdomen, picioare, 
talie. Totul pe ritmul muzicii
— mai lent sau mai „mișcat" — 
astfel că se face cu multă plă
cere. Chiar încălzirea de la în
ceput, de pildă. De obicei fa
cem 10—12 ședințe lunare".

Am asistat și la ședințele a 
două grupe — prilej de a ne 
da seama cu cită plăcere se lu
crează, cit de destinse șj lu
minoase sînt fețele cursantelor. 
Unele vin cu fetițele sau 
băieții (de 3—6 ani) care... nu 
se lasă mai prejos, imitîndu-și, 
de pe margini, mamele. Dar 
cite nu se mai pot afla la a- 
cest centru. De exemplu, că în 
cursul unej „ore“, se slăbește 
curent între 300—800 grame. 
Unele dintre participante, adău
gind la gimnastică, o dietă ali
mentară corespunzătoare, slă
besc 4—8 kg. O fostă handba- 
Ustă, de la Confecția, nu vrea

să „se dea 
■fizic, fiind 
cioasă. O a 
menea cen)
15 ani. Nu d 

centrul est) 
trău, „se q 
rele Pantei 
chiar și q 
le (Pejar id 
de IRnă 1 
nu este md 
lună o sen 
profesoara 
simplu. Lui 
țul meu (nj 
taru), fixai) 
ia circa 4—1 

înainte q 
vat ceva, d 
lucrări adj 
nastică, sla 
cițiu fizic).I 
Iată de ca 
convinși căi 
mă cu aces 
că ele „prii 
mult, că îrl 
țară funcții 
300 cu pesl 
cipante ! I
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!n Divizia A, etapa a 2 a

Campionatul Diviziei A a în
ceput. La debut, partidele au 
fost urmărite de un public nu
meros și entuziast. Meciurile, în 
general, atractive și cu destule 
rezultate-surpriză. Chiar și acel 
doar 3—2 cu care campioana a 
învins ere F.C.M. Brașov, în 
Ghencea. Eficacitatea, însă, mo
destă. în medie, două goluri pe 
meci. S-au înscris doar 18 go
luri (11 gazdele. 7 oaspeții) și 
la început de campionat jumă
tate dintre formații n-au reușit 
să înscrie vreun gol : Inter, Ra
pid, Oțelul, Victoria, ,,U“ Cluj- 
Napoca, Flacăra, A.S.A. Tg. Mu- 
reș, F.C. Olt și Univ. Craiova, 
primele patru chiar pe teren 
propriu.

Miine sint programate parti
dele etapei a 2-a. în general, 
întîlniri echilibrate. în care nu 
lipsesc, desigur, și favorîți.

La Cluj-Napoca. de pildă, 
unde „U“ e stimulată de punc
tul obținut la Sibiu și de faptul 
că Argeșul e năpădită de indis
ponibilități, la care se mai a- 
daugâ și suspendarea lui Ște
fan. în „Regie”, un meci me
reu interesant pentru că Rapid 
e în stare de orice.

PARTIDE
După 

celor cu 
lona, iată, campioana țării po
posește la Moreni pentru o 
partidă care se anunță intere
santă. dar dificilă pentru gazde 
chiar dacă Flacăra vine după 
frumoasa „remiză” din Giu'.ești.

Brașovul așteaptă cu mare 
interes jocul de miine. Interes 
stîrnit de cele două goluri mar
cate de Terheș și Barbu pe te
renul campioanei, de înfrin- 
gerea la limită a F.C.M.-u!ui 
interes sporit de isprava echi
pei constănțene care, iată, la 
primul meci după promovare a 
devenit liderul clasamentuluL 
C5t va fi, nu contează. A fost 
pri nts lider.

La Hunedoara, chiar dacă 
Corvinul a trecut prin atîtea 
transformări, gazdele rămin in 
prim-plan, mai ales după victo
ria de la Galați, care i-a pro
vocat lui Klein atitea nostalgii 
și i-a răscolit dorul de cupele 
europene. Per.tru noi împliniri. 
Corvinul are nevoie de o „tu
rație maximă”, în tot campio
natul. Altfel—

A.S.A. Tg. Mureș — Oțelul, 
într-un fel, un meci al reabili-

meciuri de „calibrul"
Eindhoven și Barce-

ECHILIBRATE
tării. Cine o va reuși ? In etapa 
trecută, ambele au pierdut, am. 
bele n-au marcat gol!

In Parcul Sportiv Dinamo, 
meci între vecinele de... teren. 
Normal, prima șansă, Dinamo, 
întoarsă după turnee și rezul
tate bune. Rămine de văzut re
plica noii echipe a lui Halagian.

F.C. Olt revine pe gazonul 
său de la Scornicești. unde vor 
fi condiții dintre cele mai bune 
de joc. Oltul e stimulată de 
punctul obținut duminică, cu 
Victoria, iar Bihorul de debu
tul promițător, cînd a înscris 
o prețioasă victorie In fața U. 
niversității Craiova, de la care, 
după ce o văzusem in 
Victoria”, 
in meciul 
campionat.

Așadar, 
stadioane.

__ ..Cupa 
așteptam mai mult 
de debut în noul

miine, din nou pe 
La Cluj-Napoca, 

București. Moreni, Brașov, Hu
nedoara, Tg. Mureș. Scornicești 
și Craiova. E de așteptat din 
nou afluență de public. Iar e- 
chipelor Ie revine datoria să 
ofere meciuri frumoase, un fot
bal mai bun chiar de la înce
putul sezonului.

| Dh teartlt Emisiei ie ilaHM SANCȚIUNI, DAR, MAI ALES,
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PREOCUPARE PENTRU PREVENIREA ABATERILOR

€u Sliema wanderers. în lumi I ai Cupei U.E.E.A.

TICTORH VA JLCA PRIMUL MECI ÎN HALTA, LA 4 SEPTEMBRIE
La cererea clubului maltez și 

cu aprobarea forului fotbalis
tic continental, ordinea meciu
rilor dintre Sliema Wanderers 
și Victoria București din turul 
I al Cupei U.E.F.A. s-a inver
sat față de tragerea Ia sorți.

Astfel, prima partidă va avea 
loc in Malta, duminică. 4 sep
tembrie (în devans, deci, față 
de restul întîlnirilor din cupele 
europene, programate în 7 sep
tembrie). returul urmînd să s<* 
dispute la București.

Miine, pe 27 de stadioane din fără

EDIIIE A DIVIZIEI B
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Captivantă prin desfășurarea ei, 
cu momente de tensiune create 
de numeroasele lovituri de la 11 
metri, fructificate 
marcată de unele 
priză, prima etapă 
pionat al Diviziei 
din păcate, și în 
tuații neplăcute In ceea ce pri
vește respectarea regulamentului 
de joc, înregistrîndu-se chiar * 
bateri sancționate de arbitri 
eliminări de pe teren. Despre 
ceste lucruri ne vorbesc cele 
DE CARTONAȘE GALBENE 
în medie, deci, 3 de meci ! 
precum și cele trei cartonașe 
roșii care și-au făcut apariția la 
Pitești și Galați, în meciurile 
F. C. Argeș — Sportul Studen
țesc și Oțelul — Corvinul Hune
doara.

De aceea, dincolo de cazurile 
individuale care au fost analizate

sau... ratate, 
rezultate-sur- 

a noului cam-
A ne-a pus, 

fața unor si-

a- 
ou 
a-
26

de către Comisia de disciplină. 
Federația română de fotbal a tri
mis telegrame tuturor echipelor 
din Divizia A, atrăgindu-le aten
ția asupra felului în care abor
dează lupta sportivă, asupra con
secințelor pe care le au actele 
de indisciplină pentru jucători și, 
implicit, pentru ele., o chemare 
la ordine cu atît mai necesară, 
cu cit s-a constatat că și in 
competiții internaționale oficiale, 
ca și în meciuri amicale, de pre
gătire, unii jucători au comis 
acte de indisciplină. Se știe, de 
asemenea, că unele dintre echi
pele noastre fruntașe se pregă
tesc să la startul în competițiile 
europene, unde U.E.F.A. îșl face 
simțită prezența prin sancționa
rea cu severitate a oricăror a- 
bateri, iar arbitrii manifestă ma
ximum de exigență pentru res
pectarea regulilor de joc. A ig-

ȘTIRI • MECIURI
• F. C, OLT — UNIVERSITA

TEA CRAIOVA 6-2 (2—1). Au 
marcat : , Craiu (min. 7 și 15), 
Turcu (min. 52), Pistol (min. 70 
și 75) și Ad. Georgescu (min. 38), 
de la învingători, respectiv Bica 
(min. 43) și Ghiță (min. 80). (C. 
Bughea, coresp.).
• „cupa 23 august”, tn pe

rioada 15—22 august, pe stadio
nul Biruința din Capitală, în or
ganizarea C.S.ș. nr. 1, București 
a avut loc „Cupa 23 August”, 
competiție rezervată echipelor ds 
copii (12—13 ani). Iată rezultate
le : C.S.ș. nr. 1 (I) — Prog-esul 
2—o. C.S.ș. nr. 1 (II) — Dinamo 
1—3. Progresul — Dinamo 4—2, 
C.S.ș. nr. 1 (I) — Metalul 1—1, 
Dinamo — Metalul 5—1, C.S.S. 
nr. 1 (II) — Progresul 2—0. C.S.S. 
nr. 1 (I) — C.S.Ș. nr. 1 (II) 5-1, 
Metalul — Progresul 2—5, C.S.S. 
nr. 1 (I) — Dinamo 0—0, C.S.Ș. 
nr. ’. (II) — Metalul 1—3. Com
petiția a fost cîștigată de C.S.Ș, 
nr. 1 (I) cu 6 puncte, urmată ta 
clasament de Dinamo 15 n). Pro
gresul (4 p), Metalul (3 p) si 
C.s:ș. nr. 1 (II) — 2 p. Cei mai 
buni jucători : Hîrlnn s! Sanera 
(ambii Dinamo), Pădurariu si 
Cernea (C.S.S. nr. 1) si Divan 
nProsresvh
• AViNTUL REGHIN — C.I.L, 

SIGHET 2—0 (2—0). Au marcat : 
Buț (min. 7) și Săndulescu (min. 
45). (I. Ormenișan, coresp.).
• ARIPILE BACĂU — OLIM

PIA RM. SĂRAT 4—0 (2—0). Au

nr.

AMICALE
: Trofin (min. 20 și 39 — 
din 11 m) și Ghioane . — • - co_

marcat 
ultimul 
(min. 61 și 79). (E. Teirău,
resp.).
• U, 

ARAD 
Vancea 
(min. 32) și Naghi (min. 83), res
pectiv lancu (min. 66). (N. stre- 
jan, coresp.).
• STEAUA C.F.R. CLUJ-NA

POCA — GAZ METAN MEDIAȘ
1— 2 (9—0). Autorii golurilor : O- 
laru (min. 81) de la localnici, 
respectiv Marin (min. 62) și Gali 
(min. 78). (I. Lespuc, coresp.).
• C. S. TÎRGOVIȘTE — MON

TANA SINAIA 4—0 (2—0). Au 
marcat : Ghircăi (min. 1), Pușcaș 
(tain. 40 din 11 m), Obrașcu 
(min. 59) și Călin (min. 78). (C. 
Dorobanțu — coresp.).
• AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 

DUNĂREA CĂLĂRAȘI 0—0.
• SPORTUL „30 DECEMBRIE” 

— UNIREA ALEXANDRIA 2—0 
(1—0). Au înscris : Fraciu (min. 
27) și Prodan (min. 68).
• STEAUA MIZIL — METALUL 

BUCUREȘTI 2—0 (0—0). Au mar
cat : C. Lazăr (min. 58) și Butoi 
(min. 60). (V. Dumitru, cor’sp.).
a INDUSTRIA STEMEI C. TUTt- 

ZII — STICLA ARIEȘUL TURDA
2— 1 (0—1) - - - — ■
neanu (min. 55) și Șandru (min. 
80), de la ’ ' ‘ ‘
Itizea (min. 
coresp.).

nora aceste lucruri înseamnă a-țl 
tăia singur craca de sub picioare, 
a-ți diminua șansele de a ajunge 
in fazele superioare ale compe
tițiilor respective 1

iată acum și sancțiunile pro
nunțate de către Comisia de dis
ciplină după disputarea primei 
etape a campionatului Diviziei A :

1. Pentru lovire reciprocă, Ste
fan (F. C. Argeș) șl Sorin Ră- 
ducanu (Sportul Studențesc) 
fost suspendați I 
pectiv, 5 etape, 
două sancțiuni, 
de faptul că 
este recidivist).

2. Pentru „joc 
a fost vorba de 
tiv, nu mal puțin grav insă), 
Borali (Oțelul Galați) a fost sus
pendat pe a etape, o pată nea
gră pe un carnet, pînă atunci 
alb, fără nici o sancțiune. Nu e 
păcat, Borali 7

Sîntem convinși că fenomenele 
negative înregistrate în prima •- 
tapă a campionatului Diviziei A 
vor rămine izolate și că, apărtn- 
du-și cu dîrzenie șansele, echi
pele nu vor uita nici o clipă 
că stat angajate tatr-un JOC 
SPORTIV, că nota dominantă 
trebuie să fie FAIR-PLAY-ul I

au
pe cite 3 și,” res- 
(In dozarea celor 
s-a ținut seama 
Sorin Kăducanu

brutal” (de fapt 
un gest nespor-

Miine, cele 54 divizionare B se 
prezintă la startul ediției 1988/ 
19*9. In 27 de orașe, mai mari 
sau mai mici, dar toate repre- 
zentind centre puternice ale fot
balului nostru, sint programate 
in t Unirile primei etape. Acum, 
in ajunul începerii unui nou cam
pionat, ceea ce pare mal inte
resant de știut ar fi cine sint 
principalele concurente în lupta 
pentru promovarea în prima di
vizie ?

Seria I ne prezintă, ca autori
zată candidată la revenirea în 
„A“, pe Petrolul Ploiești, acolo 
ur.de îl găsim pe banca tehnică 
pe V. Dridea n, fost jucătcr al 
formației prahovene. O bună a- 
legere a clubului ploieștean, pe 
care o sperăm justificată de 
comportarea ,galben-albaștrilorM. 
Cealaltă ex-divizionară A. C.S.M. 
Suceava, care ne prezintă și ea 
un nou antrenor, pe C. Toma, 
deși a suferit și ea remanieri de 
lot. va avea, sîntem convinși, un 
cuvînt de spus în lupta pentru 
primele locuri. Să nu le uităm 
însă pe celelalte „tradiționale* 
concurente în această luptă, din 
edițiile precedente : F.C M. Pro
gresul Brăila (antrenor : T. Co-

PROGRAMUL Șl ARBITRII

tigă). Politehnica iași (L. An- 
tohi). Gloria Buzău (I. Ionescu 
— Rapid), Steaua Mizil (R. Cos- 
moc).

Din seria secundă, candidatura 
cea mai fermă rămine aceea a 
Jiului (C. Oțet), formație cu mul ți 
jucători experimentați și cu re
zultate convingătoare în perioada 
pregătitoare. Dar să nu neglijăm 
posibilitățile și ambițiile altor e- 
chipe cum sint Pandurii Tg. Jiu 
(G. Tonca). Chimia Rm. Vîlcea 
(Al. Moldovan), Electroputere 
Craiova (S. Cîrțu).

A treia serie are și ea o can
didată de prim-plan, Politehnica 
Timișoara (C. Radulescu), dor
nică sâ repare cit mal reuede 
contraperformanța din sezonul 
trecut. Nu pot fi, însă, trecute 
cu vederea mereu amînatele ten
tative ale celorlalte echipe bine 
cetate. Ne gîndim la U.T.A. 
(Gh. Mulțescu), F. C. Maramureș 
(N. Szabo), Gloria Bistrița (Șt. 
Coidum), C.SJW. Reșița (F. Var
ga). Sigur, am enumerat candi
datei p ..calculului hîrtiei“. Dar 
outsiderele au si ele cuvîn-tul ! 
Surpriza face parte din viața fot
balului... fEf. I.).

„RUNDEI" INAUGURALE

T. ARAD — STRUNGUL
4—1 (3—0). Au înscris :
(min. 9 și 33), Mulțescu

Jack BERARIU

C.F.R.

Au înscris : Mărgi-

localnici, respectiv
10). (P. Țonea,
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Reamintim coresponden
ților noștri voluntari că 
încep campionatele divi
ziilor B și C * ’
28 august și, 
septembrie și 
ne telefoneze 
Dă încheierea 
la numerele cunoscute.

la fotbal pe 
respectiv, 4 
ii rugăm să 
imediat du- 

meciurilor,
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• După cum
DUMINICĂ, 28 
avea loc o interesantă TRAGERE 
excepționala psonoexpres, 
dedicată tradiționalei competiții 
anuale „Turul ciclist al Româ
niei”, tragere la care se poate 
cîștiga și cu NUMAI 3 NUMERE. 
Prin urmare, astăzi este ULTIMA 
ZI iri care vă mal puteți juca 
numerele favorite I ' '
este termenul limită 
depunerea buletinelor 
cursul PRONOSPORT 
duminică, 28 august.
• TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 

PRONOEXPREs va .avea loc mii
ne. duminică, 28 august, ta sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2. 
din București, începînd de la ora 
16,30. Aspecte de la operațiunile 
tragerii vor fi transmise la ra
dio, pe programul I, în pauza 
transmisiilor sportive de la par
tidele 
Divizia 
vor fi 
același .
(după emisiunea „Panoramic Spor
tiv”, o dată cu rezultatele con-

se știe, MIINE, 
august 198?, va

Tot astăzi 
și pentru 

■ la con- 
de miine,

campionatului național, 
A. Numerele extrase 

retransmise la radio, pe 
program, la ora 22.30

cursului PRONOSPORT, și luni, 
29 august, la ora 8,55.
• Anunțăm pe participanții la 

LOZ in PLIC că A. S. Loto-Pro- 
nosport a luat măsura. în ulti
mul timp, ca pe lingă clștigirile 
obișnuite, să introducă ciștlguri 
suplimentare (în autoturisme și 
importante sume de bani) și la 
seriile de 10 lei, cîștigu.-l prove
nind din fondul special al siste
mului. De notat că lozurile în 
valoare de 10 lei se desfac nu 
numai prin agențiile șl vînzăto- 
rii volanțl din rețeaua priprie 
LOTO-PRONOSPORT, ci șl prin 
celelalte puncte de vînzare și u- 
nități mandatare, aflate prac
tic, în toate localitățile țării. Iată, 
așadar, că șansele de ciștig spo
resc în mod simțitor, cu singura 
condiție. A PARTICIPĂRII !
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA LOTO DIN 26 AU
GUST 1988. EXTRAGEREA I : 
53 2 62 60 17 68 83 87 88 ; EX
TRAGEREA a Il-a : 22 54 11 81 
77 82 69 61 66. FOND TOTAL 
DE CÎȘTIGURI : 534.626 LEI.

SERIA I : Poiana Cîmpi.oa — 
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea : V. 
Deculescu (Călărași), Pet-olul 
Ploiești — Steaua Mizil : T. Con- 
stantinescu (București), C.F.R. 
Pașcani — Ceahlăul P. Neamț : 
Z. Erdeli (Slatina), A.S.A. Explo
rări C-lung Moldovenesc — Șire
tul Pașcani : A. Huzu (Sibiu), 
F.C.M. Progresul Brăila — Glo
ria Buzău : I. Munteanu (Giur- 
gJu). Aripile Bacău — Prahova 
C.s.u. Ploiești : R. Brăteni (Bucu
rești), Unirea Focșani — C. S. 
Botoșani : I. Naltan 
Metalul Plopeni 
va : I. Snătaru (Galați). 
*74 Birlad — Politehnica 
F. MtmfeanH (Deva).

SERIA A n-a : Metalul 
galia — Metalurgistul Slatina : 
C. Popovici (C. Turzii), Ele_-tro- 
putere Craiova — Pandurii Tg. 
Jiu : Gh. Toth (Aiud), Dacia Pi
tești — A. S. Drobeta Tr. Seve
rin : D. Crăciun (Clul-Nao ea) ; 
Metalul Mija — Gaz Metan Me
diaș ; M. Nisif (Reșița), I.C.I.M. 
Brașov — C. S. Tirgoviște t C.

- C.
(Predeal), 

C.S.M. Sucea- 
FEPA 
Iași :

Man-

CAMPIONATULUI DIVIZIEI
ETAPA 1 (4 septembrie)

Dierna Orșova — Termocon
structorul Drobeta Tr. Severin, 
LO.B. Balș — Metalurgistul Sadu, 
Petrolul Stoina — Progresul Băi- 

Con-
Soor- 
Olt — 
C-on-

Iești. Minerul Mătăsari — 
structorul T.CA. Craiova, 
tul Muncitoresc Drăgănești 
Dacia Cozia Călimăneștl. 
structorul Șoimii Craljva — Pe
trolul Ticleni. Progresul 
bia — Mecanizatorul Minerul Si
mian. Viitorul CSȘ Drăgășani — 
Recolta Stoicăneștl.

ETAPA A Ii-a (11 sepembrie)
Recolta — I.O.fe., Termocon

structorul — Viitorul, Mecaniza
torul — Dierna, Petrolul T. — 
Progresul C.. Dacia Cozla — Con
structorul - • —
T.C.I. — 
Progresul 
lurgistul
ETAPA A nl-a (18 septembrie) 

Dierna — Petrolul T., Termo
constructorul — Mecanizatorul, 
Petrolul S. — Recolta, Minerul — 
Metalurgistul, Sportul Muncito
resc — Progresul B„ Constructo
rul Șoimii — Constructorul T.C.I., 
Progresul C. — Dacia Cozia. Vi 
itorul — I.O.B.
ETAPA A IV-a (25 septembrie)

Recolta — Minerul. I.O.B. — 
Petrolul S., Mecanizatorul — Vi
itorul, Petrolul T. — Termocon
structorul. Dacia Cozia — Dier
na, Constructorul T.C T. — Pro
gresul C., Progresul B. — Con
structorul șoimii. Metalurgistul — 
Sportul Muncitoresc.

ETAPA A V-a (2 octombrie)
Termoconstructorul — Dacia 

Cozia, Dierna — Constructorul 
T.C.I., Mecanizatorul — Petro
lul T., Minerul — I.O.B., Spartul 
Muncitoresc — Recolta, Construc
torul Șoimii — Metalurgistul, 
Progresul C. — Progresul B., Vi
itorul — Petrolul S.

Cora-

Șoimii, Constructorul 
Sportul Muncitoresc, 

B. — Minerul, Meta- 
- Petrolul S.

SERIA A Vn-a

ETAPA A VT-a — intermediară 
(6 octombrie)

— Sportul Muncitoresc, 
S. — Minerul, Recolta —

I.O.B. 
Petrolul 
Constructorul Șoimii, Petrolul T.
— Viitorul, Dacia Cozla — Me
canizatorul, Constructorul T.C.I. — 
Termoconstructorul, Progresul B.
— Dierna, Metalurgistul — Pro
gresul C

ETAPA A Vn-a (9 octombrie)
Dierna — Metalurgistul, Termo

constructorul — Progresul B„ Me
canizatorul — Constructorul T.C.I., 
Petrolul T. — Dacia Cozla, Spor
tul Muncitoresc — Petrolul S„ 
Constructorul Șoimii — I.O.B.,
Progresul C. — P.ecolta. Viito
rul — Minerul.
ETAPA A VIII-a

Petrolul S. — 
Șoimii, Recoita —
— Progresul C„ Minerul — Spor
tul Muncitoresc, Dacia Cozia — 
Viitorul. Constructorul T.C.I. — 
Petrolul T„ Progresul B. — Me
canizatorul. Metalurgistul — Ter- 
moconstructcrul.

ETAPA A IX-a (23 octombrie)
Dierna — I.O.B., Termocon

structorul — Recolta, Mecaniza
torul — Metalurgistul, Petrolul 
T. — Progresul B., Dacia Cozla — 
Constructorul T.C.I., Constructo
rul Șoimii — Minerul, Progresul 
C. — Petrolul S., Viitorul — Spor
tul Muncitoresc.

ETAPA A X-a (30 octombrie)
Recolta — Mecanizatorul, I.O.B.

— Termoconstructorul, Petrolul 
I.O.B., Minerul — Progre-

Sportul Muncitoresc ■—

(16 octombrie)
Constructorul 

Dierna, I.O.B.

I.O.B.,

S. — 
sul. C.»

Nistor (Vaslui), Minerul Moțu — 
Jiul Petroșani : A. cuzmanovici 
(Reșița), Dunărea Călărași — 
Sportul „30 Decembrie” : R cîm- 
peanu (Arad), F.C.M. Caracal — 
Electromureș Tg. Mureș : M. Stă- 

Chlmia Hm. Vîlcea 
I. Vîrlan

nescu (Iași),
— Tractorul Brașov : 
(Gh. Gheorghiu-Dej).

SERIA A III-a : U.
Gloria Bistrița : C. Popa (Iași), 
Metalul Bocșa — Politehnica Ti
mișoara : N. miilea '(București), 
C.S.M. Reșița — Strungul Arad : 
Șt. Grosu (Călărași), A.S.A. Pro
gresul Timișoara — Gloria Re
șița : M. Rus (Dej), Unirea Alba 
Tulia — A. S. Paroseni Vulcan : 
Gh. Silion (Iași), Minerul Cavnlc
— Olimpia Satu Mare : I. Flori-
eel (Brașov), Chimica Tîrnăveni — 
Armătura Zalău : P Buhalău 
(Gh. Gheorghiu-Dej). Avîntul Re
ghin _  F. C. Maramureș Baia
Mare : V. Areăseală (București), 
C.F.R. Timișoara — Dacia Meca
nica Orăștie : FL Brînzoi (Bucu
rești).

Partidele vor începe la ora ÎL

T. Arad —

C- EDIȚIA 1988-1989
Șoimii, Constructo- 
Viitorul, Progresul 
Cozla, Metalurgis

tul — Petrolul T
ETAPA A Xl-a (6 noiembrie)
Dierna — Minerul, Termocon

structorul — Petrolul S„ Mecani
zatorul — I.O.B.. Petrolul T. — 
Recolta. Dacia Cozia — Metalur
gistul, Constructorul T.C.I. — 
Progresul B., Progresul C. — 
Sportul Muncitoresc. Viitorul — 
Constructorul Șoimii
ETAPA A XH-a <13 noiembrie)

, Minerul — Termoconstructorul, 
Recolta — Dacia Cozia, I.O.B. — 
Petrolul T., Petrolul S. — Meca
nizatorul, Sportul Muncitoresc — 
Dierna. Constructorul șoimii — 
Progresul C., Progresul B. — Vi
itorul, Metalurgistul — Construc
torul T.C.I.
ETAPA A XIII-a (20 noiembrie)

Mecanizatorul — Minerul, Dier
na — Constructorul Șoimii, Ter
moconstructorul — Sportul Mun
citoresc, Petrolul T. — Petrolul S„ 
Dacia Cozia — I.O.B., Construc
torul T.C.I. — Recolta, Progresul 
B. — Metalurgistul. Viitorul — 
Progresul C.
etapa A xiv-a (27 noiembrie)

Recolta — Progresul B., I.O.B.
— constructorul T.C.I., Petrolul 
S. — Dacia Cozia, Minerul — Pe
trolul T„ Sportul Muncitoresc — 
Mecanizatorul, Constructorul Șoi
mii — Termoconstructorul, Pro
gresul C. — Dierna, Viitorul — 
Metalurgistul.
ETAPA A XV-a (4 decembrie)

Dacia Cozia — Minerul, Dierna
— Viitorul, Termoconstructorul — 
Progresul C„ Mecanizatorul — 
Constructorul Șc.mii, Petrolul T.
— Sportul Muncitoresc, Construc
torul T.C.I. — Petrolul S„ Pro
gresul B. — I.O.B., Metalurgis
tul — Recolta.

Constructorul 
rul T.C.I. — 
B. — Dacia

ur.de


în etapa a doua, duminică, la rugby

UN CUPLAJ INTERESANT IN CAPITALA,

ALTUL PE LITORAL

I SPORTIVI ROMÂNI ÎN COMPETIȚII
IS în turul

internațional
' la Katowice,

I
Noua ediție a întrecerii din 

prima grupă valorică a Diviziei A 
la rugby programează mîine cea 
de-a doua etapă. Iubitorii acestui 
sport din Capitală șl din Con
stanța au posibilitatea să urmă
rească, în cadrul unor cuplaje, e- 
chipe fruntașe ale „jocului în 15“. 
Astfel,' pe Stadionul Steaua, cam
pioana tării primește vizita for
mației sibiene, în continuare dis-

putîndu-se întîlnirea dintre Di
namo șl universitarii ieșeni. Pe 
Litoral. „XV“-le fanion de *—*
susține un meci interesant 
compania grlvițenilor, urmat de 
confruntarea promovatelor din a 
doua grupă valorică. Celelalte 
două partide ale etapei au loc 
la Baia Mare șl Buzău, unde gaz
dele par să dețină prima șansă.
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București
PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI

STEAUA — C.S3I. SIBIU
Stadion Steaua, ora 9,30 : E. Stoica (Buc.)
DINAMO — POLITEHNICA LAȘI
Stadion Steaua, ora 11 : N. Chiciu (Buc.) 
FARUL — GRTVIȚA ROȘIE
Stadion Farul, ora 9,30 ; M. Vătul (Buc.)
T.C. IND. — RULMENTUL BÎRLAD
Stadion Farul, ora 11 ; FL Dudu (Buc.) 
ȘTHNȚA CEMIN — ȘTHNȚA PETROȘANI

Stadion Complex, ora 9,30 ; S. Marin (Buc.)
Buzău CONTACTOARE — „U- ELTIM TIMIȘOARA

Stadion Gloria, ora 11 ; P. Barbu (Buc.)

Constanța

Baia Mare

a r

ÎNTRECERILE PISTĂRZILOR
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ultima vreme, pe velodro- 
Dinamo s-a desfășurat o 

non-stop de concursuri pe 
rezervate 
de vîrstă.

în 
mul 
suită 
pistă, 
riilor 
tehnice :
• Campionatele

seniorilor, viteză 
Ciulei (Steaua ; 
Vaslle), 2. "
Al. Ivan (CSȘ 1) . 
start de pe loo : 1. 
cășan 1:09.6, 2. Gh. Lăutaru 1:10,0, 
3. V. Mitrache 1:10,3 (toți Dina
mo : antrenori Nicolae Voiau șl 
Ștefan Lemindrolu).
• Campionatele Republicane ale

juniorilor mari, viteză : 1. Ale
xandru Ivan (CSȘ 1 ; antrenor 
Francisc Gera), 2. M. Dima 
(STIROM), 3. A. Radu (Voința) ; 
1 000 m start de pe loc 1 1. Ma
rian Dima (STIROM ; antrenor 
Vasile Radu) 1:13,1, 2. G. Cristea 
1-13,4, 3. Al. Ivan (ambii CSS 1) 
1:13,9 : urmărire individuală 3 000 
m : 1. George Cristea 3:54,0, 2. 
Al. Ivan 3:55.2 3. FI. Toader
(toți CSS 1) 3:50,4 : urmărire e- 
chipe 4 OC-0 m : 1. CSȘ 1 (FI. Tca- 
der. Adr. Ivan. G. Cristea, I. Mi
litarul 4:49.9. 2. Voința București 
4:53,5. 3. STIROM 5:02,6 -. cursa 
pe puncte (75 ture cu sprint la 
flecare 3) : L Narcizian Sirbu

tuturor catego- 
Iată rezultatele

Republicane ale 
: 1. constantin 
antrenor • loan 

G. Ton (Dinamo), 3.
1 000 m cu 

Dumitru Ră-

(STIROM) 20:23 — 33 p, un tur 
avans, 2. D. Vraclu (Olimpia) 28 
p, 1 t. av., 3. Adr. Ivan (CSȘ 
1) 35 p.
• Concursul Republican al ju

niorilor mici, viteză : 1. Sorin
Nucă (STIROM), 2. D. Nedelcu 
(CSȘ 1), 3. L. Dumitru (STIROM); 
500 m cu start de pe loc : 1. Du
mitru Nedelcu (CSȘ 1) 36,7. 2. S. 
Nucă (STIROM) 37,1, 3. G. lor- 
dănescu (Voința) 37,5 ; urmărire 
individuală 2 000 m : 1. Ionel Mi
litant (CSȘ 1) 2:35,5, 2. L. Du
mitru 2:48,3, 3. S. Nucă (ambii 
STIROM) 2:40,4 ; urmărire echi
pe 2 000 m : 1. CSȘ 1 I (I. Mili- 
taru, D. Nedelcu, Gh. Dlaconu, 
V. Sfilinoviei) 2:29,4, 2. STIROM 
2:31,1, 3. Voința 2:34,7. Ieri, în 
cursa pe puncte a juniorilor mici 
(51 ture cu sprint la fiecare 3), 
învingător a fost D. Ionescu (O- 
limpla) 26 p, urmat de D. Ne
delcu (C.S.Ș. 1) 25 p șl R. Să- 
lej an (Olimpia) 22 p.

Ultimele probe din cadrul Cam
pionatelor Republicane ale senio
rilor (urmărire individuală 4000 
m, urmărire echipe 4000 m șl 
cursa pe puncte) se vor desfă
șura. tot pe velodromul Dinamo 
la sfîrșitul lunii viitoare, mal 
precis în perioada 27—30 septem
brie. (U.S.).
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ȘTIRI DIN ATLETISM I
• Astăzi 

mii ne 
se va 
cursul 
dotat 
mâne 
vor____ __  _ _ .. .
August** și pe stadionul

(de la ora 16,30) șl 
dimineață (de la ora 8,15) 
desfășura în Capitală con- 
cii caracter republican, 
cu „Cupa Federației Ro
de Atletism". întrecerile 

avea Ioc pe Stadionul „23 
V1 „„ _1 »23 Au

gust" (II),. probele de aruncări, 
disc, suliță și ciocan.
• Peste 450 de atlețl. juniori și 

tineret, din cluburile sportive ale 
cooperativelor meșteșugărești din 
unele țări socialiste s-au reunit 
la Lublln. în Polonia, în cadrul 
unei competiții tradiționale. Re
prezentativa țării noastre a fost 
alcătuită din atleU da 18 Voința 
(antrenori Eug. Răducăneseu șl 
Ion Bură). în general, tinerii a- 
tlețl români au avut o frumoasa 
comportare clasîndu-s* pe lecui 
secund, după echipa poloniei, in 
ierarhia pe națiuni.

De asemenea, atlețli români a-J 
ocupat 10 locuri tatii : Fioctna 
Dumltrache (100 m șl 200 m),

Georgeta Dima (400 m). Daniela 
Bran (800 m), Elena Iile (1'500 
m șl 3000 m) la tineret, șl J. 
Diaconescu (800 m șl 1500 m), I. 
Avramescu (3000 m și 5000 m) 
la juniori.
• „Aleargă pentru sănătatea 

ta !“. în parcul bucureștean 
Nicolae Bălcesou s-au desfășurat 
întrecerile etapei municipale a 
Campionatelor de cros ale vete
ranilor, care au avuț loc sub a- 

rezultate de 
disputată cu 
femei (3000 

Maria Oarfă 
ani : Anca

I
I
1

„MĂNUȘA LITORALULUI^
(Urmare din pag. 1)

ceastă deviză. Citeva 
la această competiție 
tinerească ardoare : 
m) : gr. 35—39 ani : 
(URBIS), gr. 40—44 __ _ _____
Dobreșcu (URBIS). gr. 50—54 ani: 
Maria Oros (URBIS Chimica), gr. 
55—59 ani : Lucia Radu (URBIS), 
gr. 60—64 ani : Marla Ferfelca 
(PTT) ; bărbați (5000 m) : gr. 40— 
44 ani : Pândele Radu (URBIS), 
gr. 45—49 ani : M. Stanclu (ICIL 
Pinera), gr. 50—54 ani : Gh. Sti
cleai™ (IFA). gr. 55—59 ani : 
St. Taină (URBIS), gr. 60—64 ani: 
N. Neacșu (ICIL Pipera), gr. 65— 
09 ani: D. Tîlmaclu. A fost o 
competiție Interesantă, dîrzenia 
cu care competitorii și-au dispu
tat șansele fiind, oricum, pildui
toare pentru mulți dintre alergă
torii tineri ! (George LAZAR" — 
coresp.).

I
I
I
I
I
I
I

• în turul scund al turneului 
masculin de tenis de 

.., jucătorii români 
Marius Comănescu și Mihail Van- 
ță au obținut victorii. Astfel, Co
mănescu l-a eliminat cu 6—4, 
6—3 pe argentinianul Carlos Diaz, 
iar Mihai Vanță I-a învins cu 
6—0, 6—3 pe polonezul Tomasz 
Maliszewski. Alte rezultate : Au
gustin Garizzo (Argentina) 
Adrian Marcu (România) 6—1. 
6—3 ; Iosif Krociko (U.R.S.S.) — 
Tom Kempers (Olanda) 6—3. 6—3; 
Magnus Sellle (Suedia) — Adrian 
Popovicl (România) 6—1, S—i ; 
Aleksandr Dolgopolov (U.R.S.S.) 
— Ghirt Dzelde (U.R.S.S.) 6—1, 
6—3. Rezultate înregistrate în 
primul tur al probei de dublu : 
Adrian Marcu. Răzvan Itu — 
Mars van Ekeren. Tom Kempers 
(Olanda) 6—3, 7—6 ; Ghaorghe 
Cosac, Adrian Popovlci — Kris-
• • e

» 
tian Kerestesz, Laszlo Vago (Un
garia) 6—4, 6—1.
• Competiția internațională de 

tenis- pentru copil „Speranțele o- 
limplce" s-a încheiat la Sofia, 
proba feminină fiind cîștigată de 
sportiva română Cătălina Cristea. 
La masculin, primul Ioc a fost 
ocupat de cehoslovacul Boris 
Kubik.
• Turneul internațional de 

volei pentru junioare „Cupa Prie
tenia" a continuat în Polonia cu 
ultimele meciuri din cadrul gru-

INTERNAȚIONALE
pelor preliminare. într-o partidă 
contind pentru grupa B, echipa 
României a Învins detașat, cu 
scorul de 3—0 (15—6, 15—5, 15—2) 
reprezentativa Ungariei. Alte re
zultate : R.P.D. Coreeană — Po
lonia B 3—0 (15—6, 15—8, 15—2) ; 
Cehoslovacia — R. D. Germană 
3—0 (13—16, 15—11, 15—3) ; Bulga
ria — Polonia A 3—0 (lă—10, 15—7, 
15—4). Pentru turneul final s-au 
calificat formațiile României, 
Bulgariei, Cehoslovaciei și R.P.D. 
Coreene.

NOU RECORD MONDIAL FEMININ 11 CICLISM
MOSCOVA, 26 (Agerpres). în 

cadrul campionatelor unionale 
de ciclism de la Moscova, spor
tiva sovietică Erika Salumiae

a stabilit un nou record mon
dial în proba de viteză, fiind 
cronometrată pe ultimii 200 
cu timpul de 11.210.

m
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gWtfa „EXPRESUL" DE MONT BLANC
La o oră la care Reinhold 

Messner si Jerzy Kulcuczka, 
singurii care au escaladat 
1? culmi muntoase de peste 
8 000 m, pregătesc noi ascen
siuni, și mai cutezătoare 
(„înlănțuite"), „un vînt de 
nebunie" suflă peste Mont 
Blanc" („l’Equipe").

In doar citeva zile, așa-zi~ 
sul record de urcare a celui 
mai înalt vîrf continental 
(4 807 m) a fost doborît de 
4 ori, după un „scenariu" 
Pe care mulți îl găsesc pe
nibil (și periculos) și în vir
tutea căruia muntele a ajuns 
să fie. vai. tot mai des ase
muit cu un stadion ! Mai iu
tii, un militar, Pierre Les- 
tas, s-a înfățișat, după 
uzanță (neexistind vreun 

regulament), la Primăria 
din Chamonix pentru a 
reveni acolo după 6 ore 
și 22 de minute, inter
val în care a poposit, o cli
pă. și pe vîrf. In aceeași 
săptămînă, Laurent Smagghe 
s-a arătat cu 7 minute mai 
rapid, dar nici „recordul" lui 
n-a rezistat, căci Pierre Cu- 
sin și. ulterior, Jacques Ber-•••••••••••••

Campionate naționale

9

Vineri. la categoria muscă, 
intr-un freci foarte disputat, 
Aurel Feraru (Steaua) l-a Învins 
la puncte pe Edin Abis (Turcia), 
Viorel Pop Encean (Dinamo) a 
dispus la puncte de Marian popa 
(Steaua), iar Liviu Ielceanu (Tg. 
Jiu) a furnizat o surpriză intre- 
cindu-1 la puncte pe Hasan Givan 
(Farul Constanța). La .categoria 
semimijlocie, Florin Roșioru (Fa
rul Constanța) a cîștigat la punc
te la Kamal Uzum (Turcia), Du
mitru Duma (C.S.M. Sibiu) 
fost declarat 
ciul cu Pavel Iacobenco (Cimen
tul Medgidia), iar Andres Sobccki 
(R.D. Germană) l-a întrecut la 
puncte pe Emin Aktah (Turcia). 
Alte rezultate : categoria mijlo
cie mică : ștefan Drișcu (Farul 
Constanța) învinge prin K.O. In 
prima repriză pe Robert Berg 
(A.E.M. Timișoara) ; Alexandru 
Dinu (Metalul București) b.p. 
Mircea Dumitru (Dinamo) : Cor
nel Ladcwik (R.D. Germană) b.p 
Eugen Ionescu (URBIS București): 
categoria semiușoară : Frank
Schmidt (R.D. Germană) cîștigâ 
prin K.O. tehnic ta repriza a 
Il-a la Remus Onac (Metalul 
Aiud) : categoria muscă : Murat 
Karaman (Turcia) b.p. Ion Dolana 
(C.S.M. Sibiu).

a
învingător în me-

■

BREVIAR
ZTjBICH, 26 (Agerpres). Pî-iă în 

prezent, s-a anunț't la sediul 
C.I.O. de la Lausanne, și-au pre
zentat oficial candidatura pentru 
organizarea Jocurilor Olimpice de 
iarnă din 1994 orașele Lilleham
mer (Norvegia), Oestersund (Bel
gia) șl Sofia. Orașul elvețian 
Lausanne a renunțat să mal can
dideze, Iar Anchorage (S.U.A.) 
nu a înaintat îpcă o cerere ofi
cială.

CICLISM • Cursa internațională 
de la Veenendal (Olanda) a fost 
cîștigată de rutierul belgian Ron
nie Vlassaks, înregistrat pe dis
tanța de 268 km cu timpul de 
6h32:10. Pe locurile următoare 
s-au clasat olandezii John Bogers
— la 4 secunde șl Hennie Kuiper
— la 6 secunde.

HOCHEI PE GHEAȚA r în 
cadrul competiției Internaționale 
pentru cupa ziarului „Soviețski 
Sport*, echipa Dinamo Riga a în-

lie (de profesie matemati
cian) s-au dovedit si mai 
expeditivi, ultimul acope
rind traseul Chamonix-Mont 
Blanc și retur în 5 ore, 37 
de minute și 56 de secunde. 
N-ar fi, de acord, nimic 
peiorativ în aceste strădanii, 
ironizate de unii sub gene
ricul „expresul" de Mont 
Blanc, dacă amintiții (șl al
ții ca ei) n-ar fi urcat, fără 
excepție, pe căi bătute, in- 
călțați in pantofi de jogging 
și fără pioleți, dar asistați 
de echipe abundente (16 per
soane în cazul iul Smagghe), 
prevăzute cu un echipament 
,,dernier cri", inclusiv cu e- 
licoptere de urmărire ! Ni
mic, cu alte cuvinte, din 
măreția încercărilor de altă
dată. cînd „sfidarea" munte
lui reprezenta. în esență, o 
palpitantă luptă a omului cu 
el însuși și cu limitele sale. 
Nici din poezia, ca să nu 
spunem din noblețea pionie
rilor alpinismului, care nu-și 
propuneau recorduri, ci se 
încumetau să înfrunte „aco
perișurile" lumii doar pen
tru motivul (mărturisit de

englezul Mallory) că ele e- 
xistă ! Să le înfrunte și. des- 
chizind drumuri neumblate, 
să le- învingă !

Întreba, recent, un ziar 
„unde se va opri această 
lăcomie fără sens", cursă 
contracronometru inspirată, 
e clar, de extravaganta sau 
vanitatea unuia sau a al
tuia ? „Probabil că într-o 
crevasă", a venit si răspun
sul, fiind greu de crezut că, 

mai devreme sau mai tîrziu, 
muntele nu-și va cere tribu
tul, amendind nesăbuința si 
inconștienta falșilor ' teme
rari. „Mont Blancul nu e o 
pistă de atletism", a- averti
zat insuși Messner, sufe
rind Primăriei din Chamo
nix (care tutelează goana 
după „recorduri") să stopeze 
,,exodul". Zadarnic. Taxele 
tot mai consistente pe care 

La Mairie" le percepe in 
--------  Urmă par să 

... nu-i așa ?, mai 
decît o viață de om. 
se joacă cu focul insă, 
să se ardă !

vremea 
cintărească. 
mult 
Cine 
riscă
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la început de drum

R. D. Germană: PUȚINE SCHIMBĂRI DE JUCĂTORI
în primul meci al noii ediții a 

campionatului R.D. Germane, cel 
dintre Dynamo Berlin șl Chemie 
Halle, a avut loc o festivitate de 
premiere, în cadrul căreia a fost 
decernat titlul de cel mal bun 
fotbalist al sezonului trecut, 
atribuit lui Andreas Thom (Dy
namo Berlin).

Ce se poate spune despre noua 
ediție a campionatului ? în pri
mul rînd se subliniază indicația 
Federației de specialitate, de a 
se reduce, pe cît posibil, fluctua
ția de jucători de la o formație 
la alta. Propunerea forului fotba
listic din R.D.G. a fost înțeleasă, 
astfel ca participantele din prima 
ligă (14 formații) să promoveze 
tineri din propria pepinieră. Dy
namo Berlin, Dynamo Dresda, 
Chemie Halle. F.C. Magdeburg șl 
Hansa Rostock (actuala lideră, 
după două etape cu 4 p) au le-
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gitlmat doar cite un singur jucă
tor provenit de la alte formații. 
S-a făcut o singură excepție, pen
tru nou promovata Energie Cott
bus, debutantă ta liga superioară, 
căreia i-au fost admiși cinci ju
cători noi.

A și fost alcătuit lotul lărgit al 
reprezentativei R. D. Germane, 
care se pregătește pentru preli
minariile C.M. Cite 5 jucători 
provin de la Dynamo Dresda, 
Dynamo Berlin șl Lokomotive 
Leipzig, care deși n-au strălucit 
în primele două runde, au totuși 
fotbaliștii cei mal valoroși (Rud- 
waleit, Rohde, Ernst, Thom, Doll 
— Dynamo Berlin; Miiller, Kreer, 
Lindner, Scholz, Marschall — 
Lok. Leipzig ; Doschner, Stilbner. 
Sammer, Kirsten, Minge — Dy
namo Dresda).

Surprinzătoare au fost cele două

înfrîngeri ale feroviarilor dinînfrîngeri ale feroviarilor din 
Leipzig, ca și cele două scoruri 
egale ale dinamoviștilor din Ber
lin. Cum sublinia însă revista 
Die Neue Fussball-Woche „Orice 
început este greu, dar, pînă la 
urmă, tot acestea, la care se va 
alătura desigur și Dynamo Dres-

Leipzig, ca și cele două scoruri
egale ale dinamoviștilor din Ber
lin. .......................Cum sublinia însă
Die Neue Fussball-Woche
început este greu, dar,■ »

revista
.Orice

pînă la
urmă, tot acestea, la care se va
alătura desigur șl Dynamo Dres
da, vor fi pe primul plan"; se 
mai menționează că „spre deose
bire de anul trecut, primele jocuri 
s-au ridicat Ia un nivel tehnic 
și tactic superior, numărul spec
tatorilor este în creștere, depă
șind în medie 13 500. Sînt spe
ranțe și se așteaptă confirmarea 
lor pe parcursul campionatului șl 
îndeosebi in meciurile oficiale 
din preliminariile C.M. 1990".

Numai că, în grupa cu echi
pa U.R.S.S., calificarea va fi 
foarte dificilă...

Ion OCHSENFELD

------- 1 BALCANICE • DINAMO KIEV - ÎNVINSĂ • LUPTĂ STRÎNSĂ IN 
CAMPIONATUL BELGIEI • ȘTIRI, REZULTATE

BELGRAD, 26 (Agerpres). — Co
mitetul de organizare a „Cupei 
Balcanice" lntercluburi, întrunit 
în localitatea iugoslavă Vrnjacka 
Banja, a decis ca șl în actualul 
sezon la competiție să participe 
echipele clasate în campionatele 
naționale imediat după cele ce 
și-au cucerit dreptul de a fi pre
zente în cupele europene. Au

fost, de asemenea, stabilite gru
pele viitoarei ediții. Astfel, în 
GRUPA I vor fi prezente formații 
din Bulgaria, ROMANIA șl Iugo
slavia, iar în GRUPA A n-a — 
cele din Albania, Grecia șl Tur
cia. O hotărîre definitivă va fi 
luată, în ce privește alcătuire» 
seriilor, la 15 septembrie

REZULTATE înregistrate în e-

OLIMPIC CONCURS DE TRIATLON
SOFIA, 26 (Agerpres). Antre

norul lotului olimpic de lupte li
bere al Bulgariei, Ianko Patri- 
kov, a declarat că Ia apropiatele 
Jocuri Olimpice sportivii bulgari 
ar putea obține 3—6 medalii, din
tre care 1—2 de aur, printre prin
cipalii concurențl numărîadu-se, 
în opinia sa, luptătorii din 
U.R.S.S., S.U.A., România, Iran 
șl R. P. Mongolă.

TOKIO (Agerpres). — Sporti. 
vul japonez Toshiyuki Nakaya
ma a terminat învingător în 
triatlonul de la Kaizucho, fiind 
cronometrat cu timpul total de 
2h01.38. Cîștigătorul acestei- în
treceri deosebit de dificile a 
parcurs înot 1,5 km în 24:12, a 
fost cronometrat, pe bicicletă, 
pe 40 km în 56:45 și a alergat 
10 km în 38:06.

tapa a 22-a a campionatului u- 
nional : Dnepr Dnepropetrovsk — 
Cernomoreț Odesa 2—1, Torpedo 
Moscova — Dinamo Kiev 2—0, 
Kairat Alma Ata — Metalist Har
kov 1—0 ; Dinamo Minsk — Jal* 
ghiris Vilnius 0—1 ; Șahtior Do- 
nețk — Spartak Moscova 0—0. Di
namo Tbilisi — Neftoi Baku 2—0. 
In clasament, pe primul loc se 
află în continuare echipa Dnepr 
Dnepropetrovsk, cu 32 p, urmată 
de Dinamo Kiev — 28 o (3 tocuri 
mai puțin disputatei.

DUPĂ patru etape, în campio
natul Belgiei conduce echipa An- 
derlecht, cu 8 p, urmată de F.C. 
Bruges șl F.C. LiOge —cu cite 7 p. 
Rezultate : Courtral — F.C. Bru
ges 3—4, Beveren — S.K. Lierse 
2—2, F.C. Liăge — Lokeren 2—0, 
Cerele Bruges — Standard Lifege 
2—0, Gand — Waregem o—l. Mo
lenbeek — Anvers 0—2, R.C. Ma- 

F.C. Malines 0—1, Beer- 
Anderlecht 1—4, Char- 

St. Troad o—o
CUM s-a anunțat, 

a decis ca stadionul Fe
din Rotterdam să nu

PE SCURT • PE SCURT
trecut cu scorul de 4—1 (0—0. 3—0, 
1—1) formația suedeză Modo Alk, 
iar T.P.S. Turku (Finlanda) a 
dispus CU 6—2 (2—0, 2—2, 2—0)
de echipa Energo Riga. • Tur
neul de la Poprad (Cehoslovacia) 
a fost cîștigat de formația Ceho
slovacă V.S.H. Kosice, care a dis
pus în finală eu 5—0 (2—0. 0—0, 
3—0) de echipa elvețiană HC Da
vos. * Aflată în turneu în Aus-

tria, echipa cehoslovacă Dulda 
Jihlava a învins cu 11—1 (3—0.
2—0, 6—1) echipa V.E.U. Feldkireh.

TENIS • In turneul de la Rye 
Brook (New Jerseyi, jucătorul 
indian Ramesh Krishnan l-a eli
minat cu 6—3, 6—4 pe englezul 
Andrew Castle, australianul Si
mon Youl a dispus cu 6—2, 4—6, 
6—0 de vest-gerrnanul Eric Je- 
len, iar argentinianul Horacio 
Pena a cîștigat eu 7—6, 7—6 par
tida cu japonezul Shuzo Matsouro.

lines — 
schot — 
lerol —

DUPĂ
U.E.F.A.
yenoord __  __________ ______
găzduiască nici un joc interna
țional Pină la 31 iulie 1990- pen
tru actele de huliganism săvîrșlte 
de suporteri, cu prilejui meciului 
dintre reprezentativele Olandei și 
Ciprului, desfășurat la 28 octom
brie 1987. In urma unul memoriu 
prezentat de Federația olandeză, 
U.E.F.A. a redus pedeapsa : sta
dionul va putea găzdui jocuri in
ternaționale după 1 ianuarie 19W 

federația engleză de fotbal 
a luat o nouă măsură pentru 
stăvilirea huliganismului. Ea a 
hotărît ca echipele insulare să nu
mai poată evolua în Spania. Gre
cia. Olanda Și Belgia.
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