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Turul ciclist al României, ediția a 26-a

V. MITRACHE, PURTĂTOR AL TRICOULUI GALBEN ÎN CONTINUARE
• Korkmaz Salih (Turcia), indngătar la sprintul final

Acum culm, plutonul sevadez- 
lânțui în „punctele fierbinți" 

ale etapei
Foto: Aurel D. NEAGU

SIBIU, 29 (prin. telefon). A- 
runcînd o singură privire asu
pra configurației traseului eta
pei a doua a Turului ciclist al 
României, Curtea de Argeș — 
Rimnicu Vîlcea — Sibiu (135 
km), punctat de două câțărări 
și trei sprinturi intermediare, 
plus sprintul final, veți con
stata că am avut toate moti
vele să asistăm la o etapă to
tal diferită de cea de ieri.

în prima parte, datorită că- 
țărărilor de la Momaia (ciști- 
gător Val. Constantinescu, ur
mat de Cr, Neagoe și bulgarul 
S. Forev) și de la Piatra (or
dinea de trecere : S. Forev, 
Val. Constantinescu, M. Orosz), 
dar și vitezei ridicate la cobo. 
rîre, după o oră de la plecare 
se parcurseseră 44 km ! Au ur
mat sprinturile de la Rimnicu 
Vilcea (G. Olteanu, turcul G, 
Adem și S. Forev), de la Că- 
ciulata (C. Nicolae. V. Budu- 
roi, V. Tamer — Turcia) și do 
la Tîlmaciu (M. Mărginean, Cr. 
Iyancea, S. Forev) care au con
stituit tot atîtea tentative d' 
evadare din pluton. Dar, bine 
condus de V. Mitrache, pur- 
tătorul tricoului galben, pluto
nul a ripostat prompt și efi
cient. Așa s-a întîmDlat duoâ 
iim. Vilcea, cînd Cr. Neagoe a 
țîșnit de unul singur, a luat 
un avans de 30 sec., dar ac
țiunea sa, solitară, declanșată 
cu aproape 100 km înainte de 
final, nu avea cum să reușeas
că. Situație similară după

sprintul de la Căciulata, cînd 
4 rutieri forțează desprinderea, 
dar, fără o colaborare strlnsă 
la trenă, sînt prinși de un plu
ton agitat de V. Mitrache, M 
Romașcanu și VaL Constăntl- 
rescu. Asistăm, în continuare, 
la un rulaj în Care media o- ’ 
rară a scăzut văzînd cu ochii. ■ 
prilej cu care trecem în re
vistă fabulosul defileu al văii j 
Oltului, crestele zimțate ale I 
munților și. firește, salba ame j 
năjărilor hidrotehnice, grație 
cărora rîul de legendă al Țârii 
Românești a devenit un rîu al 
luminii. Cicliștii și caravana 
multicoloră trec și de Tîlmaciu. 
sprint intermediar, după care 
urma să asistăm, conform pre
viziunilor, la bătălia finală 
phntru ciștigarea etapei. într-a- 
devăr, evenimentele se precipi
tă, plutonul se înșiră precum 
un șirag de mărgele, situație 
în care, bănuindu-se că ar fi 
o clipă prielnică, 7 rutieri în
cearcă să se desprindă. Acțiu
nea acestora putea fi decisivă 
dacă grosul plutonului, con
dus de aceiași V. Mitrache.

Victor NITĂ
_____________________________  
(Continuare in nag a im I

0 premieră pentru baschetul nostru juvenil

LOCUL I LA „TURNEUL PRIETENIA",
PUNCT DE PLECARE

PENTRU CAMPIONATUL EUROPEAN 1990
Reprezentativa de 

baschet a României 
comportare foarte 
„Turneul Prietenia", 
tie desfășurată recent în orașul 
polonez Olsztyn. cucerind tro
feul. dună cinci victorii în tot 
at'îiea meciuri susținute (în 
seria A preliminară : 76—61; cu 
Ungaria. 75—56 cu R.P.D. Co
reeană. 89—81 cu Polonia. în 
semifinală : 83—82 cu U.R.S.S. : 
în finală : 80—61 cu Polonia). 
Iată clasamentul final : 1.
România. 2. Polonia. 3. 
U.R.S.S.. 4. Cuba. 5. Ceho
slovacia. 6. Bulgaria. 7. Unga
ria. 8. R.P.D. Coreeană. Aceas
tă viclorie constituie cea mai 
bună performantă obținută de-a 
lungii! anilor de bascliftba'lișlii 
noștri juniori la „Turneul 
Prietenia", precedentele cla- 

notabile fiind locu- 
3 ocupa'e în anii 1972.

juniori la 
a avut o 
bună la 

compoti-

sări 
rile
1976 și 1936. Succesul echipei a 
fost
lui

tehnic jucător al competiției. 
Si Constantin Popa — cel mai 
bun pivot, totodată ocupantul 
locului secund în clasamentul 
coșgeterilor (111 P : pe locul I. 
polonezul M. Zielinski — 116 
b).

în legătură cu evoluția se
lecționatei române la turneul 
de la Olsztyn, am solicitat im
presii antrenorului Nicolae 
Danetiu, care s-a ocupat de 
pregătirea lotului împreună cu 
colegii săi Octavian Șerban. 
Ioan Valerian si Constantin 
Dîrjan. Prima întrebare s-a 
referit la principalele atu-uri 
ale formației tării noastre în 
obținerea victoriei. Iată răs
punsul :

— Juniorii români au prac
ticat permanent o apărare 
agresivă si au luptai cu ener
gie sub panouri pentru recu-

completat prin premierea 
Mihai Sinevici — cel mai

Dumitru STÂNCULESCU
(Continuare in pag 2-3)

După C.E. de lupte libere pentru tineret

MEDALIILE CONTINENTALE 
GENEREAZĂ NOI... SPERANȚE

Cei trei medaliați, 
Corduneanu

.Dănuț Prefit, Romică Rașovan. Constantin 
antrenorii Ion Crîșnic si Petre Coman, !« întoar

cerea in tară, pe aeroportul internațional Otopeni
Foto : Nicolae PROFIR

Luni-la prinz, delegația țării 
astre la Campionatele Euro

pene de lupte libere pentru ti
neret — oină la virstă de 20 
ani s-a întors de la VValbrzych 
(Polonia), locul de desfășurare 
a întrecerilor continentale. Pe 
.'.nul campion european Romică 
Kașovan, care ne privea, firește, 
cu zimbetul pe buze, ne-a fost 
greu să-1 desprindem din rin. 
dul colegilor de echipă, de la 
Dinamo Brașov și de lingă antre
norul său. Ion lancău. Cu toții 
l-au primit cu flori pe aero
portul internațional Otopeni. 
P’nă la urmă, am notat pri
mele sale impresii : „A fost 
greu concursul, i-am intilnit pe 
toți cei mai valoroși adversari, 
dar m ani concentrat la maxi
mum am dat tot ce am putut, 
și... i-am invins pe toți. Și, nu 
așa. cum se spune, „la mus
tață-. I-am depășit elar. ca să 
nu mai existe probleme... Pe 
bulgarul Venelm Radev l-am 
condus cu S—I la sfîrșitul pri
mei reprize și am cîștigat cu 
9—1. Pe Sultan Davidov

(U.R.S.S.) I-am depășit cu 3—1, 
după ce îl condusesem, la pau
ză, cu 2—0. Pe Jorg Niemetz 
(R.F.G.) 1-am condus cu 10—0 
și apoi l-am fixat cu umerii pe 
saltea, invingindu-I prin tuș. 
Printre învinșii mei s-a aflat 
și tureul Gursel Uzunca. Am 
dorit din toată inima să devin 
campion continental pentru a-i 
convinge pe selecționeri că sînt 
intr-o formă bună și că se pot 
baza pe mine la orice mare 
competiție. Deși nu am încă 19 
ani — îi voi împlini la 22 de
cembrie —, sini capabil, aceasta 
este convingerea mea, să-i în
trec pe cei mai valoroși sportivi 
din Europa și din lume. In a- 
cest an, in care m-am simțit 
foarte bine, m-am confruntat și 
cu seniorii cei mai buni de pe 
continentul nostru și am ciști- 
gat medalia de argint. Cred că 
pot mai mult. Eu sînt în creș-

Mihoi TRANCĂ

(Continuare țn pag. a 1-a)

Campionatele Naționale de înot pentru seniori și juniori

ANCA PATRĂȘCOlli, DIN NOII PERFORMERA 71LE1
• întrecerile continua, în Bazinul ,,23 August",

cu reuniuni de la orele 10 și 17,30
Ziua a doua a Campionatelor 

Naționale de înot — seniori și 
juniori — desfășurate in piscina 
de dimensiuni olimpice „23 
August" din Capitală, a debu
tat spectaculos, prin tentativa 
de record a Livieî Capariu la 
50 m fluture, tentativa încunu
nată de succes, 28,00 fiind cea 
mai rapidă cursă făcută în a- 
ceastă probă de o junioară. Și, 
totodată, a doua modificare a 
tabelelor performanțelor de 
vîrf în actuala ediție, după 
acel 4:13,84 reușit de cvartetul 
juniorilor ploieșteni in prima 
reuniune, la 4 X 100 mixt. Pen
tru ca programul finalelor de 
ieri să prezinte la început una 
din disputele așteptate cu ri
dicat interes. E vorba de 200 m 
liber, în care, mai întîi. ploieș
teanul " ' — - -
a cîștigat 
înaintea 
Satnoianu 
secundă 
urmat o 
feminină.
s-a instalat după, prima 
g'me în frunte, spre a rezista 
finișului puternic al Stelei 
Pura. Reșițeanca izbutește ast
fel o „dublă" — ea a învins, 
reamintim, și la 100 liber —.

Alexandru Moldoveanu 
titlul fiindcă a sosit 
brăileanulai Marian 
cu... trei sutimi de 
(1:56,75—1:5S,73). A
disputată întrecere 
Luminița Dobrescu 

lun-

cronometrată acum ir. 2:00,80, 
un nou rezultat ai Luminiței 
sub 2:01, în ’88, în Vretno ce 
băimăreanca a înotat ir. 2:01,25, 
ambele performanțe numărîn- 
du-se între cele mai bune zece 
în topul internațional al anului.

în prim-planul reuniunii s-a 
aflat, și ieri, cea dinții meda
liată olimpică a natațici româ
nești, Anca Pătrășcoiu. Ea a... 
recidivat, de asemenea, în vic
torie, iar aceasta nu oricum', 
ci in stil de autentică sportivă 
de clasă. Pentru că dmamovista 
a mai coborit scara timpului, 
ajungind la 1:02,35, ceea ce re
prezintă a patra performanță 
mondială pe anul in curs. In
teresantă și lupta pentru ce
lelalte poziții, ocupate în or
dinea Alexandrina Croitoru, 
Andreea Sighiario. Diana U- 
rechc. Dintre băieți. Marius 
Crișan se (re)dovedește spatis-

tul nostru numărul 1,. ieri cu 
59,84, în apropierea recordului 
său și al țării, rezultat ce ar 
fi însemnat, dacă era realizat 
la C.E. de juniori, medalie...

Proba lungă a brasului a dat 
cîștig de~cauză, Ia masculin, 
orădeanului Laszlo Bay, mai... 
rapid acum decît Drâguleț și 
Hazotă, iar la feminin băimă- 
reanca Noemi Lung și-a onorat 
promisiunea de â urca pe cea 
mai înaltă treapta a podiumu
lui, cu un timp — 2:39,01 — în 

•apropierea celui de virf, prin 
care le-a devansat pe specialis
tele procedeului, Viorica Ma
rii! și Marina Miclea (recenta 
campioană balcanică), ambele 
înregistrate sub 2:42. A patra, 
brăileanca de 13 ani Beatrice 
Coadă, a stabilit un nou record 
al categoriei sale de virstă, cu 
2:45,18.

„Maratoniștii" înotului l-au 
avut în frunte, după cei 1500

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag. a t-a)

CUPEI U.G.S.IL" IA POPICE
Pe moderna arenă de popice 
C.S.M. Electromureș, într-o

Turneul internațional de box „Mănușă Litoralului11

AZI, FINALE DE MARE
CONSTANȚA, 29 (p in tele

fon). Cea de a doua reuniune 
semifinală a Turneului interna
țional de box „Mănușa Litora
lului" a oferit spectatorilor 
partide atractive., d.e bun nivel 
tehnic. Un singur regret — 
„forfaitul " lui Ion Guzganu 
(Steaua), camp: o nul naț'ora] la 
..cocoș", care în această com
petiție a evoluat Ia ..pană", ca
tegorie unde, după ctim ne-a 
declarat antrenorul Nicolae 
Giju. elevul său va evolua în 
viitor. Guzganu a suferit o 
fractură ’la mina dreaptă și a 
fost oprit de medic să boxeze.

In prima partidă a galei am

asistat la meciul de categorie 
muscă dintre Murat Karaman 
(Istanbul) și Liviu Elccanu 
(Gloria Tg. jiu). A fo-t oîntil- 
nire frumoasă, eu serii rapde' 
de lovituri; Decizia la puncte a 

care va 
cu stelistul 

învingător • în 
Pop Eneean (Di-

înainte 
secund 

cu a- 
dar

revenit lui .Elceanu,
lupta in finală
Aure] Ftcraru, 
fața lui Viorel 
namo). .

Meci foarte d .
finala „penelor", între Maree- 
lică Tudoriu (Farul) și Rene 
Ruhle (TSC Berlin). Tudoriu 
a început meciul în forță și 

. numeroasele sa’e croșee. pla- 
• sate cu ambele brațe, dădeau

sputat in semi-

ATRACTEE9
impresia că va cîștiga 
de limită. In rundul 
Ruble, un sportiv înalt,
lonjă, are eleva sclipiri, 
acestea sînt de .scurtă durată și 
meciul revine la discreția sp r- 

. tivului român, care obț ne vic
toria fără problem • Am cr zu: 
că. partida dintre M î ian Du
mitrescu (Dinamo) și Faredin 
Ablalim (Farul) ne - ■ fer: un
spectacol de calitate. Dar ele. 
vul lui Ilie Dascălu și-a impu« 
prea ușor tactica, dominînd un

Paul IOVAN

(Continuare in pag. 2-3)

a
organizare fără- reproș, s-a des
fășurat, sîmbătă și duminică, 
finala pe ‘ țară a „Cupei 
U.G.S.R.". Ajunsă anul acesta 
la ediția a 18-a, o frumoasă a 
niversare de -majorat, - competi
ția s-a constituit intr-un reușit 
spectacol sportiv.

în întrecerea fetelor, cu re
prezentante a 33 .de județe la 
start, s-a impus cu autoritate 
realizind cele mai bune rezul
tate atît la ..pline" (292 p d.). 
cit și la „.izolate"- (141 p.d.) ti- 
năra Elena Haită (Prahova), an 
trenată de Constantin - Popa, la 
Dacia Ploiești; în virstă de 20 
de ani, lăcătuș la U.P.C. și 
practicînd popicele de 6 ani. 
ea a dobor t 433- de popice. 
Clasament final : 1. Elena Haită, 
2. Emeșe SlcSlnger (Maramureș) 
395- p.d., 3. Emeșe Mări’na (Mu
reș) 395 p.d.. cu un „izolat" mai 
slab. 4. Tatiana Cărămidă (Bra
șov) .388 p.d., 5. Eva Ungvari 
(Harghita) 386 p.d.. 6 Mariana 
Poștaliu (Constanța) 385 p.d.

Disputa băieților a fost mult 
mai echilibrată, învingătorul 
stînd sub semnul Impreviz bi- 
lului pînă la ultimele bile (do
vadă fiind diferența de numai 
cite un punct între ocuoantii 
locurilor 2—3—4). S-a impus,
pînă la urmă. pr:ntr-un pluș 
de precizie. Șandor Zenko, elev 
în virstă de 17 ani la Școala 
profesională de industrie ușoară 
Cluj-Napoca. specializarea tăbă- 
cărie. antrenat de 3 ani de că
tre Vasile G.arfas. la Construc
torul Cluj-Napoca. Clasament 
final : 1. Șandor Zenko 825 p.d.. 
2 Marius Ghețea (Hunedoara) 

-821 p.d,, 3. Francisc Kirilla 
’ 4 Dorin

(Brașov) 819 p.d, 5.
Mare) 815 
(Alba) 813 
punctelor, 
echipe se 

Prahova, 2.
Hunedoara. 4.

(Maramureș) 820 p.d..
Cursaru
Antaj Borbcly (Satu 
p.d.. 8. Ștefan Popa 
p.d. Prin adiți marea 
clasamentul final pe 
prezintă astfel : 1. 
Maramureș, 3.
Harghita, 5. Alba, 6 Constanța

Horațiu SIMA

U.G.S.IL


LOTURILE DIVIZIONARE MASCULINE

A DE HANDBAL
Prezentăm loturile celor 12 e- 

chipe masculine participante la 
cea de-a XXXI-a ediție (1988) 
1QB9> a Campionatului Diviziei 
A, la handbal :
• STEAUA
Radu voina — antrenor prln- 
lal, Ștefan Birtalan — antre- 
>r secund, Gheorghe Goran —■ 

reprezentant al echipei; Nicolae 
Munteanu (1951, 1,88 m), Adrian 
Simion (1061, 1,94 m), Tudor Vi
sile (1962, 1,93 m) — portari;
Dumitru Berbece (1961, 1,86 m), 
Vlad Caba (1967, 1,90 m). Paul
Cicu (1968, 1,88 m). Marian Cos- 
tache (1965. 1,98 m). Marian Ds- 
mltru (1960, 1,96 m). Cezar Dră- 
găniță (1954, 1,87 m), Adrian 
Ghimeș (1963, 1,87 m). Cristian 
Ionescu (1960, 1,90 m), Marian 
Mirică (1960, 1,87 m), Virgfl Ni-

> - Ivan
Petre 

Stingă 
(1957, 1,88 m). Adrian Ștoi (196* 
1,89 m>.

DINAMO BUCUREȘTI
Ghiță Licu — antrenor princi

pal, valentin samungi — antre
nor secund, Is tu dor Stan — re
prezentant al echipei; Alexandru 
Buligan (1960, 1,98 m). Vacile O- 
cuz (1967, 1,94 m): Ioaa Gânâu 
(1965, 1,94 m), Florin raharf»
(1970, 1,94 m) — portari; Marius 
Antonescu (1*64, 1,83 m). Mircea 
Bedlvan (1957, 1,95 m), Iulian
Bucur (1970, 1,82 m), Denis Chi
riac (1966, 1,82 m), George Do- 
gărescu (1960, 1,95 m), Cornel 
Durău (1957, 1,80 m). Ionel Ene 
(1969, 1,89 m), Dănuț Ionescu 
(1963, 1,88 m), Liviu Jlanu (1962, 
1,89 m), Robert Lieu (IMS. 14» 
m), Marius Matei (1M(, 14» tn). 
Ion Mocanu (1962, 1,94 mi, Va
leriu Neneu (1969, 1,Ș7 m), Tudor 
Roșea (1962, 1,95 m), Marian S4- 
mlon (1966, 1.89 m), Emil Su
păr (1967, 1,87 m). Constantin
ștefan (19*5. 140 m). Cristian
Zahar ia (1967. 144 m).

H.C. MINAUR BAIA MARE
Lascăr Pană — antrenor prin

cipal, Petre Avramescu — antre
nor secund, Viorel Maier — re
prezentant al echipei: Dănuț Io
nescu (1961, 1,98 m), Nicolae Ne- 
șovici (1957. 1,92 m). Mircea Pe- 
tran (1962, 1,92 m) — portari; 
Gheorghe Andronic (19«4, 1.82 m), 
Cristian Bărbulescu (1961, i,K 
m). Mitică Bontaș (1970, 1,84 m). 
Dumitru Cojocar (1964, 144 '
Costel Coman (1967, 1,93 m). 
vidiu Costin (1966. 1,85
Gheorghe Covaciu (1937, 1,87 
Gabriel Cozma (1967, 1,90 m), 
rin Cuc (1966, 1,91 m), Dan 
vrilă (1968, 1,87 m), Tibor
(1968, 1,91 m), loan loniță (1969, 
1,93 m), Ladislau Kapornav
(1960, 1,91 m), Ioan Marta (1957. 
1,72 m), Liviu Pavel (1966, 1.89 
m), Adi Popovici (1969, 1,90 m), 
Doru Porumb (1961, 1,91 m), So
rin Rădulescu (1960, 1,85 m) Mă
ricel Voinea (1959, 1,89 m).

POLITEHNICA TIMIȘOARA
Constantin Jude — antrenor 

principal, Roland Gunesch — 
antrenor secund, Constantin 
Cristutaea — președinte al clu
bului: Ioan Basaraba (1956, 1,87 
m), Dan Bobeică (1963, 1,91 m), 
Lucian popa (1957, 1,82 m), Dan .. . — . portari;

m), Pe- 
Dragoș 

Nichifor 
Horațiu 
Giurgea 

i m), Marian Goia 
m), Petru lanto (1960, 

m), Vaier Ignat (1961, ----
Georgică Iordache
m), loan Horge (1967, 
Alexandru Matei
mj. Gabor Metz (1967, 
Zoltan Tibor Metz

d
ni

culae (1961, 1,84 m). Ion 
(1967, 1,86 m). Constantin 
(1960, 1,86 m), Vasile

Țibrea (1962, 1,89 m) —
Valeriu Banu (1967, 1,93

-----  (1956, 1,96 m),
(1971, 1,80 m),
(1966, 1,96 m),
1,78 mj, Dan

Marian

tru Dan 
Dobrescu 
Dobrescu 
Gal (1969. 
(1962, 1,95
(1968, 1,91 
1,86

1,85

m).
O- 

m). 
m), 
So- 
Ga- 
lles

1.86 
(1968,

1.84 
(1956,

1.87 
(1970,m), Zoltan Tibor Metz (1970,

1,92 m), Dan Naghl (1967, 1,92 m), 
m),
m),
m),

Vasile Sajenev (1970, 1,87 
Sorin Săftescu (1963, 1,97
Gheorghe Tudor (1953, 1,91 
Lucian vasilache (1954, 1,96 m), 
Zoltan Zolyoml (1967, 1,73 m).

DINAMO BRAȘOV
Cezar Nlca — antrenor princi

pal, Ioan Donca — antrenor se
cund, Aurel Voinea — reprezen
tant al echipei; Marius Chirită

1.90 m), George Jerebie
1.91 m) — portari; Răzvan
(1970, 1,98 m), “ •
1,82 m), “
1.85 m), _____ ________

1.86 m). Lucian Pielk (1968,

(1967, 
(1962, 
Bota 
(1954, 
(1962, 
(1966, _ _______________ __ ___ _
1,98 m). Valentin Grigoraș (197(L 
1,95 m), Ianos Holgyes (1S61. 
1,81 m). Căita Hossu (1967, 1.99 
m), Cornel Mlcle (1959. 132 m). 
Emil Motoc (1969. 1.86 m), Ovidiu 
Moldovan (1968, 1,36 m), Benoni 
Nicolescu (1951, 1,75 m). Mihai 
Pantllimon (1960, 1,91 m). Ovi
diu Răducea (1970, 1,82 m), Ga
briel Streinu (1967, 1,81 m). Ma
rian Vasilache (1953, 1,84 in).

ȘTIINȚA BACĂU
Costel Petrea — antrenor prin

cipal, Victor Enășoaie — pre
ședintele secției; Vasile Dcnes 
(1968, 1,93 m), Dănuț loan Vie- 
ru (1959, 1,89 m) — portari; O- 
vidiu Aron (1966, 1,95 m), Gri- 
gore Berbecaru (1951, 1,70 m),
Adrian Bondar (1958, 1,77 m),
Romeo Beșică (1966, 1.81 m), Re
mus Chirilă (1966, 1,96 m), Dan 
Dochița (1967, 1,86 m), Robert 
Gherhard (1966, 1.86 m), Ionel 
Girlescu (1958, 1,77 m), Vasile
lehim (1963. 1,94 m), Dan Rota
ru (1967, 1,78 m), Neculai Vasilca 
(1953, 1,85 m).
UNIV. C.U.G. CLUJ-NAPOCA
Gheorghe Zamfir — antrenor 

principal, Nicolae Barabaș — 
antrenor secund, Gheorghe Pa
vel — reprezentant al echipei; 
Constantin Sorin Chirilă (1960, 
1.91 m), Sebastian Itu (1970, 1,93 
mi. Antoniu Radu Marc (1966, 
2,00 m), AttUa Mathe (1967, 1,93 
mi — portari; Gheorghe Bartî 
(1959, 1.92 m). Dan Boturce (1964, 
1.89 m). Daniel Cozma (1965, 
1,17 m), Marius Crainic (1964,

.. porta Cian 
Sorin Donca 
Titus Donosa

142 m).

1.95 m), Marius Lucian Cristea 
(1964, 1,81 m), Ovidiu Dumitru 
Gal (1967, 1,82 m), Marius Grin- 
dei (1967, 1,93 m), Liviu Jurcă 
(1953, 1,89 m), Robert Kiss (1965, 
1,93 m), Radu Vasile Lehme 
(1970, 1,81 m), Codruț Ovidiu 
Marc (1963, 1,93 m), Mircea Flo
rin Petruș (1965, 1,84 m), Sergiu 
vlcențiu Pop (1963, 1,85 m), Va
sile Flaviu Sîmboan (1967, 1,94 
m), Ovidiu Florin Vandor ,1963, 
1,92 m), Lucian Ene Vâlean (1967,
1.96 m).

UNIVERSITATEA CRAIOVA
George Burcea — autienor 

principal, Paul Stuparu — antre
nor secund, Mihai Mangra — re
prezentant al echipei; Grigore 
Albiei (1964, 1,86 m), Constantin 
Drăghici (1970, 1,92 m). Sorin 
Toacsen (1969, 1,91 m) — por
tari; Mihai Agapie (1957, 1,88 m). 
Marius Barcan (1962, 1,38 m). Da
niel coman (1969, 141 m), Gheor
ghe Dumitra (1*5*. 1.» m), Ceo- 
tin Dumitrescu (1*6*. 1JI m>, 
Laurențiu Epure (1K7, 142 m). 
Marius Giurgiu (1**L 18» m)
Claud iu ionică (19*6. 145 m*
Marinei Lestara (l**ă, 141 m). 
Păun Mamea (196S, 143 m). Ga
briel Marian (1957, 142 m). Cos- 
tică Neagu (1966, 14* m), vaiea- 
tin -Nitu (1963, 143 m), Titei Ră
ci uță (1967, 1,39 ml
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. M.

Ștefan Orban — antrenor prin
cipal, Joszef Bukaresu și G«sa 
Strec — antrenori wrunri. taK- 
dr. Liviu Marian — reprezer.r.: 
al echipei; Zsolt Bartha (1M9. 
1.37 m). Dinu Gorea (l*M. 141 
mj. Dorin Muresaa (1ML 14* m). 
Adrian strete (1MX l.K m> — 
portari; Cornel Avram (1**L 
1,7* mj. Iosif Boraș (US3, 1.0
m), Gheorghe Bădiți (1962. 147 
m). Marin Ciobanu (1956, 142m). 
Cornelia David (19«, 145 ml. 
Florin Dolcos (1969. 1,90 m). lean 
Furnea (1*5*, 1,7» m) ---------
kab ' , < “
men
vacs 
van 
Moldovan 
Molnar (1963. 1,96 m).

(1966. 14* mj

_ _ Laszlo Ja-
1.80 m). Janos Krie-
1.88 m), Istvan Ko- 

l.M m), Ioan Mokto- 
143 m). Ioan Remus 
(19*7, 145 m), AttUa 
—   Gheorjhe

Mures an (1966. 14* m>, sorta
Negru (1963, 142 m), Lavto Fri
că (1960, 1,84 m), Attila Otfon 
vajda (1962. 1.74 ml

DACIA PITEȘTI
Relu Druțu (19», 149 m), Li- 

viu Ianoș (1Ș6*. 14» m), Ctan- 
diu Ionescu (1*59, 141 m). Con
stantin Voiculescu (1J66, 1,81 m) 

--------- ----------- ---------- (1966. 
Anton (1960. 

Arifanot 
Bălășesru 

Barbu 
Costache 

Drăgan

(1967. 
(1966, 
(1968, 
(1965.

— portari; Mibai Aibu
1.89 m)
1,92 
(1967, 
(1962, 
(1963.
(1962, 
(I960.1.90 in),’ Sorta’ Niea (1982, 1.81 m'.’ 
vasile Oprea (1957, 1,82 in), So
rta Paraschiv (1960, 1.83 ml 
COMERȚUL SlNNICOLAU MARE

Victor Țimpu — antrenor, Edu
ard ” ’ ....
ți ei;

rn),
1,83
1,92

1,80
1.82
1.85

George ___
Laurențiu 

m), Dan 
m), Adrian 

m), Coste! 
m), Teodor 
m), Ion Mihăilâ (IKO.

Heim — președintele sec- 
Marcian Măriuț (1968, 1.84
Octavian Omescu (1953.

m). Dorin Petre (1959, 1,86 
.. Viorel Sotter (1964, 1,88 m), 

Ludovic — ■ • 
portari;
1,96
1.71
1,83 
1.86 
1,86 
1 92 
(1959, 1'83 m), Vasile Istode (1956* 
1,88 ----------- ----
1,87 
1,98

m),

m), 
m), 
m), 
m), 
m), 
m).

Vidak (1964, 
Stelian ~" 
Aurel 
Petre 
Petre 
Adrian 
Virgil 

Miodrag

. 1,88 
Bădosu 
Baranga 
Baranga 
Bobocea 
Cioroianu 

Georgescu

m) — 
(1963, 
(1964, 
(1962, 
(1965. 
(1961, 
(1963, 

Iankovici

m), Cristian Mănescu (i960, 
m), Gabriel Mardare (1965. 
m), Reiner Mausz (1964, 1.93 
Siegmund Mausz (1965, 1.81 
Nicolae Neidenbach -----
m), Valentin Petrariu 
m), Gheorghe Pleșca 
m).
TRACTORUL BRAȘOV

Liviu Paraschiv — antrenor 
principal, Dumitru Popescu-Coli- 
bași — consilier, Gheorghe Vlă- 
dăreanu — reprezentant al echi
pei; Gică Anton (1960, 1,89 m). 
Marius Chițu (1963, 1,91 m), Csa- 
ba Kesz (1969, 1,88 m) — oortari: 
Liviu Bereșescu (1968, 1,93 
Cornel Boha (1967, 1,83 m), 
drian Boriceanu (1965, 1,82 
Sorin Codrean (1966, 1,88 m), 
mus Cojocaru (1960, 1,93
Nicolae Coman (1958, 1,96
Vasile Curițeanu (1955, 1,73 
Dănuț Dobre (1962, 1,85 m),

Firtat (1967, 1,93 m), Lucian 
(1967, 1,88 m) ” ~

(VKl, 1.82 m),
1.92 —
1.9*

1,73 m). 
(1»S9. 1.8*
(1965, 1.8»

1,71
1,98

{1963. 
(1966, 
(15C1.

briei 
Foca 
ples 
(1964.
0*66.

m),
A- 

m). 
He
rn), 
m), 
m), 
Ga-

Uwe Grem- 
Dorin Mitroi 

m), Daniel Moldovan 
m), Attila Nagy (1969 
Laurențiu Parasehit 
m). Florin Puioleț 

m>.

(Urmare din pag Ti

perarea mingilor. In atac an 
respectat disciplina tactică 
an izbutit să 
momentele 
unor meciuri 
cum a făcut 
partida cu 
U.R.S.S., cînd

ale 
așa 

in

si 
înscrie coșuri in 
hotăritoare 
echilibrate. 
Horia Păun

reprezentativa 
a marcat coșul 

victoriei in ultimele secunde 
ale întrecerii. Evidențiez in 
mod special buna pregătire fi
zică. ca suport decisiv în men
ținerea unui potențial de joc 
ridicat, precum si capacitatea 
de mobilizare a tuturor com- 
ponentilor lotului.

— Am remarcat că din cei 
11 membri ai lotului, apt mă
soară peste 2 m. oeea ce ara
tă că s-a procedat la o se
lecție judicioasă. în spiritul 
cerințelor baschetului modern.

Cupa F. R. AtletismUn concurs de vacanță

ȘTEARSAINTR-0 COMPETIȚIECITEVA EXCEPȚII»

La două săptămîni după Cam
pionatele Naționale de la Pi
tești, Cupa Federației Române 
de Atletism ar fi trebuit să fie, 
in fapt, o reeditare a C.N., un 
bun prilej de revanșă sportivă 
sau de confirmare a unor vic
torii. Dar n-a fost așa, Cupa 
F.R.A.. desfășurată simbătă si 
duminică pe stadionul „23 Au
gust" din Capitală, fiind mai de
grabă un concurs de vacanță și 
nu o întrecere cu caracter re
publican, tratată cu o supără
toare nepăsare de multe dintre 
cluburile noastre, de cel mai 
mulți dintre atleții fruntași 
care au lipsit în proporții de... 
masă. Astfel, dintre cei 15 cam
pioni și 12 campioane naționale 
din 1988 au fost prezenți doar 
doi (Chiriac și Negoițâ) și, 
respectiv, șase (Ucu, Ch du. 
Pogăceanu, Năstaseț Loghki și 
Ler<yel). Din acest motiv, la 
greutate femei, la 110 mg si 10 
km marș au fost doar 3 coreu- 
rer.ți. cite 4 la înălțime, disc șl 
suliță femei, la 4(0 mg, greu
tate, 5 la 200 m, ciocan, 3000 m 
obstacole, înălțime etc., ete.

în atari condiții, rezultate, 
cit de dt. deosebite, nici n-ar 
fi fost de așteptat Și totuși. 
TudOTită CUdn. Vieletă Beciea 
și Viorica Niga La 800 m, Ma- 
rieta ncu la lungime. Mariana 
Lengyel Ja disc, Mihaela Loghin 
la greutate par mai degrabă 
excepții intr-un concurs prea 
sters față de ceea ce ar fi tre
buit să însemne in realitate !

Bezukatețe Înregistrate t BĂR
BAȚI : IM m : Val. Chiriac (Di
namo) 1*72, FL Florea (Constr. 
Arad) -S *® : 2** m : Răzvan Mi- 
cJea SL4*. Ad. Dse (ambii Voința) 
234» ; «M m : fcoel Căr.baș «*.«2. 
Marcel Ursachl «ambii Steaua)

49.53 ; 860 m : c-tin Albină (CSȘ
Drobeta Tr. Severin) 1:52,10, Da
niel Filip (Steaua) 1:52,46 ; 1500 m: 
Ionel Lavrlc (Steagul Roșu Bra
șov) 3:49,70, Gab. Popa (Steaua) 
3:50,38 ; 5000 m: Lavrlc 14:18,74, 
Mihai Deac (ASA Sibiu) 14:19,60; 
10 000 m : Erhard Schuler (Farul 
C-ța) 31:48,88, Marian Mocanu 
(C.S. Teleorman) 31:53,94 ; 110 mg: 
George Boroi (Steaua) 14,16, Iu
lian păcioianu (Minerul C-lung) 
14,97 ; 400 mg s C-tta Popescu 
(Dinamo) 53,79, Mario Rafail (CSȘ 
190) 55,15 ; 3000 m obst. : ștefă-
nel Tipu (Viitorul Vaslui) 9:04.72, 
Adr. Vulpescu (Steaua) 9:09,86 ; 
10 km marș : Lucian Pantea (Ex
plorări Deva) 45:16,0 ; Fl. Chicoș 
(Rapid) 45:40,0 ; lungime : Tiberiu 
Szabo (Steaua) 7,26 m, Lucian 
Boiț (Minerul C-lung) 7,17 m ; 
triplu : Lucian Sfiea (Voința)
16.54 m. Cătălin Barbu (Victoria) 
15.94 m ; Înălțime : Daniel Ene 
(Ceahlăul P. Neamț) 2.10 m, 
Sandor Bicsok (CFR Timișoara) 
2,00 m ; greu’tate : Gh. Gușet 
(Steaua) 17,60 m, Viorel Savu 
CMetalul) 16,67 m ; disc : Marcel 
Tîrie (Steaua) 58,64 m, Gușet 
50.96 m : suliță : Dumitru Negoițâ 
(Petroiui Ploiești) 76.84 m, C-tin 
Midea (IEFS) 73,86 m ; ciocan : 
Albert Meheș (CSM Universitatea 
Craiova) 59 80 m. Petru Lengyel
(CFR Craiova) *7.00 m ; FEMEI : 
IM m : Mireta Dulgberu (Prahova

CSȘ Ploiești) 11,86, Laurenția 
Hurmuz (CSU Gailați) 11,86 ;
200 m : Marâeta Ucu (Metalul Hu
nedoara) 23,52, Daniela Pleșcari 
(CS Brăila) 24,33 ; 4Oo m : Danie
la Gămălie (Rapid) 53,12, Lumini
ța Koch (CS r................. "
800 m : Tudoirița 
Slobo-zia) 1:58,73, 
1:59,35, Viorica 
C.S.M. Suceava) 
Luminița Zadițuc 
4:11,28, Margareta Ghide (Armătu
ra Zalău) 4:13,76 ; 3000 m : Iulia 
Negură (Știința CFR Bacău) 
9:19,1, Daniela Bran (Voința) 
9:19,6 ; 100 mg s Liliana Năstase 
(CSU Galați) 13,14, Daniela Bizbac 
(Victoria) 13,78 (Mihaela Pogă- 
ceanu a abandonat și a fost și 
descalificată) ; 4Oo mg : Alina 
Buihuș (CSM Universitatea Craio
va) 57,77, Angela Sîrbu (Olimpia) 
58,32 ; lungime : Ilou 6,95 m, Năs
tase 6,44 m ; înălțime “ 
șunoiu 
Monica
l, 65 m ; greutate 
ghin (Steaua) 19,71 m, 
heș (CSM Universitatea Craiova) 
19,09 m ; disc ; Mariana Lengyel 
(CSM Universitatea Craiova) 66,50
m, Elisabeta Neamțu (TEFS) 58,74 
m, suliță : Caria Dumitru (Meta
lul) 53,36 m, Simona Oprea (CSȘ 
C-lung) 53,36 m.

rirgoviște) 54,48 ;
CM du (Olimpia 
Violeta Bedea 
Niga (ambele 

1:59,37 ; 1500 m: 
(Minerul Deva)

Oana Mu-
(CSȘ 2 Galați) 1,85 m, 
Toth (CSȘ 1 Oradea)

Mihaela Lo- 
Livta Me-

Romeo VILARA

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE YACHTING
Vreme de trei săptămini. car

tierul general al yachttagului nos
tru se va afla la Mamaia, unde 
vor avea loc Campionatele Na
ționale rezervate claselor mici și 
mari.

Clasele mici : întreceri deschise 
ta principiu juniorilor, se vor 
desfășura intre 29 august — 4 
septembrie la clasele Optimist, 
Cadet, O.K. *1 «2*, ta timp ce

concursul de la clasele mari (470, 
Finn. F.D. și planșe cu vele) va 
avea loc între 13—20 septembrie. 
Printre protagoniști se vor nu
măra, desigur. Florin Făgărășanu, 
Alexandru Soci sau Dumitru Fră- 
tilă, campioni al ediției trecute, 
dar nu este exclus ca și surpri
zele să-și facă apirițla, lăstad loc 
sure afirmare si altor tinere ta
lente.
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• ÎN LUNA septembrie se vor 
împlini 75 de ani de ctad 
România se joacă rugby, 
acest prilej se va organiza 
Capitală un turneu internațional 
(6—11 septembrie). Competiția — 
Interesantă — va avea loc pe 
stadioanele Steaua și Parcul Co
pilului, la ea urmind să ia par
te echipele campioane ale R.D. 
Germane (S.K. Leipzig), Bulga
riei (Minior Pernik), poloniei 
(Ogniwo Sopot) și României 
(Steaua), cărora li se vor alătu
ra selecționata R.S.S. Moldove
nească, echipa de tineret a Po

în 
Cu 
în

• CITEVA tlrziu
(16— 25 septembrie) se va dispu
ta la Moscova un putemiz tur
neu, organizat de ziarul „So- 
vietski Sport", la care vor par
ticipa, după cum sjntem Infor
mați — printre altele — echipele 
reprezentative ale Argentinei, 
S.U.A., României șl Uniunii So
vietice. In vederea acestei com
petiții, prilej de verificare a po
tențialului rugbyștilor noștri 
fruntași în preajma reluării se
zonului internațional oficial, an
trenorii Th. Rădulescu și Gh. 
Nica au selecționat un lot lâr-

(Urmare din pag. 1)

O frumoasă plecare pe lingă grămadă a dinamovistului Gheorghe Ion (cu *---------- ------ --------- . - • - -- —balonul). Fază din meciul Dinamo — Politehnica Iași (41—13) 
Foto : Nicolae PROFIR

și reprezentativele de tî- 
(21 de ani) și juniori (18

foniei
neret__ ________ . . ._____ _ ._
ani) ale tării noastre.
• IN ZIUA de 6 septembrie 

(la ora 11), in sala de festivități 
a hotelului Parc din București, 
se va întruni Comitetul r.R.R. 
La această ședință extraordinară 
— comemorativă — stat invitați 
a lua parte toți foștii și actualii 
noștri internaționali.

git de sportivi, din care fac par
te Gh. Caragea, FI. Murariu, Al. 
Rădulescu, Gh. Leonte (la ir.a- 
intare), T. Coman, G. Ignat, A. 
Lungu, Gh. Vărzaru, N. Kacean, 
D. Boldor, L. Codoi, D. Piti (pe 
liniile dinapoi) ș.a.
• UN NOU curs de arbitri la 

București (incepînd din 30 au
gust), la sediul CMBEFS; prima 
ședință la ora 17. Stat incitați

A fost folosit însă ta mod 
practic acest avantaj creat ?

— Desigur. în toate intîlni- 
rile s-au aflat în teren patru 
jucători de 2 m si mai inalti. 
• adevărată premieră pentru un 
lot national român. Ne-a dat 
reale speranțe faptul că opt- 
nouă jucători au o valoare 
sensibil apropiată, ceea ce a 
determinat ca schimbările ope
rate să mențină nivelul tehnic 
al echipei noastre.

— Doriți să evidential vreun 
component al selecționatei ?

— S-a remarcat întreaga re
prezentativă. dar în mod deo
sebit Constantin Popa. Bruno 
Roșnovschi (locul 3 în clasa
mentul coșgeterilor, cu 110 
puncte înscrise). Mihai Sine- 
vici. Horia Păun. Mihai Corni. 
Cornetiu Săftescu si Cosmin 
Cioban. Au mai jucat : Stefan

Cerbu. Al. Laszlo. Ovidiu Sco
tei si Gh. Muresan. Cu acest 
prilej doresc să mulțumesc co
legilor de la C.S.Ș. 4. Steaua 
Si Dinamo București. de la 
C.S.S. din Mediaș, Tîrgoviște, 
Arad. Pitești si Cluj-Napoca, 
ai căror elevi au alcătuit echipa 
României la ..Turneul Priete
nia".

— Cîteva cuvinte despre 
participante...

— Mă voi referi doar la 
>elalte formații calificate 
turneul final : Polonia. U.R.S.S. 
Si Cuba. Toate au multi ju
cători inalti si robuști. folo
siți intens. Echipa poloneză 
beneficiază de un jucător de 
excepție — M. Zielinski ; cea 
a U.R.S.S. excelează prin pre
cizia aruncărilor de la distan
tă ; cea a Cubei prin calitățile 
fizice ieșite din comun.

alte

ce- 
in

foști jucători divizionari 
Capitală și provincie. Lecțiile 
vor fi susținute de cel mai buni 
arbitri din tară.
• DOI „cavaleri ai fluierului",' 

Gheorghe Prisăcaru (Iași) șl
Viorel Popescu (București), stat 
prezenți, zilele acestea, la
tradiționalul curs de perfecțio
nare a arbitrilor, organizat 
fiecare an de către F.I.R.A., 
Bordeaux (Franța).

® LA BIRLAD a avut loe, 
de mult, o reușită întrecere 
Campionatul municipal de rugby 
al școlilor generale, aflat la a 
m-a ediție. Peste 160 de elevi 
din 10 școli au demonstrat cu 
acest prilej mult talent, ca și 
reale posibilități rugbystiee. Iată 
primele trei clasate: 1. Școala nr, 
3 — 51-p, 2. Șc. nr. 11 — 51 p, 3. 
Șc. nr. 9 — 46 p.

In continuare, pe același fru
mos stadion „Rulmentul", din 
municipiul Bîrlad, a avut loc o 
altă întrecere gen „Cupă", de 
rugby ta 8, deschisă tot școlilor 
generale. Deci, la Bîrlad sint 
preocupări multiple ta vederea 
asigurării unui viitor trainic 
soortulul cu balonul oval. (FI. 
schiopu — coresp.).

în 
la

nu
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MĂNUȘĂ LÎTOR

adversar timorat, Dumitrescu 
ascultînd în două rin duri nu
mărătoarea arbitrului. Primind 
și un avertisment pentru țineri 

a 
la 

re- 
lui 
în-

repetate, dinamovistul nu 
mai avut nici o... șansă 
anunțarea deciziei, care a 
venit pe merit și categoric 
Ablalim. Constănțeanul va 
tîlnî în finală pe Rică Marcoci 
(Steagul Roșu Brașov, 
gător (?) în fața lui 
Schopentau (TSC Berlin).

învin- 
Kene

Se-

Fără 
lotului 
noastre 
aoelași 
constituie un i 
în perspectiva 
European din anul 1990. 
acest sens, apreciem că 
necesară asigurarea în i 
nuare a condițiilor de pregăti
re si de verificare în întreceri 
importante. Un rol de însem
nătate majoră revine echipelor 

evoluează 
avînd 
la un 
timp.

mult.

îndoială, 
de 

este 
timp

performanța 
juniori al tării 
lăudabilă, dar în 
ea trebuie să 
punct de plecare 
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S^OTturil 
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de club în oare 
acești jucători, ele 
gatia de a-i pregăti 
nivel si. in același 
a-i utiliza cît mai 
tru a le spori în felul acesta 
experiența competitională. Ne 
referim cu precădere la echi
pele din Divizia A, unde sînt 
legitimați majoritatea membri
lor lotului national de juniori.
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Cu toată opoziția lui Mirea, 
Răducioiu (in dreapta) în
scrie primul gol al partidei 

Dinamo — Victoria

CU UNIVERSITATEA CRAIOVA ?
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trei titu. 
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., după o 
îndu-i pe 
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greșeli, Inter a mai avut cite, 
va ocazii clare, pe care Ie-a 
ratat. Nu intervenim în trebu
rile antrenorilor, dar se pare 
eâ soluția cu Irimescu — „li
bero" nu dă rezultat, în timp 
ce un fundaș tînăr. Zamfir, pe 
care Craiova îl regreta enorm, 
cînd plecase militar, a devenit 
o anonimă rezervă. La Univer. 
sitatea Craiova trebuie tras 
semnalul de alarmă. Evoluția 
de duminică a unora dintre ju
cători pune serios problema ti
tularizării lor.

în schimb, Inter Sibiu a con
stituit o frumoasă surpriză. în 
ansamblul evoluției sale, a a- 
părut ca o formație solidă, ma- 
tură, maturitate pe care i-o dă 
experiența unor iucători ca 
Laurențiu, Ene, Dobrotă, Ma- 

jaru, Jurcă, Radu II, Cașuba, 
lingă care s-a remarcat tînărul 
C. Zamfir, un jucător cu o ma
re viteză. La mijloc, Jurcă (au
torul unui gol cum rar se 
vede : voleu de la peste 30 m) 
și Majaru au fost două pistoa
ne neobosite și de mare inspi
rație, care au făcut ca Inter 
să aibă, în multe perioade, ini
țiativa și să-și „paseze" adver
sara. De mulți ani nu am mai 
văzut așa ceva la Craiova...

De la Inter așteptăm acum 
confirmarea acestei frumoase 
evoluții, pe drept aplaudată.

Constantin ALEXE
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Popa, Nedelcearu — la care se 
simte, parcă, ceva din finețea 
tehnică a fostului extrem 
dreapta internațional Hațoti. 
După pauză, Costică Ștefănes- 
cu a încercat să compenseze 
decalajul tehnic prin introdu
cerea unor jucători mai rafi
nați (Bucur, Caciureac), clar 
tempoul lent al lui Bucur a a- 
dîncit decalajul față de sprin
teneala „mînjilor" lui Hașoti, 
iar Caciureac, deși mult mai 
subtil decît St. Vasile (păcat că 
nu a început jocul), a ratat 
„la fotografie", din situații in 
care îl adusese spiritul 
combinativ.

Evoluția cu plus a Farului 
repune pe rol ideea că mulți 
dintre jucătorii noștri tineri 
nu sînt suficient urmăriți, fi
ind descoperit! doar printr-un 
fericit concurs de împrejurări, 
cum a fost cel al promovării 
Litoralului. Acum cinci ani, la 
Teplice, în ajunul Bratislavei, 
l-am văzut jucînd pe Tătăran 
și l-am considerat, atunci, cel 
mai bun jucător de pe teren. 
(Cehoslovacia — România, ti
neret. 2—2). La Brașov l-am 
revăzut pe Tătăran ca lider 
incontestabil al apărării. Unde 
a fost Tătăran timp de cinci 
ani? Trebuie să recunoaștem 
că la noi evidența jucătorilor 
care se afirmă este în sufe
rință. Motiv pentru care și 
Burcea a fost „descoperit" după 
vîrsta de. .. 30 de ani... Iată 
o temă de meditație...

loan CHIRILĂ

ȘTIRI • ȘTIRI e ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
C PARTIDELE DIN ETAPA A 

3-a, PROGRAMATE LA SFIRȘI- 
TUL ACESTEI SAPTĂMtNI, vor 
avea loc duminică 4 septembrie, 
cu începere de la ora 17 (în des
chidere, la ora 14,30, meciurile 
„speranțelor"). Este vorba de în- 
tîlnirile F.C. Inter — F.C. Olt, 
F.C. Argeș — Universitatea Cra
iova, Rapid — „U“ Cluj-Napoca, 
Sportul Studențesc — Flacăra 
Moreni. S.C. Bacău — A.S.A.
• JOI 1 SEPTEMBRIE, la ora 10, 

sînt convocațl la sediul F.R.F..
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LOTO-PRONBSPORT INFORMEAZĂ
cu 3 numere din 24), acțiunea 
respectivă atribuie și o Impor
tantă gamă de cîștiguri, constînd 
în autoturisme, diverse sume de 
bani, orecum și excursii în R.S. 
Cehoslovacă. Jucînd bilete în va
loare de 25 de lei. vă asigurați 
participarea la toate extragerile 
și. implicit, accesul Ia toate ca
tegoriile de cîștiguri. însă nu ui
tați că ultima zi în care pot fi 
jucate numerele favorite este sîm- 
b&tă, 3 septembrie 1

A Iată și bartldele înscrise în 
concursul PRONOSPORT de du
minică, 4 septembrie : 1. F.C.M. 
Delta — Petrolul Ploiești ; 2.
Steaua Mlzil — C.F.R. Pașcani ;

Foto : Dragoș A. NEAGU

Este adevarat,
Mureș a avut, duminică, două 
importante indisponibilități. 
Lucian Moldovan și Ciorceri, 
două „piese" care ar fi parmis, 
poate, teamului mureșan să se 
exprime mai clar, mai convin
gător, mai ales intr-un meci 
acasă, și să obțină victoria aș

teptată după eșecul net de la 
Constanța. La fel de adevărat 
este și faptul că Oțelul a jucat 
fără Borali (suspendat), Han- 
ghiuc, I. Gigi și Baicea, care 
n-au putut fi folosiți — ca și 
cei doi mureșeni — din cauza 
unor accidentări. Cu toate a- 
cestea, ne-am fi așteptat să ve
dem un joc mai bun, de ambe
le părți, în această partidă 
care figura printre punctele de 
atracție ale etapei. Or, la Tg. 
Mureș, cele două echipe s-au 
prezentat sub cota cu care sînt 
creditate.

La gazde, nota generală scă
zută — pe care o pot primi 
pentru acest meci — pornește, 
în primul rînd, de la ineiica-

F.C. OLT, UN
La terminarea jocului dispu

tat pe stadionul din Scornioești. 
in vestiarul echipei orădene 
era o firească atmosferă de 
bucurie. Sigur că punctul cu
cerit de echipa antrenată de 
V. Mateianu si P. Popovici 
(muncit, după părerea noas
tră) creează o stare de spirit 
bună în preajma grelei parti
de de acasă cu Dinamo. Echipa 
orădeană se poate considera 
mulțumită de ceea ce si-a 
propus și a realizat în această 
întîlnire si. normal, îi acor
dăm și circumstanțe atenuante 
(ne referim la cifrele destui 
de. „subțiri" din caseta tehni
că). fiindcă reaoomodarea cu 
Divizia A nu se poate face cit 
ai bate din palme. Oricum, 
pentru o nou promovată, trei 
nuncte în două etape repre
zintă un frumos succes.

Dar F.C. Olt? Cei mai mulți 
sînt de părere că această for
mație a făcut un pas înapoi 
după egalul realizat la Bucu
rești în fața Victoriei, în etapa 
de debut a campionatului. Jo
cul echipei oltene a suferit nu 
numai în plan tactic (linia de 
mijloc, cu piesele de bază M. 
Popescu — Eftimie — Pistol, 
iucători cu mari disponibilități 
tehnice, a evoluat șters. cu 
multe greșeli), ci. surprinzător, 
si în privința felului de a abor
da întilnirea. Ne-am așteptat 
ca F.C. Olt să imprime 
start un tempo ridicat, să 
lueze combinaitiv-derutant 
atac (singura posibilitate

din 
evo- 

în 
pen-

conducătoril oluburilor și asocia
țiilor cu echipe divizionare A pen
tru tragerea la sorți a arbitrilor 
care vor conduce meciurile din 
etapele următoare de campionat. 
In același scop, vineri 2 septem- 
bris, la ora 9. sînt convocat: con
ducătorii echipelor din Divizia B.
• IERI, LA ARAD, în meci 

contînd pentru etapa I a Divi
ziei B, seria a III-a, U.T. ARAD 
— GLORIA BISTRIȚA 2—9 (1—0). 
A marcat Negrău (min. 13 și 
64). (Gh. MORNAlLA-coresp.) 

3. Prahova C.S.u. — F.C.M. Pro
gresul ; 4. Gloria Buzău — Uni
rea Focsani r 5. Metalul Slatina
— Electroputere : 6. Gaz Metan — 
Minerul Motru ; 7. Electromureș
— Chimia Rm. Vîlcea ; 8. Trac
torul — Metalul Mangalia ; 9. 
„Poli" Timișoara — C.S.M. Reșița: 
10. Strungul — A.S.A. Progr. Ti
mișoara : 11. Gloria Reșița — Mi
nerul Cavnic ; 12. Olimpia S.M. — 
Unirea Alba lulia ; 13. Dacia Oră- 
stie — U.T. A-ad.

CÎSTIGURILE TRÂGER1I PRO- 
NOEXPRES DIN 24 AUGUST 1988: 
cat. 2 : 2,50 variante a 10.519 lîi, 
cat. 3: 13,50 a 1.948 lei; cat. 4 : 
39.50 a 666 lei cat. 5: 88,25 a 29E 
lei; cat. X: 96,75 a 272 lei; cat. Z: 
1.722,75 a 100 lei. REPORT LA 
CATEGORIA 1: 102.901 lei.

citatea exasperantă unui
atac in care cele două „vîr- 
furi", Albu și Pintea, s-au ju
cat cu ocaziile, primul arătin- 
du-se greoi și dezorientat (in 
afară de fizic și de o oarecare 
forță a șutului, nu i-am re
marcat alte calități pentru 
postul de principal om de gol), 
cel de-al doilea (venit de la 
Avintul Reghin) remarcir.du-se 
printr-o oarecare vioiciune 
joc, însoțită 
de duritate, 
un cartonaș 
a doua, pe 
primi încă 
l-a lovit pe 
reșenilor a fost mai bun in re-

in 
însă și de o notă 
ceea ce 1-a atras 
galben, în repriza 
care l-ar fi putut 
din min. 44, cînd 
Agiu. Atacul mu-

CORVINUL, FORMULE NOI
Victoria Corvin ului a adus 

mare bucurie în tabăra hune- 
doreană. Ea a fost obținută în 
condițiile replicii ambițioase a 
formației S.C. Bacău — destul 
de sigură pe sine, cu joc ela
borat. tehnică, nefiind impre
sionată de faptul că joacă în 
deplasare. Băcăuanii și-au vîn- 
dut scump... punctele, tinînd

PAS ÎNAPOI
lent (fără vlagă, 
treimea adversă, 
accelera în atac 
tînăr fundaș cu 

ex-resiteanul 
sigur.

tru a depăși ..lacătul" orădean), 
dar ea a acționat aproape tot 
timpul foarte 1 
am spune) în 
Singurul care 
a fost acest 1 
..șapte inimi", 
Munteanu, despre care.
se va mai vorbi. Tureu încerca 
să explice că „blocarea" echi
pei sale s-ar datora și faptu
lui că de mult ea nu a mai 
jucat pe acest teren. în fața 
propriilor suporteri. Dar fap
tul că primul șut pe spațiul 
porții l-am notat în min. 41 
(și acesta destul de slab), 
marile ratări ale celor mai ex
perimentați jucători cum șc 
pot explica ? Pavel Truțescu, 
președintele clubului. avea 
dreptate cînd spunea după 
ioc : „De neînțeles comporta
rea de ansamblu a echipei 
noastre".

Stelian TRANDAFIRESCU

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI
ETAPA I (4 septembrie)

Petrolul Arad — U.M. Timișoara, 
Minerul Oravița — Unirea Sîn.ni- 
colaul Mare, Energia Auto Timi
șoara — Unirea Tomnatic, A. S, 
Sînmartinul Sîrbesc — C.S.M. 
Caransebeș, Motorul I.M.A. Arad
— C.S.M. Vagonul Arad. C.F.R 
Victoria Caransebeș — Strungul 
Chișineu Criș, Automecanica Re
șița — C.S.M. Lugoj, Minerul A- 
nina — Minerul Moldova Nouă.

ETAPA A n-a (11 septembrie)
Minerul M.N. — Energia Auto. 

U.M. Timișoara — Minerul A.. 
C.S.M. Lugoj — Petrolul, Strun
gul — Automecanica, C.S.M. Va
gonul — C.F.R. Victoria. C.S.M. 
Caransebeș — Motorul. Unirea 
S.M. — A.S. Sînmartinul. Mine
rul O. — Unirea T

ETAPA A III-a (1« septembrie)
U.M. Timișoara — C.S.M. Lugoj, 

Petrolul — Strungul, Minerul O.
— Minerul M.N.. A.S. Sînmarti
nul — Unirea T., Motorul — U- 
nirea S.M., C.F.R. Victoria — 
C.S.M. Caransebeș. Automecanica
— C.S.M Vagonul, Minerul A.
— En—ria Auto.
ETAPA A iv-a <25 septembrie)
Minerul M.N. — A.S. Sînmarti

nul. Energia Auto — Minerul O., 
C.S.M. Lugoj — Minerul A„ Strun
gul — U.M. Timișoara, C.S.M. 
Vagonul — Petrolul. C.S.M. Ca
ransebeș — Automecanica, Uni
rea S.M. — C.F.R. Victoria. Uni- 
r?.a T — Motorul.

ETAPA A V-a (2 octombrie)
C.S.M. Lugoj — Strungul, Pe

trolul — C.S.M. Caransebeș. U.M. 
Timișoara — C.S.M. Vagonul. A.S. 
Sînmartinul — Energia Auto. Mo
torul — Minerul M.N., C.F.R. Vic
toria — Unirea T., Automecanica 
— Unirea S.M.. Minerul A. — 
Minerul O.

și Minea s-au hotărît 
să încerce cu mai mult curaj 
pătrunderi individuale.

Nici atacul Oțelului n-a 
cel pe care-1 cunoșteam 
sezonul trecut. Doar trei 
turi pe spațiul porții e 
puțin pentru o echipă care se 
pregătește să asalteze pe Ju
ventus Torino... îngrijorează 
„eclipsa" lui Halea. Iar Antohi 
și Octavian Popescu rămîn 
prea izolați, în față, lăsind im
presia că se consideră mai 
mult... sprinteri de pistă atle
tică decît componenți ai unei 
echipe...

fost 
din 
șu- 

prea

Radu URZICEANU

unei 
Iul 

Măr- 
pre-

in emoții „tribunele" amenin
țate mereu de un „egal". Să 
nu uităm că Gabor a reușit 
desprinderea de acel 3—2 abia 
in minutul 82.

Hunedorenii au plecat handi
capați de unele indisponibili
tăți : Stroia (fractură la un 
deget). Hanganu (sancționat 
de federație, întrucît nu s-a 
prezentat la lotul de tineret). 
Burlan (a apărut pe marginea 
terenului eu piciorul în ghips, 
după o dublă operație de li
gamente, „mulțumită" 
dure intervenții în joc a 
Tirchineci 1) și. în sfirșit. 
ginean (care nu s-a mai _ 
zentat la pregătiri. întrucât „fa- 
oe curte" — sau ,J se face" 
— echipei Unirea Alba lulia !).

Si cum din formație mai 
lipseau doi juicăitori din vechea 
gardă. Dubinciuc si Văetus (la 
serviciile cărora s-a renunțat), 
Corvi nul de astăzi ne apare 
ca o formație în reconstrucție 
„din mers", cu probleme pri
vind omogenizarea pieselor 
forte, cu tineri în care se pu
ne nădejde. Mult de lucru pen
tru jucători, pentru antrenorul 
lor I. V. Ionescu (nevoit să 
încerce formule 
pentru care s-a 
si cu hotărîre. 
nedorenilor sînt . _ 
lentului si ambiției celor doi 
lideri ad lor, Klein si Gabor.

noi) — motiv 
pornit cu elan 
Aspirațiile hu- 
pe măsura ta

Modesto CERRARINI

SERIA A VUI-a

ETAPA A VI-a — Intermediară 
(6 octombrie)

Energia Auto — Motorul. Mine
rul M.N. — C.F.R. Victoria, Mi
nerul O. — A.S. Sînmartinul, 
Strungul — Minerul A., C.S.M. 
Vagonul — C.S.M. Lugoj, C.S.M. 
Caransebeș — U.M. Timișoara, U- 
nirea S.M. — Petrolul. Unirea T. 
— Automecanica.

ETAPA A Vil-a (9 octombrie)
Petrolul — Unirea T.. U.M. Ti

mișoara — Unirea S.M.. C.S.M. 
Lugoj — C.S.M. Caransebeș. Strun
gul — C.S.M. Vagonul, Motorul
— Minerul O., C.F.R. Victoria — 
Energia Auto, Automecanica — 
Minerul M.N., Minerul A. — A.S. 
Sînmartinul.

ETAPA A vin-a 06 octombrie)
Minerul O. — C.F.R. Victorie, 

Minerul M.N. — Petrolul, Ener
gia Auto — Automecanica, A. S. 
Sînmartinul — Motorul, C.S.M. 
Vagonul — Minerul A., C.S.M. 
Caransebeș — Strungul, Unirea
S.M. — C.S.M. Lugoj, Unirea T.
— U.M. Timișoara.
ETAPA A IX-a <23
Strungul — Unirea 

Iul — Energia Auto, 
șoara — Minerul M.N., C.S.M. Lu
goj — Unirea T„ C.S.M. Vagonul
— C.S.M. Caransebeș. C.F.R. Vic
toria — A.S. Sînmartinul. Auto
mecanica — Minerul O., Minerul 
A. — Motorul.
ETAPA A X-a <30 octombrie)
Minerul M.N. — C.S.M. Lugoj, 

Energia Auto — U.M. Timișoara, 
Minerul O. — Petrolul. A.S. Sîn
martinul — Unirea S.M., Moto
rul — C.F.R. Victoria, C.S.M. Ca-

octombrie)
S.M.. Petro- 
U.M. Timl

PROGRAMUL
PRIMEI ETAPE

A CAMPIONATULUI 
REPUBLICAN

DE JUNIORI
Progiamul primei etape a 

Campionatu'ui Republican de ju
niori, care va' avea loc la 11 sep
tembrie. este următorul:

SERIA I : S.C. Bacău — C.S. 
Botoșani, Politehnica Iași — Și
retul Pașcani, CSS Olimpia P. 
Neamț — CSM Suceava, ASA 
C-lung M. — CSS Vaslui, CFR 
Pașcani — FEPA ’74 Bîrlad. A- 
ripile Bacău — Ceahlăul P. 
Neamț, CSS Fălticeni — CSS 
Iași, CSS Suceava — Viitorul 
Bacău.

SERIA A Il-a: Oțelul Galați — 
Unirea Focșani, Dunărea Călă
rași — Progresul Brăila, FC Fa
rul Constanța — Delta Tulcea 
Viitorul Buzău — CSS Medgidia, 
CSS Slobozia — CSS Constanța. 
Rapid București — CSS Călărași. 
CSS Focșani — CSS Galați. Me
talul Mangalia — CSS Tecuci.

seria A III-a: Poiana cîmpi- 
na — CSS Ploiești, Sp. Studen
țesc — Tractorul Brașov, Meta
lul Plopeni — Progresul Buc., 
Petrolul Ploiești — Gloria Bu
zău, Prahova Ploiești — CSS Sp. 
Studențesc, Steaua Buc. — Stea
ua Mlzil, ICIM Brașov — Spor
tul „30 Decembrie".

SERIA A IV-a: Dacia Pitești
— Flacăra Moreni, F.C. Olt — 
Victoria Buc., Dinamo Buc. — 
FC Argeș Pitești, CSS Alexan
dria — CS Tîrgoviște, Metalul 
Mija — CSS Electroaparataj 
Buc., Viitorul Pitești — Metalur
gistul Slatina. Victoria Giurgiu
— FCM caracal.

SERIA A V-a: Universitatea 
Craiova — Dacia Orăștie, CSS 

Craiova — Pandurii Tg. Jiu. Dro- 
beta Tr. Sv. — Chimia Rm. Vîl
cea, CSS Drăgășanl — Jiul Pe
troșani, Minerul Motru — AS 
Paroșeni, CSS Rm. Vîlcea — Vi
itorul Craiova, CSS Tg. Jiu — 
Electroputere Cv.

SERIA A Vi-a: Gloria Reșița
— CSS Strungul Arad, Viitorul 
Timișoara — Metalul Bocșa, Vi
itorul Huned. — Politeh. Timi
șoara, Viitorul Arad — CSS Ti
mișoara, UT Arad — Progresul 
Timișoara, CFR Timișoara — 
Corvinul Huned.. CSS Caran
sebeș — CSM Reșița.

SERIA A VII-a: ASA Tg. Mu
reș — Unirea A. lulia, CSS Bra- 
șovia — FC Inter Sibiu. Viitorul 
Tg. Mureș — CSS Odorheiul Sec., 
Avintul Reghin — FCM Brașov, 
CSS Sf. Gh. — Gaz Metan Me
diaș. Viitorul A. lulia — Viitorul 
Brașov, CSS Sibiu — Electro
mureș Tg. Mureș, Chimica Tîr- 
năvenl — CSS Tg. Mureș.

SERIA A Vin-a: Viitorul Ora
dea — Gloria Bistrița, CSS O- 
radea — „U“ Cluj-Napoca, Si- 
mared Baia Mare — Armătura 
Zalău, Foresta Bistrița — CSS 
Sighet, CSS Dej — Minerul Cav
nic, CSS Cluj-Napoca — F. C. 
Maramureș, Olimpia Satu Mare
— CSS Baia Mare, CSS Satu 
Mare — F.C. Bihor.

C - EDIȚIA 1988-1989
ransebeș — Minerul A., Unirea
S. M. — C.S.M. Vagonul, Unirea
T. — Strungul.
ETAPA A Xl-a (6 noiembrie)
Petrolul — A.S. Sînmartinul,

U. M. Timișoara — Minerul O., 
C.S.M. Lugoj — Energia Auto, 
Strungul — Minerul M.N., C.S.M. 
Vago-nul — Unirea T., C.S.M. Ca
ransebeș — Petrolul, Automeca
nica — Motorul. Minerul A. — 
C.F.R. Victoria..
ETAPA A XII-a (13 noiembrie)
Mineml M.N. — C.S.M. Vago

nul. Energia Auto — Strungul, Mi
nerul O. — C.S.M. Lugoj. A.S. 
Sînmartinul — U.M. Timișoara, 
Motorul — Petrolul, C.F.R. Vic
toria — Automecanica, Unirea 
S.M. — Minerul A., Unirea T. — 
C.S.M. Caransebeș.

ETAPA A XIII-a (20 noiembrie)
C.S.M. Lugoj — A.S. Sînmarti

nul. Petrolul — C.F.R. Victoria, 
U.M. Timișoara — Motorul. Strun
gul — Minerul O., C.S.M. Va
gonul — Energia Auto, C.S.M. 
Caransebeș — Minerul M.N., U- 
nirea S.M. — Unirea T., Minerul 
A. — Automecanica.
ETAPA A XlV-a (27 noiembrie)

C.F.R. Victoria — U.M. Timi
șoara, Minerul M.N. — Unirea 
S.M., Energia Auto — C.S.M. Ca
ransebeș, Minerul O. — C.S.M. 
Vagonul, A.S. Sînmartinul — 
Strun-e^l, Motorul — C.S.M. Lu
goj, Automecanica — Petrolul, 
Minerul A. — Unirea T.
ETAPA A XV-a (4 decembrie)
C.S.M. Vagonul — A.S. Sîn

martinul. Petrolul — Minerul A., 
U.M. Timișoara — Automecanica, 
C.S.M. Lugoj — C.F.R. Victoria, 
Strungul — Motorul, C.S.M. Ca
ransebeș — Minerul O., Unirea 
S.M. — Energia Auto, Unirea T. 
— Minerul M.N.



Campionatele Europene de rachetomodele

IA START, SPORTIVI DIN 8 TARI
mai des- 
oficial al

Doar două zile ne 
part pînă la startul 

mai prestigioase compe-celei
titii a acestui an la racheto- 
modele — Campionatele Euro
pene —. care se va desfășura 
De aerodromul Salcea, de lin
gă Suceava, al Aeroclubului 
„Șoimii Bucovinei". La această 
întrecere de mare anvergură, 
avînd înscrise în program, 
conform regulamentului Fede
rației Aeronautice Internațio
nale. concursuri la șapte clase 
(S 1 A și S 3 A 
modele
respectiv, do durată cu para
șuta. S 4 B — rachetoplanor cu 
aripă flexibilă. S 5 C. S 6 A și 
S 7 — rachetomodele machetă 
de altitudine^ de - durată cu 
strimer si machetă de navă 
cosmică. S 8 E — rachetopla
nor teleghidat prin radio) vor 
fi prezenți. alături de sportivii 
noștri. rachctomodelisti din 
alte șapte țări : Bulgaria. Ceho
slovacia. Iugoslavia, R.F. Ger
mania. Polonia. Spania si 
U.R.S.S. Lista înscrierilor evi
dențiază valoarea extrem de 
ridicată mai ales a reprezen
tanților Uniunii Sovietice. Bul
gariei si Cehoslovaciei, meda-

racheto-
de altitudine și,

TURUL
(Vrmare din pag. 1)

M. Romașcanu și VaL Constan
tinescu, ar fi acceptat o 
dare atit de prematură, 
mentul adevărului- avea 
petreacă după stingerea 
tei acțunl clnd K. Salih 
cia), Z. Lorincz (SeL sindicală 
A), OL Cel ca (România B) șl 
I. Gancea (Combinata Dina
mo-Steaua) atacă necruțător, 
cu numai 10 km înainte de so
sire. Avansul lor-față de plu
ton crește la 1 minut drept 
pentru care nimeni nu mai în
cearcă nimic. V. Mitrache, ne
mulțumit de această desprin
dere, pornește solitar .în urmă
rirea lor. La capătul unor e- 
forturi deosebite, care au smuls 
aplauzele sutelor de spectatori 
afla ți pe străzile Sibiului, el

eva- 
_Mo- 
să se 
aces- 
(Tur-

ANCA PĂTRĂȘCOIU
DIN NOU PERFORMERĂ

(Vrmare din pag. 1)

i’.e metri ai extenuantei curse, 
pe stelistul Eugen Nan, urmat 
de Hazotă (două titluri, ieri, la 
juniori, pentru băimărean) și 
Moldoveanu. în fine, un succes 
al cvartetului maramuieșean 
lâ, 4 X 200 m liber feminin și 
un record pentru fetele de 13 
ani — 9:15,44 — realizat de 
foarte tinerele înotătoare -din 
Suceava.

REZULTATE TEHNICE
Femin a, 200 m L î

ȚA DOBRESCU
2 :00 80 
Baia 
Lung 
Li via 
2 :05.82. 
Steagul ___ _
Carmen Roșioru (C.S.Ș.
2 :10.24 : 100 m Ș. : ANCA 
TRÂȘCCIU (Dinamo) 
Alexandrina Croitorii („____ _
1 :05.08. Andreea Sighiarto (B.M.) 
1:06.34 : iun. : Croitoru, Sighiar
to. Diana Ureche (C.S.M. ‘
Napoca) 1:08.89 : 200 m
NOEMI LUNG 2:39.61. 
Mari) (PloiestD 2:41.02. 
Miciea (Dinamo) 2:41,76 : 
Beatrice Coadă (Brăila) ‘ 
rec 13. ani. Carmen 
(B.M.) 2:47 65, Deti Maîgarth (Re
șița) 2:52,64.: 4X200 m L : 1.
C S.M.s Baia Mare (Pura. Pa- 
lencsar. Bodiu Lung) 8:30.95. Di
namo- 8:43.19. C.S.Ș. Brăila 8:49,36 . 
— cam*-, jun.

Masculin. 200 m L : ALEXAN
DRU MOLDOVEANU (C.S.Ș. —
Petrolul Ploiești) 1 :56.75. M. Sat- 
noianu (Brăila) 
let-- (DinAipc) ’ 
doveanu. 
(Brăila)’ 
Rițrs 
r i - 5 
1:0C 51 
easi o 
Br. * 
dear î 
2:33 47 
jun 
stanta' 
Mimes' 
GEN 
Hazat:-
16 -55.0;
vein
17 :08.3!

înt *ec 
Ic IO s’

Stela
Mare)

(B. M.)
Copariu 

Corina 
Roșu

LUMINI-
C.S.Ș. Reșița) 

fura (C.S.M.M.Ș.) 
2:01 25.- Noemi 

2 :02.48 : junioare : 
-------- Sibiu)

I (C.I. 
2 :08,66. 
Brăila) 

PA- 
1:02.35. 

(Brăila)

(C.s.ș.
Dumitru

Brașov)

Clui- 
Br. : 

Viorica 
Marina 

iun. : 
2:45.18 — 

Ciubotaru

1 :56.78. L. Voicu- 
:59 67 • 1un. : Mol- 

Satnoianu. T. irimia 
2:09.29 : 100 m S : MA- 

? CRISAN tc.s.ș; Hunedoa- 
59.84. E. Nicolescu (Ploiești) 
1 Satn -'ami 1:01.08 — ace- 
ordine ’a iuniori200 m 
uASZLO BAY (Crișul Ora- 

2:32.38. D .Drăculet (Steaua)
C Hazotă (B M.) 2:33 88 : 

Hazotă _i>,
2:3S.9O B.
2 *40.55 • '500 ... _ _ _ -

NAN (Steaua) 16 :30 48 C. 
3 16:32 ’fr Moldovrnnu
5 • iyn. : Hazotă,

Fl. Rogoian

Boncea (Con- 
•Janosi (Tîrgu 

m L: EU-

rile • continuă, de
17. 9.

Moldo- 
(B.M.)

la ore-

din 1984 
1987, dar 

purtătorilor culorilor noas- 
dlntre care loan Catargiu

la ..europenele" 
„mondialele" din TENISMANI ROMANI ÎN FINALE LA KATOWICE

PE SCURT • PE SCURT

VARȘOVIA, 29 (Agerpres). — 
în finala turneului internațional 
de tenis de la Katowice, Iosif 
Kriciko (U.R.S.S.) l-a întrecut 
cu 6—3. 2—6. 6—3 pe jucătorul 
român Mihai Vanță.

Proba de dubiu a revenit cu

plului sovietic 
brihidze — David 
care a dispus
CU ■ 6—4. 5—7. 6—4 de
rechea Adrian Marcu — 
van Itu.

Vladimir Ta- 
Kaciarava, 
în finală 

pe- 
Răz-

Atletism • Cu prilejul unul 
concurs desfășurat la Berlin, re
cordmana mondială Petra Fclke 
(R.D. Germană) a cîștigat proba 
de aruncare a suliței cu perfor
manța de 76.76 m.

CICLISM o Proba de fond din 
cadrul Campionatelor Mondiale, 
desfășurate la Renaix (Belgia), a 
revenit rutierului italian Mauri
zio Fondriest, înregistrat pe dis
tanta de 217,400 km cu timpul de 
7h02:il Pe locurile următoare s-au 
situat francezul Marțial Gayan't 
— Ia 27 s și spaniolul Juan Fer
nandez — la 41 s.

socia- 
aripă

pregătiri ale
C.J.E.F.S. și TURNEE DE HANDBAL

liati 
și la 
si a 
tre.
(vicecampion mondial anul tre
cut și cîstigător al Campiona
telor Europene la rachetomodel 
ca parașută). Petre Nicolae 
(aur la C.E. la rachetomodel 
machetă de altitudine). Ghcor- 
he Țutulea (locul I Ia ulti
mul concurs al tarilor 
liste la rachetoplan cu 
Rogallo).

Minuțioasele 
gazdelor —
C.S.T.A. din localitate — si ale 
federației de specialitate s-au 
încheiat de mult. Printre alte
le a fost stabilită componenta 
iuriului internațional : Otakar 
Saffek — Cehoslovacia (vice
președinte al C.I.A.M.—F.A.I.). 
Pavel Vlodarczik — Polonia si 
Mihai! Zanciu — România 
(ambii, membri ai C.I.A.M.— 
F.A.I.).

Azi. după sosirea nartici- 
pantilor si după predarea mo
toarelor pentru testare. va 
avea loc ședința tehnică. Mii- 
ne. verificări, antrenamente de 
zbor și festivitatea de deschidere.

loan NOVAC

STEAUA PE LOCUL III IN IUGOSLAVIA

HANDBAL a La Rostock s-a 
disputat cel d?-al doilea meci in
ternațional amical dintre selec
ționatele masculine ale R.D. Ger
mane și Suediei. Handbalist!! 
suedezi au obținut victoria cu 
scorul de 25—20 (15—10). In pri
mul joc victoria a revenit gazde
lor cu 21—17.

BELGRAD, 29 (Agerpres). — 
Turneul internațional masculin 
de handbal de la Bosanski Brod 
(Iugoslavia) a fost cîștigat de 
echipa Ț.S.K.A. Moscova, care 
a dispus în finală cu scorul de 
27—23 (13—10) de formația iu
goslavă Metaloplastika Sabat

în partida pentru locurile 
3—4, echipa Steaua București 
a întrecut cu scorul de 24—23 
(13—10) formația Borac Banja 
Luka (Iugoslavia).

La Oslo, s-a încheiat, cu pu- 
timp în urmă, Campionatul

CICLIST AL ROMÂNIEI
reușește, de unul 
un contratimp de 
să-și apere cu brio tricoul 
galben, cu care va ataca cea 
de a treia secvență a acesfcrt 
ediții a TuruluL

Clasament, etapa a doua : 1. 
K Salih (Turcia) 3h 30 JO. 2. 
L Gancea la 5 sec_, X Z. Lă- 
rinex la 9 sec.. 4. V. Mitrache, 
5. M. Orosz, 6. M. Romașcanu, 
toți la 10 sec.

Clasament general, indivi
dual : 1. V. Mitrache 7h 28*31, 
2. M. Romașcanu la 10 sec., 3. 
C. Nicolae la 19 sec.. 4. Al. Ion 
la 23 sec., 5. Val. Constanti
nescu la 36 sec., 6. K. Sa’ih

B

§

s

singur, du pi 
peste 5 km, 

brio

1. Roma- 
B 
la 
5. 
ia

la 42 sec.; echipe : 
nia A 22h 26:02, 2. România 
la 1273. 1 SeL sindicală A 
134, 4. Turcia la 1:49 .
Combinata Dinamo-Steaua 
134, 6. SeL Voința la

Astăzi are loc etapa 
Sibiu — Tirgu Mureș, 
care cuprinde multe _ 
fierbinți*, prevăzute de organi
zatori pentru dinamizarea eta- 

sprinturi la Copșa Mi :â 
eră estimativă de tre-

141.
a treia, 
126 km, 
.puncte

pei: 
(14,46, 
cere), Mediaș (15,97) și Tirnă- 
veni (15,49). precum și cătărări 
la Șura Mare (cat. B), Blăjel 
(cat.
jaru

A), Botorca (cat. C) și Ste- 
(cat. B).

W7/////////////////////G

UN LOC DE MUNCA
Turul a și decorat cei dinții kilometri, poposind de-acum la 

Sibiu. Cum drumul care se așterne inaintea caravanei e încă 
lung, ne vom abține de la pronosticuri. Vom spune însă că, și 
la această a 26-a ediție. Turul României se înfățișează ca o ade
vărată sărbătoare pe două roți, către care s-a îndreptat cu 
grăbire, parcă executind un ordin nerostit, întreaga suflare a 
ciclismului nostru. Dar „Mica Budă" a fost și, iată, a rămas 
mai mult decît atit, identiflcindu-se cu un loc de muncă dintre 
cele mai pilduitoare, unde fiecare este ceea ce poate și are ceea 
ce s-a străduit să aibă.

Plutonul muncește, desigur, cel mai tare. El e cu atit mal 
animat anul acesta, cu cit în mijlocul lui, dacă nu chiar în 
fruntea lui, a revenit (după o mai lungă absență) Mircea Ro- 
mașcanu, multiplu laureat al Turului și — după expresia „encicol- 
pediei vii" care e arbitrul internațional Octavian Amza — „cel 
mai complet alergător din istoria ciclismului românesc". Numai 
că Romașcanu a împlinit 35 de ani, el avind de înfruntat asaltul 
nerăbdător și iconoclast al celor mai tineri, cu Constantinescu 
și Mitrache ca purtători de cuvînt, această luptă care e a 
generațiilor șl, deopotrivă, a orgoliilor conferind 
și dramatism.

Se muncește insă, serios, și dincolo de pluton, 
ravană, cu arbitri, cronometrori, sțarteri, șoferi 
du-se ca „Mica Buclă" 1988 să însemne o reușită_______
punct de vedere organizatoric, tn caravani, „promoțiile‘ ___
amestecate, de la octogenarul Gheorghe Stănciugel, -decanul de 
vtrstă al ediției in curs, la Nicolae Vasilescu, învingătorul Tu
rului 1953, precum și la toți ceilalți, Nicolae Voicu sau Dan 
Marin, Martie Ștefănescu sau Ion Vasile Dobrescu, Ion Stoica 
sau Constantin Ciocan, Nicolae Grigore sau Ion Ardeleana etc., 
etc., trecutul și. in același timp, prezentul ciclismului nostru 
Iată de ce, înainte de a fi o poveste despre biciclete, Turul 
României e, ca totdeauna, o poveste despre oameni. Oameni 
minunați, „vînduțl" trup și suflet, ba încă pe viață, unui sport 
despre care ei înșiși ar fi gata să jure, pasionați și statornici, 
că e cel mai bărbătesc și mai neînduplecat dintre toate. Turul 
abia început e încă o dovadă.

cursei farmec

o întreagă ca
ste., străduin- 
deplină șl. din 

-------- !“ sini
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DUPĂ CE. DE LUPTE LIBERE (tineret)
(Urmare din î)

tore, iar unii dintre adversarii 
mei sînt în declin“.

Printre mulții concurenți la 
întrecerile de la Walbrzych, s-a 
numărat și Dănuț Profit, câști
gătorul medaliei de bronz la 
categoria 62 kg. • Cum a fost. 
Dane ? • Mai greu decît mă 
așteptam, la o categorie supe
rioară de greutate. La început. 
I-am depășit, la limită (3—2) pe 
R. Marcus (Ungaria). După un 
tur liber, ni-am simțit mai si
gur pe posibilitățile mele si 
1-am învins detașat (17—0) pe 
italianul Girolamo. Am pierdut 
însă locul I în serie Ia C. Ra- 
șidov (U.R.S.S ), 
decisiv 
bronz, 
înfr-un 
bulgarul 
l-am întrecut clar si pc FI. B 
noft (R.F.G.).

Celălalt medaliat cu bror.z. 
constânțeanul Constantin Cor 
duneanu, copleșit de emoție la 
cei 17 ani ai săi. ne-a spus :

iar în meci 
pentru medalia de 

după ce îj depășisem, 
meci spectaculos, pe 
Rosen Vasilev (15—2).

„Este prima mare competiție Ia 
care am participat. Sînt bucu- 
ros că am reușit să urc pe pn. 
diurnul de premiere. Nu știu ce 
să vă mai spun.’,'.".

Antrenorul federal Ion Crîs- 
nic, cel care t-a însoțit pe spor
tivi la locul de desfășurare a 
întrecerilor, s-a declarat satis
făcut de evoluțiile tinerilor 
noștri reprezentanți la Campio
natele Europene, remareînd 
faptul că pregătirea asigurată 
de antrenorii Nicolae Pavel, 
Petre Coman și Gheorghe Urian 
a fost bună. „îmi pare rău că 
de daia 
sorți nu 
Sportivii 
serii, la 
cu cei mai buni adversari, so.

• vieticii și bulgarii. Petrișor Cru- 
ce»nu (100 kg). de la care 
așteptam mai mult, s a clasat

- numai pe tocul 4 Ceilalți lup
tători români au ocupat urmă, 
toareie 
(68 kg 
(90 kg) 
lor, iai 
s-a siti

aceasta tragerile Ia 
ne-au fost favorabile 

noștri au căzut în 
sase categorii, numai

a.nu

locuri ' .Endre Elekpș 
și Alexandru Koteles 

locurile 5 Ia categoriile
Nicolae .Ghiță (82 kg)

•
Un .
Internațional feminin de hand
bal al Norvegiei, la start fiind 
prezente, alături de formația 
țârii gazdă, echipele României, 
P.D. Germane, Suediei, S.U.A. 
și Bulgariei.

Handbalistele noastre au ob
ținut următoarele rezultate: 
22—25 cu R.D. Germană, 19—18 
cu Suedia. 19—22 cu S.U^A., 
18—23 cu Norvegia și 30—26 cu 
Bulgaria. Printre cele mai e- 
ficace jucătoare din echipa 
noastră : Edit Torok, 14 goluri 
înscrise. Lidia Butnârașu. 13 g. 
Reamintim că dintre echipele 
participante la turneu, cele ale 
Norvegiei și S.U.A. sînt califi
cate pentru turneul final al 
J.O. din această toamnă. Clasa
mentul final : 1. Norvegia 9 p, 
2. R.D. Germană 8 p, 3. S.U.A. 
7 p. 4. România 4 p, 5. Bulga
ria 2 p, 6. Suedia 0 p.

HOCHEI PE GHEATA 
cadrul competiției ' ' 
pentru 
Sport", ___________ . _
Kosice-a întrecut eu 11—2 (4—0. 
3—2. 4—0> formația finlandeză
Lapperanla, iar Aripile Sovietelor 
Moscova a dispus cu 3—2 (0—0. 
1—1. 2—1) de Sokol Kiev.

_ In
internaționale 

cupa ziarului „Soviețski 
echipa cehoslovacă VSJ

TENIS o In turneul de la Je
richo (SUA) s-au desfășurat În
trecerile semifinale. înregistrîn- 
du-se două mari surprize. Astfel, 
francezul Yannich Noah l-a în
trecut ^e -ehoslovacul Ivan Lendl 
cu 6—3, S—2. iar tînărul ameri
can Andre Agassi I-a învins pe 
vest-germanul Boris Becker cu 
7—6. 6—3. • La Mahwah. compe
tiție feminină : Steffi Graf — 
Helena Sukova 6—1, 6—1, Nathalie 
Tailziat — Katarina Maleeva 6—4. 
6—3.

VOLEI. • in prima zi a com
petiției internaționale masculine 
de La Montpellier (Franța), selec
ționata Bulgariei a întrecut cu 
3—1 (15—11. 8—15, 15—10. 15—8).
formația Suediei, iar reprezenta
tiva Franței a învins cu 3—2 (15— 
11. 14—16. 10—15. 15—7. 15—5). echi
pa Italiei.

campionatele iidționalf.început de drum

Belgia: SPECTACOL, EFICACITATE, CALITATE
Zăbovim astăzi asupra campio

natului belgian. în primul rînd 
pentru că este o întrecere inte
resantă, 
sezonul trecut 
puncte de F.C. Bruges, campioa
na), dar nu s-a sfiit să cîștige 
Cupa Cupelor într-o manieră en
tuziasmări tă. Anderlecht a sosit 
pe locul 4. deși în ultimii ani a 
Interpretat roluri de prim-plan în 
C.C.E., unde a ajuns grație celor 
3 . titluri naționale consecutive, 
cucerite între 1985 și 1987. Să 
semnalăm și faptul că jocurile au 
— apreciază comentatorii — un 
nivel calitativ ridicat, datorat (și) 
numeroaselor achiziții de jucătotfi 
străinL astăzi figurînd în liste 
Claessen. Radanovici. Jankovici, 
Gellenkirhen, Ugarte, Bosman, 
Erwin Koeman printre alții. în 
fine, ca o curiozitate. 6 formații 
de club vor evolua în cupele eu
ropene. ediția 1988/89, Bruges în 
C-l. Malines (deținătoarea trofeu
lui) și Anderlecht (in virtutea ul
timei competiții naționale cîști- 
gate), în C-2, Anvers, Li&ge și 
Wareggem în C-3. Un „dosar” 
voluminos și. credem, convingă
tor. care recomandă atenției iu
bitorului de fotbal această între
cere începută la 14 august. în- 
cheindu-și turul Ia 4 decembrie 
și toate partidele la 13 mal 1989.

De pe ce poziții s-a plecat în 
noul campionat ? Malines l-a păs
trat (în ciuda cîntecelor ademeni
toare de sirenă alo unor cluburi cu 
firmă din Europa). pe toti stîlpii 
succesului din Cupa Cupelor. 
Prend’homme, Ohana, Den Boer, 
E. Koeman, cărora le-a adăugat

F.C. Malines a încheiat
pe locul 3 (la 4

★

două tiner' speranțe belgiene, 
Wilmots și Versavel. Bazat pe un 
efec ;v care șl-a demonstrat soli
ditatea. dar și pe o psihologie de 
învingător caracteristică, tînărul 
specialist De Moos și-a redeclavat 
intențiile ultraofensive, afirm inc! 
că : „...în noul sezon vom juca 
cu 4 ata^antl în teren chiar și in 
deplasare“. ceea ce e un lux pe 
care nu și-l pot permite mulți.

F.C. Bruges, campionii en titre, 
îșl mențin rolul d* purtător cla
sic de drapel al fotbalului bel
gian, Ei n-au făcut transferuri 
senzaționale șl. încrezători în jo
cul lor,apreciat drept cel mai spec
taculos din campionat, atacă S 
fronturi, C.C.E., Cupa Belgiei și 
campionatul național.

Anderlecht. în căutarea timpu
lui pierdut. duDă un an în care 
a făcut eforturi uriașe pentru 
a-și pune la nunct o bază ma
terială precară în raport cu sta
tutul său „european", ă apelat la 
un conducător de joc pe măsură 
intențiilor nedisimulate. Jankovici 
e numele său si vine de la Real 
Mad :d. așa că Anderlecht ră- 
mîne... Anderlecht ! Anunțînd 
numele retrogradatelor — La Gan- 
toise și It.J. Bruxelles — pe al 
nou-promovatelor — Lierse șl 
R.C. Malines — și că o nouă pre
zentă - R.C. Gcnk -- este ur
marea fuzionării lui Winterslag 
cu Wațerschei. să urmărim, în 
continuare, o întrecere care pare, 
din plecare, cel puțin la țeb de 
interesantă ca și cele precedente.

Radu TlMOFTE

★ ★

• O NOUĂ VICTORIE OBTINUTÂ DE SPARTA PRAGA • 
BAYERN MUNCHEN, CU UN MECI MAI PUTIN, PE PRIMUL LOC 

• DERBY-UL ~~ ‘ ----------------

SPARTA PRAGA continuă seria 
victoriilor. După 4 etape ea a 
rămas neînvinsă și continuă să 
conducă în clasament cu 7 p. 
fiind urmată de Vitkovice și Os
trava, cu cîfe 5 p. Rezultate : 
Sparta Praea — Slovan. Bratisla
va 5—3. Inter Bratislava — Dukla 
Praga 3—2, Trnava — Dunajska 
Streda 2—0. Banska Bystrica — 
Bohemians Praga 3—1. Cheb — 
Hradec Kralove 2—0. Olomouc — 
Vitkovice 1—1. Ostrava — Plsen 
3—1.

ÎN R.F. GERMANIA, a avut 10C 
etapa a 5-a. De notat că nici un 
meci nu s-a /ncheiat cu victoria 
oaspeților; Echipa nou* promova
tă St. Pauli Hamburg a întrecut 
cunoscuta formație’ V.f.B. Stutt
gart. cu 2—1. Pe primul loc în 
clasament a ’trecut Bayern Mun
chen. care a lispus de F.C. Kai
serslautern; cu 5—1. Alte rezul
tate : Bayer Uerdingen — Ein
tracht Frankfurt 4—1. F.C. Koln 
— Karlsruhe 6—1, Stuttgarter Ki
ckers — Hamburger S.V. 2—0. 
Hahovra — Bayer Leverkusen
2— 2. Borussi Dortmund — Bo
russia Monchengiadbach 0—0. 
t? c. Nurnberg — V.f.L. Bochum
3— 1. Mannheim — Werder Brc-

DE LA GLASGOW

men 1—1. Pe primele locuri 
Bayern Munchen 7 p. (4 j) 
Koln 7 p. Bayer Uerdingen 7 p.. 
Karlsruhe 7 o (toate din 5 jocuri).

ÎN ETAPA a 3ra din campio
natul scoțian s-a desfășurat par
tida derby dintre Glasgow Ran
gers și Celtic (campioana ?n 
titre). Meciul a luat -
victori*' caiego ’ică ă 
Rangers : 5—1 ! Alte
Dundee Uni+>d — Aberdeen 
Hamilton 
bern’ n - ____  _ ____ ______ _
— F.C. Dundee 0—0. în clasament, 
ne primele locuri se află Glasgow 
Rangers și Dundee United, eu 
cite 5 p. urmate de Hibernian, 
cu 4 p.

echipa . St. -Polten nou pro
movată. se. remarcă în campio
natul austriac tn etapa, a 
ea a cîștîgăț. în deplasare 
Wiener Sportclub : 4—2 !
rezistat: : L.A.S.K. — Admira 
Wacker 0—2. . Austria -Klagenfurt
— Vienna 2—2... î ' ' 
Sturm Graz 3—1. 
Rapid Viena 3- 1:.
— F.C. Tirol 0—5 !• 
locuri în ■‘lasament :

'!3 p.. urmată
Austria Viena.

F.C.

sfîrșit cu 
formației 

rezultate : 
_ -2 

- Motherwell 1—o. Hi- 
■Hearts 0—0. St. Mirren

s-a. 
cu 

Alte

d..

A ustria Vi en a — 
. Grazer A.K. -*• 
■ Vorwărts Steyr

Pe • primele
St. Polfcn 

de F.C. Tirol și 
cu cî'e
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