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Turul ciclist al României, etapa a treia

UN VERITABIL SPECTACOL SPORTIV
Decanul de vîrstă al competiției. Mircca Domașcanu, învingător la llrgu 'iureș

Iii ziua a treia a Campionatelor Naționale de inot

ALTE DISPUTE PASIONANTE, 
NOI PERFORMANȚE VALOROASE

TÎRGU MUREȘ, 30 (prin te
lefon). Hotărit lucru, timpul 
{ine cu ciclismul I Și în cea de 
a treia etapă a Turului Româ
niei, Sibiu — Mediaș — Tîrgu 
Mureș (126 km), vremea a fost 
frumoasă, prielnică utjui rulaj 
în forță, impus de 4 cățărări, 
între care una de categoria A, 
la Blăjel și de 3 sprinturi, a- 
devărate puncte de atracție, 
cărora li s-a adăugat, firește, 
sprintul final, de ia Tg. Mureș. 
Profilul divers, cu numeroase 
urcușuri și văi largi, apte să 
ofere numeroase posibilități de 
hărțuială, dar și de evadări, a 
răsfirat plutonul, înșirîndu-1 a- 
deseori pe distanțe de 2—3 km. 
De fiecare dată insă, ca prin 
minune, plutonul se refăcea și 
o lua, ca să zicem așa, de la 
capăt.

Dar să revedem, pe scurt, 
filmul etapei. S-a plecat „ca 
din pușcă“, ritmul fiind impus 
de cățărători care, la primul 
examen, cel de la Șura Mare, 
au trecut în următoarea or- 
dine : N. Aldulcâ, Val. Con- 
stantinescu, S. Forev, M. O- 
rosz. Consemnăm și primaten- 
tativă de evadare a lui S. O- 
prescu, oprită insă de bariera 
dintre Slimnic și Șura Mare. 
Plutonul sosește după circa 
15—20 de secunde, așa că ă- 
vansul lui S. Oprescu este a- 
nulat. Peste numai cîteva mi
nute, un grup masiv, cuprin- 
zînd sportivi din mai toate e- 
chipele, își încearcă șansele. 
Se rulează cu circa 42 km/h. 
Sprintul de la Copșa Mică este 
cîștigat de Gh. Lăutarii, urmat 
de V. Mitrachc și V. Pavel, 
care fac parte, evident, din*

Fruntașii plutonului, după sprintul de la Căciulata, cîștigat de 
C. Nicolae Foto : Aurel D. NEAGU

grupul fugarilor. Distanța din
tre aceștia și pluton crește la 
Circa 50 de secunde, drept 
pentru care primii de la sprin
tul următor, cel de La Me
diaș, vor fi : M. Orosz, M. 
Romașcanu, V. Pavel. între 
timp însă, plutonul se orga
nizează, mărește „strocul“ și, 
după eforturi prelungite, face 
joncțiunea cu fugarii. A fost 
un spectacol superb, o luptă 
dramatică, tăioasă, o confrun
tare care atinge punctul cul
minant de-a lungul cățărării 
de la Blăjel, cea mai grea În
cercare de pînă acum a Turu
lui. Plutonul este pur și sim
plu descompus. Primii care au 
trecut de punctul maxim al 
cățărării : Val. Constantinescu,

S. Forev, M. Romașcanu, V. 
Mitrache, R. Raffuzzi. Se ru
lează în continuare cuz aplomh, 
hărțuiala este permanentă, În
drăcită, fără nici un moment 
de respiro. Este atacată căță- 
rarea de la Botoreca, pe care 
o trec, in ordine . M. Orosz, S. 
Forev, V. Mitrachc. Peste 
numai 9 km asistăm la sprin
tul de la Tîrnăveni, cîștigat de 
M. Orosz, secondat de M. Ro
mașcanu și S. Anton. Ultimul

Victor NIȚĂ
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In preajma începerii unei nai.

Astăzi, ultimele întreceri.
Șl cea de a treia reuniune a 

finalelor Campionatelor Națio
nale de înot a început sub bu
ne auspicii. Cursa Inaugurală 
de ieri a adu;, in Bazinul „23 
August", umăr lingă umăr — 
culoarele 4 și 5 — două dintre 
marile performere ale natației 
românești. băimărencele Ste
la Pura si Noemi Lung. Un 
..duel" care promite oricînd, iar 
ieri nu altfel au stat lucrurile. 
Stela a luat un start lansat, 
vrînd să lămurească cit mai 
iute lucrurile pe cei 400 dc 
metri ai probei. Dar. întocmai 
ca la Strasbourg, la ..europene
le" de anul trecut, Noemi nu 
s-a dat bătută pină în final : 
infim avantaj pentru Pura la 
100 m. aproape insesizabil spo
rit pe următoarele două lun
gimi, situație neschimbată pir.ă 
Ia sosire. Oprind cronometrele 
la 4:10,60. Stela Pura devine a 
șasea performeră mondială a 
anului, în vreme ce Noemi 
Lung este a opta, cu 4:11.22. 
Să mai notăm ță podiumul se
nioarelor a fost unul maramu. 
reșan, a treia clasîndu-se Car- 
men Rodiu, in cursa similară a 
băieților, in schimb, dacă vom

„RUNDA' A lll-a IN CAMPIONATUL DE RUSBY
Astăzi, o nouă etapă în cam

pionatul de rugby, a treia în 
decurs de o săptăniînă (prea 
mare efortul fizic solicitat spor
tivilor la început de sezon !). 
întregul „podium" al ediției 
trecute a întrecerii joacă în de
plasare. Astfel, Steaua, campi
oana en titre, va evolua în Va
lea Jiului, acolo unde, de re
gulă, Știința este greu de în
trecut. Știința CEMIN Baia 
Mare se duce la Iași, pentru 
a testa posibilitățile actuale ale 
Politehnicii locale, iar Dinamo 
va căuta să scape cu fața cu
rată de la Timișoara, unde U- 
niversitatea este datoare cu o... 
reabilitare. In Capitală, un sin
gur meci, dar bun : Grivița 
Roșie — Contactoare Buzău, 
două echipe cu posibilități certe 
de a furniza un joc frumos.

ÎNTRECEREA TREBUIE SĂ CONTRIBUIE

in probe de mare atracție
da campionului (Al. Moldovca- 
nu) ce i se cuvine oricărui Iau. 
reat. nu putem să nu menționăm 
că timpul său, 4:11,16, l-ar fi- 
adus în întrecere doar pentru 
poziția secundă. .. la fete.

Cel dinții record de seniori 
al actualei ediții l-a realizat 
brăileanul Marian Satnoîanu — 
1:08,24, la 100 m bras, mai ra
pid ieri decît cunoscuții spe
cialiști ar procedeului. Proba 
feminină revenind ploieșten- 
cei Tamara Costache — in 
ciuda eforturilor vizibile ale 
Marinei Miclea — campioana 
lumii și a Europei anunțind 
pentru astăzi o evoluție de 
inalt nivel la 50 m liber, spe
cialitatea sa recunoscută pre
tutindeni.

100 m fluture avea să mai a- 
ducă o dovadă (dacă mai era 
nevoie. ..) în privința resurselor 
puțin obișnuite ale Stelei Pura. 
Trecuseră numai cîteva zeci 
de secunde de Ia izbînda sa pe 
400 liber, avea adversare va. 
loroase — în primul rind pe

Geo RAEȚCHI
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Programul complet al etapei 
și arbitrii :

GRIVIȚA ROSIE — CON
TACTOARE BUZĂU, teren 
Parcul Copilului, ora 17.30, C. 
Stanca (Constanța) ; FARUL 
CONSTANȚA — TC IND. CON. 
STANȚA, teren Farul, ora 9,30, 
N. Chiciu (București) ; UNI
VERSITATEA ELTIM TIMI
ȘOARA — DINAMO, teren 1 
Mai II, ora 17, Gh. Hustiu 
(București) ; POLITEHNICA 
IAȘI — ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE, teren Tineretului, ora 
17, M. Galanda (București) ; 
ȘTIINȚA PETROȘANI ' — 
STEAUA, teren Știința, ora 17, 
G. Petrescu (București) ; CSM 
SIBIU — RULMENTUL BÎR- 
LAD, teren Valea Aurie, ora 
10, Al. Pavlovici (București).

Punct linii! in „Mânușa Litoralului-* la boi ediții a Diviziei A de handbal LA REVENIREA IN ELITA MONDIALĂ
CÎȘTIGATORII AU

IN URMA UNOR
CONSTANȚA, 30 (prin tele

fon), O numeroasă asistență a 
urmărit, marți seara întrecerile 
finale ale celei de a XVII-a 
ediții a turneului internațional 
de box „Mănușa Litoralului". 
Primii care au urcat în ring 
au fost, ca întotdeauna, pugi- 
liștii de la categoria semimus- 
că. Cel doi bucureșteni, Valen
tin Barbu (Metalul) și Marian 
Ciocioiu (Rapid), nu au arătat 
nimic deosebit, dar Barbu, cu 
alonjă, a lovit mai precis și a 
intrat în posesia trofeului. Mult 
mai aprigă a fost finala „muș-

Astăzi, in Divizia A de fotbal ETAPĂ A „EUROPENELOR"
• Oțelul, reintăritmoralmente după egalul de la Tirgu Mureș, va repeta pentru manșa I cu 
Juventus Torino • Pe malul mani, o nou promovată in vervă de joc primește replica unei echipe 
care nu mai are nevoie de recomandări • Suporterii Victoriei așteaptă prima... victorie • 

O atractivă dispută (tactică) Mateianu - Lucescu la Oradea
v//////////////////Wj PROGRAMUL Șl ARBITRII
| MECIURILOR DE AZI |

Galați : OȚELUL — F.C.M. BRAȘOV
(C. corocan — Reșița ; N. Dineseu — Rm. vîlcea si V. 
Alexandru — București)
Constanța : F.C. FARUL
(I. Velea — Craiova ; I. Igna
— Ploiești)
București : __
(Cr. Teodorescu — Buzău ; S. Necșulescu — Tîrgovlște și 
I. Niculitov — Focșani)

Stadionul Victoria, din incinta complexului .Dinamp
Hradea : F.C. BIHOR - DINAMO
(i. Coț — Ploiești : V. Curt — Constanta și I. Moise — 
Buzău)

- STEAUA
— Timișoara și Fl. Popescu

VICTORIA - CORVINUL

Toate intîlnirile vor începe la ora 18.
Celelalte cinci partide ale etapei a lll-a vor avea 

loc, așa cum s-a anunțat, duminică 4 septembrie, cu 
începere de la ora 17.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 2 2 0 0 6—2 4

2—3. Steaua 2 2 0 0 6—3 4
Corvinul 2 2 0 0 5—2 4

4. F.C. Farul 2 1 1 0 3—0 3
5. F. C. Bihor 2 1 1 0 2—0 3

6—7. F. C. Inter 2 1 1 0 2—1 3
„U“ Cluj-Napoca 2 1 1 0 1—0 3

8. Sportul Stud. 2 1 0 1 4—2 2
9. F. C. Argeș 2 1 0 1 2—2 2

10. F. C. Olt 2 0 2 0 0—0 2
11—12. F.C.M. Brașov 2 0 1 1 2—3 1

Oțelul 2 0 1 1 1—2 1
13—14. Victoria 2 0 1 1 1—3 1

Flacăra 2 0 1 1 1—3 1
15—16. Rapid 2 0 1 1 0—3 1

A.S.A. Tg. Mureș 2 0 1 1 1—4 1
17. Univ. Craiova 2 0 0 2 1—4 0
18. S. C. Bacău 2 0 0 2 3—7 0

s

FOST DESEMNAȚI 
PARTIDE APRIGE
telcr" Liviu Elceanu (Gloria 
Tg. Jiu) și Aurel Fieraru 
(Steaua), în care cei doi com
batanți și-au expediat reciproc 
zeci de lovituri. După două re
prize era foarte greu de ales 
cîștigătorul. în ultimul rund, 
un croșeu de stingă al lui El
ceanu și -a atins ținta și Fie
raru a fost numărat. Cu aceas
tă reușită, sportivul din Tg. 
Jiu i-a convins pe toți cei cinci

Paul IOVAN
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Unul dintre jocurile sportive 
cu mare audiență în riadul ti
nerilor, al iubitorilor sportului 
în general — handbalul — a 
obținut, cu ani în Urmă, exce
lente rezultate pe plan mon
dial, oferind nu numai satis
facții, dar și speranțe într-o 
continuă ascensiune. S-a întim- 
plat insă ca, în loc să-și păs
treze locul ocupat cu atîta tru
dă în ierarhia mondială, hand
balul să regreseze, echipele re
prezentative ale țării noastre 
(masculine, mai ales) situîn. 
du-se — de regulă — în a doua 
jumătate a clasamentelor în 
marile întreceri internaționale 
oficiale.

Amintim toate acestea la în
ceputul unei noi ediții (a 
XXXI-a) a Campionatelor Divi
ziei A (masculin și feminin), 
precizînd că ea trebuie să con- 

tribute la redresarea mult aș
teptată a handbalului românesc. 
Pentru că, așa cum se prec- 
zează și în Programul de mă- 
sur, cil privire la îmbunătăți
rea activității în domeniul jocu
rilor -sportive în perioada 1988— 
1995, adoptat de C.N.E.F.S., 
sînt asigurate toate condițiile 
pentru obținerea unor rezultate 
internaționale superioare, pen
tru aceasta, este .necesar să fie 
integral valorificat potențialul 
tehnic, uman și material, lichi
date deficiențele de natură or
ganizatorică. aplicate întocmai 
normele privind desfășurarea 
selecției și pregătirii, intensifi
cat procesul de educație a spor
tivilor și respectată desfășura
rea normală a activității com- 
petițiorvale.

Rcferindu-ne la campionatele 
primei divizii (avînd prima e- 
tapâ miine), atît cel masculin, 
cit și cel feminin trebuie sub
ordonate obiectivului primor
dial al handbalului românesc : 
participarea, cu nivel compe- 
tit'v corespunzător, la Campio. 
natele Mondiale grupa B (fe
bruarie, anu’ viitor — băieți.

ORAȘUL DE LA COTA 2000
Dacă în acea toridă zi de au

gust s-ar fi petrecut o minune 
prin Bușteni, șț vreun peșt șor 
fermecat, sau alt personaj din 
basme, mi-ar fi cerut să ex
prim o dorință care să fie în
deplinită pe loc, aș fi spus fără 
să stau pe gînduri : „Cel mai 
mult mi-aș dori să mă număr 
printre primii 10—20, și nu 
printre primii 400 în clasamen
tul A.T.C., cum stau lucrurile 
acum". Clasamentul A.T.C., adi
că al celor, așteptînd tele-ca. 
bina, fusese întocmit în glumă, 
dar ne arăta la modul cel mai 
serios că mai avem de așteptat 
3—4 ore bune pînă să putem 
urca spre Babele. N-a apărut 
însă nici un peștișpr, așa că am 
avut timp berechet să aflăm, de 
la unul, de lâ altul, ce s-a mai 

și decembrie — fete) în vede
rea revenirii în grupa valorică 
A. în al doilea rînd, să se țină 
seama de faptul că, participînd 
cu șapte echipe la apropiata 
ediție a cupelor europene inter- 
cluburi (Steaua, Dinamo Bucu
rești, Minaur Baia Mare, Poli
tehnica Timișoara. precum și 
Mureșul Tg. Mureș. Știința Ba
cău și Chimistul Rm. Vîlcea), 
formațiilor respective le revine 
obligația unor prestații la ni
vel corespunzător, în compania 
unor adversari de certă valoa. 
re internațională. în vederea 
calificării în fazele superioare 
ale C.C.E. Cupe; Cupelor și 
Cupei I.H.F. Există exemple 
cînd sportivi activi în loturile 
reprezentative sînt ținuți ca 
rezerve sau joacă puțin în e- 
chipele lor de club, ceea ce, 
cum s-a ți văzut — chiar la 
recentele Campionate Balcani
ce de tineret —, nu rămîne fără 
urmări negative în evoluția lor

fon GAVRILESCU
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amenajat, pe la care cabană, 
ce traseu e practicabil și care 
nu, ce priveliște merită investi
ția cîtorva ore de mers la pas. 
Și am mai avut vreme să 
stăm de vorbă cu Ion lordai he, 
șeful stației de transport pe 
cablu Bușteni : „Ne aflăm in

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. 2-3)



Inctllnd de azi. I« Sala floreasca’ din Cantata

CUPA ROMÂNIEI Șl ULTIMA ETAPĂ 
A DIVIZIILOR NAȚIONALE LA SCRIAM

Ultima apariție a scrimerilor, 
inaintea dificilului examen pe 
care îl reprezintă, întotdeauna, 
în viața oricărui sportiv. Jocu
rile Olimpice, va avea icc (tu 
începere de 3zi) tn Sala Ho
rească din Capitală. Aceasta' va 
găzdui Întrecerile Cupei Româ
niei (individuale) și etapa a 
treia {ultima) a Diviziilor na. 
țîonale, prilej cu care vor fi 
cunoscute echipele campioane. 
Concursurile se vor desfășura 
în două etape, trei arme Inche-

indu-și disputa duminică — 
spada’ feminină, floreta mascu
lină Și floreta feminină, altele 
două, sabla ți spada masculină, 
urmind a se disputa săptămina 
viitoare. Toate reuniunile vor 
începe la ora 8. acestea deru- 
ILndu-se (cu excepția spadei fe
minine, care are numai Între
ceri individuale) pe durata a 
două Tile O invitație, așadar, 
la scrimă, pentru zilele urmă
toare..

ACTUAIIIÂȚI DIN ȘAH
• Intră 5—2l septembrie. Pre

dealul va fi gazda finalelor Cam
pionatelor Republicane individuale 
(masculin feminin) pentru se
niori. întrecerile se vor desfășu
ra la Complexul ..Corabia* (B) 
și vila „Orizont4* (F), care sînt 
gata pregătite pentru aceste mo
mente de vîrf ale activității noas
tre șahiste.
• La Cluj-Napoca se apropie 

de sfîrsit întrecerile celei de-a 
IlI-a ediții a „Cupei Electrome
ter*. competiție ia care iau part? 
122 de șahiști. Printre ei. un 
maestru internațional și 3 maeș
tri F.I.D.x^ După 9 runde con
duce B. Takacs (Metalul Bucu
rești) ch 7.5 puncte. H urmează 
— cu 7 p, la egalitate, 4 jucători: 
L. Olteanu, Ad. Bach (Oțelul Ga
lați). I. Oișan (Calcula to rul 
București) ș. 1. Glodeanu (Litoral 
Mangalia).

In întrecerea feminină, pe pri
mul loc se află Criauna VW 
(CSM Electrometal Cluj-Napoca) 
cu 6 p, urmată de Ildifco Mine seu 
(Mecanică Fină București) și Iri
na Candea) (Universitatea Bucu
rești) cu oîte 5,5 p.
• Asociația sportivă CENTRO- 

COOP organizează, în perioada 
5—18 septembrie la Eforie Nord» 
prima ediție a Festivalului inter
național de șah și jocuri logice. 
Festivalul organizat în colabora

re eu RECOOP București va fi 
dotat cu „Marele trofeu Cesxro- 
coop*. Sînt prevăzute trei concur
suri internaționale, sistem elve
țian. La care pot participa toți 
amatori1 de șah. indiferent de ca
tegoria de clasificare, vârstă sau 
sex
• Triunghiularul de juniori 

România — Bulgaria — Polonia, 
de la Vama se va desfășura la
tre 5—9 septembrie. Pnr.tre ju
cătorii noșuri participant! la ..tri
unghiular* se vor Daniei Pa
pes cu, recent eiștigător al Tur
neului Internațional de sah al 
României Gcnuana voinescu, 
Ruxandra Ienâtescu. Ioana Mo
rari u ș' Xndreta Sasu-Ducșoară.
• Clubul Central de Sah or

ganizează cursuri de inițiere, în
cepând cu data de 1 octombrie, 
la sediul său din str. Oțetarl 2. 
Pentru relații, tel. 16.21.88. înscrie
rile. pînă la 25 septembrie.
• Clubul sportiv Steagul Roșu 

Brașov organizează in perioada 
1—11 septembrie un turneu „open* 
(a doua ediți?) la care sîm in
vitați să participe șahiști și șa
histe din toată țara. Concursul 
dotat cu „Cupa Steagul Ro
șu”, se desfășoară sub egida 
,,Daciadei“ șl se înscrie pe linia 
frumoaselor tradiții brașovene, 
oraș unde șahul se bucură de o 
largă popularitate.

AOENDA (OMPET1TIONALĂ TilPISH-ALPlNiSH
In zilele de 1. 2 și 3 septembrie, la Avrig, în județul Sibiu, 

mal exact în zona cabanei Poiana Neamțului, va avea loc cea 
de-a XV-a ediție a concursului de turism sportiv „ștafeta mun
ților* • La Moneasa. între 8—3 septembrie, se va desfășură 
finala „Cupei Voința* la orientare sportiv* « campionatele 
Naționale ale aceleiași discipline, etapa de vară, sfcit progra
mate pentru perioada 6—8 septembrie, în împrejurimile stație nil 
So vata • La Votaeasa. județul VQcea. între t— '-0 septembrie, 
se va derula faza finală a întrecerii „Amicii drumeției- • 
Campionatele Naționale de alpinism, coardă dublă, sînt orga
nizata In împrejurimile localității Herculane. In perioada 17—24 
septembrie.

ACȚIUNE DE SELECȚIE PENTRU GIMNASTICĂ 
LA C.S.S. „CETATE* DEVA

g Clubul Sportiv școlar „Cetate* din Deva organizează, duml- 
R sică 4 septembrie, o acțiune de selecție pentru recrutarea de 
R fetite cu aptitudini pentru gimnastică sportivă, care urmează a fi 
§ cuprinse în clasa I a anului școlar 1938—1989 la Școala generală 
g nr. 7 din Dzva. strada Alexandru Sania nr. ». Se pot prezenta 
g la acțiunea de selecție fetite din toată țara. Relații suplimentare 
ș la sediul școlii și la telefonul 956-17015.

i

Concursul Republican al celor mai tineri săritori in apă

COPIII DE LA S. C. BACAU AU URCAT

DE 17 ORI PE PODIUM!
întrecerile de sărituri din ca

drul Concursului Republican re
zervat celot mal tineri practicanți 
ai aceste: ramuri a natațiel. des
fășurate la Ștrandul Tineretului 
din Capitală (In condiții organi
zatorice si tehnice ireproșabile), 
au fost de departe cele mai reu
șite din Hlumii ani, ele prilejuind 
evoluția a numeroase elemente cu 
aptitudini certe si cu o pregătire 
de un bur. nivel pentru virsta lor. 
S-au etridenț^t acuratețea și ele
ganța in executarea salturilor, dar 
eea mai îmbucurătoare constata
re a fost sbordarea unor sărituri 
e • grad ridicat de dificultate, 
practicate de obicei doar de jd- 
niori fi seniori. Ne referim, de 
exemplu, a Camelia Blstriceanu, 
Clara Ciocan, Valeria Dumitru. 
Gabriel Cher-cheș șl Adrian Va- 
sxliu, ultimul (in rîrstă de noma1 
> ani I) fiind chiar aplaudat pen
tru dublu salt și jumătate con
tra trambuimel in echer (coefi
cient 1). Cit o privește pe Ionica 
Tndor (triplă ciștigătoare. ca și 
Camelia Bistriceanu). prestația ei 
Ea nive ridicat era firească, ți- 
nfisd aeama eă talentata săritoa
re s-a afirmat anul acesta ș: in 

— senioarelor, iar ia „na
de junioare a cucerit 
trambulină 3
sînt multe de spus 
competiție atit de Hi
lar deocamdată ne 11- 
a evidenția eomporta-

disputa... 
tio nai fie" 
titlul la

Desigur, 
despre o 
teresantă. 
mităm la ______ _ _________
rea de excepție a reprezentanților 
S.C. Bacău, marea revelație a 
concursului. După nici doi ani 
de la înființarea secției, elevii’ 
fostului internațional Pantelimon 
Deeuseară (ajutat eu competență 
d? prof. Ildiko Ciueu), ..minisă- 
ritorii* băcăuani s-au clasat de 
cinci ori pe locul I. tot de atitea 
ori ne locul secund și de alte 
șapte ori au urcat _
treia a podiumului de premiere. 
Au fost necesare 17 medalii pen
tru a-i răsplăti pe r:_iZ 21.i 
tori car- tț toamna anului 1986 
se inițiau in a.b.e.-ul săriturilor, 
tntr-un centru in care acest sport 
era. practic, necunoscut. Tot 
demn de remarcat este și faptul 
că doi foarte tineri antrenori, 
pină nu de mult competitori frun
tași — nt referim la Felicia pin
tea (Progresul) și Alexandru Ba- 
giu (Crișul) — au obținut pri
mele succese în calitate de an-

m.

pe treapta a

micuții sări

trenorl. prin Camelia Blstriceanu 
și, respectiv c. Varabecz.

Dumitru STANCULESCU
Clasament^ — FETE, eat r. 

trambulină 1 m : 1. Ionica Tudor 
(Lie ind. 87) 422,85 p, 2. Anca Udvescu (CSM Sibiu) 330,85 “ 
L?,ristina L0101u <CSM Sibiu)
330.35 p ; trambulină 8 m : 1. Tu-
j*01-..**7-35 P- *• Loloiu 393,50 p 
3. Udyescu 356,85 p ; platformă 
2ir7 m . p' «dveacu3’ 30013 Pintece (CSS 
Țflumf Bic ) 288 60 P. 4- Andreea 
Josescu (Triumf) 268,70 p ; eat a 
H-a, trambulină 1 m : 1. Camelia 
Bistnceanu (Progresul București)

2- Consuela Bej (CSS 
298’60 P- 3- Anișoara Oprea 

(S<- Bacău) 291.10 p ; trambulină 
3 m : l. Blstriceanu 307,40 n. 2

3- Mi»ara Poenaș 
(SC Bac„u) 285,20 p ; platformă: 
1. Blstriceanu 231,05 p, 2. Poenaș 
“1 P. 3. Carmen Dinu (Triumf) 
20o,5o p ; cat. B m-a, trambulină 

Dinu (Triumf) 
2Î24° 2‘ clara Ciocan (SC Ba-

248-*s p> 3- Mihatia Coman 
(SC Bacău) 244,65 p ; trambulină 

E ?olSan 221’20 P- 2- Dinu 
213,20 p, 3- Ciocan 198,65 p ; plat
formă : 1. Ciocan 133,50 p. 2. Ml
haela Gurlui (SC Bacău) 132,90 
1»W pComan ’-31 P- 4. Dinu

, cat- L trambulină 1 m:
347 S ^?radea.)
3S8,’85
326.35 
mitra 
P. 3. 
313.65 
429,15 „. _ _____
Varabecz 346,55 p ; 
trambulină 1 m : 1, 
(Triumf) 322,55 p, 2. D. 
(LiC. 37) 233,85 p, 3. C. 
(Triumf) 287,70 p ; trambulină 3 
m : 1. Ganea 303,80 p, 2. Marin 
273,40 p, 3. Neagu 237,10 p ; plat
formă : 1. Marin 240 40 p. 2. Nea
gu 231 p, 3. Ganea 196,90 p ; cat. 
a in-a. trambulină 1 m : 1. G. 
Chereches (SC Bacău) 232,80 p 
* * Gavrillu (SC Bacău) 230,25

R. Udvescu (CSM Sibiu) 
p ; trambulină 3 m : 1.

p. 2. Udvescu 
3. Gavriliu 209,80 p ; plat- 

. Gavriliu 193,30 p, 2. 
187.50 p. 3. Cherecheș

P, 3. N Dragomir (Triumf) 
P, 2. V. Dumitru (Triumf) 
P : trambulină 3 m : 1. Du- 
427.(5 P 2. Dragomir 352,30 
Gh. Coman (CSS Sibiu) 
P ; platformă : 1. Dumitru 
p. 2. Dragomir 377,60 p, 3.

" - ■ cat. a Il-a, 
R. Marin 

Neagu 
Ganea

2. A.
P. ». 
ao,25 _ . _____
Chereehe-= 219,05 
211 p, - - —
formă : 1.
Udvescu __ ___„. _.________ ___,
’S3,15 p. 4. c. Găvozdea (CSȘ Si
biu) 179.88 p.

PATINATORII DE
După o scurtă pa luată la 

încheierea sezonului e?n>pe:;țio- 
naL pe pistele de gheață vrteziș- 
til de toate categoriile au început 
pregătirile pe... uscau in ve
derea campionatelor indi-.iduale 
de patinaj pe rotile- Sîmbătă și 
duminică reprezentanți teețiilot 
de performanță au participat La 
primele teste, peste 83 de fete 
și băieți atUniindu-se la tradițio
nala competiție dotată eu .Ca
pa Bucovina*, orgaa..:-1, anual 
de CJ.E.F.S. Suceava, prin co
misia sa de specialitate.

Vremea nu a prea ținut 
’.ergătorh. vintul puternic 
ral) șl pista umedă din 
ploii căzute In cursul

cu f- 
(late- 
cauza 

____ ________ _ --------- nopții 
avînd o influență negativă asu
pra rezultatelor. Oricum. între
cerile au constituit o utilă ve
rificare a stadiului pregătirilor

ORAȘUL DE LA COTA 2000
(Urmări din pag. D

vîrf de sezon, în acea perioa
dă în care mii și mii de oa
meni iau cu asalt cabanele din 
această superbă zonă turistică 
a platoului Bucegilor. Grupurile 
de turiști așteptînd telecabina 
șînt substantial mai numeroase 
decît cele de anul trecut și în 
mod sigur mai mici decît cele 
ale... anului viitor. Drumeția 
montană se vădește o preocupa, 
re în continuă creștere a turiș
tilor noștri de toate vîrstele, 
ceea ce nu poate decît să ne 
bucure. De asemenea, aș remar
ca și creșterea vizibiîg a gra
dului de responsabilitate, de 
cunoaștere a muntelui, în sen
sul că tot mai rari sînt cei 
care se încumetă să urce la 
mai bine de 2000 de metri în 
cămașă cu mîneci scurte sau 
în... pantofi cu toc. Tot mai 
rari, dar încă există, și din pă
cate la ore de vîrf, asemenea 
pseudo-turiști care creează o 
supraaglomerare artificială : 
unii urcă pur și simplu pentru 
a bea o bere sus la Babele, și 
să coboare după numai o oră- 
două. Alții ignoră programul 
nostru de funcționare, și ne o- 
bligă să-i așteptăm pină la ore 
tîrzii, _ pentru a-i readuce in 
Bușteni. Și noi stăm, ce să facem, 
— putem să-i lăsăm noaptea, ne
echipați corespunzător, pe vîr- 
ful .muntelui ? Poate cîteva rîn- 
tluri în ziar, pe adresa acestot 
necugetați n-ar strica...* Ceea 
ce și facem.

Sus, pilcul celor încăpuți în. 
tr-o cabină se răsfiră’ Îndată 
spre cele patru gări. In urmă

toarele zile aveam să ne con
vingem că oriîncotro ți-ar porni 
pașii, adică fie spre Omul sau 
Caraimanul, spre Piatra Arsă 
sau Padina, vei fi la fel de bine 
primit, cabanele presărate pe 
un versant sau altul al munte
lui fiind gata să primească 
oaspeți în orice moment. Nu 
puțini sînt cei ce ignoră cu 
bună știință prezența cabanelor, 
preferind cortul. Ion Vasilacbe, 
muncitor la CUG Iași, ne spu
ne in „dulșele" grai moldove, 
nesc că „este cel de-al treilea 
an în care, împreună cu fami. 
lia, îmi fac concediul în pei
sajul de vis al văii Ialomicioa- 
rei". Neuitind să adauge că ni
mic nu egalează poezia serilor 
împurpurate de jarul iscat la 
marginea campingului, că nici 
o muzică nu sună mai limpede 
decît piriul ce-ți susură noap
tea la cițiva pași de— pernă.

Creasta muntelui nu înseam
nă insă numai recreere pric. 
turism, ci și prin muncă, prin 
activitate utilă nouă tuturor. 
De la Constantin Manea, in. 
structor al CJ.U.T.C. Prahova, 
vom afla că grupurile de tineri 
vin joși, arși de soare, care se 
luptă voinicește cu roca dură 
a muntelui, sînt formate din 
elevi activînd in cadrul Șan
tierului Județean al Tineretului 
al cărui țel este amenajarea 
platoului BucegL înțeiegind prin 
aceasta în primul rînd instala, 
rea unor teleșchiuri, amenaja
rea unor noi trasee turistice și 
întreținerea marcajelor mai 
vechi, curățirea unor porțiuni 
ale muntelui lăsate intr-o stare 
prea puțin plăcută de unii tu
riști care au interpretat greșit 
apropierea de stîne... Și, dacă

e eazul, «e mai dă o mină de 
ajutor la repararea canalizărilor 
deteriorate de ploi, la aprovi
zionarea cabanelor, se mai re
pară drumul pe care autoturis
mele gîfiie în urcușul tor spre 
creastă. „Fiindcă, ne spune in. 
tertocutorul nostru, platoul Bu- 
cegiior 4 încetat să mai fie un 
simplu traseu turistic, el devi
ne tot mai mult un veritabil 
oraș așezat la 2000 de metri 
altitudine...*. Deviza este „di
mineața muncă, • după-amiaza 
distracție*, iar divertismentul 
presupune în primul rînd sport: 
un meci de fotbal pe cîte o 
porțiune mai plată, excursii, 
concursuri de orientare turis
tică, Apoi din nou la lucru, 
jumătate a zilei in care nimeni 
nu se mai miră că unul dintre 
cei mai spornici se arată, de 
pildă, Adrian Anița, elev în 
clasa a’ Xl-a, dar și campion 
național la lupte.

La Piatra Arsă aveam să ne 
întilnim cu componenți ai lotu
lui național , de box. Francisc 
Vaștag, Daniel Dumitrescu sau 
Giani Gogol asudă din greu, 
știind că ora marilor competiții 
nu e —niciodată prea departe. 
Antrenorii Relu Auraș și Emil 
Popa stau cu ochii pe ceas. Se 
anunță o „ultimă repriză", a- 
poi revenirea la cabana al că
rei personal, de la Mihai Ca- 
sandrescu, șeful unității, la bu
cătarul Ion Grigorescu, se ara
tă, ca întotdeauna, excelenți 
amfitrioni pentru performerii 
noștri.

fa „orașul de la 2000 de me
tri" viața palpită în multiple și 
dinamice ipostaze. Ne-am re
zumat la cele cîteva, dintr-o zi 
oarecare de vară.
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Mihăilescu, Gh,
Cojoearu,
B. -----

CINE VA CÎȘTIGA
întrebare de actualitate, pen- 
că în această sâptămină se

.. .așa au încheiat Concursul 
Republican pentru juniori II 
foarte tinerii jucători de la Stea- 
ua-Triumf. In turneul final al 
competiției, desfășurat Ia ștran
dul Tineretului din Capitală, ele
vii lui Florin Dumitraelie au 
mers din victorie în victorie: 
9—6 cu Rapid București, 18—7 
(scorul întrecerii) cu I.L. Timi
șoara, 14—6 cu Crișul Oradea, 
13—7 cu vagonul Arad, 9—6 cu 
Dinamo — C.S.S. .1, intr-un ve
ritabil derby. Rezultă, prin cea 
mai simplă socoteală, un gola
veraj demn de o laureată, 31—32, 
la ace:t succes aducindu-și con
tribuția, mai mare sau mai mi
că, după puterile fiecirula. D. 
Neagoe (declarat cel mal bun 
portar al turneului, la fel ca în 
disputa juniorilor I, ceea re în
seamnă că antrenorii lotului re
prezentativ trebuie să-l urmă
rească de pe acum), M. Badea, 
B. Mlhăileseu, Gh. Prisăcaru, L.

C. Preda, M. Arsene. 
Pălie, M. Cazaeu, R. Fierăș-

O
tru ... .
joacă cu trofeul pe masă. Deo
camdată să reținem numele celor 
șase fortnațli calificate în faza 
decisivă: Steaua — deținătoarea 
Cupei, Dinamo — campioana ță
rii, Crișul Oradea, Rapid Bucu
rești, Voința Cluj-Napoea. Vago
nul Arad, ultima fiind gazda 
turneului final, care începe joi 
și se încheie duminică, și cum 
iubitorii sportului cu mingea 
pe apă încearcă pronosticuri, să 
vă prezentăm unele opinii auto
rizate. Spre pildă, portarul Gieă 
Popcscu, cel mai experimentat 
dintre jucătorii de la Steaua, 
spunea deunăzi : „Intrăm în noul 
sezon cu o echipă mai omogenă și
vrem ca aceasta să fie . . .lim
pede din start", în vreme ce 
alți doi poloiști binecunoscute 
dinamovlștii Cristian Dan și
șerban Popescu, reluau aceeași 
idee — după „bronzul1

De pe lista transtenirilor 
reținem : Geambașu (C.S.U.-
T.M.U.C.B.), Stemate (Rapid) — 
la Steaua, Grancerof, P. Lisac 
(Steaua), V. Ungjreanu, Chiru 
(Rapid) — la C.S.U.-T.M.U.C.B., 
Kagan (Crișul) — la Voiuța»

VITEZA IN ÎNTRECERI PE...
efectuate In așteptarea îinalel 
Campionatelor Naționale. pro
gramau intre 2—4 septembrie 
pe pista de la Suceava.

Iată Învingătorii pe probe și 
în clasamentele generale: seni
ori — Ibolya Szaunari (Electro- 
mureș Tg. Mureș) 58,2 la 596 m. 
Ileana Cleteșteanu (îetrolul 
Ploiești) 2 «3,18 la 1000 m, 128,03 p 
la biatlon, Edmond Cs«h (C. S. 
Tractorul Brașov) 59,85 la 500 m. 
151 Al la i860 m. IM.31 p lă 
biatlon; juniori I — Mibaela 
Sraoeiu (C-S.Ș. Sibiu) «7.77 la 
SM m. Erika Covaes .C.S. Trac
torul — C.S.Ș. M. Ciue) 1.12.8 la 
1888 m. 135.18 p La biatlon. ZsoK 
Balo (C.S. Tractorul — C.S.3. M 
Ciur) 53.42 la 588 m. 1^7.24 la 
1M8 m. 112.84 p la biatlcn. Cele
lalte probe »u revenit următori
lor sportivi: juniori n 
briela --------- -----------------
CȘȘ. 
(timp 
2:88.58 
(C.s.ș. 
la 588 
Cluj-Napoca) 2:83,58 la 1000

___  _ Ga- 
Vagasi (C.S. Tractorul — 
M. Clue) 57,47 18 588 m

superior senioarelor), 
la 1000 m, Cosmin Oanțl 
Tractorul Brașov) 57,28 

m. ștefan Varga (Vilioru’ 
m;

copii I — Camelia Nieelae (Pe
trolul Ploiești) 60,78 și 61,58 la 
508 m (s-a alergat două manșe). 
Adrian Stroeseu (Petrolul) 59,18 
și 60,29 la 500 m; copii II — Că
tălina Nlcolescu (Petrolul) 65,06 
și 83,61 la 500 m. Răzvau Pană 
(Petrolul) 60,80 și 59,82 la 500 m: 

speranțe — Andreea Nae (Petro
lul) 38,01 și 37.82 la 230 m, Cezar 
Marin (Petrolul) 34,97 și 34,85 la 
250 m.
• Specialiștii federației au al

cătuit din vreme (ședința lăr
gită a colegiului de antrenori (a 
avut loc la 24 iunie) loturile re
prezentative de seniori și juniori 
din care fac parte, printre alții, 
Ileana Cleteșteanu, F.meșe Antal, 
Mlhaela Stanciu, Gabriela Va- 
gași, Erika Covaes, Nicolae San
du, Orlando Cristea, E’------*
Cseh, Dezldcrlu Horvath, 
Vaâda, Emil Radu, Zsolt 
Tiberiu Mathe și Felietan 
Urmează ea seiecționabilii 
reunească ta București în 
de 20 septembrie, în vederea pro
belor si normelor de control.

Edmond 
Marius 

Balo, 
Groza, 
să «e

Ziua

DIVIZIA A
(Urmare din pag. 1)

și, implicit, in rezultatele for
mațiilor respective în competi
ții internaționale. Pregătirea in
dividualizată a acestora, dar și 
a celor „consacrați" la clubu
rile tmde activează, accentuarea
— in angrenajul preparativelor
— a jocului de apărare activ și 
avansat, conoomitent cu per
fecționarea atacului, cu toate 
detaliile ce le presupune, iată 
re se cere — intre multe altele
— de la noul campionat

Problema arbitrajelor — după 
cum am aflat de la Colegiul 
central al arbitrilor — a făcut 
in mod special obiectul unor 
măsuri speciale la acesț început

■»■»♦♦♦♦ ♦ 4 ♦♦ 4 ♦♦ ♦ •*

de campionat, concretizate în 
consfătuiri la fiecare județ. 
Promovarea jocului bărbătesc 
și, in același timp, reprimarea 
cu strictețe a durităților și bru. 
talităților, aplicarea consecven
tă a legii avantajului, 
sancționarea faulturilor, 
a se asigura șanse egale 
torilor și atacanților, în 
permiterea folosirii în 
corect, regulamentar, a 
corporale — așa cum se 
plă și pe plan mondial — iată 
ce trebuie să caracterizeze ar
bitrajele in noul eampionat. 
Prin aceasta „cavalerii fluieru
lui* se vor alinia cerințelor in
ternaționale, dictate de I.H.F., 
în ceea ce privește modalitatea 
de „conducere" a fiecărui meci.

dar și 
pentru 
apără- 
sfîrșit, 

mod 
forței 

intîm-

EXCURSII PE
I.T.H.R. BUCUREȘTI organizează excursii de 3 și 6 zile 

in toate stațiunile de pe litoral.
Excursiile de 3 zile au ea date de plecare : 16, 23 și 30 

septembrie. Prețuri : 382 lei la Neptun, Jupiter, Venus și 
Saturn ; 334 lei la Mamaia și Eforie Nord.

Excursiile de 8 zile au ca date de plecare : 11 septembrie 
pentru Venus. Jupiter și Saturn ; 12 septembrie pentru 
Mamaia, Neptun, Jupiter, Venus și Satu-rn. Prețul pentru 
fiecare din aceste stațiuni este de 740 lei.

Servicii asigurate : transport cu tren accelerat / rapid, 
cu locuri rezervate, dus.întors ; cazare in hoteluri de cate
goria I ; masa la restaurant.

Înscrieri la toate agențiile de turism ale I.T.H.R. Bucu- 
rești, cu 10 zile înainte de începerea excursiei.

♦♦4444444-H4*4444+4-44444+44i4> •
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PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

DEBUT IN FORȚA

I
letițieL 
m, C. 
locul

u 1, eciii- 
,or Ștefă- 
ip s-a tle- 
ocotit cel 
turneului, 

e partide 
j i.l.t:, 
1, 3—5 cu 

Formația 
treia (8-^-6 
L.T.. 11—9
?ătorii an- 
istață ale- 
r part‘ci- 
ie 13 ani.

16—10

Cd 
Ta- 
se- I

I
I
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>e locul 4, 
pe 5, po- 

upată 
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de 
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B.

ju decât în 
„eî';tigarea 
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Metalul Plopeni - C.S.M. Suceava 3-0 (1-0)
I în cadrul atît de plăcut al 

stadionului din Plopjni, echipa
I locală Metalul și fosta divizio

nară A din Suceava au oferit 
— îndeosebi în cea de a doua 
jumătate a partidei — un joc 
de bună calitate. Evoluind foar-

I te bine, .gazdele au preluat de 
la început inițiativa, au domi.

I nat teritorial, dar nu âu reușit 
I să depășească apărarea destul 

de bine organizată și fermă a
I sucevenilor. Astfel că deschi

derea scorului s-a produs Abia
. in min. 42, pnntr-un șut puter
nic și plasat al lui CRINGAȘU, 
din afara careului. Această 
desprindere pe tabela de mar
caj ne-a apărut ca logică și 
meritată de vreme ce, preocu- 
păți doar de întărirea propriei 
defensive, sucevenii replicaseră

I
I
I
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ATMOSFERĂ (și joc) DE
Mizil 2-0 (2-0)

C. Lazăr. dLn 14 m, peste poartă) 
au reușit deschiderea __ 
Era min. 23, cînd Greaca - 
torul unor curse incisive 
centrat cu precizie 
a reluat, direct, în 
Patru minute mai 
intervin? cu multă 
un atac condus de 
tor aplaudat de tribune _____
execuțiils lui tehnice. Dar în sec
vența următoare (min. 28) va fi 
2—0, în urma unei faze care parcă 
a copiat-o pe cealaltă : iarăși
cursă Greaca, iarăși centrare ,sea 
la carte" și tot GRIGORE trimite, 
de data aceasta cu capul, în 
poartă : 2—0.

„Actul al doilea" va fi și mal 
animat. Petrolul evoluează mai

Petrolul - Steaua
Clubul-tsaion al Prahovei înțe

lege să abordeze cursa de reve
nire în .,A“ cu forțe proprii, n> 
făcînd nici o transferare din a- 
fara județului. Și bine face. Și 
dincolo, la Steaua Mizil, am în- 
tîlnit o formație bine pusă la 
punct (se simte „mîna“ lui R. 
Cosmoc). de asemenea cu multe 
elemente autohtone, plus 
jucători .
provenHi de la Steaua București. 
Am văzut o partidă bună. într-un 
ritm alert. Gazdele au început 
prudent, parcă marcate de trac. 
Dar și-au revenit și, după ce au 
încercat în mai multe rînduri 
„densitatea" apărării oaspeților, 
și, tr?cînd cu bine peste un 
moment de emoții (min. 16 — șut

__________, __ cîțiva 
cu adevărat speranțe

LULUi"
l)

s victoria.
Rclu Nis-

VICTORIE CLARA
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Chimia Rm. Vilcea — Tractorul Brașov 3—0 (1-0) 
la discreția Chimiei, care a 
să-și onoreze printr-o vic-
„cartea d? vizită" în fața

Joc 
ținut 
torie ____  . . __ . „ _  _ .
propriilor spectatori. Prima re
priză s-a încheiat numai cu sco
rul de 1—0, datorită formei bune 
a portarului Dincan de la Trac
torul, care a parat cu brio șutu
rile Iui G-uda (min. 11), Caraba- 
geac (min. 12), Niță (min. 16 și 
37). Pe fondul unei dominări to
tale a vîlcenilor, ai căror atacant! 
se deplasează pe traiectorii pre
cise, mijlocașul lor de acoperire 
— GIURCA — preia o minge ta 
centrul terenului, cu care înain
tează pînă în careul brașovean și

I SUPERIORITATE TEHNICO-TACTICĂ
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I.C.I.M. - C.S. Tîrgoviște 2-0 (0-0)
Un bun joc „de B" pe frumosul 

stadion al I.C.I.M.-ului. (Ce bine 
ar fi dacă toate jocurile <’ 
ar avea nivelul tehnic al 
pairtiicie !

Brașovenii au dominat 
în cadrul unei discipline 
evidente (antrenor : Paul 
che), dar au avut în față _ 
sivă pereche de fundași centrali 
(Tudor — Badea) și un „acoperi
tor" matur (Pușcaș) care a ju
cat în stilul lui Boloni (o copie 
aproape fidelă ca mișcare în te-

de „B“ 
acestei

copios, 
tactice
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6.000
Avintui Reghin — F.C. Maramureș 0—0

După doi ani de cvasi anonimă 
existență în „eșalonul trei“. Re
ghinul s-a reconectat, duminică, 
la tensiunea Diviziei B. Peste 
«000 de entuziaști au venit să sa
lute evenimentul, mai ales că el 
se producea in compania unei e- 
chipe cu „cartea de vizită" a lui 
F.C. Maramureș.

Fără achiziții spectaculoase, a- 
vînd în lot circa 90 la sută din 
jucătorii cars au readus „orașul 
viorilor" în eșalonul secund (ele
mente locale, cu numai două ex
cepții, Jiga și Săndulescu), Avîn- 
tul a trebuit să se mulțumească 
cu un 0—0 care — am avut im
presia — nu l-a indispus, pînă 
la urmă, nici pe băimăreni, mai 
ales că, după pauză, oaspeții au 
Cost nevoiți să tacă față unei 
presiuni la care foști divizionari 
A ca Perneș, Pintea, Ignat, Mu- 
reșan, Tulba si Mildovan nu se 
așteptau. Meciul s fost plăcut, 
vioi, punctat de momente care 
au încălzit tribunele (ca Inter- 
vențiilî sigure ale fundașului 
central Buți, pătrunderile lui Să- 
lăgean sau Lazăr, cele două go
luri ca și sigure salvate de Cos- 
tan, „bara", eu capul, a lui Săn-

DOUĂ REPRIZE TOTAL DISTINCTE
C.F.R. Timișoara - Dacia Mecanică Orăștie 2-0 (0-0)

Echipa feroviară — revenită în 
divizia secundă după cîțiva ani 
— a jucat timp de o r?priză cu 
un trac resimțit, îndeosebi, în 
faza construcției, grevată de con
ducerea exagerată a baloanelor. 
Atacul gazdelor s-a oprit mai me
reu în „plasa" pe țâre antreno- 
rul-jucător al oaspeților, Dobrău, 
a așezat-o în jurul careului mare 
propriu. „Vîrful" timișorean. Băr- 
bosu, a văzut, totuși, unele locuri 
de pătrundere, dar imprecizia 
unor coechipieri și reflexele por
tarului advers au anulat orice 
tentativă de a deschidă scorul.

Cursivitatea jocului va veni cu 
adevărat după pauză și, mai ales, 
după marcarea primului gol. în 
min. 49. la una din rarele, pînă 
atunci, schimbări ale căii de atac, 
de pe stingă pe dreapta, a urmat 
o centrare înaltă spre careul mic, 
Horvath a ieșit din nou oportun, 
dar fundașul Băda l-a ținut de 
mină pe Bărbosu. plecat si el 
spre minge arbitrul acordind

pînă atunci sporadic și firav pe 
plan ofensiv. vechii titulari 
Buliga, Sfrijan și Păiuș acțio- 
nînd la un nivel modest.

După pauză, însă, oaspeții au 
ieșit decis la atac și, in min. 
59, au trecut pe lingă egalare, 
cînd portarul Niculescu a avut 
un excepțional reflex la mingea 
de gol șutată de Sfrijan. Două 
minute mai tîrziu, gazdele îsi 
măresc avantajul, IONIȚÂ 
fmctificînd prlntr-un superb 
șut o combinație cu Ștefăaescu 
Sucevenii revin în atac și își 
creează mari ocazii, dar portarul 
Niculescu intervine din nou 
miraculos la un șut al lui Leța 
(min. 63), același Leța se com
plică inutil într-o situație deo
sebit de favorabilă (min. 65), 
pentru ca apoi Mironaș să tri
mită mingea in „transversală"

,,A“

scorului, 
au-
- a 

șl GRIGORE 
plasă : I—0. 
tîrziu, Jipa 

inspirație la 
Butoiu, jucă- 

pentru

șutează sec pe sub Dincan, în
scriind un gol așteptat și meri
tat : 1—0. în tot acest interval, 
brașovenii nu construiesc nimic, 
fiind nevoiți să se mulțumească 
cu trei lovituri libere de la cir
ca 25—30 m, în urma cărora ba
lonul n-a fost trimis nici măcar 
pe spațiiil porții.

Repriza a doua are același curs, 
cu gazdele la ./timonă", care mal 
înscriu alte două goluri prin 
TRESCHIN (min. 58) și MARIN 
NICOLAE (min. 87).

Chimia ar fi putut înscrie și 
altele, numai că s-a opus foarte 
bine același Dincan și... „transver
sala" (Niță — min. 77). Brașove- 

ren și dîrzenie). Gazdele au ra
tat mult în primele zece minute, 
care ar fi putut decide (Ghileanu, 
Folberto — singur, Drăgan), oas
peții avînd, în compensație. o 
ocazie unică prin Obreașcu — 
min. 17. Prima parte, net favo
rabilă e?hipei brașovene, est? su
gerată și de bara lui Folberth 
(min. 18'. Dar repriza avea să se 
încheie cu 0—0...

La reluare, ocaziile continuă 
(Folberth, min. 58), dar tribunele 
jubilează în momentul în care

DE ENTUZIAȘTI
care 
se 
(la ge

ale tînărului 
sau șuturile-

dulescu). dar și de altele 
tăcut ca pe stadion să 
boare tăcerea și emoția 
ti «mile impetuoase 
băimărean Vase ___
bombă ale lui Tulba).

Antrenori’ echipei locale, „prin
cipalul" M. Bedeș șl secundul 
său. E. Pojonl (fostul stîlp al 
apărării U.T.A.-ei, originar din 
Reghin) ar. la dispoziție un lot 
tînăr, apt să progreseze, dar care 
trebuie să mal lucreze. Dincolo, 
sarcina lui M. Szabo și I. Onciu 
e oarecum deosebită : să-șl deter
mine „soliștii" să se încadreze 
într-o orchestră.

Arbitrul V. Argăseală (Bucu
rești) a condus echipele :

AV1NTUL : Secheș — Sologub, 
BUȚI, JIGA, Mircea — LAZAR, 
Sorlea, COSTAN, Sănduleseu — 
SALAGEAN, Mfircuș 
Naghi).

F.C. MARAMUREȘ : 
Raț, PINTER, Ignat. 
Sabău n (min. 51 Dorobanțu), 
Miriută. Mureșan, VASC — TUL
BA, D. Moldovan (min. 58 Nă- 
prădean).

Radu URZICEANU

au 
co-

79(min.

Pemeș
BUCIU

penalty, transformat cu siguranță 
de TRUȚI. Feroviarii au In con
tinuare cîteva ocazii de a înscrie. 
La o excele’ri'ț centrare a lui nici, 
acilași BAR- 3SU reia, cu capul, 
de la 7 m, exact pe direcția por
tarului (min. S3). Vlvacele atacant 
al localnicilor își va detașa, totuși, 
echipa, în min. 75. încheind o se
rie de fente în paralel eu Unia 
mare a careului de 15 m, prln
tr-un șut surprinzător și puter
nic. la semiinălțime, lingă bară : 
2—0.

A arbitrat FI. Brinzoi (Bucu
rești) .

C.F.R. : Popa — PAVLOV, 
Neamțu, BILAN. Truți — Simee- 
lescu, Bungău, Stănescu (min. 67 
Cîrciumaru) — Contescu (min. 72 
Dudaș), BARBOSU, ILICI.

DACIA MECANICA : HORVATH 
— Băda, HAȚEGAN, DOBRÂU, 
Oniga — Dumitreasa, Jurcă, Ste- 
rle — R. Rus, Gostin. Vesa (min. 
74 Harabagiu).

George ROTARU

(min. 68). Mai buni la finali
zare, cei din Plopeni vor fi la 
un pas de 3—0 în min. 76 (cînd 
Gălușcă va respinge balonul de 
pe linia propriei porți. Ia șutul 
lui Preda) și vor marca totuși 
al treilea gol prin același la
borios mijlocaș IONIȚA (min. 
81), dînd proporții surprinzător 
de severe înfrîngerii adminis
trate fostei divizionare A.

Arbitrul gălățean I. Spătaru 
a condus formațiile :

METALUL: NICULESCU — 
Dumitrache, Niță, Argăseală. 
A. Ion — Dinu, PANA. IONI
ȚA — CRINGAȘU, ȘTEFANES- 
CU, Moldoveanu (min. 73 
Preda).

C.S.M. SUCEAVA : Șerban — 
MIRONAȘ, CRISTESCU, Bre- 
niuc (min. 53 Gălușcă), Huiban 
— Susanu, Goian (min. 33 Ga- 
fencu), Leța, Buliga — Sfrijan, 
Păiuș.

Constantin FiRÂNESCU

sigură pe ea. Manea șl Grigore 
ratează (min. 
tajulul ; vom 
de curse ale 
junge mereu 
(min. 59, 84,

T. Constantin eseu

Jipa — PANAIT,

56) mărirea avan- 
asista $1 la o suită 
lu! Panait, care a- 

în careul advers 
.69). dar nu-1 poate 

Învinge pe Mirzta. Dincolo. Stea
ua Mizil atacă sl ea inspirat 
(min. 60 — C. Lazăr. min. 75 — 
Gruia).

A arbitrat 
(București).

PETROLUL
STEFAN, Pitulice. Niță — MOCA
NII, I. Toma (min. 68 Hîncu), 
GRIGORE — GREACA, I. Nicolae 
(min. 78 Negoiță). Manea.

STEAUA MIZIL : MlRZEA — 
Nuțu. Costln. Goia, Drăgilă — Ga
leș (min. 46 S. Radu), Cosma. 
BUTOIU, C. LAZAR — Gruia 
(min. 79 A. Ene), I. Gușe.

Eftimie IONESCU

îndrăznesc mal mult, se 
în defensivă, mai ales 
min. 58, rămîn în zece 
FI. Vasile fiind eliminat 
proteste la deciziile ar-

nai nu 
mențin 
că, din 
oameni, 
pentru 
bitrului.

A condus loan Vîrlan (Muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej).

CHIMIA : Preda — Iordache,
LA ZAR, Marin Nicolae, Ancuța 
(min. 1» Tudosa) — GIURCA, 
Niță, CARABAGEAC (min. 79 
Gaiță), Stancu — TRESCHIN» 
Guda.

TRACTORUL î DINCAN — AN- 
GHEL, GORAN, Ghioane, Mure- 
șan — Dumitrescu, Moșoman (min. 
“ ’ Manta, BELEAUA

Vasile) — FI. Va-
77 Handrea), 
(min. 82 Adr. 
sile, Glăvan.

Miron MOGA

intră în 
lui Brașo-

de ani) 
în locul

Chloreanu (34 
același minut. _ _________ __ ____
veanu, el fiind „idolul” galeriei 
pentru eficacitatea sa deosebită. 
Șl ceea ce tribunele anticipaseră 
parcă, se produce : în min. 59, ia 
o eentrare a lui Berteanu, CHIO- 
REANU reia direct în gol, „eli- 
berîndu-și“ echipa de emoțiile 
așteptării. Jocul oaspeților scade, 
ei acuzlnd din plin accidentarea 
Iul Pușcaș (min. 52), care face 
ca echipa să-și piardă dispecerul. 
Gazdele Joacă din te in ce mai 
avintat și majorează scorul (FOL- 
BERTH, min. 70). Un scor care 
reflecta just superioritatea tehni- 
co-tactică a echipei gazdă.

A arbitrat C. Nîstor (Vaslui).
I.C.IJH. : Mezel — Gyorfi, Pa

nache, LUNGU, Manciu — DRA
GAN. Ghileanu, DUMITRESCU. 
Brașoveanu (min. 58 CHIOREA- 
NU) — Berteanu, FOLBERTH.

C.S. TIRGOVIȘTE: mANDRILA 
- Toma, BADEA, TUDOR. Nicu- 
lescu /— Ștefan (min. 70 Barbu), 
PUȘCAȘ (min. 52 Vișan), Călin, 
Răducanu — Obreașcu, Chirică.

loon CHIRILÂ

PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI
ETAPA I <4 septembrie)

C.F.R, Simeria — MineruS Ști
ința Vulcan, Metalul A had — Me
talurgistul Cugir, Mureșul Explo
rări Deva — Automecanica Me
diaș, Carpați Agnita — Carpați 
Mîrșa, C.S.U. Mecanica Sibiu — 
I.P.A. Sibiu, Retezatul Hațeg — 
Aurul Brad, Energia Săsciori — 
Textila Ctanădie. Șoimii IApova — 
Minerul Lupeni.

ETAPA A D-a (11 septembrie)
Minerul L. — Metalul, Minerul 

știința — Șoimii, Textila — C.FJL, 
A.uirul — Energia, I.P.A. — Rete
zatul, Caroați M. — C.S.U. Meca
nica, Automecanica — Carpați A„ 
Metalurgistul — Mureșul Explo
rări.

ETAPA A IH-a (ÎS septembrie)
Mureșul Explorări — Minerul L., 

C.F.R. — Aurul, Minerul știința
— Textila, Carpați A. — Metalur
gistul, C.S.U. Mecanica — Auto
mecanica, Retezatul — Carpați M-, 
Energia — I.P.A., Șoimii — Me
talul.

ETAPA A IV-a (25 septembrie)
Metalul — Mureșul Explorări, 

Minorul L. — Carpați A., Textila
— Șoimii, Aurul — Minerul ști
ința, I.P.A. — C.F.R., Carpați M.
— Energia, Automecanica — Re
tezatul, Metalurgistul — C.S.U. 
Mecanica.

ETAPA A V-* (2 octombrie)
Minerul Știința — I.P.A., C.F.R.

— Carpați M., Textila — Aurul, 
Carpați A. — Metalul, C.S.U. Me
canica — Minerul L., Retezatul — 
Metalurgistul, Energia — Auto
mecanica, Șoimii — Mureșul Ex
plorări.

Obținmd locul II la recenta Balcaniadă

StlECJlONATÂ U.1.LA. ’89 ȘI-A ÎNCHEIAT
MEHITORIU „CICIIIE ADOlESCENțEI"

O nouă generație de juniori 
și-a încheiat activitatea, făcind 
firescul pas spre seniorat. Este 
cazul componenților reprezenta, 
tivei U.E.F.A. ’89, care au par
ticipat recent la ultima lor 
competiție juvenilă, Balcaniada 
din Iugoslavia, unde au ocupat 
un merituos loc doi. Altfel 
spus, echipa pregătită de tinerii 
și competenții antrenori Cornel 
jurcă și Cornel Vîad au trecut 
linia de sosire în plin sprint, 
finișul puțind fi și mai specta
culos dacă...

...în principal ar fi reușit să 
mențină tempoul in ambeie re- 
prize ale celor trei partide sus
ținute, așa cum B-a întimplat în 
meciul cu Turcia (scor 5—1), 
după o evoluție de referință, 
cînd tinerii noștri „tricolori" 
au impresionat in mod deosebit, 
ei urcind pe primul loc in 
topul „impresiei artistice" alcă
tuit la încheierea competiției. 
Cu atît mai relevantă a fost 
această prestație, cu cit ea s-a 
înregistrat într-un joc decisiv, 
pentru calificarea în finală, 
după remiza (1—1) cu echipa 
Albaniei din meciul de debut. 
O partidă care a lăsat unele 
urme, ne referim la indisponi
bilitățile (traumatisme) unor 
titulari — Fulga, Prisăceanu și 
S. Mihai — care, în mare parte, 
au fost rezolvate datorită efor
turilor „echipej medicale" (Eu. 
gen Cristea — Viorel Stănes
cu). Ceea ce pe ansamblu a in
fluențat însă tonusul de compe- 
tiție 'al juniorilor noștri, pre- 
dilecți pentru jocul propriu-zis, 
disponibili la efort și angaja, 
mont în slujba fobtaliului-spec- 
tacol, dar mai puțin la „con
trele" adversarilor, dornici să 
învingă cu orice mijloace. De 
aici și unele rețineri în joc, o 
oarecare teamă de moment, 
pentru care le acordăm circum. 
stanțe atenuante. Obiectiv vor
bind, „barometrul" comportării 
echipei noastre a oscilat și da
torită unor deficiențe de ordin 
tehnic (cîteva mari ratări, unele 
în situații-cheie, cum a fost o- 
cazia lui Sima în finala cu Iu
goslavia, la scorul de 1—0, 
precum șl unele indecizii în de
fensivă). dar mai ales psihic 
(tot în finală cînd, după egala

• ARBITRI ROMANI LA ME
CIURI DIN CUPELE EUROPENE. 
La Jocurile «lin prima etaoă a 
cupelor continentale au fost de
legați și arbitri din tara noastră. 
In Cupa Cupelor (meci tur): Inter- 
slovan Bratislava — Ț.S.K.A. 
Sredeț Sofia : A. Porumboiu — 
A. Gheorghe, V. Titorov : în Cu
pa t'.E.FA. (meci tur) : Inter- 
nazionale — I.K. Bragg: I. Cr&chi- 
nescu — D. Petrescu, C. Coro- 
can : în C.C.E. (meci retur) î 17 
Nentori Tirana — Hamrun Spar

SERIA A IX-a
ETAPA A VI-a — intermediară 

(5 octombrie)
Aurul — Șoimii, Minerul L. — 

Retezatul, Metalul — C.S.U. Me
canica, Mureșul Explorări — Car
pați A., I.P.A. — Textila, Carpați 
M. — Minerul Știința, Auitome- 
camca — C.F.R., Metalurgistul — 
Energia.

ETAPA A Vll-a (9 octombrie)
C.F.R. — Metalurgistul, Minerul 

știința — Auitomeeanica, Textila
— Carpați M., Aurul — I.P.A., 
C.S.U. Mecanica — Mureșul Ex
plorări, Retezatul — Metalul, E- 
nergia — Minerul L„ Șoimii — 
Carpați A.
ETAPA A Vin-a (15 octombrie)
Minerul L. — C.F.R., Metalul — 

Energia, Mureșul Explorări — Re
tezatul, Carpați A. — C.S.U. Me
canica, I.P.A. — Șoimii, Carpați 
M. — Aurul, Automecanica — 
Textila, Metalurgistul — Minerul 
Știința.

ETAPA A IX-a (23 octombrie)
Textila — Metalurgistul, C.F.R.

— Metalul. Minerul Știința — Mi
nerul L., Aurul — Automecanica, 
I.P.A. — Carpați M., Retezatul — 
Carpați A., Energia — Mureșul 
Explorări, Șoimii — C.S.U. Me
canica.

ETAPA A X-a (30 octombrie)
Minerul L. — Textila, Metalul

— Minerul Știința, Mureșul Ex
plorări — C.F.R., Carpați A. — 
Energia, C.S.U. Mecanica — Re-

re, echipa a căzut, de labilita
tea sa prefitînd iugoslavul Ivici, 
autorul celor trei goluri). Su
gestivă ni se pare concluzia an
trenorului principal Cornel 
Jurcă: „Jocul cu Turcia a
constituit, fără îndoială, mo
mentul de vîrf al echipei. M-am 
bucurat mult că munca mea și 
a colegului Cornel Vlad își 
primea răsplata. Am lucrat 
mult pentru a vedea o aseme
nea imagine. Mi-am zis că a- 
cum foștii copii — i-am luat în 
primire de cînd aveau 14 ani 
— pot să zboare singuri și eram 
optimist în privința finalei. 
Cred că și jucătorii erau la fel. 
Această doză de încredere s-a 
transformat într-un bumerang, 
cînd am fost egalați. Un duș 
rece, o lecție aspră, plină însă 
de învățăminte". Foarte adevă
rat, o lecție venită la timp, a. 
cum, cînd foștii juniori se află 
în fața unui drum mult mai 
dificil și depinde numai de ei 
ca parcursul să fie mai puțin 
anevoios.

Revenind la evoluția în sine, 
o apreciem încă o dată ca me
ritorie. Să notăm, deci, un plus 
evident într-o balanță in planul 
realizărilor pentru această ge
nerație, chiar dacă ea nu a a. 
tins cota valorică de ansamblu 
a selecționatei U.E.F.A. ’86 (a. 
vînd în componență, printre 
alții, pe Gh. Popescu, Sabău, 
Cr. Sava) sau a celei ’88 (cu 
Stanici. Răducioiu, Bucur). O 
reprezentativă care a avut, to
tuși, și ea cîteva talente auten
tice. Ne referim la Fulga — 
Un mijlocaș laborios, bun teh
nician, un dispecer inventiv. 
Sima — un vîrf cu gabarit, bă
tăios, eficient pe ambele 
flancuri, ajutat fiind și de teh
nică, Popa — un fundaș dreap
ta participant cu dese reușite 
la cele două faze ale jocului, 
beneficiind de viteză și tehnică, 
Musiățea — un fundaș de mar
caj tenace, dîrz, în duelurile 
aeriene. Foarte aproape de ei 
s-au situat Cristescu, Tanca, 
Falub, Șumudică, Prisăceanu, 
cărora le anticipăm o carieră 
plină de promisiuni, cu condiția 
de a munci în continuare.

Adrian VASILESCU

tans : D. Petrescu — V. Alexan
dru. C. Teodorescu ; în Cupa 
U.EJ-A. (meciuri retur) : Dinamo 
Minsk — Trakia Plovdiv : I. Igna 
— A. Porumboiu, O. ștreng J 
Apoel F.C. — Velez Mostar : M. 
Salomir — Al Mustătea. A. Mo- 
rolanu.
• UN CURS DE PERFECȚIONA

RE A ARBITRILOR, organizat de 
U.E.F.A.. se desfășoară, în aceste 
zile, in orașul Tirenîa (Italia). 
Din țara noastră participă arbi
trii I. Crăeluneseu si D. Petreseu.

C - EDIȚIA 1988-1989
tezatuâ, Carpați M — Șoimii, Au
tomecanica — I.P.A., Metalurgis
tul — Aurul.

ETAPA A Xl-a (6 noiembrie)
I.P.A. — Metalurgistul, C.F.R. — 

Carpați A., Minerul Știința — 
Mureșul Explorări, Textila — 
Metalul, Aurul — Minerul L„ 
Carpați M. — C.F.R., Energia — 
C.S.U. Mecanica, Șoimii — Rete
zatul.

ETAPA A XH-a (13 noiembrie)
Minerul L. — I.P.A., Metalul — 

Aurul, Mureșul Explorări — Tex
tila, Carpați A. — Minerul ști
ința, C.S.U. Mecanica — C.F.R., 
Retezatul — Energia, Automeca- 
niica — Șoimii, Metalurgistul — 
Carpați M.
ETAPA A XUI-a (20 noiembrie)
CT.R. — Retezatul, Minerul 

Știința — C.S.U. Mecanica, Tex
tila — Carpați A., Aurul — Mu
reșul Explorări, I.P.A. — Meta
lul. Carpați M. — Minerul L., 
Automecanica — Metalurgistul, 
Șoimii — Energia.
, ETAPA A XIV-a (27 noiembrie)

C.S.U. Mecanica — Textila. Mi
nerul L. — Automecanica, Meta
lul — Carpați M., Mureșul Explo
rări — I.PA., Carpați A. — Au
rul. Retezatul — Minerul știința. 
Energia — C.F.R.. Șoim’i — Meta
lurgistul.

ETAPA A XV-a (4 decembrie)
Aurul — C.S.U. Mecanica, C.F.R.

— șoimii, Minerul Știința — E- 
nergia. Textila — Retezatul, I.P.A.
— Carpați A., Carpați M. — Mu
reșul Explorări, Automecanica — 
Metalul, Metalurgistul — Mine
rul L.

r



întreceri internaționale de radioamatorism și turism
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CONCURSURILOR DIN U.R.S.S. Șl CEHOSLOVACIA
ficultate în privința orientării și 
alergării în teren accidentat, care 
au pus probleme de adaptare a 
tehnicilor însușite în țară, sporti
vii români (antrenor Lucian Gă- 
lățeanu) au avut o comportare 
meritorie, mai ales la categoriile 
mici de vîrstă, obținînd rezultate 
notabile : trei locuri I, două 
locuri n șl tril locuri HI. Astfel, 
în etapa I, Adrian Vișan a fost 
al doilea la categ. M 11 c (1. 
Martin Staupcic, 3. Jan HlaVacek, 
ambii din Cehoslovacia), iar Ali
na Ionescu s-a plasat pe locul 
trei la F 13 C (1. Iva Pellantova, 
2. Hana Satoriova, ambele din 
Cehoslovacia) ; in etapa a Il-a, 
Adrian Vișan a cîștigat In fața 
concurenților cehoslovaci Hlava- 
cek și Jacub Janata, ca de altfel 
șl Mihnea Grecu, care a devansat 
tot doi sportivi din țara gazdă 
— Jiri Jezik și Mario Gramamm 
—. iar Vlad Șeitan, la M 11 B. 
a sosit al doilea (1. Michal Ma- 
teju. 3. Jiri Paulicek, ambii din 
Cehoslovacia). In clasamentul cu
mulat, pe trei etape. Adrian Vi
șan s-a situat pe primul loc, iar 
Vlad Seitan si Mihnea Grecu au 
ocupat treapta a treia. In acest 
clasament, seniorii Ciprian Coman 
(la M 21 B). NicuUna Maiorescu 
(la F 21 B) și Lucian Gălățeanu 
(la M 40 B) se află pe locul cinci.

De curlnd. In Uniunea Sovieti
că și Cehoslovacia, au avut loc 
două întreceri de radioamatorism 
și turism, la care sportivii români 
au avut prestații notabile. Iată 
citeva amănunte :

„victoria-43”. concursul in
ternațional de unde ultrascurte, 
dedicat victoriei Împotriva nazis
mului. „Vlctoria-M“. Încheiat re
cent la Moghilev (U.R.S.S.), a 
adus reprezentanților noștri un 
frumos succes. Intr-o. companie 
puternică — au mai fost pfezenți 
telegrafiștl din Bulgaria, ceho
slovacia, R.D. Germană, polonia, 
Ungaria si U.R.S.S. — formația 
noastră, alcătuită din Ilie Mihăes- 
cu YO3C0, Virgil Ionescu — 
YO9CN Bela Bartha — YO5TP. 
Ștefan Negrea — YO9AFE, Dan 
Potop — YO3AID, Romulus Bădu- 
lescu — YO3RG. Alexandru Ro- 
veanu — YO2H și Adrian Sinițaru 
— YO3APJ, s-a situat pe treapta 
a treia a podiumului de premiere 
la gama de 144 MHz. după echi
pele Uniunii Sovietice și Ceho
slovaciei.

„GRAND PRIX BOHEMIA". La 
Skalsk- Dvur (Cehoslovacia) un 
grup de sportivi români aparți- _ 
nînd asociație! ICCE București, a 
participat, alături de alțl 2500 con- 
curerti din 20 de țări, la tradi
ționala competiție de orientare 
sportivă „Grand Prix Bohemia". 
Parcurgtnd zone și trasee spe
cifice Cehoslovaciei, de mare di-

ECHIPELE ROMÂNEȘTI

Ioan NOVAC

Cu puțin timp in urmă, in 
Cehoslovacia au avut loc trei 
concursuri de tenis pentru ju
niori, Ia Biatislava, Ia Hutska 
și la Plsen, unde au fost pre- 
zenți și patru jucători români : 
Loredâna Bujor, Ruxandra Dra. 
gomir, Dinu Peseariu și Andrei 
Pavel. Sportivii noștri au avut 
o comportare meritorie, în spe
cial la ultimul turneu, unde au 
obținut următoarele rezultate : 
L. Bujor — locul 1, D. Pescă
riți — locul î, K. Dragomr 
și dublurile Bujor — Dragomir 
și Peseariu — Pavel — locu
rile 3. La întoarcere, antreno
rul Liviu Vasilescu, care a în
soțit lotul, ne-a spus : „Spor- 
tivii noștri au jucat, in general, ' 
bine. Cunoștințele lor tehnico- 
tactice s-au dovedit superioare, 
semn că metodica noastră de 
lucru cu copiii csțe bună. Unele 
diferențe au apărut însă la mo
dul de abordare a meciurilor, 
mai exact o oarecare atitudine de 
neîncredere — de partea noas

tră — în forțele proprii. Capi
tol rezolvabil, în mare parte, 
printr-o creștere a experienței 
internaționale”.

La întreceri au fost pre
zinți sportivi din 17 țări, rnu'lți 
cu poziții fruntașe în clasamen
tul mondial al juniorilor, prin
tre care, firește, și tenismani 
ai țârii gazdă, ca Damm, în 
prezent campion european (la 
16 ani), Pospisilova, locul 2 la 
aceeași competiție continentală 
(la 18 ani), sau Zdrazila, semi- 
finalist la simplu (18 ani) și 
ciștigător. în cuplu cu compa. 
triotul său Rickl, al probei de 
dublu atîf la „europene", cit 
și la Wimbledon (j). (Doina 
STANESCU).

CE. DE BASCHET-JUNIORI-

CUPELE EUROPENE

LA HANDBAL

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

examen este cățârarea de la
Stejaru. unde V. Mitrache are

CAMPIONATELE DE ÎNOT
(Urmare din pag. 1)

Livia Copariu dar maramu- 
reșeanca a găsit puterea de a 
atinge, din nou, prima placa 
de înregistrare, în 1:01,97, îna
intea Livlei — 1:02,57, a Co- 
rinei Dumitru și Dianeî Ureche. 
La masculin, victorie lesne de 
anticipat pentru Flavius Vișan, 
urmat de Ponta șl — mai pu. 
țin așteptat — de B. Vladu, 
cunoscut de la. .. pentatlon. .

La rîndul ei, Anca Pătrășcoiu 
s-a menținut în prim-planul 
zilei, al întregului campionat. 
Dinamovista a avut același ritm 
ridicat, de astă-dată la 200 m 
spate, și-a mai trecut în cont 
un succes, după o evoluție 
bine gîndită, dozată (1:04,85 pe 
,,sută‘ ), succes dublat de un alt 
progres pe cronometru: cu 
2:12,43 eleva Cristinei Șopte- 
rian deține al cincilea rezul
tat al anului internațional. So
sire extrem de strînsă în cursa 
băieților, Lucian Voiculeț im- 
punîndu-se cu 18 sutimi în fața 
Iui Crișan.

Feminin, 490 m L : 1. STELA 
PURA (CSMȘ Bala Mare) 4:10,60; 
2. Noemi Lung (B.M.) 4:11,22 ; 3. 
Carmen Bodiu (B.M.) 4:19,30 :
Junioare : Carmen Roșioru (CSȘ 
Brăila) 4:23,90, Cristina Seidl 
(CSM Cluj-Napoca) 4:36 30. Adria
na Bodi (B.M.) 4:36,56 ; 100 m Br.: 
TAMARA COSTACHE (CSȘ — Pe
trolul Plodești) 1:14,36, 
Miclea (Dinamo) l-:15,01, 
Marin (Ploiești) 1:16,10 ; 
Beatrice Coadă (Brăila) 
Carmen Ciobotaru (B.M.) 
Liana Coman (CSȘ Sibiu) 
100 m FI.: STELA PURA 
Livia Copariu (CSȘ Sibiu) 
Corina Dumitru (C.I. Steagul Ro
șu Brașov) 1:04,24jun. : Copariu, 
Dumitru. Diana Ureche (Cluj- 
Naooca) 1:04.29 : 200 m S : ANCA 
PATRAȘCOIU (Dinamo) r
Andreea Sighiarto (B.M.) 2:18,19,
Alexandrina Croitoru —
2:21.03 ; jam. : Sighiarto,

Marina 
Viorica 

jun.: 
1:18,37, 
1:19,04, 
1:19,09; 
1:01,97, 
1:02,57.

2
(Brăila) 

______ _______ , Croit oru, 
Bionica 'oțel (Lie. 37 Buc.) 2:36.17. 

Masculin, 4W m L : ALEXAN
DRU MOLDOVEANU (Ploiești) 
4:11,16, E. Nan (Steaua) 4:14,06. 
B. Koatiș (B.M.) 4:15,58 ; jun : 
Moldovcanu, FI. Rogojan (B.M.) 
4:17,69, A. Colta (Reșița) 4:23.02 ; 
100 m Br. : MARIAN SATNOIA- 
NU (Brăila) 1:01,24 — rec. și jun. 
L. Bay (Crișul) i :10,40, D. Botl- 
cea (Constanța) 1:11,89; jun.: 
Satnoianu. Boncea. S. Anastase 
(Ploiești) 1:13.95 ; 100 Fl. : FLA
VIUS VIȘAN (Dinamo) 56,12, Cr. 
Ponta (Dinamo) 57,86, 
(Steaua) 1 :00.87 : iun. : G. Mosor 
(Ploiești) 1:61,42. Ov. *
(C.S.M.S. Suceava) 1:01,97 
S : LUCIAN VOICULEȚ 
mo) 2:09,07. M. Crișan 
Hunedoara) 2:00.25. L. 
(Ploiești) 2:10,69 : jun. : 
Nicolescu, Satnoianu 
4X200 m L : Dinamo ---- .
Voiculeț, Macovei, Vlsan) 8:03,90. 
steaua 8:10.70, C.S.M.Ș. Baia Ma
re 8:23,45 : jun. : Baia Mare,

Astăzi, o ultimă dar extrem

B. Vladu
Tănasâ 
; 200 m 
(Dina- 
(C.S.Ș. 

Nicolescu 
Crișan, 
2:10,82 ; 
(Ponta,

de atractivă zi de întreceri, CU
serii de la ora 10 și finale de la
ora 17,30 : 50 m liber, 200 m
fluture, 400 m mixt. 4 X 100 in
liber.

ciștig de cauză, urmat fiind de 
FI. Ochetan și S. Anton. Reve
nim asupra unui amănunt : 
plutonul era răsfirat pe o dis
tanță de 2—3 km, situație ex
celentă pentru o evadare de
cisivă, ceea ce se și întîmplă. 
Vasile Mitrache, Mircea Ro
mașcanu și Mihai Orosz atacă 
în forță și, pînă la km 104, re
alizează un avans de aproape 7 
minute ! Zarurile erau arun- 

la 
se 
6i 

au

minute !
cate, chiar dacă bariera de 
Sînpaul a încercat... să 
opună. Opriți de barieră 
ajunși de pluton, cei 3 
dreptul, conform regulamentu
lui, să plece cu 6:50 mai 
devreme, timpul pe care îl a- 
veau în avans față de pluton. 
Un timp suficient 
M. Romașcanu, 
de clasă, să cîștige pentru 
noua oară o etapă în “ 
care și l-a adjudecat 
ori. în același timp 
vingătorul a sosit și 
trache, iar la citeva

pentru ca 
acest sportiv 

a 
Tur, pe 
de trei 
cu în- 

V. Mi
se cunde

și M. Orosz. Clasament, etapa 
a treia : 1. Mircea Romașcanu 
3h 18:20, 2. V. Mitrache, ac.
timp, 3. M. Orosz la 22 s, 4. 
L. Kovacs Ia 5:28, 5. G.
Grimaldi (Italia) la 5:51, 6.
R. Raffuzzi ac. timp.

Clasament general, indivi
dual : 1. VASILE MITRACHE
10 h 47:57, 2. M, Romașcanu la 
14 s, 3. M. Orosz la 1:08, 4. C. 
Nicolae la 6:04, 5. Al. Ion la 
6:08, 6. Val. Constantinescu
la 6:21.

Clasament general, echipe : 
1. ROMÂNIA A 52 h 26:32 ; 2.
România B la 7:56; 3. Sel. Sin
dicală A la 13:36 ; 4. Turcia la 
13:41 ; 5. Sel. Voința la 13:46 ; 
6. Combinata Dinamo + Steaua 
la 13:46.

Astăzi are loc etapa a patra: 
Praid — Piatra Neamț (130 
km), cu cățărările de categoria 
A de la Bucin și Lacul Roșu 
și cu sprinturile intermediare 
de la Gheorgheni (14,45) și 
Bicaz (16,24). Sosirea la Piatra 
Neamț este prevăzută în jurul 
orei 17.

o Campionatul European de 
banchet pentru juniori, desfășurat 
in Iugoslavia, a fost ciștigat de 
reprezentativa țârii-gazdâ, 
învins în finală cu M—75 
formația Italiei. In meciul 
locuirile 3—4. selecționata 
slovaciei a întrecut cu 
(50—25) echipa Greciei.
• Turneul internațional• i umeu-1 internațional mascu

lin. de baschet, disputat în ora
șul spaniol Da Coruna, a fost 
cîștigat de reprezentativa Iugosla
viei, care a întrecut în meciul 
decisiv, cu 83—82 (41—40). echipa

ta 
male 
avut 
penitau primul tur al ediției 1938/ 
1989 a cupelor europene interciu- 
buiri. Dintre cele 7 formații ro
mânești participante la întrecere, 
H. C. Minaur Bala Mare — cîști- 
gătoarea ediției din acest an a 
„Cupei I.H.F.” și Chimistul Rm, 
Vîlcea (ambele in „Cupa I.H.F.”) 
au liber primul tur, fiind favo
rite pe tablourile de concurs. De 
asemenea, știința Bacău (Cupa 
Cupelor, feminin) va juca direct 
în turul II cu Beledyesi GencliK 
Istanbul.

Iată formațiile in compania că
rora vor evolua celelalte echipe 
românești. C.C.E. : Steaua — Halk 
Bankasi Ankara (primul meci în 
deplasare) — la masculin, și Mu
reșul Tg. Mureș — ArceUk S.K» 
Istanbul (la feminin) — primul 
meci pe teren propriu. CUPA CU
PELOR : Dinamo București — ETI 
Biskuilefi S.K. Ankara (pe teren 
propriu primul meci), Iar în 
CUPA I.H.F. : 
șoara — MAS 
cla) — primul 
priu. Datele
24—3o octombrie ș. 31 octombrie 
— 6 noiembrie, iar băcăuancele 
vor evolua tn perioadele 5—16. și 
lâ—18 decembrie.

sediul Federa ției In ternațio- 
de -Handbal de la Basel a 
loc ieri tragerea la sorți

meci),
Politehnica Timî« 

Nea Helvetia (Gffe- 
meci pe teren pro

ci e dcstfășonare 3

U.R.S.S.

• .Ca,}’Pionate : Sredeț n-a pierdut nici un punct! • P.E.C. Zwolle
in frunte • F.C. Porto a debutat victorioasa în deplasare 

• Neuchâtel din nou învinsă 
Rad Belgrad se impun

BREVIAR OLIMPIC • BREVIAR OLIMPIC
Pînă la deschiderea celei de-a 

XXV-a ediții a Jocurilor Olimpice 
a mal rămas doar puțină vreme, 
festivitatea de deschidere u-rmînd 
să se desfășoare la 17 septem
brie. Firesc, deci, ca, la această 
oră, atenția tuturor sportivilor să 
fie îndreptată spre finisarea pre
gătirilor, astfel ca vîrful de for
mă să coincidă cu Jocurile.

Pînă la începerea marii com
petiții a sportului mondial con
semnăm citeva știri.
• Comitetul Olimpic Japonez a 

anunța, că la J.O. delegația ni
ponă va fi alcătuită din 259 de 
sportivi. Aceștia vor lua parte la 
20 din cele 23 de ramuri sportive 
care figurează pe programul O- 
limpiadei de vară. între compe
titori se-află reputatul judoka 
Hitoshi Saito și tînăra de 21 ani 
Niwako Kotani, participantă la 
înotul sincron.
• Franța va fi reprezentată 

de un lot alcătuit din 189 sportivi.
• Cu excepția handbalului și

a voleiului, sportivii australieni 
vor iui part? la toate celelalte 
disciolirr olimpice. Delegația pen
tru J.O. va cuprinde 358 spor
tivi, antrenori și oficiali.
• în cadrul finalei „Marelui 

Premiu I. A. A. F. -Mobil" (Berli
nul Occidental), la săritura cu 
prăjina, recordmanul mondial, 
sovieticul Serghei Bubka, a sărit 
5,85 m. dar a fost întrecut de 
compatriotul său Gataultn, cu 
5,95 m.
• Antrenorul echipei olimpice 

de fotbal a Braziliei, Carlos Al
berto Silva, a anunțat lotul de 
2« de jucători pentru apropiatele 
Jocuri Olimpice de vară. Printre 
cel selecționați se numără por
tarii Ze Carlos, Taffarel ; funda
șii Jorginho. Batista, Ricardo, 
Nslsinho ; mijlocașii Ademir, Mil
ton, Souza ■ atacanții Valdo, Ed
mar șl Bebeto. înaintea Olimpia
dei formația braziliană va susți
ne o serie de meciuri de verifi
care în S.U.A. șl Japonia.

Malmo F.F. are 4 puncte avans
Vojvodina Novi Sad ți

MECIURILE din etapa a 3-a a 
campionatului Bulgariei s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
Slavia Sofia — Dunav Ruse 1—1, 
Trakia Plovdiv — Lokomotiv 
Plovdiv 5—0, Sredeț Sofia — Ml- 
nior Pernik 6—0, Beroe Stara Za- 
gora — Lokomotiv Sofia 3—3, Sli- 
ven — Cerno More Vama 1—2, 
Piria Blagoevgrad — Vitoșa Sofia
1— 4, Spartak Varna — Botev 
Vrața 2—2. Clasamentul : 1. Sredeț 
6 p ; 2. Cerno More 5 p, 3. Vitoșa 
4 p.

REZULTATE Înregistrate în 
etapa a 3-a în Olanda : F.C. Gro
ningen — Maastricht 4—1, Haar
lem — Feyenoord Rotterdam 1—2, 
P.S.V. Eindhoven — Volendam
2— 0, Roda Kîrkrade — Den Bosch
3— 2, Twente Enschede — Tilburg
0—0, Sparta Rotterdam — Veen- 
dam 3—1, F.C. Utrecht — Fortuna 
Sitlard 3—1. In clasament con
duce echipa P.E.C. Zwolle, cu 4 
p (un joc mai puțin disputat), 
urmată de F.C. Utrecht și Spar
ta Rotterdam . ’

IN ETAPA a doua în 
galia : Penaiiel 1
0—1 Esoinho — Benfica 
2—2, Portimonense — 
0t-0, Sporting Lisabona 
Mar 0—0, Guimaraes — 
ses 6—1, .<- ••• —
Boavista — Leixoes 2—2. 
dora — F.C. Braga 1—3, Viseu —

cu cite 4 p.
portu- 

F.C. Porto 
Lisabona 
Farense 

— Beira 
- ______ Belenen-

Setubal — Chaves 2—9, 
— Leixoes 2—2. Ama-

Maritimo 0—0.
ÎN SUEDIA, după 19 etape, 

primele locuri în clasam mt __ 
află Malmo F.F. cu 30 p, urmată 
de I.F.K. Goteborg cu 26 p, și 
Djurgaarden cu 24 p. Rezultate : 
G.A.I.S. — Djurgaarden 1—2, A.I.K,
— Hammarby 0—0, F.C. Brage — 
Norrkdping 3—1, I.F.K. Goteborg
— Oester 1—1, Malmo —.Frolunda 
2—0, Sundsvall — Oergryte 0—1.

DUPĂ opt etape, în campionatul 
Elveției conduce echipa Du cern a 
—’ 12 p, urmată de Grasshoppers 
Zurich — 11 p. Rezultate înregis
trate în ebaoa a 8-a : Aarau — 
St. Gali 5—0, Dausanne — Lucerna 
0—0, Dugano — Neuchâtel Xamax 
1—0, Sion — Grasshoppers 
Zurich 0—0, Servcjtte Geneva — 
Wittingen 1—1, Young Boys Ber
na — Bellinzona 4—1.

DUP A patru etape în Iugoslavia 
conduce Vojvodina Novl Sad 6 
p, urmată de Rad Belgrad 6 p 
și Partizan Belgrad 5 p. Rezultate 
înregistrate în etapa a 4-a : Spar
tak — Vardar Skoplje 1—0, Slo
boda Tuzla — Zelezniciar Sara
jevo 1—0, Velez Mostar — Steaua 
Roșie Belgrad 1—0, Rijeka — Rad 
Belgrad 0—1. Radnicki Niș — Bu
cluc no st 2—0, Cellk Zenica — O- 
sijek 1—1, Vojvodina No vi Sad — 
Napredak 3—1, Partizan Belgrad
— Dynamo Zagreb 2—0, F.C. Sa
rajevo — Hajduk Split 0—1.

pe se

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM. * tn concursul de 

la Londra, marocanul Said Aoui
ta a cîștigat proba de 1000 m, cu 
timpul de 2:15.1*. iar sprintera 
jamaicană Grace Jackson s-a si
tuat pi primul loc la 200 m tn 
22.59. Alte rezultate : masculin : 
200 m 5 John Revis (Anglia) — 
21,06 ; 400 m garduri : David Pa
trick (S.U.A.) — 49,30 ; 2000 m : 
Steve Cramm (Anglia) 4:55.20 ; 
feminin : suliță : Fatima Whit
bread (Anglia) — 69,40 m ; 400 m: 
Jill Richardson (Canada) — 50,08. 
• La Vilnius, sportivul sovietic 
Vladimir Ovcinikov a stabilit un 
nou record mondial pentru ju
niori la aruncarea suliței, cu 80,18 
m. • La Coblenz (R.F. Germa
nia). cubanezul Jaime Jefferson 
a cîștigat săritura în lungime, cu 
8,34 m, iar brazilianul Jose Bar
bosa a trecut primul linia de 
sosire în cursa de 800 m tn 
1 :43,33. Alte rezultate : masculin: 
înălțime: Sotomayor (Cuba) 2,32 
m; 110 mg Nehemiah(SUA) —13,89; 
5000 m : Arpin (Franța) — 13:26.08 : 
400 m : McKoy (SUA) — 44,90 : fe
minin : 800 tn : Ana Qulrot (Cuba) 
— 1:58,22 ; 3000 m : Sabrina Dorn- 
hofer (S.U.A 1 — 8:50.91 ; greu
tate : Stephanie storp (R.F. Ger
mania) — 19,44 m. • La Nltra 
(Cehoslovacia), Zdenka Silhava a 
cîștigat proba de disc, cu 70,18

m, coechipiera sa Sofia Vasikova 
s-a clasat pe primul loc la arun
carea greutății, cu 20,20 m.

AUTOMOBILISM • „Raliul ce
lor 1000 de lacuri" desfășurat în 
Finlanda a fost cîștigat de fin
landezul Markku Alen (,,Lancia”), 
tn clasamentul general al-----
de raliuri, după 13 probe, se 
ține lider italianul Massimo 
sion. cu 95 p.

RUGBY • Campionatul mon
dial universitar s-a încheiat la 
Bayonne (Franța) cu victoria se
lecționatei Noii Zeelande, 
întrecut în finală cu 30—21 
formația Argentinei.

TENIS • Cehoslovacul _____
Srejber a terminat învingător în 
turneul de la Rye Brook (New 
Jersey), în finala căruia l-a În
trecut cu 6—2, 7—6 pe jucătorul 
indian Ramesh Krishnan. • Spa
niolul Emilio Sanchez a cîștigat 
turneul de la Wilmington (S.U.A.), 
... . . întrecut cu

americanul 
La Jericho 
Andre Aga-

C.M. 
nien-
Bia-

care a 
(6-12)

Milan

tn finala căruia l-a 
7—8, 2—6 6—4 pe
Kevin Curren. •
(S.U.A.), americanul _____
ssi, l-a Învins cu 6—3. 0—6. 6—4, 
în finală pe francezul Yannick 
Noah. • In finala feminină de 
la Mawah (S.U.A.), vest-germana 
Steffi Graf a lnvlns-o cu 6—0, 
6—1 pc Nathalie Tauziat (Franța).
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CRUYFF IN DIFICULTATE !
olandezul Johan Cruyff a preluatDupă cum am mal anunțat, olandezul Johan Cruyff a preluat 

recent conducerea tehnică a Barcelonei. Fosta glorie a fotbalu
lui mondial și, mai nou, tehnicianul care a condus pe Ajax 
Amsterdam la victorie tn Cupa Cupelor 1937 a fost, logic, în- 
timpinat cu flori ți speranțe tn capitala Cataloniei, înfocații su- 

l echipeporteri ai „Barței" așteptind de la el revigorarea unei 
aflată în derivă de citeva sezoane.

Numai că euforia n-a durat mult. Comitetul național 
trenorilor spanioli a luat imediat atitudine, avertizind 
din Barcelona ci „fără diplomă de antrenor si fără 3 
experiență tn fotbalul nostru, Cruyff nu va avea dreptul să 
antreneze o formație din prima divizie. Reglementările, cunos
cute de federație, 
să fie încălcate", 
glumă, creztnd că 
determinindu-l pe 
a obține diploma _________ __  ..__  __ ....__ , .... .
în calitate de director tehnic, federația din Baga i-a eliberat 
un document, purtătorul ei de cuvînt chiar mlrîndu-se : „E o 
absurditate să-i ceri o asemenea hîrtle unuia ca Johan, etnd 
toată lumea știe cine a fost șl cine e in fotbal ?! să alcătuiești 
adică o comisie care să-l testeze pe Cruyff?! Bun. și cine 
să conducă o astfel de comisie ?! Cine s-ar încumeta să cin- 
tărească priceperea lui Johan șl, adevărată comedie, să dea 
un verdict ?!“

Oarecum ușurat, cu diploma in buzunar, Cruyff a revenit in 
Spania. Doar că povestea era departe de a se fi încheiat, pre
ședintele Comitetului national al antrenorilor spanioli respingînd 
dosarul înaintat de Barcelona t „Acest certificat nu valorează 
nimic tn țara noastră !“ Cruyff a trecut la amenințări, „Sau 
mă acceptați cum sînt, sau renunțați ta serviciile mele", numai 
că ele au complicat șl mai tare „afacerea", olandezul punin- 
du-și de-acum tn cap și o parte a presei, tntr-un moment în 
care discuțiile continuă cu înverșunare, singura soluție pare a 
fi angajarea de către Barcelona a unui antrenor „oficial", pe 
lingă care olandezul să activeze, ca ' ~ '
director tehnic. Un compromis pe 
însuși nu-l agrează, insistlnd asupra 
vedem.

al an- 
clubul 

ani de

sînf clare și nu există nici un motiv ca ele 
Se pare că, inițial, Cruyff a luat totul în 
respectivul organism va ceda. N-a cedat însă, 
cel în cauză să la drumul Olandei, pentru 
solicitată. Cu toate că, la Ajax, el figurase

și la Ajax, în -postură de 
care insă, vanitos, Cruyff 
limpezirii situației. Să mat

Ovidiu tOANITOAIA
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