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In meciurile de ieri din Divizia A de fotbal

ECHIPELE „EUROPENE -8 PUNCTE DIN 8!
Plutonii!, condus de V. Buduroi (România B) și Ov. Mitran (Sel.

Sindicală A), atacă hotărit cățărarea de la Blăjel (cat. A) 
Foto: Aurel I>. NEAGU

Turul ciclist a! României, etapa a patra

• Dinamo și steaua, la a treia nctorie, și au reluat cursa • oțelul - învingătoare
in io oameni • Victoria (5 goluri) - test de eficacitate pentru.. nalta

REZULTATE TEHNICE

ÎN PRIM-PLAN, PEISAJUL
Purtătorul tricoului galben, Vasile Mitrache,

OTELUL
F. C. FARUL 
VICTORIA 
F. C BIHOR

(In pag. 2—3, relatări de ta tocurile de ieri)

DUMINICĂ 4 SEPTEMBRIE

F. C. Inter Sibiu - F. C. Olt
F. C. Argeș — Universitatea Craiova
Rapid - „U" CIuj-Napoca
S. C. Bacău — A.S.A. Tg. Mureș
Spartul Studențesc - Flacăra

Partidele se vor disputa de la ora 17.

CLASAMENTUL

Coraș șutează și înscrie primul din cele două 
(/oluri ale sale in partida de ieri Victoria — 
Corvinul Foto: Nicolae PROFIR

1. DINAMO 3 3 0 0 8—3 6
2. Steaua 3 3 0 0 8—4 6
3. Corvinul 3 2 0 1 7—7 4
4. F. C. Farul 3 1 1 i 4—2 3

5— 8. F. C. Bihor 3 1 1 i 3—2 3
F. C. Inter 2 1 1 0 2—1 3
„U*  CIuj-Napoca 2 1 1 0 1—0 3
Victoria 3 1 1 1 6—5 3

9. Oțelul 3 1 1 1 3—3 3
10. Sportul Stud. 2 1 0 1 4—2 2
11. F, C. Argeș 2 1 0 1 2—2 2
12. F. C. Olt ’ 2 0 2 0 0—0 2

13—14. F.C.M. Brașov 3 0 1 2 3—5 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

- F.C.M. BRAȘOV
- STEAUA
- CORVINUL
- DINAMO

2-1 (1-0) 
i-a (i-i) 
5-2 (3-1) 
1-2 (1-2)

victorios la
PIATRA NEAMȚ, 31 (prin 

telefon). Cu etapa de azi (n.r. 
ieri), a patra, Sovata — Gheor
gheni — Bicaz — Piatra Neamț 
(132 km), Turul ciclist al Ro
mâniei a ajuns la jumătatea 
sa. A fost o etapă aproximativ 
calmă, deși traseul a cuprins 
două eățărări de categoria A, 
plus două sprinturi. Să fi fost 
oare de vină peisajul, realmen
te îneîntător, tendințele pluto, 
nul ui de a-și cruța forțele, 
sau o luptă tactică intre pro
tagoniștii acestei competiții?! E 
adevărat, prima cățărare, cea 
de la Bucin, lungă de aproxi
mativ 6 km, a apărut la puțină 
vreme de la darea startului, 
drept pentru care ea nu a prea 
triat plutonul, așa cum se anti
cipa. Nici serpentinele coborî- 
rii, foarte strinse, n-au permis 
atingerea unor viteze prea mari 
și, în consecință, primul sprint, 
cel de la Gheorgheni, a fost 
trecut aproape in bloc. Dar iată 
ordinea de trecere la aceste 
puncte : S. Fotev, Val. Constan- 
tinescu, K. Raffuzzi, N. Aldulea, 
M. Orosz (la Bucin) și D. Ca- 
tană, S. Anton, V. Apostol (la 
Gheorgheni). Se lansează, după 
Gheorgheni, un atac mai cura
jos, la care participă 10 aler
gători, mai puțiin însă V. Mi
trache și M. Romașcanu. Fuga
rii iau un avans de aproape 2

Piatra Neamf
km, dar cei doi protagoniști ai 
Turului, plus L. Kovacs și M. 
Orosz se agită, pun plutonul 
Pe fugă și joncțiunea are loc 
înainte de cățărarea de la Lacul" 
Roșu. Vom asista, în continuare, 
la cea mai dură probă de pînă 
acum a munților, dar vom ad
mira, totodată, magnifica pano
ramă a versanților îmbrăcați 
în verdele intens al pădurilor 
de conifere. De abia după a- 
ceastă cățărare avea să se frag
menteze plutonul, pînă acum 
compact și mult prea prudent. 
Consemnăm “ deci ordinea de 
trecere la cățărarea de la Lacul 
Roșu : S. Fotev, R. Raifuzzi, 
S. Anton, M. Romașcanu, L. 
Kovacs (un cuvînt de laudă 
pentru bulgarul S. Fotev, care, 
de pe locul trei în clasamentul 
cățărătorilor, a trecut, prin 
cele două victorii de acum, în 
frunte, cu 41 p, devansîndu-1

Victor NIȚĂ

(Continuare in pag. a 4-a)

ECHIPELE DE HANDBAL
EA STARTUL UNEI NOI

0 frumoasă reuniune finală a Campionatelor Naționale de înot

NOEMI LUNG ȘI-A CONFIRMA T 
MAREA El CLASĂ

• Alte rezultate pentru prima 
au fost realizate de Stela

Promisiunile s-au împlinit 
în bună măsură: cea de a pa
tra — și ultima — reuniune a 
finalelor Campionatelor Na
ționale de înot, de la Bucu
rești, s-a situat, datorită frun
tașelor natației românești, la 
un ridicat nivel, demn de mul
te competiții... internaționale. 
Au fost înregistrate, astfel, o 
seamă de rezultate pentru 
prima Parte a topurilor mon
diale rezultate care vor fi co
mentate în consecință în cer
curile specialiștilor de pretu
tindeni, mai ales acum, la tot 
mai puțină vreme înaintea 
celei mai mari competiții po
lisportive, Olimpiada.

In prim-plan s-a aflat, de 
această dată, băimăreanca 
Noremi Lung. Dacă concitadi- 
na ei Andreea Sighiarto a ți
nut. la fluture, un ritm apro
piat, în celelalte trei procedee 
Noemi s-a distanțat tot mai 
limpede, rămînîndu-i să lupte, 
practic, doar cu acele crono- 
metrelor, în tentativa declara-

Rugby: STEAUA - VICTORIOASA LA PETROȘANI (26-18)
Etapa a III-a a Diviziei A 

de rugby a stat sub semnul 
unor dispute aspre, echipele 
cu „firmă" trebuind să depună 
eforturi cu totul deosebite 
spre a se impune. Iată amă
nunte de la partidele de ieri.

București. GRIVIȚA ROSIE 
— CONTÂCTOARE Buzău 15—9 
(*> —3). Un meci fără eseuri (ca 
un feî de mîncare fără... sare) 
a fost, totuși, „digerabil", am
bele formații — combative —

parte a topurilor mondiale
Pura și Tamara Costache

tă de a coborî din nou la ci
fre de deosebită relevanță. Și 
sportiva antrenată de Gheor- 
ghe Dimeca a izbîndit intr-un 
stil demn de o campioană a 
Europei : 1:03,96, pe prima su
tă, 1:10,22 la spate, 1:22,31 la 
bras. 4:40,82 la finele acestei 
atit de complexe, de solicitan
te, probe de 400 m mixt. Un 
timp care e întrecut, în toate 
cele opt luni ale anului, cînd 
au avut loc atîtea și atîtea 
concursuri, de un singur re
zultat — 4:38,5, al americancei 
Evans. Marea sportivă își con
firmă astfel, o dată în phis, 
adevăratele Posibilități. Ea a 
primit, de altfel, trofeul pen
tru cea mai valoroasă perfor
manță a concursului. Dacă du
pă Noemi a sosit, firește, An
dreea Sighiarto, o surpriză a 
constituit^o prezența pe treap
ta a treia a podiumului a brăi- 
lencei de 13 ani Beatrice Coadă.

Geo RAEȚCH1

(Continuare tn pag a 4-a)

făcînd eforturi spre a deschi
de jocul. Nu au reușit să în
scrie decît din lovituri de pi
cior. deoarece a intervenit, de 
regulă, greșeala în faza deci
sivă. Jocul l-au început buzo- 
ienil, avînd vlntul drept aliat, 
si ei au izbutit prin Gomoescu 
(mai ales prin el !) cîteva faze 
spectaculoase, fără mare fina
litate. însă. Strădanii am vă
zut și din partea lui N. Cioarec, 
a lui II. Dumitraș, M. Zafiescu

tn atac, Iudith Gyurkan — ciștigătoarea probei de spade.

De ieri, scrima non-stop în Sala Floreasca

SPADASINELE Șl AU DESEMNAT
CÎȘT1GĂT0AREA „

Miercuri, în Sala de scrimă 
Floreasca din Capitală au în
ceput întrecerile individuale 
din cadrul „Cupei României1' și 
cele ale Diviziilor Naționale A 
și B (ultima etapă), care de- 
semnează echipele campioane, 
noile promovate și formațiile 
care retrogradează. Arma care 

și Cr. Gheorgheosu, dar eseul 
s-a lăsat așteptat... Și totuși 
„XV-le" de la AS Contactoare 
începe să semene tot mai mult 
cu o adevărată echipă de rug
by. în tot acest timp, cu vin- 
tul împotrivă, Grivița a jucat 
bine (fără șuturi) cu pase 
scurte, remarcindu-se mai ales 
P. Carp (din liniile dinapoi)

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. 2-3) (Continuare in pag 2-3) (Continuare în pag 2-3)

CUPEI ROMÂNIEI
a deschis seria asalturilor a 
fost spada feminină, care a a- 
vut programate întîlniri numai 
în cadrul „Cupei României". 
Deși se află doar în al doilea an 
competitiv la noi în țară, iată 
că spada și-a cîștigat multe 
adepte, în ăcest an luînd startul 
27 de concurente, număr sim
țitor mai mare față de cel de 
anul trecut (18). Aceasta dove
dește receptivitatea antrenori
lor la apelurile federației de 
specialitate, înțelegînd, astfel, 
importanța „non venite" pe 
planșă, spada feminină avînd 
programat, în 1989, primul său 
Campionat Mondial.

La această ediție a terminat 
învingătoare Iudith Gyurkan 
(CSM CIuj-Napoca). care s-a 
dovedit, pe parcursul întregii

Doina STANESCU

[DUH A DIVIZIEI A
După o bogată activitate in

ternațională oficială (la nivel 
de echipe de juniori și tineret) 
și amicală, handbalul revine în 
actualitatea competițională in
ternă : începe încă o ediție, a 
XXXI-a, a Campionatelor Di
viziei A (masculin și feminin), 
întrecerea este chemată să con
tribuie — în spiritul recentului 
PROGRAM. DE MASURI AL 
C.N.E.F.S., cu privire la îmbu
nătățirea activității în domeniul 
jocurilor sportive — Ia creș
terea valorii handbalului nos
tru, știut fiind faptul că dacă 
există echipe puternice de club 
se poate alcătui și o „naționa. 
lă“ capabilă să concureze cu 
bune rezultate în marile com
petiții internaționale oficiale.

în cadrul primei etape, azi 
după-amiază, echipa feminină 
Mureșul Tg. Mureș — cîștigă- 
toarea ultimelor ediții ale cam
pionatului național și „Cupei 
României" — primește vizita 
formației Rulmentul Brașov. 
Textila I.A.S. Zalău, spectacu. 
los (re)promovatâ în Divizia A 
(a pierdut un singur meci în 
cursa pentru ascensiunea în 
primul eșalon valoric), va evo
lua, pe teren propriu. în com
pania unei echipe de asemenea 
cu putere de luptă, TEROM 
Iași. Cealaltă nou intrată în 
prima divizie, Mecanică Fină 
București, susține chiar din 
start o partidă care în mod 
cert ii va pune probleme, în 
compania echipei Confecția 
București.

Competiția masculină debu
tează cu... două meciuri ami
nate : Universitatea Cluj-Napo- 
ca — H.C. Minaur Baia Mare 
(cîștigătoarea „Cupei I.H.F." 
participînd la un turneu inter
național), si Universitatea Cra
iova — Dacia Pitești (studenții 
avînd sala în reparație). De 
notat și faptul că una dintre 
formațiile de marcă, Dinamo 
București, a hotărît să joace 
toate meciurile sale din acest 
campionat în Sala Sporturilor 
din Buzău. Nou promovatele 
Tractorul Brașov și Comerțul 
Sînnicolau Mare joacă pe teren 
propriu, dar ambele au meciuri 
grele, adversare fiindu-le
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„Naționalele" de tenis ale juniorilor De azi, la București

COPIII AU DOMINAT ÎNTRECERILE!
• Diim Pescăriți (11 ani) - triplu campion national

Ie terenurile Clubului sportiv 
Dinamo Brașov s-au încheiat 
Campionatele Naționale indivi
duale de tenis ale juniorilor 
(15—16 ani), inedita) „naționale
lor" din acest an constă in fap
tul că ele au fost asaltate de 
copil, unii dintre aceștia ajungind 
campioni, alții avansînd pină !n 
fazele superioare (sferturi, semi
finale și finale). Antrenorul eme
rit Alexe 
Întreaga 
țiel. ne-a 
din acest
15—16 ani . ......
nismani care au evoluat sau mai 
evoluează încă in intreeerile re
zervate copiilor 1 Este un fapt 
pozitiv, îmbucurător pentru te
nisul nostru, care, lată, poate 
spera să aibă, tntr-un timp re
lativ scurt, jucători valoroși. Re- 
ferindu-mă la noi! campioni tn 
proba de simplu. Dinu Pescari» 
<14 ani) și Loredana Bujor (16 
ani) este de remarcat că s-mplol 
fapt de a fi cucerit titlurile na
ționale in compania unor jucători 
experimentați ne convince eâ spe
ranțele investite In talentul lor 
au fost și sint justificate".

La cele spuse de interloetror. 
adăugăm aite eleva nume de ju
cători avind virsta de 14 ani si 
care au ocupat locuri fruntașe In

Bardan, care a urmărit 
desfășurare a competi- 

spus : „Campionatul
an al juniorilor de 

a fost dominat de te

campionatul juniorilor : Irina 
Spîrlea (semifinalistă), Florin 
Oiță și Eduard Samson (finallști 
în proba de ’ ......

Chiar șl 
supra aceste! 
lor juniorilor 
zia că 
oară - .
comparate cu cele a’.e sportivilor 
de aceeași virstă din țări cu
tenis mult mal dezvoltat, aub
toate aspectele.

Pe aceleași terenuri, întrecerea 
continuă, în concurs intrind ju
niorii de Ia categoria 17—1» ani. 
Competiția se încheie duminică 
(I. Gr.).

dublu băieți).
o simplă privire a- 
edițil a camplonate- 
ne duce la conclu- 

- poate pentru prima 
rezultatele obținute pot fi

mo) 6—1, 7—5 ; masculin. 
Dinu 
Matei 
finale
(CSȘ
6-3 ;

SCRIMA

finale, mai stâpiră pe situații 
in momentele critice. Ciuma! 
asalt, al finalei de cpt. cel 
care avea să desemneze cist:- 
gătoarea ediției '88 a Cupe; 
României, a fost palpitant, săt- 
măreanca Iudit Sebestien CMon- 
diala) dind o replică botărită 
mai rutinatei sale adversare. 
Iată și evoluția scorului: 7—3 
pentru clujeancă, 7—6, apo; 
8—6. De asemenea, în primul 
tur al eliminărilor directe am 
asistat la un asalt dramatic, 
intre Camelia 
Constanța) ți 
(Steaua), încheiat după prelun
giri (10—9) In favoarea primei.

Apreciem, cum au fâcut-o și 
o serie de tehnicieni, că. In a- 
fară de creșterea numerică a 
competitoarelor, și pregătirea a- 
• estora a fost bună, fapt re
flectat in numeroasele inii Iruri 
încheiate la limită.

Dar iată rezultatele, finalei de 
opt: sferturi — Iudit Sebestien 
(Mondiala Satu Mare) — Emoke 
Muzsnay (ILF CSS Satu Mare) 
6-4; Mila Muzsnay (IU CSȘ 
Satu Mare) — Anca Cotuțiu 
(IEFS) S—5; Judith Gyurkan 
(CSM Cluj-N.) — Ana Georgescu 
(Steaua) 8—6; Camelia Misian 
(Farul Constanța) — Alina Moțea 
(Steaua) 10—9; in semifinale : 
Gyurkan — Misian 8—4; 
ticn — L. Muzsnay 10—9; 
locurile 3—4: Muzsnay — 
8—6; pentru locurile 1—2: 
kan — Sebestien 8—6.

Astăzi, de la ora 9, întrecerile 
Cupei României floretă
masculin.

finală :
Pescariu (TCB) — Silviu 
(Dinamo) 6—2, 6—2 ; semi- 

: Pescariu — Andrei Pavel 
2 Petromar Constanța) 6—2, 

Matei — Ștefan Stănilă 
(Progresul Energomontaj) 6—2, 
6—3 : pentru locurile 3—4 : Pavel 
— Stănilă 6—4. 7—6 : sferturi ; 
Pescariu — Bogdan Hnatluc (For
ms Iași) 6—2, 6—2 ; Matei — 
George Corbu (Medicina Buc.)
4— X 3—6, 6—4 ; Pavel — Cristian
Zetu (CSM Timișoara) 6—3. 6—1 ; 
Stăntiă — Comei Teodorescu 
(S.aoua) 1—6. 4—1. 6—2 : dublu 
masculin, finală : Dinu Pescariu, 
Andrei Pavel (TCB. CSȘ 2 Petro
mar Constanța) — Dorin Oiță, 
Eduard Samson iITB. Dunărea 
Galați) <—a. •—3 ; semifinale : 
Pave, Pescariu — Crstiaa Zetu, 
Saata Matei (CSM Timișoara, Di- 
rTn) 6—L 6—1 : O-.ță. Samson —- 
Ce:-r: Ccrba. Cxnel Teodorescu 
•Mediema S-eauai 3—6, 6—4.
5— 4 : «abia mixt, fiaală : Ir.na 
Splrtea. D au Pescariu (Dinamo. 
TCB) — IxabeSa Martin. George 
Curtai (Poetehmca Bar MetLci- 
na Buc.) 4—1 7—4 ; s-mlftaale : 
Spfciea. Pescari» — Ciacdia 
Xeacțu. Andrei Parei (Șeaua.
CSS 1 Petmrr ar Cscatanța) T—â.
6— 4 ; Marco. Cortm — Andreea 
Vane. Dum_:ru Mzateanu (Ece- 
tnca Tu&ițoara. Ș eaua) 7— S. 7—5.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TIR CU ARCUL
tncepîn.d de astăzi, la Stadio

nul Tineretului din Capitală, 
unde a fost amenajat un spațiu 
special, se vor desfășura Cam
pionatele Naționale de tir cu 
arcul pentru seniori și senioa
re. Proba de concurs — dublu 
F.I.T.A., organizată pe parcursul 
a patru zile. Favoritul principal 
la băieți este ploieșteanul 
Victor Stănescu, care a demon
strat o formă bună tn ultima 
vreme, dovadă fiind noile re
corduri naționale realizate în 
cadrul Campionatelor Interna
ționale ale Poloniei, la simplu 
F.I.T.A., cu 1272 p (v.r. de 1226 
p îl aparținea) și la serie 
Grand F.I.T.A., cu 321 p (v.r. 
318 p). ta fete, în schimb, deși

Diana Nicolacscu pare a avea 
un ușor avantaj al calculelor 
prealabile, misiunea ei nu va fi 
prea ușoară, pentru că ambițiile 
mai tinerei Gabriela Coșovan 
sau mai vîrstnicei Aurora Chin- 
Matei ii vor soliei!a, fără in. 
doială. toate forțele.
• La acest sfîrșit de săp- 

tămînă, în poligoanele bucu- 
reștene Tunari și acoperit Di
namo se vor desfășura întrece
rile unei interesante întîlnlri 
internaționale, între trăgătorii 
de la cluburile Olimpia Bucu
rești și Gwardia Olsztyn (Po- 
lonia), întîlnire tradițională la 
care, de astă dată, participă și 
trăgătorii fruntași de la alte 
cluburi din Capitală șl din țară.

I
I
I
I
I
I
I

In

DIVIZIILE A DE HANDBAL
(Ur mart din pap. I)

Steaua și. respectiv. Politehnica 
Timișoara.

Iată, insă, programul jocurilor 
de azi:

MASCCUX. BUZĂU : Dinamo 
București — Dinamo Brașov (ar-

bitri : C. Cristea — Gh. Dumi
trescu din Constanța) ; BRAȘOV: 
Tractorul — Steaua (L. Condruț și 
o. Marin (ambii din Ploiești) ; 
TG. MUREȘ : A.S.A. Blectromu- 
reș — Știința Bacău (I. Nieolae 
din Ploiești șl H. Boschner din 
Brașov) ; SINNICOLAU, MARE : 
Comerțul — Politehnica Timișoa
ra (L Manotiu și C. Varga din 
Sibiu).

I
I
I

Pe 
cute, 
junio 
la t 
morif 
pentr 
Spart 
întret 
rezult 
specii 
au ci 
pe zi 
de cîi

Ser. 
0—0 
la 11 
eu Ri 
nia, : 
eu D 
2. Cel 
1—2 
via, 1 
ROM. 
cu

(Urmare din nag I)

ASOCIAȚIILE TINERE IN PRIM-PLAN
«4

Misian (Farul
Alir.a Hoțea

Sebeș- 
pentru . 
Misian 
Gyur-

Piatra Neamț in premieră absolută
Pentru »-»nir-pfa»8 Fia ra Neaarț, 

organ rarea ceset Oe a onua eta
pe a Cu—Cn Kațieral de 
otetacO țl coocn compot a 
msem.-.a: o prmerl empențio- 
naiă tisoi-.l. eu acest
pnîej frumosul oraș al celebre: 
„Puicuța*  făclndu-țl cu deosebit 
succes Intrarea tn circuitul con
cursurilor de călărie. Este și 
motivul pentru care am adresot 
la doi din factorii direct impli
cați întrebarea : „Ce a Însemnat 
pentru dumneavoastră găzduirea 
acestei competiții 7*  Ne-au răs
puns :

ION BALC1ZA, . .
C.J.E.F.S.: „Faptul că In urmă 
cu cîțlva ani am Înființat trei 
secții de călărie a Însemnat pri
mul pas spre promovarea acestui 
frumos sport, cel de al doilea 
decurgind firesc, ea urmare a 
intenselor preocupări. Înainte de 
toate pentru asigurarea bazei 
materiale. Concursul a fost pen-

președintele

I

tru noi toți un stimulent șl 
experiență, pe care vrem să _ 
valorificăm, țmir.d seama că o-- 
rsm să Em gazdele Campionate
lor Balcanice ta 1MB. ceea ce 
ar tssesma de; Unz recunoaștere 
a eformrJor d-p-zze. a spriți- 
oulul orzaoefor locale, a pasiu
nii ee o nutresc oamenii pentru 
călărie".

Dr. VASILE PACniTANU, di
rector in Direcția generau pen
tru agricultură Neam;: .Prerer:- 
ța zilnică a aproape 3N» de 
spectatori In tribunele bazei 
sportive a demonstrat că Mus
ca noastră nu a fost !n zadar. 
Noi ne-am propus — șl realita
tea a demonstrat că nu am gre
șit — să ne dirijăm eforturile 
spre popularizarea acestui sport, 
spre atragerea cit mal multor 
practicanțl. Iar prezența unui 
antrenor. V. Bărbuceanu. eu 
deosebite calități. a stimulat 
performanța, dovadă și bunele 
rezultate obținute. De asemenea, 
trebuie să subliniez ajutorul 
consistent al Consiliului Popular 
Județean și Municipal in mate
rializarea intențiilor noastre de 
a face din echitație unul din 
sporturile de largă popularitate 
In Județ".

o 
le

ganizarea ireproșabilă șl condi
țiile de concurs, gazdele oferind 
reale perspective șl pentru des
fășurarea altor competiții, chiar 
si Internaționale. In ceea ee pri
vește intreeerile propriu-zise, să 
notăm că a crescut evident nu
mărul participant ilor in probele 
de 1,5»—1,4» m. la categoriile 
mijlocie, dificultate progresivă șl 
semi-prea inreșistrindu-se cea 
mal mare participare din ulti
mii 8 ani. 
parcursuri cu 
nici sporită a 
și faptul că 
re de cai din 
demonstrat eă 
eestor cerințe, _ 
nemulțumit deficiențele in pre
gătirea tehnică de bază a majo
rității eoncurentilor. eeea ee și 
explică numărul redus de par- 
eurturi fără penalizări : la osoa
să — 12, la migarta — 2*.  Iată 
■za aepet-t asupra căruia antre
norii sînt dator, să mediteze și 
să treacă grabnic la lucru.

lEZl I TVre TEHNICE S eat. 
ușoară (1W participant! — 11
baraj) — 1. V. Bubău (Agricola 
Te. Mureș) cu Scorilo. i. R. 
Ilioi (Steaua) cu Solar. 2. D. 
Stoica (Dinamo) eu Dorești ; 
cat. mijlocie (53—41) — 1. I. 
CScbar-u (Timiș Irvin) eu Hi-Fi. 
2. A. Cojocaru (Agricola P. 
Neamț) eu Menuet. X G Păsă- 
rin (C.S.M. Craiova) cu Protar: 
cat. dificultate progresiva (%—11) 
— 1. A. Zcriau (Izvorul M. Cioc) 
cu Mlndrz. X V. 'Cocean (Agri
cola P. Neamț) eu Sevilla. 3. 
M. Feraru (Dinamo), eu Nimb: cat. 
semigrea (14—12) — 1. M Neagu 
(Steaua) eu Begu. t. P. lonescu 
(A.S.A. Cluj-Napoca) cu Kazi
mir, 3. M Neagu cu Vise; echi
pe — 1. Dinamo (M. Feraru cu 
Șarlatan, Ioana David eu Prepe
leac, CL Gheorgbe cu Șicana. 
FL Stoica eu Dorești). C.S.M. 
Sibiu, 3. Agricola P. Neamț.

FEMININ. BUCUREȘTI (Sala 
Dorească, de la ora 13) : Meca- 
nki Fini București — Confecția 
București (V. Ciucan — N. Sto- 
ian din București) ; CONSTAN
ȚA : Hidrotehnica — Rapid Bucu
rești <D. Gherghișan din Iași Și 
Gh. Mihalașeu din Buzău) ; ZA
LĂU : Textila — TEROM Iași 
(Gh. Șandor din Oradea și N. 
Ianeu din Buzău) ; PLOIEȘTI : 
Dorobanțul — Chimistul Rin. vîl- 
eea (H. Marzavan din București 
și M. Tănăsescu din Pitești) ; TI
MIȘOARA : Constructorul — ști
ința Bacău (Vi. Cojocaru și I. 
Mihăilescu din Craiova) : TG. 
MUREȘ : Mureșul — Rulmentul 
Brașov (D. Dordea și A. Kenlzel 
din Sibiu).
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In condițiile unor 
o dificultate teh- 
ieșit în evldențâ 
un număr ma- 

toate secțiile au 
pot face față a- 
dar, totodată, au

STEAUA
(Urmare din png. 1)

VIQ/T
și AL Gurămare (de la inain- 
iarc). .Și — surprinzător — a 
folosit eu succes, în două rîn- 
•iuri, șutul lui T. Radu (drop 
și Lp.). Oaspeții au răspuns 
doar prin S. Podărcscu (l.p.). 
După pauză e rîndul Gri viței 
să nu știe a profita de avan
tajul vîntului și să suporte do
minarea (cam haotică) a bu- 
zoienilor: Podărcscu (l.p.) și 
A. Dinu (prin același proce
deu) și 6—9 ! A socoti însă con
turile încheiate înseamnă a 
nu conta pe cota de eficacitate 
a lui T. Radu (l.p. și 2 drop- 
uri). în creștere 
cerii timpului.

A arbitrat o 
stănțeană cu

pe măsura tre-

Ib
I*
Ib
I
I
I

ÎNOT, de ACEASTA DATA, la Campionatele Naționale, nu 
numai calitatea apei din Bazinul ..23 August" • fost remarca
bilă, dar Șl instalația electronică de afiș a funcționat bme, În
trecerile desfășurîndu-se, astfel In condiții optime, atît pentru 
concurentl. cit șl pentru... spectatori, o contribuție deosebită a 
avut-o. la acest capitol, electronistul Eugen pirvuiescu 
(I.E.A.B.S.). care a depus serioase eforturi Înaintea startului 
pentru ca totul să meargă „ceas". • E CAZUL, credem, să re- 
amlntlm că la reușita unul concurs de Înot contribuie numeroș. 
oameni, fie Ia cronometrări pe diferitele culoare. Ce la sosiri, 
premieri ți așa mai depart:. La competiția abia Încheiată, arbi
trul general a fost Tiberiu Manteanu, printre colaboratorii «ăi 
numărtndu-se Virgil Boboc, Georgeta Cerbeann, Valerin ewnu- 
ciue. Mircea OUni. Andreea S Adrian Bârbalesca, Saleriu 
Stoicescu, Maria Baciu, Mariana Pop, ca să dăm doar cite va 
nume. (G.R.).

DRESAJUL Șl CONCURSUL COMPLET IN... SUFERINȚA

lor.

I*
I
I*
I*
I*
I
I
I
I
I
I

RUGBY. ..CÎND vezi un asemenea gazon, al an Magur re
gret: că nu pot Intra și juca pe el. ca altădată", apunea te- 
minlcă fostul internațional — ca jucător ți ca arbitru — Nieolae 
(Gogu) Soculescu. Intr-adrvăr, terenul de la Complrrul din 
Ghencea, la mijlocul căruia e trasată o— stea, a merii»t d_n 
plin aprecierile unanime ale celor prezenți la cuplajul (fin Ca
pitală (o notă maximă și federației, d!n partea spectatorilor, 
pentru organizarea unor asemenea cuplaje). Un amănunt: șefii! 
complexului este el însuși un ex-internaț:onal de rugby — 
Radu lonescu. • , stNT DESTUI jucătorii care s-au remarcat 
duminică. Printre ei. Costică Florea, „un flanker ce ar merita 
eu prisosință cinstea de a Îmbrăca tricoul prime! reprezentati
ve", susținea binecunoscutul fundaș de pînă mal Ieri, Radu 
Durbac, astăzi antrenor în cadrul secției campioane. De acord. 
După cum clarviziunea demiului ieșean Doroftei — alt rugbyst 
cam... uitat cînd e vorba de selecție — impune un plus de 
atenție din partea specialiștilor. (G.R.).

TENIS. REVENIM asupra locului de desfășurare a Concursu
lui Republican al copiilor ----- 
perimetrul restrîns în care 
aproape de locul unde se 
cinătate a celor două baze_ ____ _ ..
este ideal. O notă bună In plus pentru cei care s-au ocupat 
dî organizarea competiției. • ARBITRUL Iulian CavarnaH 
ne-a relatat un fapt pe cit de plăcut, pe atît de impresionant, 
petrecut la selecția n pentru copii. Micuțul Victor Tudosl (S.C. 
Bacău. 10 ani), văzîndu-1 pe unul dintre jucători rămas fără 
rachetă (în timpul meciului 1 s-au rupt corzii», iar regulamen
tul nu permite pauză pentru Înlocuirea acestora), l-a oferit-o 
pur ți simplu pe a sa, deși aceea era singura pe care o avea, 
iar el urma să Înceapă olt de curînd meciul. Gestul lui Victor 
rămîne deosebit de frumos șl pentru că Marius Vopsăroiu joacă 
sub culorile altul club — C.S.ș. Dîmbovița. (D.S.).

de la Satu Mare pentru a aprecia 
s-au... învîrtit eoncurențil : cazarea 
servea masa, totul In Imediata ve
de joc, UNIO șl Sănătatea. Ceea ee

M. ȘTEFANESCU
Formația antrenată de M. Ște- 

tănescu. specialistul starturilor 
și al derbyurilor. care de cițiva 
ani dispăruse din lupta pentru 
titlul de campion, a reușit in 
ultimele reuniuni vicierii de 
mare prestigiu, printre care rele 
obținute eu Răsad. In .Premiul 
Victoriei". Rebra, Cosma șl Ri- 
mica. Astfel, M. Ștefănescu s-a 
instalat autoritar In fruntea cla
samentului pe formații Și. față 
de forma și valoarea pensionari
lor săi. se anunță ca principal 
candidat la titlu. Eternul său 
rival și multiplu campion G. 
Tănase, care se află acum Ia 4 
victorii distanță de lider, ar pu
tea Insă Întoarce situația în fa
voarea Iul șl este de așteptat 
atacul acestuia. In această dis
pută pentru titlu a intervenit șl

(Voința Tg. Neamț) cu Bărbat 
sa p.

Pe aceeași linie eu dresajul s-a 
înscris și participarea la dispu
tele etapei de concurs complet, 
la startul căreia au fost pre
zinți doar 17 călăreți, dintre ca
re doar II au reușit să termine 
proba. Ia aceste condiții trebuie 
evidențiată, totuși, comportarea 
de ansamblu a echipelor Steaua, 
Dinamo șl Agricola P. Neamț.

■EZLT.TATE: individual — 1. D. 
Petricioiu (Dinamo) cu Veroncz, 
X L Țlncu (C.S.M. Sibiu) cu 
Olac. 3. S. Mocanu (Steaua) cu 
Marian ; echipe — 1. Steaua, £ 
Dinamo, 3. Agricola P. Neamț.

Rubrică redactată de
Emanuel FANTANEANU

LIDER AUTORITAR
un nume nou, C. Dumitrescu, 
care, deși la numai al doilea aa 
de antrenorat. ișl onorează pre
zența, ocupind locul 3 tn cla
sament, la doar două victorii în 
urma lui G. Tănase. Cele 5 vic
torii cu care Dumitrescu a In
trat In lupta pentru titlu au 
fost obținute de Ramon. In cele 
două hituri din 24 august, de 
Ruseni, una din vedetele gene
rației, Reușit (cu concursul Iul 
V. Popa, care 11 trage mereu pe 
Trifan, ce ar trebui serio3 han
dicapat față de valoarea sa) și 
Hărman. G. Suditu, care deținea 
„lanterna roșie", a dovedit că 
nu se acomodează cu locul ul
tim, reușind victorii de clasă cu 
Galu, pe care tînărul F. Baicu 
l-a condus excelent, Copclla și 
Sibica. B. Manea, campionul a-

M. S 
loază 
motiv 
tușa 
a că: 
și un 
iniția 
(Buci 
rea, 
decizi 
tor e 
trans: 
Doja 
Ion 1 
că la 
n

brigadă con- 
C. Stanca, la 

centru, și O. lonescu și 
Stoica, la tuse.

Petroșani. ȘTIINȚA 
STEAUA 18—26 (6—23). 
se vede lesne a fost un 
cu 2 reprize diferite. Campio
nii »e detașează mai fntîi (do
mină In special marginea prin 
Ciorăscu), în timp ce studen
ții își revin după pauză cînd 
grămada lor (remarcări Orte- 
lecan și Rațiu) se impune. Au 
marcat Rațiu și Mcdragoniu 
eseuri, Bezârău 2 transf. și 2 
l.p. pentru Știința, respectiv 
Boldor (2), David, Căinaru e- 
seuri, D. Alexandru 2 transf., 
drop și l.p. pentru Steaua. Ar
bitru : G. Petrescu (București). 
(T. CORNEA, coresp.).

Timisoara. UNIVERSITATEA 
ELTIM — DINAMO 13—16 

—*).  în prima repriză jocul 
a fost influențat de căldura 
caniculară. Abia după pauză 
s-a putut juca normal. Gaz
dele (fără Domocoș) deschid 
scorul prin Grigoraș — eseu ; 
în replică, Dinamo reduce din 
handicap prin Fl. Ion (drop). 
La acest scor (4—3) tușierul

Gh.

Cum 
meci

mătorilor, a reintrat cu Osman, 
invlngînd la mare luptă pc Tu- 
dorlța; arbitrii nu au fost insă 
de acord cu victoria sa, deși din 
fotografie el învinsese clar (ei 
s-au aflat de altfel în ofsaid 
cînd au comunicat șl recordu
rile realizate, dînd Iul Osman 
recordul de 1:28,0, Iar Tudoriței 
1:28,i/km, deși aceștia plecau de 
la egal). Un ultim remarcat este 
Mânu care, reallzînd un nou re
cord al carierei (l:29,C/km), a 
reușit să-și adjudece Criteriul 
cailor de 3 ani. Cursa amatorilor 
din reuniunea desfășurată la 21 
august a revenit 
care L. Tancu a 
decisiv la prima 
fața tribunelor.

lui Pericol, cu 
lansat atacul 
trecere prin

A. MOSCU

c 
Joc 

. tehnii 
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nui p 
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PARTIDĂ DE FOARTE BUNĂ CALITATE

rneuiui de juniori de la Praga

- CEHOSLOVACIA 2-1
Jtămînii tre- 
i noastră de 

a participat 
urneu „Me- 
’!•*,  organizat 
ă de clubul 
i angrenat în 
e, ale căror 
itoarele, cu 
te formațiile 
louă meciuri 
două reprize 
e : 
jovka Brno 
loviturile de 
.lovacia, 3—0 
-1 cu Romă, 
i Praga, 5—1 
- 13 puncte; 
-0 cu Rapid, 
1—0 cu Sla-

• DUBLA INTtLNIRE DE JU
NIORI ROMANIA — U.ll.S.S. In 
zilele de 14 și 16 septembrie, la 
Ploiești (stadionul Prahova 
C.S.U.) și respectiv Filipeștli de 
Pădure (stadionul Metalul), vor 
avea loc două partide amicale 
între selecționatele de juniori 
(U.E.F.A. >81) ale României și 
U.R.S.S. In vederea acestei ac
țiuni, vineri 2 septembrie (pen
tru o scurtă perioadă de pregăti
re centralizată) se convoacă ur
mătorii jucători: Predescu („Poli4* 
Timișoara), Bătrlnu șl Cuc 
(C.S.Ș. „Poli" Timișoara), Monta 
(Chimia Rm. Vîlcea), Atauases- 
cu (Viitorul Pitești), Elek (O- 
limpla Satu Mare), Zară (Poli
tehnica Iași), Avășan și Moldo
van (Gloria Bistrița), Moacă 
(Carpați Sinaia), Cazan, Trăista- 
ru, Papa, Stînga și Lomnășeanu 
(toți Viitorul Craiova), Michno- 
vici șl ștetancu (C.S.M. Su
ceava), Roman șl Clae (F.C. Fa
rul Constanța), Manole (Metalul 
București)), Alemnariței șl pavel 
(Viitorul Bacău), Soare (Petrolul 
Ploiești) și Novanc (Viitorul A- 
rad). Antrenorii lotului sint 
Gheorghe Ola și loan Pătrașcu.
• LUNI S SEPTEMBRIE, ora 

16, la baza sportivă I.C.S.I.M. din 
Capitală va avea loc plenara an
trenorilor de fotbal din Bucu
rești și Sectorul Agricol Ilfov. 
Cu acest prilej, lectorul unlv. 
Ion Motroc va prezenta o lecție 
practică. Prezența la aceasta ac
țiune a antrenorilor și instruc
torilor echipelor din toate eșa
loanele competiționale este ob'i- 
gatorie.
• ASOCIAȚIA SPORTIVA ME

CANICA FINA organizează o 
suită de selecții pentru comple
tarea grupelor de copil șl ju
niori ale pepinierei sale. Vor pu
tea participa copil ți juniori 
născuțl după 1 august 1972, a- 
ceștia trebuind să se prezinte in 
echipament adecvat fotbalului. 
Selecțiile se vor desfășura in 
perioada S—15 septembrie, de la 
ora 9, pe stadionul Mecanică Fi
nă din șos. Cățelu, la care se 
poate ajunge cu autobuzele 165. 
246, 322 și cu tramvaiul 28.

ETAPA I (4 septembrie)
Electro Sf. Gheorghe — Mine

rul Bălan, Precizia Săcele — 
Carpați Covasna, Relonul Săvi- 
neștl — Viitorul Gheorghenl. Mi
nerul Baraolt — Unirea Cristuru 
Secuiesc, Progresul odorheiu 
Secuiesc — Metalul Sighișoara, 
Rapid Miercurea Ciuc — Nitra- 
monia Făgăraș, Metalul Tg. Se
cuiesc — Cimentul Hoghiz, Car- 
pați Brașov — IM A SA Sf. Gheor
ghe.
ETAPA A H-a (11 septembrie)
IMASA — Precizia. Minerul 

Bălan — Carpați B„ Cimentul — 
Electro, Nltramonia — Metalul 
Tg. S„ Metalul S. — Rapid, 
Unirea — Progresul, Viitorul — 
Minerul Baraolt, Carpați C. — 
Relonul.
ETAPA A IH-a (18 septembrie)
Minerul Bălan — Cimentul. E- 

lectro — Nltramonia, Relonul — 
IMASA, Minerul Baraolt — Car
pați C., Progresul — Viitorul, 
Rapid — Unirea, Metalul Tg. S. 
— Metalul S., Carpați B. — Pre
cizia.
ETAPA A IV-* (25 septembrie)

Precizia — Relonul, IMASA — 
Minerul Baraolt, Cimentul — Car-

— 11 p ; 3. 
i Rapid, 0—1 
-4) cu Dukla 
: 0—0 (3—1) 
2) cu Slavia 
: 2—2 (5-4)
6. Rapid —

Dusseldorf :
1-0 cu F.C.
parta l’raga, 
lava, 0—1 eu

nient sui-generis, punctajul a- 
oordat : 3 puncte pentru vic
torie, 2 puncte pentru victorie 
la 11 metri, un singur punct 
pentru rezultat egal după con. 
sumarea timpului de joc (la 
punctaj egal, departajarea a 
fost hotărîtă de rezultatul di
rect).

Pentru locurile 1—2; Zbrojov- 
ka Brno — Dusseldorf 4—3.

Pentru locurile 3—4 : Ceho.
slovacia — Sparta Praga 2—1.

De remarcat că echipele de 
club (cu excepția lui Diisseldorf) 
au prezentat juniori de 18 ani, 
celelalte formații aliniind Hotba- 
liști născuțl în 1971. Acest lu
cru explică, în parte, și clasa
rea mai slabă a celor trei e- 
chipe naționale participante 
(Cehoslovacia, România, Unga
ria). La acest nivel, victoria re- 
purtată de echipa României a- 
supra celei a Cehoslovaciei, 
chiar pe terenul acesteia, repre. 
zintă o reușită de bun augur, 
in preajma calificărilor pentru 
Campionatul European.

Amintind și formația de bază 
aliniată de antrenorii Gheorghe 
Staicu și Marin Tițeica (Col- 
ceag — Stanciu, Artimon, Ilei- 
<liner, Bereș — Moisescu, Dicu, 
Rădos — Jelea, Săvoiu, Gahor), 
promitem să revenim asupra a- 
cestui util turneu-test al schim
bului nostru de mîine.

Ion CUPEN
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cu F.C.

6. F.C. Bo- • ȘTIRI • ȘTIRI •
litatea siste- 
, un alt ele-

.-urești) anu- 
gazdelor, pe 
ar fi atins 
realitate el 
ce a pasat 
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at : Cristei 
lostea 21.p.;

și Fulina 
M. Galanda 
INTEA, co-

. — T.C.
). în ciuda 
fost un joc 
, deși dîrză, 
un moment 
'te sportivi, 
i mai expe- 
vechi state
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!SCU (2), St. 
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și 9 transf. 
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ORADEA, 31 (prin telefon), 
încă de la ora prlnzului, tri
bunele stadionului local erau 
arhipline. Și spectatorii au fost 
răsplătiți printr-o întilnire de 
foarte bună calitate. După un în
ceput de tatonare, bucureștenii 
sînt. beneficiarii primei situații 
favorabile (min. 3), cînd Cămă- 
taru ratează din 6 m. In min. 
12, emoții la poarta cealaltă, 
cînd O. Lăzăr este deposedat 
în ultimă instanță de Andone, 
în situație de „1—1“. Jocul se 
desfășoară cu precădere la 
mijlocul terenului, fiecare e- 
chipă așteptînd parcă greșeala 
celeilalte. Și astfel, situațiile 
de gol sînt rare. In min. 28, 
insă, scorul este deschis : Ma
ieu) execută o lovitură liberă 
din lateral stingă și CAMA- 
TARU, nemarcat, reia balonul, 
cu capul, in plasă. In min. 32,

MECI FRUMOS, VICTORIE MERITATĂ
CONSTANȚA, 31 (prin tele

fon), Atmosferă sărbătorească 
pe stadion. Spectatorii au aș
teptat cu mare interes greul 
examen al echipei favorite in 
fața multiplei campioane a ță
rii. Se afișa chiar un oarecare 
optimism după frumosul start 
al echipei F. C. Farul, confir
mat în etapa a doua, la Bra
șov. însă și Steaua a venit aici 
cu marea ambiție de a conti
nua cursa fără înfrîngere din 
ultimele două campionate, dar 
mai ales de a face o ultimă 
repetiție generală înaintea de
butului în noua ediție a 
C.C.E., de miercuri, de la 
Praga. Meciul a curs de la 
Început în favoarea steliștilor, 
diferența de valoare, dar și 
tracul gazdelor spunîndu-și 
cuvîntul. în min. 9, la corne
rul executat de Hagi. Pena a 
trimiș cu capul pe lingă vin-

GAZDELE—IN EVIDENTĂ ASCENSIUNE
Partida de la București a în

trunit pe deplin sufragiile pu
blicului, oferind un joc alert, 
cursiv, cu acțiuni ofensive și 
faze de poartă spectaculoase, cu 
multe goluri (dar șl destule ra
tări !) și o evoluție interesantă 
a scorului. în evidentă creștere 
pe toate planurile, comparativ 
cu evoluțiile anterioare, Victoria 
s-a impus clar și convingător 
asupra adversarei sale, care și 
ea — la rindu-i — a lăsat o 
frumoasă impresie prin replica 
dată (exceptînd greșelile comise 
de cei doi portari) prin jocul 
deschis, combinativ, practicat, 
confirmînd bunele rezultate din 
primele etape.

Gazdele au avut un început de 
partidă deosebit de favorabil, 
reușind să deschidă scorul în 
chiar- primul minut, cind Laiș 
a șutat de la 18 m, iar portarul

0 REUȘITĂ „REPETIȚIE GENERALĂ"
GALAȚI, 31 (prin telefon). 

Oțelul a început cu mult aplomb 
intilnirea, dar prima ocazie o 
vor avea oaspeții (min. S), cind 
Caciureac va șuta de două ori 
din apropiere, dar Călugăru se 
va opune golului. Vor urma 
cascade de cornere la poarta 
foarte solicitatului Șanta. Mo
mentele cele mai fierbinți la 
poarta brașovean* * le înregistrăm 
in min. 13 — mare ocazie Ralea, 
min. 15 și 17 — O. Popescu, șu
turi peste poartă, de la 8 m ; și 
același O. Popescu In min. 18. 
In minutele care urmează se va 
petrece eliminarea iul Aglu (min. 
28) : înaintea unei lovituri libe
re, el l-a lovit pe Andrași. 
Gazdele sînt descumpănite, fi
rește, de această pierdere de e- 
fectiv șl slăbesc, oarecum, rit

SERIA A X-a

păți B., Nitramonia — Minerul 
Bălan, Metalul S. — Electro, U- 
nirea — Metalul Tg. S., Viitorul
— Rapid, Carpați C. — Progve- 
sul.

ETAPA A V-a (2 octombrie)
Electro — Unirea, Minerul Bă

lan — Metalul S., Cimentul — 
Nltramonia, Minerul Baraolt — 
Precizia, Progresul — IMASA, 
Rapid — Carpați C„ Metalul 
Tg. S. — Viitorul, Carpați B. — 
Relonul.
ETAPA A VI-*  — intermediară 

« octombrie)
Relonul — Minerul Baraolt, 

IMASA — Rapid, Precizia — Pro
gresul, Nitramonia — Carpați B., 
Metalul S. — Cimentul, Unirea
— Minerul Bălan, Viitorul — E- 
lectro Carpați C. — Metalul Tg. S.
ETAPA A VII-*  (3 octombrie)
Cimentul — Unirea, Electro — 

Carpați C., Minerul Bălan — Vi
itorul, Nitramonia — Metalul s . 
Progresul’ — Relonul, Rapid — 

Lupu expediază un șut violent, 
de la 20 m, și balonul întîl- 
ne.ște rădăcina barei. Egalita
tea se produce în min. 35, cind 
Mureșan a trimis o „diagonală**  
la CIOCAN, apărut oportun in 
prima linie, a urmat preluarea 
fundașului bihorean și apoi un 
șut puternic, pe jos, balonul 
poposind in colțul lung al por
ții. Notăm, în min. 41. un 
periculos contraatac al orăde- 
nilor, cînd Mujnai, plecat fron
tal, a fost deposedat în ul
tima clipă de Varga. Cu două 
minute înainte de final, o 
nouă centrare a lui Lupu l-a 
găsit pe Cămătaru, „cap**  îna
poi și MATEUȚ a șutat see Ia 
semiinălțime, in stingă lui 
Lăzăreanu, readucind echipa 
bueureșteană in avantaj.

La reluare, Dinamo Începe și 
mai autoritar, ratind prin 

clu, pentru ea 7 minute mai 
tîrziu același Hagi să-1 pună 
la grea încercare pe Gîrjoabă, 
printr-o „bombă* 4 respinsă in 
extremis. Tirul steliștilor este 
continuat de Rotariu I șl Lă
cătuș. dar și F. C. Farul în
cepe să Îndrăznească mai mult 
și, în min. 21, Cămui expedia
ză un șut puternic, de la dis
tanță. respins cu dificultate de 
Lung. Peste 4 minute va veni 
logica deschidere de scor: 
Hagi „lucrează" o minge pen
tru T. Stoica, șut al acestuia 
în blocaj și corner; execută 
Lăcătuș, de pe stingă, și D. 
PETRESCU reia cu capul prin
tre niiinile lui Gîrjoabă: 0—1. 
Meciul este curat, cu faze fru
moase. Steaua evoluează dezin
volt dar, in min. 35, partida 
este relansată tot de un fun
daș — TATARAN înscrie cu 
capul, la cornerul executat de

Bizoianu nu a reținut balonul, 
pe care ȚIRA l-a trimis apoi, 
din apropiere, în plasă. Cinci 
minute mai tîrziu, URSEA îl 
suprlnde pe portarul hunedorean 
printr-un șut înșelător cu boltă, 
rldlcînd scorul Ia 2—0. în min. 
15 se repetă întocmai situația de 
la primul gol, dar de această 
dată Țîră trimite mingea pe 
lingă poartă. Avantajul bucu- 
reștenllor se va miri totuși la 
3—0 în min. 19, cînd CORAS — 
Ia o minge „protejată" de 
Culcear — va șuta plasat, la 
colț. Ilunedorenil vor reduce 
din scor în min. 24, prîn fun
dașul BARDAC, care profită de 
o neînțelegere dintre Tîră si So
lomon. Repriza se Încheie cu 
un șut în bară al lui Bălan 
<min. 44) I

începutul reprize! secunde va 
fl favorabil echipei oaspe. care

mul. în finalul reprizei, însă,
ele efectuează un ultim asalt
spre buturile adverse șl obțin
deschiderea Scorului cu două
minute înainte de pauză : Profir 
execută una din numeroasele 
lovituri de colț șl M. STAN, 
foarte bine plasat, trimite, cu 
eapul, sub bar*.

Foarte repede după revenirea 
de la cabine, brașovenii vor 
reuși egalarea. Era in minutul 
49 cind, dup*  un „schimb" 
Barbu — Caciureac, ultimul șu- 
teaz*  in bară, mingea revine și 
BARBU o trimite in poartă: 1—1. 
Alarmați de acest Început cu
rajos al F.C.M.-ului, gălățenii 
revin cu toate liniile In atac. Dar 
timpul trecea și se părea că e- 
levil Iul Cornel Dinu și Ioan 
Sdrobiș nu vor realiza golul

Precizia, Metalul Tg. S. — 
IMASA, Carpați B. — Minerul 
Baraolt. >
ETAPA A VIII-» (15 octombrie)

Minerul Baraolt — Progresul, 
IMASA — Electro, Precizia — 
Metalul Tg. S„ Relonul — Rapid, 
Metalul S. — Carpați B.. Unirea
— Nitramonia, Viitorul — Ci
mentul, Carpați C. — Minerul 
Bălan.
ETAPA A IX-a (» octombrie)
Electro — Precizia, Minerul 

Bălan — IMASA, Cimentul — 
Carpați C., Nltramonia — Viito
rul, Metalul S. — Unirea, Rapid
— Minerul Baraolt, Metalul Tg. 
s. — Relonul, Carpați B. -- Pro
gresia.

ETAPA A X-a (36 octombrie)
Progresul — Rapid, IMASA — 

Cimentul, Precizia — Minerul Bă
lan, Relonul — Electro, Minerul 
Baraolt — Metalul Tg. S., Unirea
— Carpați B., Viitorul — Metalul 
S., Carpați C. — Nitramonia.

etapa a Xl-a (6 noiembrie)
Nitramonia — IMASA, Electro

— Minerul Baraolt, Minerul Bă
lan — Relonul, Cimentul — Pre-

F, C. BIHOR Dinamo 1—2 (1—2)
Stadion ____ r ____ ~ muu mu

circa 20.000 Șuturi : 5—7 (pe poartă : 2—4)^ 
marcat; CrOCAKT 
TEUT (min. 43).
.„//{"BIHOR î Lăzăreanu 6 — Ciocan 7. Biszok 3. Brukentahi 6 5 
J^?SWMSzânes)* Welssenbacher 7 — lie 6 (min. 62 Georgescu 6 Tă- 

dinâmA “U«7Tn 1 Ma.nASa 6 ~ Mufnal 7 5- O. Lazăr 7.
~ rMihăcscu, ’ Hednic 7 (min. 46 Nicoiae 7). 

Andone 7,5 Varga 6 — Lupescu 7 Sabău 7 Mateuț 7. Lupu 7.5 —
Vaișcovicl 6 (min. 71 Răducloiu 6) Cămătaru 7
Molse'rautău’)'. C°‘ (Ploie?tI> : !a llnle : v- Cur‘ (Constanța) și L, 

Cartonașe galbene : MUJNAI. MIHAESCU. WEISSENBACHER 
VAIȘCOVICL CIOCAN. BISZOK. LÂZAREANU.

Cartonașe roșii : BISZOK (min. 77).
La speranțe î 9—9 ; 2—4 la penalty-uri.

Bihor; tercn foarte bun : timp frumos : spectatori 
?■!»•"■! ș_7 ;_c —; Cornere: 0-9 au

(mln- 35) respectiv CĂMATARU (min. 28) și MA-

Vaișcovici (min. 53) șî Cămă
tarul (min. 59). La cealaltă 
poartă, O. Lazăr scapă singur, 
dar este stopat de blocajul cu
rajos al lui Stelea. în min. 84, 
Lăzăreanu iese la 30 m și il 
faultează pe Cămătaru. în ul
timele două minute, mari o- 
cazii de gol la cele două porți:

F. C. FARUL — STEAUA 1—2 (1—1)

Stadion .1 Mal" ; teren bun : timp ideal pentru fotbal ; Bpeetatori 
— circa 28.000. Șuturi : 5—21 (pe poartă : 2—8), Cornere ; 3—14. Au 
marcat : TATARAN (min. 35). respectiv D. PETRESCU (min. 25) și 
BELODED ICI (mln. S7).

F.C. FARUL : Gîrjoabă 6 — Dumitru 7 (min. 85 Funda), Dinu 7. 
PoDOvlct 7. Cămui 7 — Tătăran 7.5. Iovănescu 6.3. Nedelcearu 7. Bîr- 
bora 7 — Zahiu S (min. 68 Crăciun 5). M. Popa 6.

STEAUA : Lung 7 — D. Petrescu 7,5. Iovan 7. Belodedlci 8. Ungu- 
reanu 7 — T. Stoica 7. Rotariu I 7.5. Hagi 7. I. Dumitrescu 6 (min. 
S*  Laseonl •) — Lăcătuș S. Pena 6 (min. 57 Balint 6).

A arbitrat L Velea (Craiova) ; ia llnle I. Igna (Timișoara) si Fi. 
Popescu (Ploiești).

La speranțe : 1—1 (0—1) ; 4—2 după penalty-uri.

Iovănescu: 1—1 — pentru ca 
în finalul reprizei (min. 43) 
Lung să iasă în afara careului 
pentru a respinge atacul pur
tat de M. Popa. Meciul rămî- 
ne interesant in continuare, 
Steaua forțează victoria, gaz
dele luptă exemplar pentru o 
frumoasă remiză. Ele scapă cu 
fața curată in min. 51, 54, 61, 
70 (Cămui a scos în corner 
mingea de gol șutată de D. 
Petrescu) și în min. 87, cînd

VICTORIA — CORVINUL 5—2 (3—1)
Stadion Victoria ; teren foarte bun ; timp frumos ; spectatori — 

circa 5 800. Șuturi : 23—14 (pe poartă : 17—5). Cornere : 6—5. Au mar
cat : TIRA (mln. 1). URSEA (min. «), CORAS (min. 19 șl 71). CUL
CEAR (min. 55). respectiv BARDAC (min. 24). NUTA (min. 54).

VICTORIA : Nlțu 7 — S. Bălan 7. C. Solomon 6. Mlrea 6. D. Daniel 
6 — Cojocaru 6 (min. 59 Dlcan 7). Laiș 7, Ursea 7. Coraș 8 — TIră 6 
(min. 46 Uleșan 6). Culcear 7.

CORVINUL î Bizoianu 4 (min. 46 Ionlță 5) — Bardae 6. Tîrnovea- 
nu 7. Suciu 8, Coean 8 — Petcu 8. Nlcșa 6 (min. 48 Bejenariu 8). 
Klein 7 - Gabor 8. Nuță 8,5. Bozga 7.

A arbitrat Cr. Teodorescu (Buzău) ; la linie : S. Necsulescu (Tîr-
goviște) șl I. Nlcullțov (Focșani). 

La speranțe i 1—1 (1—1) ; 8—5 la

fructifică prin NUȚA (min. 54) o 
frumoasă acțiune individuală a 
lui Tîrnoveanu dusă pînă în 
careul advers. Jocul părea re
lansat, dar in minutul imediat 
următor bucureștenii vor înscrie 
șl el prin CULCEAR, care reia 
nestingherit în, plasă mingea 
respinsă de Ionlță la puternicul 
șut al Iul Solomon. Diferența de 
trei goluri se va restabili în 
min. 71, cînd CORAȘ va șuta 

OȚELUL — F.C.M. BRAȘOV 2—1 (1—0)

Stadion „Dunărea" : teren excelent ; timn frumos ; spectatori — 
circa 20.000. Șuturi : 18—7 (pe poartă : 13—5). Cornere : 19—0. Au
marcat : M. STAN (min. 43). DRAGOI (min. 81). respectiv BARBU 
(min. 49).

OȚELUL : Călugăru 7 — G. Popescu 6. Anghellnel 7, Aglu 3. Oprea 
8 — M. Stan 7. Burcea 7.5, Profir 7,5 — Ralea 6 (min. 77 Drăgol), 
Antoh! 7 (min. 82 Podoabă). O. Popescu 7.

F.C.M. t Șanta 7 — Andrași 7, E. Moldovan 8,5, Pătru 7. Ghergu 
8 — V. Ștefan 8. Caciureac 6,5. Drăgan 6 (min. 49 Avădanel 6). Bar
bu 7 — Cigan 8. Terheș 8 (min. 46 Șulea 6).

A arbitrat C. Corocan (Reșița) ; ia llnle : N. Dinescu (Rm. Vîlcea) 
șl V. Alexandru (București).

Cartonașe galbene : DRĂGAN. CIGAN, V. ȘTEFAN.
Cartonașe roșii : AGIU (min. 28).
La speranțe : 2—2 (1—2) ; 7—8 după penalty-uri.

• i—■
victoriei pe care n meritau față 
de aspectul general al partidei 
șl de argumentele casetei teh
nice. ȘL totuși, acest gol «-a 
Înscris in min. 81, la capătul 
unei acțiuni cursive Burcca — 
Antohl — DRAGOI, ultimul tri- 

elzla, Metalul S. — Carpați C., 
Unirea — Viitorul, Metalul Tg. S.
— Progresul, Carpați B. — Ra
pid.
ETAPA A XlI-a (13 noiembrie)
Rapid — Metalul Tg. S., 

IMASA — Metalul S., Precizia — 
Nitramonia, Relonul — Cimentul. 
Minerul Baraolt — Minerul Bă
lan, Progresul — Electro. Viito
rul — Carpați B., Carpați C. — 
Unirea.
ETAPA A XIII-a (28 noiemttie)
Metalul S. — Precizia, Electro

— Rap'd, Minerul Bălan — Pro
gresul, Cimentul — Minerul Ba
raolt, Nitramonia — Relonul, U- 
nirea — IMASA, Viitorul — Car
pați C„ Carpați B. — Metalul Tg. S.
ETAPA A Xiv-a (27 noiembrie)

Metalul Tg. S. — Electro, 
IMASA — Viitorul, Precizia — 
Unirea, Relonul — Metalul S., 
Minerul Baraolt — Nltramonia, 
Progresul — Cimentul, Rapid — 
Minerul Bălan, Carpa(l B. — 
Carpați C.
ETAPA A XV-a (4 decembrie)
Viitorul — Precizia, Electro — 

Carpați B., Minerul Bălan — 
Metalul Tg. S„ Cimentul — Ra
pid, Nitramonia — Frogresul, 
Metalul S. — Minerul Baraolt, 
Unirea — Relonul, Carpați C. — 
IMASA.

Mujnai, „cap“ din 6 m ne,te 
„transversală**,  intervenție cu
rajoasă a lui Lăzăreanu Fa 
picioarele lui Sabău. Dacă tă
cem abstracție de jocul dur 
din repriza secundă (de ambele 
părți), meciul a avut o cotă 
valorică foarte ridicată.

Gheorghe NERTEA

balonul a lovit bara la lovi
tura liberă executată de T. 
Stoica. Din această fază s-a 
născut un corne», Lăcătuș a 
repus și BELODEDICI s-a 
inălțat spectaculos, înscriind 
cu capul golul victoriei. Un 
succes muncit, într-un meci 
frumos, care s-a bucurat de un 
arbitraj competent.

Stelian TRANDAFIRESCU

penalty-uri.

inteligent, cu boltă, peste por
tarul Ionlță.

Finalul meciului va fl la fel 
de dinamic, cu acțiuni ofensi
ve și ratări de ambele părți, 
consfințind victoria meritată a 
echipei bueureștene, care a dat 
cu acest prilej și un reușit test 
de eficacitate.

Constantin FIRANESCU

mițind, pe lingă portarul Șanta, 
in plasă. Dar emoțiile nu se 
terminaseră, pentru că, în min. 
88, o insistentă cursă a lui An
drași, urmată de o centrare ra
pidă, i-a oferit lui Caciureac o 
bună posibilitate de a șuta din 
apropiere, dar el n-a putut in
tercepta balonul. Victoria Oțe
lului poate fi numită o victorie 
a voinței, gîndindu-ne, in pri
mul rînd, la faptul că gazdele 
— care au făcut o reală „repe
tiție generală" pentru meciul cu 
Juventus — au jucat 62 de mi
nute In zece oameni.

Eftimie IONESCU

IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 31 AUGUST 1988

Extragerea I: 28 17 18 29 19 40 
Extragerea a H-a : 8 13 4 41 

23 35.
Fond total de ciștiguri : 

586.096 lei, din care 102.901 lei 
report la categoria 1.

• Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru a vă juca numerele fa
vorite la TRAGEREA OBIȘNUt- 
TA LOTO a acestei săptămîni. 
Vă reamintim totodată că au 
mal rămas puține zile și pînă Ia 
termenul limită (sîmbătă, 3 sep
tembrie) de depunere a buleti
nelor la concursul PRONOSPORT 
al săptămînii șl jucarea numere
lor favorite la TRAGEREA EX
CEPȚIONALA LOTO de dumini
că, 4 septembrie.



Astăzi, la Suceava

START IN C. E. DE RACHETOMODELE
• La ora 10, primele zboruri oficiale • In concurs - me- 

daliați ai „mondialelor" și „europenelor"

SUCEAVA, 31 (prin telefon). 
Cochetul aerodrom sportiv 
Salcia al Aeroclubului „Șoimii 
Bucovinei4* din localitate este 
din nou (a mai fost în 1984) 
gazdă generoasă pentru cea 
mai mare întrecere a anului la 
rachetomodale: Campionatele
Europene. încă de marți, cei 95 
de sportivi reprezentînd Bulga
ria, Cehoslovacia, R.F. Germa
nia, Iugoslavia, Polonia, Spania, 
U.R.S.S. și România s-au reunit 
pentru obișnuitele testări și ve
rificări ale aparatelor de dina
intea startului. De pe excelen
tul poligon de lansare — el 
este dotat cu rampe electrice, 
aparatură electronică pentru 
măsură și control. _ aparatură 
automată pentru măsurarea al
titudinii și evaluarea Ia stand

TURUL ROMÂNIEI
(Urmare din pag l)

pe Val. COnstantinescu, 32 p, și 
M. Orosz, 24 p), dar insistăm, 
mai ales, asupra vertiginoasei 
eoboriri pe serpentinele Cheilor 
Bicazului, la capătul cărora plu
tonul arăta ca o panglică mul
ticoloră, lungă de aproximativ 
10 km. în față, un grup de 10 
alergători, cărora li se adaugă, 
în urma unor eforturi deose
bite, alți 10 cicliști. în spatele 
lor un pluton fărîmițat, lipsit 
de orice șansă in lupta pentru 
șefie in ateastă' etapă. După 
sprintul de la Bicaz, cu numai 
25 km înainte de sosire, pe 
care l-au trecut în ordine : V. 
Apostol, G. Olteanu, V. Grosu, 
ritmul crește, trena grupului 
celor 20 este tot mai tare și, 
la sprintul final, victorios va 
fi Vasilc Milrache.

Astăzi se desfășoară etapa a 
tincea : Piatra Neamț — Bacău 
orașul Ghcorghe Gheorghiu-DeJ 
(110 km), cu sprinturi la Săvi. 
nești (14,31), Buhuși (15,06) și 
Bacău (15,44). Sosirea este pre. 
văzută a avea loc,- în jurul o- 
rei 17, în orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Clasament, etapa a patra : 
1. Vasile Mitrache (România A) 
3h40:10, 2. G. Oltcanu (Sel. 
Sindicală B) la 5 s, 3. Șt. Bulă- 
reanu (Sel. Sindicală Â) la 16 s 
(cu bonificație), 4. K. Salih 
(Turcia), 5. Gh. Lăutaru (Com
binata Dinamo + Steaua), 6. 
D. Catană .România B), toti la 
19 s.

Clasament general, indivi
dual : 1. VASILE MjTRACHE
141127:17. 2. M. Romașcanu (am
bii RomâniaA) la 33 s, 3. M. 
Orosz (România B) la 1:27, 4. 
Al. Ion (România B) la 6:27, 5. 
K. Salih la 6:46, .6. L. Kovacs 
(România A) la 6:47.

Clasament general, echipe : 
1. ROMANIA A 43h27:45, 2.
România B la 8:15, 3. Sel. Sin
dicală A la 14:48, 4. Turcia la 
15:06, 5. Sel. Sindicală B lâ 
15:16, 6. Sel. Sindicală speranțe 
la 15:31.

a construcției modelelor, mobi
lier de arbitraj, corturi pentru 
fiecare echipă reprezentativă 
amenajări sanitare etc. — au 
urcat spre înălțimi motoare su. 
praputemice (dar cu mase tot 
mai mici), au fost probate noi 
sisteme de declanșare a para
șutelor și a stramerilor. După 
această adevărată paradă a ce
lor mai noi realizări tehnico- 
științifice în acest sport teh- 
nico-aplicativ cu largi implicații 
in cercetarea spațială, în cu
cerirea spațiului cosmic și fo
losirea rachetelor, a navelor și 
a transportoarelor în scopuri 
pașnice, miercuri, conform pro
tocolului F.A_I, sportivii și ofi
cialii au participat pe stadionul 
Arini la fentivitatea de deschi
dere a competiției. A fost un 
bun prilej pentru numerosul 
public să afle „cărțile de vizi
tă" ale ’ competitorilor, mulți 
dintre ei laureați ai „mondia
lelor", „europenelor" sau ai 
concursurilor țărilor socialiste. 
Spre exemplu, din rindul oas
peților vor fi văzuți la lucru 
nu mai puțin de cinci campioni 
mondiali : Marjan Cuden (Iugo
slavia) la rachetomodel de alti
tudine (S 1 A), Jan Kotuha 
(Cehoslovacia) la rachetomodel 
machetă de altitudine (S 5 C), 
Djulijen Spasov (Bulgaria) la 
rachetomodel de durată cu stri- 
mer (S 6 A). Alexandr Colcea- 
ghin (U.R.S.S.) la rachetomodel 
machetă de navă cosmică (S 7). 
Victor Kovalev (U.R.S.S.) la 
rachetoplanor teleghidat prin 
radio (S 8 E). Acestora li se 
alătură, evident, reprezentanții 
țării noastre, și ei cu bune re
zultate în arena internațională. 
Dintre aceștia, loan Catargiu, 
Nicolae Petre, Gheorghe Țu- 
țulea, Nicolae Radu și Dorin 
Torodoc, de la ale căror aparate 
așteptăm evoluții tehnice ri
dicate.

Joi, incepind de la ora 10, 
start la două clase : la rache. 
tomodel de durată cu parașuta 
și cu strimer. Vineri, de la a- 
ceOași oră, întrecerile vor con
tinua cu dispute la rachetopla
nor cu aripă flexibilă și la ra
chetoplanor teleghidat prin 
radio.

loan NOVAC

BREVIAR
• La apropiatele Jocuri Olim

pice de vară, Columbia va par. 
ticipa cu un lot de 45 sportivi 
și sportive, ce vor lua startul 
la întrecerile de atletism, box, 
ciclism, călărie, scrimă, judo, 
haltere, lupte, natație, tenis 
și tir.
• înaintea participării la 

Jocurile Olimpice de vară, e- 
chipa masculină de baschet a 
Braziliei va efectua un turneu 
în R.P. Chineză. Baschetbaliștii 
brazilieni vor susține o serie de 
meciuri de verificare în com-

la turneul internațional de judo de la Varșovia

SPORTIVI ROMÂNI PE LOCURI
La sfirșitul săptăminii trecu

te, la Varșovia s-au desfășurat 
întrecerile unui turneu interna
țional de judo la care au par
ticipat și șapte reprezentanți ai 
țării noastre : Dragoș Bolbose 
(60 kg). Stănică Olteanu (71 kg). 
Iulian Rusu si Florin Lascău 
(78 kg). Nicolae Iosif (86 kg). 
Mihai Cioc si Arcadie Mariași 
(+95 kg).

La întoarcerea delegației 
noastre, am avut o scurtă dis
cuție cu antrenorul principal 
al lotului. Constantin Niculae. 
• Ce valoare a avut competi
ția de la Varșovia? . „în ca
lendarul federației internațio
nale figurează numai trei tur. 
nee in grupa A : cele de la 
Paris. Tbilisi și Varșovia. Și de 
data aceasta au fost prezenți in 
concurs sportivi deosebit de va
loroși. intre care doi campioni 
olimpici (Fr. Winike — R.F.G. 
și B. Seinsebacher — Austria), 
trei deținători ai centurilor 
continentale si alți șapte meda- 
liați la C.M. (1987) sau C.E. di:, 
acest an. Au participat în total 
106 judoka din 13 țări. Austria, 
Cehoslovacia, R. F. Germania, 
Polonia și România chiar cu 
primele garnituri". . în aceste 
condiții, cum s-au comportat

sportivii români, pe ce locuri 
s-au clasat ? • „Cinci dintre 
cei șapte concurenți ai noștri 
au reușit să urce pe podiumul 
de premiere : Iulian Rusu a o- 
cupat locul 2, iar Dragoș Bol
bose, Stănică Olteanu, Florin 
Lascău și Arcadie Mariași au 
terminat întrecerile pe locul 3. 
Singurul care a concurat lipsit 
de dorința de a învinge a fost 
Mihai Cioc. El a fost depășit 
la puncte (koka), în primul 
meci, de cehoslovacul J. Rezac, 
sportiv pe care Arcadie Mariași 
l-a învins prin ippon, in ..fi
nala mică", reprezentantul nos
tru obțmind medalia de bronz. 
De altfel, Mariași s-a prezentat 
foarte bine, printre învinșii săi 
(ippon, min. 1.05) numărîndu-se 
și polonezul K. Kubacki, cam
pion european de tineret (1987) 
și locul 3 la C.E. de seniori 
din acest an. El a p erdiM un 
singur meci, la Von der Groe
ben (R.F.G.) — cîșt’gătorul tur
neului. Ceilalți sportivi au e- 
voluat bine din punct de ve
dere tehnic". • Cum explicați, 
totuși, faptul că ei nu s-au cla. 
sat și mai bine 1 . „Cel puțin 
în trei cazuri (Bolbose, Rusu și 
Lascău), sportivii noștri au 
pierdut, din neatenție, meciuri

PE SCURT • PE SCURT O PE SCURT • PE SCURT
atletism • La Cali, Colum

biana Ximena Restrepo a stabi
lit un nou record sud-american 
în proba de 400 m garduri, cu 
timpul de 58,90. • La Sacramen
to (California), americanul Steve 
Scott a cîștigat cursa , de 1500 m, 
cu timpul de 3:49,36, iar coechi
pierul său Dave Stephens s-a 
situat pe primul loc la arunca
rea suliței cu 80,60 m. în proba 
de 800 m, victoria a revenit ca
nadianului Ian Newhouse, crono
metrat în 1:47,84.

AUTOMOBILISM • Cursa in
ternațională (formula 3000) de la 
Birmingham a revenit concuren
tului brazilian Roberto Moreno,

OLIMPIC
pania unor formații locale.

• Delegația olimpică a An. 
golei va cuprinde atleți, boxeri, 
înotători și judoka. Ea va fi 
condusă de președintele Comi
tetului Olimpic Angolez, Au
gusto Germano Araujo.

• Cu excepția hocheiului pe 
iarbă feminin, sportivii sovie
tici vor lua parte la toate dis
ciplinele înscrise în programul 
celei de a' 25-a Olimpiade, ceea 
ce face ca lotul Uniunii Sovie
tice să cuprindă peste 500 de 
sportivi I

urmat, de englezul Martin Don- 
nely (ambii pe mașini „Rey
nard") și italianul Pierluigi 
Mertini („March").

BASCHET • într-un meci in
ternațional amical feminin dis
putat - la Belgrad, selecționata Iu
goslaviei a întrecut cu scorul de 
81—58 (42—36) formația Ceho
slovaciei. • în cadrul turneului 
masculin de la Bratislava, echi
pa locală țnter a întrecut cu 
scorul de 88—69 (46—34) forma
ția Wisla Cracovia, iar PAOK 
Salonic a dispus cu 101—97 (55— 
55) de echipa Stroitel Kiev.

HOCHEI PE GHEAȚA • Selec
ționata R.F. Germania a susținut 
un meci de verificare la Man
nheim în compania formației lo
cale. Partida s-a încheiat la ega
litate: 3—3 (1—1, 1—1, 1—1).

RUGBY • în continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Argentina, echipa Belgiei a ju
cat cu selecționata provinciei 
Salta. Gazdele au obținuf victo
ria cu scorul de 19—12 (6—6).

VOLEI • în ziua a doua a 
turneului masculin de la Mont
pellier (Franța), selecționata Ita
liei a învins cu' scorul de 3—1 
(15—9, 15—8, 13—15, 15—13) echipa 
Suediei, iar reprezentativa Fran
ței a dispus cu 3—1 (12—15,15—6,
15—11, 15—9) de formația Bulga
riei.

„NAȚIONALELE" DE ÎNOT
(Urmare din pag. 1)

C>nd la start se află, printre 
altele, o campioană a lumii și a 
bătrinului continent, proba res
pectivă nu poate fi, de bună 
seamă, decît tna de mare inte
res. Așa că numeroșii specta
tori au urmărit conoentraîi la 
maximum, cu respirația intre- 
tăiată (nici nu prea ai cind 
respira la 50 m liber !), disputa 
unora dintre vitezistele recu
noscute pretutindeni. Cu un 
start excelent — binecunoscutul 
ei start — ploieșteanca Tamara 
Costache s-a instalat în frun
te, a păstrat ritmul, sosind pri
ma, după 25 de secunde și 81 
sutimi, un rezultat bun, cu men
țiunea că eleva Iui Mihail Go- 
the îl deține pe cel de al trei
lea în acest an — 25,50. în 
urma Tamarei au sosit Livia 
Copariu, Luminița Dobrescu, a- 
poi Carmen Georgescu și Diana 
Ureche.

O cursă excelentă avea să 
facă, la rîndul ei, Stela Pura. 
Maramureșeanca, una din cele 
trei specialiste din lume care 
au coborît în '88 sub două mi- 
nute și zece secunde la 200 m 
fluture, a înotat într-un tem
po ridicat și s-a văzut înregis
trată cu 2:10,51, ceea ce în
seamnă un al patrulea timp al

sezonului. Au secundat-o Cori
na Dumitru, Carmen Bodlu, dar 
și cea mai tînără finalistă, su- 

’ ceveanca Iuliana Pantilimon.
Ultima probă rezervată fete

lor, in fapt aceea de încheiere 
a intregii competiții, s-a trans
format intr-un frumos duel al 
cvartetelor C.SM.Ș. Baia Mare 
și Dirtamo. Decizia a venit pe 
cei 50 de metri ai finalului, cind 
Noemi Lung a refăcut handica
pul primit după schimburile 
precedente ți a contribuit ho
tărâtor la câștigarea titlului.

In probele masculine, victo
rii scontate ale dina mo vieților 
Ionuț Mușat-Harabagia (urmat, 
la 50 m liber, de Macovei și 
Irimia), el avînd prima perfor
manță masculină a campiona
telor — 23,10 în serie, și Fla
vius Vișan, experimentatul 
sportiv impunîndu-se autoritar 
in fața lui Nicolescu și Pop 
Harnicul brăilean Marian Satno- 
ianu a mai cîștigat o cursă, 200 
mixt, la mare luptă cu Ponta, 
pentru, ca în întrecerea șta
fetelor să mai consemnăm un 
succes al dinamoviștilor.

REZULTATE TEHNICE
Feminin, 50 m L : 1. TAMARA 

COSTACHE (C.S.Ș.-Petrolul Plo
iești) 25,81 ; 2. Livia Copariu
(CSȘ Sibiu) 26,29 ; 3. Luminița
Dobrescu (CSȘ Reșița) 26.98 : ju

nioare : Copariu, Carmen Georges
cu (Dinamo) 27,76, Diana Ureche 
(CSM Chtj-Napoca) 27.® ; 200 FI.: 
STELA PURA (CSMȘ Baia Mare) 
2:10,31, Corin. Dumitru (C.I. Stea
gul Boșu Brașov) 2:1S.5# ; Car
men Bodta (B.M.) 2 ; jun. :
Dumitru, Iuliana Pantilimon 
(CSMȘ Suceava) 2:14.33, Gina Co- 
man (Sibiu) 1 J4.86 ; 400 m M :
NOEMI LUNG (Baia Mare) 4:4»,«2, 
Andree. Stghiarto (B.M.) 4:35,24, 
Beatrice Coadă (CSȘ Brăila) 
5*4.3»  : jun. : Sighiarto, Coadă, 
Ureche 5UO.LS ; 4x100 L : 1.
C-SALȘ. Baia Mare (Pura, Si- 
ghiarto. Bodiu, Lung) 2:37.10, Di
namo 3:5#32. CSȘ Brăila 4:12.97 ; 
jua. : Brăila. Suceava 4:24,63,
CSȘ Galați 4:43,79.

Masculin, 50 m L : IONUȚ MU- 
ȘAT-HARABAGIU (Dinamo) 22.07. 
B. Macovei (Dinamo) 24.3», 
T. Irimia (Brăila) 24.73 ; 
jun. : ,-tmia, C. Breban (B.M.) 
20.M A. Colța (Reșița) 26.89 ; 
100 m Fl. : FLAVIUS VI
ȘAN (Dinamo) 2:05,7», L. Nico
lescu (Ploiești) 2:00,00, Ad. Pop 
(B.M.) 2:10.77 ; jun. : Nicolescu, 
AL MoMoveanu (Ploiești) 2:12,37, 
Or. Tănasă (Suceava) 2:19,03 ; 
200 m M : MARIAN SATNOTANU 
(Brăila'. 2:09,4S. Cr. Ponta (Dina
mo) 2:09,92 D. Lăpău (Lie. 37 
Buc.) 2:15.55 : jun. : Satnoianu, 
Lăpău, B. Constantin (B.M.) 
2:19,35 4x100 L : Dinamo (Ma
covei, Voiculet, Mușat, Vișan) 
3:43,84, CSȘ-PetrOlUl 3:49,93. CSȘ 
Brăila 3:56,03; jun. : Ploiești, 
Brăila. Baia Mare 3:56,12. l

FRUNTAȘE
în care conduceau pînă spre 
finalul timpului de luptă. Bol. 
bose îl conducea pe mongolul 
Miamukov cu yuko și două 
koka. în acel moment, la mar
ginea spațiului de luptă, arbitrul 
de centru a semnalat oprirea 
meciului, dar procedeul execu
tat de adversar a fost conside
rat valabil și Bolbose a fost 
declarat învins. După acest 
"duș rece», campionul nostru 
s-a mobilizat, a cîștigat detașat 
toate meciurile, obținînd locul 
3. Tot din neatenție au ratat 
clasarea pe poziții mai bune 
Iulian Rusu și Florin Lascău, 
care altfel au concurat bine".

Mihai TRANCA

TUKNEUI. internațional dispu
tat in orașul spaniol Cadiz a 
fost cîștigat de echipa braziliană 
Vasco da Gama, care a învins, 
în finală, cu scorul de 2—1 (1—1), 
formația Atletico Madrid.

rezultate înregistrate 
în etapa a doua a campionatu
lui Turciei: Sakarya — Galata- 
saray 1—3 ; Fenerbahce — Altay 
4—0; Eskisehir — Ankaragucu 
1—2 : Karsiyaka — Trabzon 4—3; 
Malatya — Adanademir 2—1 ; 
Bolu — Samsun 2—0; Bursa — 
Rize 1—2.

ÎN MECI contînd pentru „Cupa 
Libertadores", echipa chiliana 
Universidad a învins pe teren 
propriu, cu 3—1 (2—1), formația 
venezueleană Atletico Tachira.

ÎN TURNEUL pentru juniori de 
lâ Tokio, echipa Japoniei a în
vins cu 3—1 (2—0) selecționata 
orașului Melbourne. într-un alt 
joc, o selecționată din Rio de 
Janeiro a întrecut cu 1—0 (0—0) 
formația Singapore.

TURNEUL pentru juniori de la 
Sofia a fost cîștigat de echipa 
locală Vitoșa, care a întrecut, în 
meciul decisiv, cu 2—0 (1—0), 
formația Dinamo Minsk.

SELECȚIONATA Uruguayului 
va efectua, în luna aprilie a 
anului viitor, un turneu de mai 
multe jocuri în Europa, în cursul 
căruia va întîlni echipele Italiei, 
Spaniei, Portugaliei și Luxem
burgului.

LA KRUSEVAC (Iugoslavia), 
într-un meci amical feminin, 
selecționata Iugoslaviei a între
cut cu scorul de 4—1 (1—0) e-
chipa Bulgariei.

' Contrapunct - -------- '

CAMPIONI DE VÎNZARE
Incredibil, dar adevărat : KAS a dispărut de pe scena mare

lui ciclism internațional. N-a contat nici istoria de 26 de ani a 
celei mai cunoscute și mai valoroase grupări spaniole, nici fap
tul că echipa KAS este ciștigătoarea ultimului Tur al Spaniei 
și nici, sau mai ales, că liderul ei nu e altul decît însuși 
supercampionul irlandez Sean Kelly, șt el învingător, individual, 
al Vueltei disputate acum trei luni și ceva. Ce a determinat, 
oare, acest ,,trist cataclism", cum a fost denumit in cor de 
presa iberică de specialitate, apărut pe neașteptate pentru a 
învenina o dată in plus inimile atitor sute de mii de suporteri 
spanioli ai ciclismului, după suspiciunea care planează încă asu
pra dubioasei istorii de doping a lui Pedro Delgado, din Turul 
Franței ? Nimeni nu s-a gindit că la originea acestei înmormân
tări premature ar putea fi lipsa banilor, care, concomitent cu 
succesele — amintite deja ori nenumite, dar existente in număr 
mare au intrat cu sacul în conturile lui KAS. Lipsa de bani 
— nu, dar prea plinul de bani — da I Pentru că acționarii nu 
și-au mai încăput în piele de bucurie văzîndu-se in posesia 
unor nesperate sume uriașe și, urmind nesăbuita pildă a găinii 
care se vede în grămada cu grăunțe, șt-au pierdut mințile... De 
la cearta împărțelii pînă la faliment n-a durat mai mult de o 
lună I Iar marii campioni ai KAS-ului, cei pe care o Spanie 
întreagă i-au urmărit nu o dată cu sufletul la gură, s-au trezit 
peste noapte fără angajament șl fără bani, fără echipă și, mai 
grav, fără prea multe perspective de a avea una. Pentru că 
dacă firma Fagor, una dintre principalele concurente ale fostului 
KAS, s-a oferit să-l cumpere, de urgență, pe campionul irlan
dez, ea nu s-a arătat cit de cit dispusă să-i bage în seamă șl 
pe coechipierii acestuia. Dar cum marele Kelly n-a uitat că 
victoria din La Vuelta nu a fost numai a lui, ci și a colegilor 
de echipă care nu l-au lăsat singur*în  momentele de cumpănă, 
șl-a amlnat transferul pînă în clipa în care toți coechipierii 
săi — fără excepție — se vor fi pus la adăpost, în rîndurile lui 
Fagor sau sub alte culori. Gest lăudabil, plin de omenie, care 
n-d fost însă pe placul firmelor. Nedi spuse să riște prea rapide 
mutări, ele au anunțat. în frunte cu Fagor, că renunță la a se 
lega la cap și cu eventualii nou venițl. Cum e greu de crezut 
că foștii component! ai echipei KAS își vor găsi lesne locuri în 
alte grupări, rămîne de văzut dacă însusi Sean Kelly va rezista 
in nobila lui atitudine. Urmărlndu-l cu simpatie povestea, să 
nu uităm că ea este urmarea directă a alteia, una cu bani prea 
mulți. cîsUgați de oameni care n-au avut nimic de a face cu 
urcușurile extenuante ale Pirtneilor, Apeninilor sau Alnilnr. cu 
sprinturile istovitoare, cu atitea șl atitea mii de kilometri de 
efort, adesea supraomenesc, al foștilor truditori ai unei firme 
dispărute. .

Radu TIMOFTE
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