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PE PROBLEME DE AGRICULTURA
Turul ciclist al României

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, joi, la Consfă
tuirea de lucru pe probleme de 
agricultură.

La consfătuire, desfășurată 
în zilele de 30 august — i sep
tembrie, în plen și pe grupe 
de județe, au participat primii 
secretari și secretarii cu pro
bleme de agricultură ai comi
tetelor județene de partid, pre
ședinții consiliilor unice agro
industriale de stat și coopera
tiste, ai uniunilor județ mc ale 
cooperativelor agricole de pro
ducție, directorii direcțiilor 
generale agricole județene, ai 
trusturilor I.A.S. și S.M.A., ai 
trusturilor pentru horticultura, 
ai întreprinderilor de contrac
tare, achiziționare și păstrare 
a produselor agricole, directori 
de întreprinderi agricole de 
stat și președinți de coopera
tive agricole de producție caro 
au obținut producții mari la 
cereale păioase, activiști de 
partid, reprezentanți ai unor 
ministere, specialiști din dome
niul cercetării științifice.

La sosirea în sala Radiodi
fuziunii, unde a avut loc con
sfătuirea, secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a fost întimpinat cu 
entuziasm de participanții la 
lucrări. Cei prezenți au aplau
dat și ovaționat îndelung, au 
scandat cu însuflețire numelo 
partidului și secretarului său 
general, al patriei noastre so
cialiste. Și-au găsit expresie, și 
în acest cadru, sentimentele de 
aleasă dragoste și prețuire cu 
care lucrătorii ogoarelor, ase
menea intregii noastre națiuni, 
îl înconjoară pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. recunoștința 
profundă ce i-o poartă pentru 
preocuparea sa permanentă 
față de continua dezvoltare și 
modernizare a agriculturii, față 
de transformările înnoitoare in 
viața satului românesc, de spo
rirea bunăstării locuitorilor săi.

împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in prezidiul 
consfătuirii au luat Ioc membri 
și membri supleanți ai Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari ai Comite
tului Central al partidului, 
cadre din conducerea unor mi
nistere și instituții centrale.

In deschiderea ședinței, a 
luat cuvîntul tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Consfătuirea a avut urmă
toarea ordine de zi :

1. Raport privind rezultatele 
de producție obținute la grîu, 
orz și celelalte culturi care au 
fost recoltate in vara anului 
1988, stadiul livrării produselor 
Ia fondul centralizat al statu
lui, concluziile ce se desprind 
și măsurile ce trebuie luate 
pentru realizarea planului la 
cereale păioase în anul 1989: 
îndeplinirea indicatorilor

Iazi, o nouă confruntare cu muntele

uiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiin

Foto: V. ClRDEI-
Sibiu

Antrenorul Nico
lae Rîureanu, noul 
campion — Sorin 
Ghibu și mecani
cul Vasile Coica

plan in zootehnie și acțiunile 
ce trebuie întreprinse pentru 
realizarea efectivelor și pro
ducțiilor animaliere.

2. Program de măsuri cu pri
vire la pregătirea și desfășu
rarea campaniei de recoltare a 
culturilor de toamnă, i'nsămin- 
țarea cerealelor păioase, exe
cutarea ogoarelor adinei și a 
altor acțiuni de creștere a ca
pacității de producție a solului.

In cursul lucrărilor au fost 
analizate, de asemenea, proble
me legate de evaluarea, recol
tarea și depozitarea produselor 
agricole de toamnă, structura 
culturilor pe anul 1989, pro
gramul de însămînțarc a pa
jiștilor naturale, inclusiv a pă
durilor pășunabilo.

Raportul de la primul punct 
al ordinii de zi a fost prezen
tat de tovarășul Gheorghe 
David, ministrul agriculturii.

Pe marginea problemelor su
puse dezbaterii au luat cuvîn
tul, în plen și în ședințele pe 
grupe. 271 de participant!.

In spiritul orientărilor și in
dicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, vorbitorii au anali
zat rezultatele obținute în cam
pania de recoltare a cerealelor 
păioase, modul în care s-a des
fășurat livrarea produselor la 
fondul centralizat al statului, 
măsurile ce se impun pentru 
realizarea planului pe anul in 
curs în toate sectoarele de ac
tivitate din agricultură.

In numele participanților la 
consfătuire, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost adresată, cu 
înaltă stimă și deosebit respect, 
rugămintea de a lua cuvîntul 
în încheierea lucrărilor.

Primit cu cele mai calde 
sentimente, cu puternice aplauze 
ți ovații, a luat cuvintul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului 
general al partidului a fost ur
mărită cu deosebit interes și 
deplină aprobare, fiind subli
niată în repetate rînduri cu 
vii aplauze, cu puternice urate. 
Cei prezenți au scandat cu en
tuziasm numele partidului și al 
secretarului său general.

Consfătuirea de lucru pe pro- : 
blcme de agricultură s-a înche. : 
iat într-o atmosferă entuziastă. :

însuflețiți de orientările și : 
îndemnurile cuprinse în cuvin- : 
tarea tovarășului Nicolae ■ 
Ceaușescu, participanții au dat : 
expresie hotărîrii tuturor lu- : 
crătorilor ogoarelor dc a ac- ■ 
ționa pentru îndeplinirea in- : 
tegrală a planului pe acest : 
an și pe întregul cincinal, a ; 
programelor speciale de dez- ■ 
voltare și modernizare a îigri- : 
culturii noastre socialiste, de a 
face totul pentru traducerea în ■ 
viață a istoricelor hotărîri ale : 
Congresului al XIII-lca și Con- < 
ferinței Naționale ale partide- dupâ o serie de cinci goluri 
lui, pentru înfăptuirea exom- § consecutive, după reluare, me-

, _ .. , ., S ciul era ca și jucat. Au mar-
plara a efectivelor nou re . o- | cat . Lefter 5. Gavrilă 5, Fîna- 
luțll agrare. § ru 4, Iile 3, Ciubotaru, Grl-

MUNICIPIUL GH. GHEOR
GHIU-DEJ, 1 (prin telefon). 
Turul ciclist al României, edi
ția a 26-a, organizat de F.R. 
Ciclism, ziarul „Sportul" și 
A.S. Loto-PronosPort, benefi
ciază, în continuare, de același

§ timp 'frumos. Sosită in Muni- 
§ cipiul Gh. Gheorghiu-Dej — 

pentru a treia oară gazdă a 
S: popularei competiții -----
ă vana multicoloră a 
S fost întîmpinată cu

s

— cara- 
Turului a 

_ deosebită
Ș ospitalitate, Considerăm că, 
Ș pentru ocuparea locului întîi 
§ acordat primirii caravanei. Pia- 
§ tra Neamț — tradițională gaz- 
Ș dă a Turului — are un serios 
§ concurent în orașul de pe Tro- 
§ tuș. Dar, pină să relatăm in- 
§ timPlările etapei a cincea, 
§ Piatra Neamț — Buhuși — Ba- 
§ cău — Gh. Gheorghiu-Dej (110 
gȘkm), să-i Informăm pe toți 
îs cei ce umărese desfășurarea a- 
§ castei prestigioase competiții 
Ș că etapa a patra, deși mult 
§ prea calmă față de dificulta- 
§ tea ei. a scos în evidență dc- 
§ monstrația de forță a lideru- 
§ lui Vasile Mitrache (România 
s

_______ ____ . ale 
Foto : Aurel D. NEAGU

Plutonul rulează compact, in așteptarea punctelor „fierbinți 
etapei

A. antrenor Nicolae Voicu), 
care s-a desprins decisiv de 
pluton, cu numai un kilometru 
înainte de sosire, printr-un 
sprint irezistibil. Singurul care 
a reușit să-i „prindă roata" a

fost George Olteanu (Set. Sin
dicală B), elev al antrenoru
lui Nicolae Grigore, care a

Victor NIȚă

(Continuare in pag. a t-a)

S-a dat startul în noua ediție a Diviziei A de handbal

JOCURI SPECTACULOASE IN ETAPA INAUGURALĂ
§ Ieri a început o
Ș atrt in întrecerea .
& nunte de la meciurile primei etape : 
S

nouă ediție, a XXXI-a, a Diviziei-A la handbal, 
feminină, cit si in cea masculini. Iată amă-

FEMINtN

§ MECANICA FINA 
CREȘTI — CONFECȚIA 
§ REȘTI 20—25 (11—10).

BUCU- 
BUCU-

....._ ____ _  Debut
§ promițător al proaspetei pro- 
§ movate — Mecanică Fină —, 
§ susținută frenetic de un en- 

luziast și foarte numeros pu- 
Ș blic, colegii de muncă. Dobu- 
§ tanți la o partidă de Divizia 
§ A au fost și arbitrii bucu- 

reșteni V. Ciucan și N. Stoian. 
ț? Dacă handbalistele au depășit 
îg rapid tracul, nu același lucru se 
§ poate spune și desipre „cavale- 
§ rii fluierului", care au aminat 
§ pentru altă partidă „turația" 

maximă. Era min. 7 și tabela 
§ de marcaj indica 3—0 pentru 
§ Mecanică Fină (mai expediase 
§ mingea de trei ori în bare!). 
§ Se profila o mare surpriză, 
§ mai ales că jocul în viteză, 
§ pe contraatac, al debutantelor 

punea în vădită dificultate 
Ș formația adversă, mai greoaie. 
§ încet, încet, mai experimenta- 
§ tele handbaliste de la Confec- 

ția au echilibrat jocul, apor- 
tul Cristinei Tache-Berbr co 

§ este tot mai remarcabil și

In (ampioiiahii dc dirt-trach (seniori)

COLECȚIONARII 4 DE TROFEE
SlNTjTDȚl

și Marin cite un gol Pen- 
Mecanică Fină, respectiv

gore 
tru 
Tache-Berbece 10 (7 din 7 m), 
Sorina Arvatu 4, Grigoraș 4, 
Croitoru 3, Marusia Arvatu, 
Preoțescu, Nuțu și Constanti- 
neșcu cite un gol, pentru În
vingătoare.

. Mihail VESA

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — RAPID BUCUREȘTI 
20—15 (9—7). Joc modest ca 
factură tehnică, dar disputat și 
strîns ca evoluție a scorului.

DE LA I.P.A. SIBIU
Ca și ia campionatul repu

blican de perechi, unde au o- 
eupat primul loc prin Marius 
Șoaită ți Daniel Stoica, moto- 
ciciiștii de la I.P.A. Sibiu s-au 
situat în vîrful ierarhiei șl la 
recentele „naționale" individua
le de dirt-track, rezervate se
niorilor, De data aceasta, elevii 
antrenorului Nicolae Rîtireanu

Traian IOAN1TESCU

(Continuare (n pag.. 2-3)

Gazdele au condus în majori
tatea timpului, însă de fieca
re dată au fost egalate. Abia 
în final constănțencele s-au 
desprins, cîștlgind pe merit. 
Au înscris : Roșea 8, Raita 6, 
Haidău 3, Cămui 2, Iovăncscu 1, 
respectiv Stanciu 4, Dobre 4, 
Oprea 4, Oanea 2, Ivan 1. Au 
arbitrat D. Ghcrghișan (Iași) 
și Gh. Mihalașcu (Buzău). (C. 
POPA, coresp.).

TEXTILA I.A.S. ZALAU —
TEROM IAȘI 25—22 (15—12).
Reîntîlnirea cu Divizia A a a-

(Continuare in pag- 2-3)

„Europenele11 de rachetomodele

IN PRIMA ZL DOUA MEDALII DE ARGINT
PENTRU SPORTIVII ROMÂNI

SUCEAVA, 1 (prin telefon).
Două medalii de 
plătesc eforturile 
sportivii noștri în 
„europenelor" de 
dele, care se desfășoară 
aerodromul sportiv Salcea al 
Aeroclubului „Șoimii 
nei" din localitate, 
au fost obținute la 
modelul de durată 

xașutâ, in proba individuală, 
de Dorin Torodoc, și pe echi
pe (Ion Catargiu, Dorin Toro
doc și Nicolae Radu).
~ în disputa cu cele trei echi
pe ocupante ale primelor trei 
locuri la ultima ediție a C.M. 
(Iugoslavia, 1987), Bulgaria, 
U.R.S.S., Cehoslovacia, forma
ția României a reușit să reali
zeze un punctaj bun, 2 604 p 
!a 57 p de echipa sovietică — 
cîștigâtoarea probei.

în Întrecerea Individuală, 
după primele trei starturi șase 
sportivi realizaseră maximum 
de puncte (900), astfel că a fost 
necesară disputarea unui baraj 
după care au rămas in com- 

obținut 
baraj a 
final. în 

Tonev 
(Bulgaria) urmat de reprezen
tantul nostru Dorin Torodoc șl 
Dimităr Mustakov (Bulgaria).

argint răs- 
depuse de 
prima zi a 
rachetomo- 

pe

Bucovi- 
Ambele 

racheto- 
cu pa-

după care au rămas 
petiție cinci, care au 
cite 420 p. Al doilea 
stabilit și clasamentul 
frunte fiind Angel

Tot 
cerea 
rată cu aripă Rogalo, unde re
prezentanții noștri, deși au ex
ploatat la maximum caracteris- 
ticele motoarelor, în condiții 
meteo mai puțin favorabile 
(vînt peste 7 m/s), au obținut 
locuri în partea a doua a cla
samentului, Proba revenind la 
individual bulgarului Tosko 
Drașov, iar pe echipe forma
ției U.K.S-S.

Vineri șe dispută întrecerile 
la rachetomodele cu aripă fle
xibilă și rachetomodele teleghi
date prin radio.

Clasamente finale. Clasa 
S3 A individual: 1. Angel Do- 
nev (Bulgaria) 1 800 p, 2. Dorin 
Torodoc (România) 
Dimităr Mustakov 
1320 p; echipe: 
2 661 p, 2. România 2 604 o. 
Bulgaria 2 597 p. Clasa 
individual: 1. Tcsko 
(Bulgaria) 511 p, 2. Alexandru 
Mitiurev (U.R.S.S.) 510 p. 3. Vik
tor Kuzmin (U.R.S.S.) 198 p„. 
12. Dorin Torodoc 
Gheorghe Țuțulea 
Petre Nicolae 345 
1. U.R.S.S. 1 495 p. 
via 1388 p, 3. <
1378 p... 6. România 1150 p.

loan NOVAC

astăzi s-a disputat între- 
la rachetomodele de du-

1 702 p, 3.
(Bulgaria)

1 U.R.SS.
3.

S6 A 
Brașov

417 p... 17.
338 p... 21. 
p. ; echipe: 

, 2. lugosla- 
Ceh oslovacia



în „Cupa României'4 la floretă masculin Turneul final al Cupei României Ia polo
NU PISTA A FOST D

L BUZAN UN ÎNVINGĂTOR MERITUOS STEAUA VICTORIOASĂ
începută dimineața, la ora 9, 

și încheiată aproape pe înserat, 
prima reuniune a floretiștilor, 
din cele două programate, anume 
cea din „Cupa României" (în
trecere individuală), s-a derulat 
în condiții foarte bune. Cum 
era de așteptat, sala de scrimă 
Floreasca a fost mult mal a- 
nimată decît în ziua anterioară, 
nu atit de suporteri, cit de asal
turile mult mai dinamice, mai 
pastori- rie și mai pline de ne
prevăzut pe care le oferă aceas
tă armă.

Pentru departajarea celor 
care au intrat 
directe, cel 57 de floretlști pre- 
zenți la start au disputat trei 
tururi preliminare. Pe parcursul 
desfășurării acestora, am asistat 
la lupte din ce in ce mal apri
ge, datorate, logic, restringerii... 
rîndurllor, deci a rămînerli 
concurs a celor mai

In finala de opt au 
șase din cei consacrați 
floretiști mai tineri, 
constituit revelația 
Ne referim la talentatul Augus
tin Anghel (C.T.A. Steaua), aflat 
de mai mult timp în vederile 
specialiștilor, șl la foarte bătă
iosul Ladislau Horvath (Politeh
nica Timișoara), ambii cu 
posibilități de

Ciștigătorul 
an a „Cupei 
Livius Buzan

16
în eliminările

___ în 
valoroși, 
pătruns 

și doi 
care au 

întrecerilor.

reale
progres.

ediției din
României'

(Steaua), care în

acest 
este

finală și-a Învins fără drept de 
apel toți adversarii. In ultimul 
asalt, acesta a luat un avantaj 
substantial (7—4) șl, chiar cu 
scăderile de ritm ulterioare, el nu 
a mai putut pierde. Un asalt de 
ridicat nivel tehnic s-a derulat 
în primul tur al finalei, între 
Attila File și George Oancea, 
amîndoi niște vechi rutinâți ai 
planșelor. O mențiune se 
cuvine șl pentru cel doi finaliști. 
Romică Molea (Steaua) și Sorin 
Roca (Flacăra Satu Mare), pri
mul fiind unul 
candidați la locul

în continuare, 
rezultatele finalei 
mică Molea 
dislau Horvath (Politehnica Ti
mișoara) 10—6 ; Auila File
(Flacăra Satu Mare) — George 
Oancea (Steaua) 10—7 : Sorin 
Roca (Flacăra Satu Mare) — 
Augustin Angliei (C.T.A. steaua) 
10-6 ; T ’ ' --------- -----------
Vasiie < 
10—8 ; 
Molea 
10—7 ;
Molea - 
locurile 
10—8.

din principalii 
1.
vă prezentăm 

de opt : Ro- 
(Steaua) — La-

Livius Buzan (Steaua) — 
Costa (Flacăra SatuMare) 

în semifinale : 
10—5 ;
pentru

— Roca
î 1—2 :

FUe —
Buzan — Roca 
locurile 3—4 ; 
10—4 ; pentru
Buzan — File

Astăzi, de la 
pe echipe din cadrul 
naționale

ora 8, întrecerile 
diviziilor

Doina STĂNESCU

„Naționalele * de tir eu arcul

La București, pe Stadionul Ti
neretului, a început ieri, Campio
natul Național de tir cu arcul 
rezervat seniorilor. Timpul bun 
și un vînt ușor, care n-a unpierat 
prea mu’.t asupra lansărilor din 
distanțele lungi ale primei 
F.I.T.A., precum și organizarea 
adecvată au contribuit la reali
zarea unor rezultate ridicate. Și, 
în primul rxnd, Victor Stănescu 
(Petrolul Ploiești) s-a făcut 
marcat cu deosebire la acest 
pitol : cortfirmlnd creșterea 
formă din ultima perioadă, 
cașul prahovean a reușit încă
prima zi un nou record național 
Ia distanța de 7o de metri, cu un 
total de 326 p (vj. îi aparținea, 
cu 325 p), performanță foarte

re- 
ca- 
de 

ar- 
din

SCOR
ARAD 1 (prin telefon). In ba

zinul din complexul sportiv al 
C.S.M. Vagonul din localitate, 
joi dună-amiază au început în
trecerile turneului 
României la polo, 
cipantc : Dinamo, 
pid din București,
Voin*a Cluj-Napoca 
Arad.

final al Cupei 
Echipe parti- 

Steaua și Ra- 
Crișul Oradea, 

și Vagonul

Conform programului stabilit, 
misiunea de a juca în deschide
re a revenit formațiilor STEAUA 
(deținătoarea trofeului) și VOIN
ȚA CLUJ-NAPOCA. După cum 
debutas? întilnlrea, cu un gol în
scris destul de repede de steVști 
(Geambașu. min. 0,56) și altul la 
fel de rapid al partenerilor (Far- 

' — — -« vom
Din 
fost 
bu- 
net

caș, min. 1,13), se pârea că 
asista la un meci echilibrat, 
păcate, pentru clujeni, n-a 
așa. In continuare, poloiștil 
cureșt mi și-au manifestat 
superioritatea (7—1 după primul 
,sfert"). O dată cu căderea fizi
că șl psihică a clujenilor, dife
rența do scor a luat proporții 
puțin previzibile : 18—1 la sfîr- 
șitul reprizei a treia si 20—3 în 
min. 25,24, ca în final tabela

PRIMA ZI, PRIMUL RECORD...
bună. Cum și la cea mai lungă 
distanță. cea de 90 de metri, 
Victor Stănescu a adunat 293 de 
puncte (de asemenea o realizare 
notabilă), el conduce desbua de 
detașat după primele două dis
tanțe. cu 619 p. Dacă și în zilele 
următoare lucrurile se vor pe
trece la fel, recordul național la 
dublu F.I.T.A. se va afla în mare 
pericol. Stănescu îi are ca prin
cipali adversari pe D. Jega (Mi
nerul Aninoasa), cu 595 p și 
I. Călin (Voința Satu Mare), cu 
593 p. Puiu Ciubotaru (OSM Iași) 
a avut o primă distanță bună 
(283 p, ia 90 metri-), dar a cedat 
la 70 de metri și a căzut pe lo
cul 5, cu 576 p, după Fîrdea (Vo
ința Satu Mare), ou 583 p.

Diana Nicolaescu 
instalat in fruntea 
intermediar al pri- 
630 de puncte, cu 
decît urmăritoarele 
apropiate. Mariana

La feminin. 
(Olimpia) s-a 
clasamentului 
mei zile, cu 
26 mai multe 
sale cele mai 
Prelipceanu (Carnați Găilăneștâ) și 
Eva Lancz (Voința Satu Mare, 
un salt frumos de pe locul 6 la 
70 de metri), ambele cu același 
ipuffKstaj : 604 p. Aurora Matei

. (Stja.ua) se află doar pe Jocul 4, 
eu d»uă săgeți scăpate (zero și 
respectiv un punct !), cu 600 de 
puncte, imediat înaintea Gabrielei 
Coșovan (Voința Rădăuți), cu 
598 p. Așa stînd lucrurile, totul 
este posibil pentru următoarei! 
trei zile de întreceri...

Radu TIMOFTE

CRITERIUL JUNIORILOR II LA TIR
__  ca

federației
După o pauză de 6 ani. șl 

urmare a eforturilor ____
de specialitate a fost reluat Cri
teriul juniorilor n la tir, probe 
de glonț- Pe poligonul din Ale
xandria, extins si ridicat la para- 
metrii moderni ceruți de marea 
performanță (președintele clubu
lui de tir din localitate, T. Vrîn- 
ceanu, 3 depus cu deosebiră e- 
forturi) s-au adunat foarte tineri 
trăgători din țară. Din păcate, 
consemnăm și absențe — regre
tabile — ale unor secții speciali
zate în direcția pregătirii copiilor 
și juniorilor, precum Pionierul

București. Constructorul Galați, 
Universitatea Brașov, CSS Bacău. 
Rezultate, pușcă 3 X 20 f, băieți : 
1. I. Grigore (Steaua) 537 p ; 2. 
N. Kosma (Universitatea Cj.-Na
poca) 526 p : 3. D. Ranca (CFR 
Arad) 517 p ; fete : 1. Irina Vlad 
(Metalul) 509 p ; 2. Maria Gher- 
ghel (Unirea Focșani) 507 p ; 3.
Cornelia Mercore (Metalul) 505 p ; 
pistol 10 m băieți : 1. I. Raicea 
(Steaua) 536 p; 2. C. Dlaconovici 
(ATA) 342 p ; 3. C. Sarman (Poli 
Iași) 342 o ; fete : 1. camelia 
Dumitru (Metalul) 322 p ; 2. Mi- 
haela Dochita (CSS 1 Buc.) 311

p ; 3. Nicoleta Spătaru (Olimpia) 
34)8 p : pușcă Haennel, băieți :
1. I. Grigora (Steaua) 389 p ; 2. I.
Tudorache (Unirea) 381 p ; 3. E. 
Stoian (Steaua) 377 p ; fete : 1.
Cornelia Mercore (Metalul) 376 
p ; 2. Irina Vlad (Metalul) 366 p ; 
3. Veronica Dogaru (Metalul) 
362 p ; pistol viteză : l. T. Raicea 
(Steaua) 586 p : - 2. R. Frolich 
(UTA) 553 p; 3. S. Toth (UTA) 542 
p ; pușcă poziția în picioare, bă
ieți: 1. I. Grig ore (Steaua) 343 p;
2. L. Ranca (CFR Arad) 340 p ;
3. N. Kosma (Universitatea Cj.- 
Napoea) 339 p ; fețe : 1. Cornelia 
Mercore 315 p : 2. Maria Gherghel I 
£12 p : 3. Livia Teagu (CS Teleor- • 
.manub 309 p.

JOCURI SPECTACULOASE IN ETAPA INAUGURALA
(Urmare din pag. 1)

dus în Sala sporturilor foarte 
mulți iubitori ai handbalului, 
dar și mai mulți au rămas la... 
intrare, în speranța găsirii u- 

în plus. Gazdele au 
maj timorat, apoi 
seama că pot cîștiga, 
și și-au asigurat vic- 

1 înscris : Bălăneanu 
• 5, A. Bartăș 5, Fias- 
Antal 1, Chereji 1, 
. . 1/ Duca 5,

Nisipeanu 5, Anton 3, Cozma 
3, Chelaru 3, Alexescu 2, Co- 
valiuc 1. Au arbitrat: Gh. 
Șandor (Oradea) și N. Iancu 
(Buzău). (N. DANCIU — co
resp.).

nui bilet 
Început 
și-au dat 
au forțat 
■torta. Au
10, Morar 
tru 2, . ,
Goarnă 1, respectiv

DOROBANȚUL PLOIEȘTI 
— CHIMISTUL RM. VÎLCEA 
23—33 (12—18). Victorie lejeră 
a handbalistelor din Rm. Vîlcea. 
Au înscris : Tudor 6, Anton 4, 
Borfaș 4, Scărlătescu. 3, Mari- 
neac 2, Petre 2, Stoenescu 1, 
Dincescu 1, respectiv Verigeanu 
7, Torok 7, Lazăr 6, Bloju 5, 
Romete 5, Petruș 2, Nedelcu 1. 
Au arbitrat 
(București) și 
(Pitești), 
coresp).

MUREȘUL TG. MUREȘ - 
RULMENTUL BRAȘOV 19— 1» 
(10—6). Peste 3 000 de specta
tori au venit în Sala sportu
rilor știind că vor asista la 
un meci echilibrat. Ceea ce s-a 
și întîmplat pînă în min. 36, 
cînd Rulmentul a egalat: 11—11. 
Brașovencele au mai condus 
pînă către sfîrsitul jocului: 
(13—12) în min. 42, 14—12 (43), 
15—13 (45), 16—14 (46), 17—15 
(48), 18—16 (52). După care
Moszi realizează egalarea, peh 
tru ca tot ea (în min. 58) să 
înscrie golul victoriei pentru' 
echipa gazdă. Au înscris: Moszi 
4, Z. Biro 4, Matefi 3, Florea 3, 
Stroia 2, A. Biro 2, Pardi 1, 
respectiv Demeter 7, Boricea- 
nu 4, Mureșan 3, Biolan 1, Ho- 
rincar 1, 
arbitrat 
Kentzel 
coresp.).

respectiv Popa au apărat 
rajos nenumărate mingi 
gol. în finalul partidei ambele 
echipe au greșit pase și arun
cări la poartă, Politehnica fi
ind aceea care s-a regăsit In 
min. 55, ridicînd scorul de la 
21—18 la 23—18 în favoarea sa.

Au înscris : Bădosu 4 (2 din 
7 ni), A. Baranga 4, Iankovici 
3, Georgescu 3, Bobocea 2, 
Pleșca 2, respectiv Săftescu 6, 
Dan 4 (1), Ianto 3, D. Dobres- 
cu 3, Gal 2, Giurgea 1, N. Do- 
brescu 1, Horge 1, Tudor 1, 
Ignat 1. Au arbitrat: I. Mano- 
liu și C. Varga (Sibiu).

ca
de

Mircea COSTEA

ii. 
M. _____

(O. BALTEANU

Marzavan 
Tănăsescu

CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA — ȘTIINȚA BACAU 
24—40 (9—20). Au marcat: Pa
lici 10, Torjoc 5, Cojocărița 2, 
Tomuleac 2, Țancov, Rădoi, 
Ionescu, Simion, Căuf cite 1 
pentru gazde, respectiv Buțnă- 
rașu 8, Petrea 8, Luca 8, Ciu- 
botam ( 6, Popa 4, Darvaș 3, 
Lunca 2, Cervenciuc 1. Arbitri: 
VI. Cojocaru — I. Mihăilescu, 
ambii din Craiova. (C. CREȚU 
— coresp.).

Hie 1, Știrba 1. Au 
D. Dordea si A. 

-(Sibiu). (A. SZABO,

MASCULIN

COMERȚUL SÎNNICOLAU 
MARE — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 18—23(13—11). Gaz
dele și-au onorat debutul pe 
prima scenă a handbalului 
nostru masculin cu un joc de 
bună factură tehnică, alert, 
formația neacceptînd postura 
de outsideră. în min. 5 a fost 
2—2. apoi 3—3 (11), după care 
gazdele au luat inițiativa, con- 
ducînd cu 10—7 în min. 22, cu 
11—8 (25) și cu 13—11 la pau
ză. în partea a doua, meciul 
s-a mai echilibrat, experiența 
incomparabil mai bogată a for
mației timișorene începînd să-și 
spună cuvîntul și, după ulti
mul scor egal, 17—17 în min. 
44, inițiativa a trecut de par
tea Pclitehnicii. Scorul putea 
fi mai mare de ambele părți, 
dar portarii Softer și Vidak,

DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO BRAȘOV 23-^-16 (11—8). 
Jocul a fost echilibrat pînă în 
min. 33 : 13—13, apoi bu-curește- 
nii s-au desprins, iar cu 15 mi
nute înainte de final victoria 
lor s-a conturat clar. Au în
scris • Zaharîa 6, Mocanu 4, Li
eu 4, Dogărcscu 3, Bedivan 3, 
Durau 1, Roșea 1, Ionescu 1, 
respectiv Nicoiescu 7, Donosa 5, 
Donca 2, Pantilimon 1, Fielk 

1. Au arbitrat : C. Cristea
Gh. Dumitrescu (Constanța). 
NECULA — coresp.)

BRAȘOV 
(12—16). 
și entuziast, 
2000 de spec- 
în Sala Spor

TRACTORUL 
STEAUA 22—30 
public numeros 
cifrat la aproape 
tatori, a urmărit
turilor pe debutanta locala 
Tractorul, care, revenită după 
4 ani în eșalonul fruntaș, a 
dat o replică dîrză campioanei. 
Brașovenii au acționat curajos,

să arate 20—4 (7—1, 4—0, 7—0, 
2—3). Au marcat : Geambașu 4, 
Stemate 4, Fruth 2, Angelescu 2, 
Chețan 2, Nuțu 2, L. Balanov 2, 
FI. Niță. Vamoș ((St.), Colceriu 
2, Farcaș și Marc (V). Arbitri : 
V. Median și V. Văleanu.

Al doilea meci, mult mal inte
resant ca joc și evoluție a scoru
lui, a avut ca partenere pe DI- 
NAMO si RAPID. —....... .......
au deschis scorul 
(min. 0,45), Gh. Ilie 
pă mai puțin de un ___ .... ..
rapidiștii riușind chiar să con
ducă prin două goluri „semnate" 
de Florincescu. Campionii s-au 
apropiat apoi pînă la un gol, 
prin punctele înscrise de E. Io
nescu și Ș. Popescu, între timp 
giuleștenii mareînd încă o dată 
prin Lupescu (șut spectaculos, 
de la distanță). In cel de aii doi
lea „sfert", Dinamo egalează 
prin Ș. Popescu, Rapidul ia din 
nou conducerea, grație golului 
Iul M. Ștefănescu, dar E. iones
cu restabilește iarăși egalitatea. 
Abia d*'îpă prima jumătate a 
partidei dinamoviștii evoluează 
mai aproape dș valoarea lor, 
mareînd de trei ori consecutiv 
(Răducanu în s.n., Hagiu din 4 m 
și Cr. Dan), minutele din repri
za a treia fiind decisive. Scor 
final : 11—8 (3—4, 2—1, 4—1, 2—2). 
Au mai înscris : Ardelean 2 și 
Hagiu pentru învingători, Florin
cescu 2 și M. Ștefănescu pentru 
învinși. Arbitri : V. 
Czegeny.

Dinamoviștii 
prin Ola.ru 
a egalat du- 
minut (1,37),

Goian și A.

în ultima întîlnire,
ARAD n pierdut în —------  -
LUI ORADEA CU 11—15 (2—3,
1—5, 2—5 6—2). Autorii goluri
lor : Fejer 4, Costrăș 4, L. Indig 
2, Bonca 2, Pop, Pantea, Hasas 
(C), Andrașoni 4, R. Ionescu 2, 
Huber 2, Palotaș 2 și Szabo (V). 
Arbitri : D. Paraschivescu și D. 
Dea.

VAGONTJL 
fața CRIȘU- 

11—15 " “
Autorii

Mihai TRANCA

Alcătuirea calendarului eom- 
petițional de atletism dintr-un 
an nu este o treabă simplă, 
ori formală, ci dimpotrivă, o 
activitate elaborată, cară tre
buie să țină seama de o se
rie de factori, între care da
tele principalelor concursuri 
internaționale, stadioane dis
ponibile etc., etc. ocupă un 
loc important. Calendarul 
competițional nu este emana
ția exclusivă a biroului ” 
rației de atletism, 
ci o realizare co
lectivă a F.R.A., pe 
baza consultării an
trenorilor din toa
te județele țării. Am 
nevoia acestei precizări pen
tru a încerca să exprimăm o 
mai veche nedumerire : deși 
primăvara, cu multe săptămîni 
înaintea deschiderii oficiale a 
sezonului competițional, în 
aticismul nostru se simte o 
anume efervescentă, o nerăb
dare o s șțe de întrecere, ceea 
ce și determină organizarea 
„ante festum" a unor concur
suri la care participă nume
roși atleți, chiar dintre 
fruntași, ea se 
teptat de repede.
mele concursuri

naționalele" și 
lunii- august... vacanța, 
fapt și, mai ales, în mentali
tate, 
tată 
în această privință, un exem
plu cit se poate de grăitor.

A doua nedumerire este în 
dire •’vă legătură cu această 
din urmă întrecere : oare da
ta competiției n-a fost stabili
tă chiar de înșiși antrenorii

Fede-

din județe ? 
contează ?

Unii dintre 
spre exemi 
„științific" c 
înregistrate 
com petito-ri le 
Pitești s-ar 
actuale a oi 
sintetic, aj 
Trivale. carî 
corespunde, 
însâ faptul c

simțit

cei 
stinge neaș- 
Urni oază pri- 
oficiale, apoi 
spre sfârșitul 

în

Recenta competiție, do- 
cu ..Cupa F.R.A." este,

excepții 
aceiași atleți 
și acum, la 
pe un alt 
gust" din C 
pista este di

Amintim a 
că nu cu p 
urmă, sezoni 
era. - -icum. 
o lună-două 
na septembri 
erau program 
Internaționala 
tant. de vîrf 
iar Campioni 
echioe era di 
de ultima etd 
în... octombr^ 
bine nici așa 
caz nu putea 
multi atleți s 
canță, acum 1 
ceva în nered 
reda F.R.A. 1 
de eapăt si s 
desfășurarea 
letism din w

FINALELE CAMPIONATELOR
Campionatele Republicane de 

patinaj pe rotile au ajuns în faza 
finală, ultimele întreceri urmînd 
a se desfășura, de astăzi, pe 
pista din Suceava. Și-au anunțat

03

TINERII MOTOCICLIȘTI DIN IANCA
Campionatul republican indivi

dual de dirt-track, rezervat ju
niorilor, se îndreaptă spre finiș 
eu un lider autoritar : talentatul 
pilot Victor Arghir (Petrolul Ian
ca), care are un confortabil a- 
vantaj de 24 de puncte.

Desfășurată în formula clasică 
de 16 alergători in 20 de manșe, 
actuala competiție, deschisă celor 
mai tineri specialiști ai genului, 
a atras la start un număr sporit 
de juniori care progresează vă- 
zîn-d cu ochii. Așa cum se anti
cipa, etapa a 9-a, găzduită în 
bune condiții de pista stadionului 
I.P.A. din Sibiu, a fost domina
tă de protagoniști. Dar, de data 
aceasta out-s’.derii au opus o mai 
mare rezistență, printre animato
ri întrecerilor intercalîndu-se 
petroliștii Ion Bughea, Marian 
Zmeu și stelistul Viorel Hie, ho- 
tărați să urce dincolo de jumăta
tea clasamentului- pînă la finale 
campionatului. Și încă o remarcă:

Petrolul Ianca a înscris în con- 
cut's cei mai mulți juniori (6), 
grație faptului că această secție 
se bucură de sprijinul deplin al 
consiliului asociației sportive. în 
fruntea căruia se află ing. Dinu 
Ivan. Tînărul și inimosul antre
nor al motocieliștdlor din Ianca, 
Nicu Niță, continuă să se dove
dească mai productiv dccît alți 
confrați cu mai mare experiență, 
el eîstl"înd campionatul de anul 
trecut al juniorilor cu Alexandru 
Toma, acum promovat la clubul 
Steaua, .iar în prezent un alt elev 
al său a luat o serioasă opțiune 
în lupta pentru mult rîvnitul ti
tlu. De asemenea, o altă secție 
(Sin același județ, C.S. Brăila, are

DE PA
par'
băieți
ță, în proU 
rezervate s< 
copiilor și s;

st nir
în cam^țR-.d 
oricind si spl 
ducerea in d 
fostului alerț 
lache. aceslii 
piierde pe dr|

Clasamente I 
mion (IPA si 
gir (Petrolul)] 
(IPA) 13 p. I 
Buc.) 13 p. 3 
M. Zmeu (al 
general — 1.1 
O. Simion 9: 
p, 4. V. May| 
(CS Brăila) 
(Voința Sibiul

TrJ

„COLECȚIONARir D
(Urmare din tmo. 1)

dar plusul de experiență al 
steliștilor și-a spus cuvîntul. 
Marcatori : Boha 7 (3 din 7 m), 
Dobre 4, Bereșescu 4 (1), Co- 
man 2, Mitroi 2, Puiuleț 2, Co
jocaru 1 pentru gazde, respec
tiv : Petre 9, Dumitru 8 (1), 
Berbeee 6 (1), Ghimes 3, Ni- 
culae 2, Stot 2. Arbitri : L. 
Condruț — O. Marin, ambii 
din Ploiești. (C. GRUIA — co
resp.).

A.S.A. ELECTROMURES TG. 
MURES — ȘTIINȚA BACAU: 
21—16 (11—11).

Au marcat : Gh. Mureșan 5, 
Prică 5, David 4, Boros 3, Bă- 
dău 2, Furnea 1, Negru 1 pen
tru gazde, respectiv ‘ 
Vasilca 5, Bondar 1, 
Gerhard 1.

Arbitri: I. Nicolae
— Al. Coștcr (Brașov). (A. SZA
BO — coresp.)

Chirilă 8, 
Ichim 1,

(Ploiești)

O Partidele „U« C.U.G. Cluj- 
Napoca — H.C. Minaur Baia 
Mare și Universitatea Craiova 
— Dacia Pitești au fost ami
nate.
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, *• atribut. <itt>9vri în .
BANI. AUTOTURISME. EXCURSII

i. rscehoslovacA

și ai apreciatului mecanic Va- 
sile Coica și-au însoțit frumoa
sa lor ascensiune cu o perfor
manță mai puțin obișnuită : au 
cucerit toate medaliile puse în 
joc, ureînd prin Sorin Ghibu, 
Marius Șoaită și Dan Bogdan 
pe podiumul laureaților ediției 
1988. Aflat la primul său titlu 
de seniori, mecanicul auto So
rin Ghibu (revenit acasă la în
ceputul campionatului de la du
hul Steaua, unde și-a îmbogă
țit vizibil bagajul de cunoștințe) 
a reușit să redevină motocidis- 
tul cu mult talent, despre care 
un fost mare campion de dlrt- 
track, Ion Bobîlneanu, spunea 
nu de mult că e sportivul de 
la care, dacă ar mai fi vreo
dată antrenorul „naționalei", ar 
începe reconstrucția echipei re
prezentative. Starturile impe
cabile ale lui Sorin Ghibu, pal
pitantele treceri pe „sub" mo
tocicletele adversarilor, angajă
rile în turnante, precum și sta
rea de bună dispoziție pe care 
a transmis-o colegilor săi îl fac 
pe merit liderul echipei. Bene
ficiind de condiții optime de 
pregătire și participare la con
cursuri, cei 6 alergători de la 
I.P.A., angrenați în campionat, 
au dat satisfacție numeroșilor 
suporteri, cu precizarea că fos
tul deținător al titlului, Marius 
Șoaită 
Daniel 
apatici, 
tere de 
ficile.

Cum s-au comportat adver
sarii concurenților de la I.P.A. 
Sibiu ? Pe temeiul ascensiunii 
lor, tinerii steliștl Alexandru 
Toma și Mircca Agrișan s-au 
angajat din start în lupta pen
tru un loc pe podium. Dar, din 
păcate, după trei etape bune, 
Toma nu a putut renunța la... 
nota lui ciudată de pilot-artist. 
o dată a rămas in start, altă 
dată a făcut o manevră de a 
„tăcut" motorul și așa a pierdut 
puncte prețioase. Celălalt ste-

și rutinatul alergător 
Stoica, au fost uneori 
și cam lipsiți de pu- 
lupta în momentele di-

list, M.rec^B 
tinerilor
o accidentau 
năvoință și 
avut, deocar 
sară să urci 
niorilor. Pai 
rea actualul] 
constituit-o 
vechi state dl 
Gheorghe, M 
Iul București 
(Voința Sibiu 
nel (C.S. B:: 
de rigoare a 
Steaua, ar 
medâliați, da 
nat maț ale 
Ce pot da cti 
pilotează mo 
competitive, 
numai motoJ 
bat la acești 
ci și mentaliu 
pectarea cu 
muilui de pd 
specifică. Sed 
lipsesc, iată, 
în acest sezd 
cînd vor red 
motocicliștii 
tras de mai

îmbucurătol 
vecinătatea 
experimentați 
neri, afiați d 
nioratnii, d 
„mutare" pol 
rația Întregi 
Ca de pildă. 
Năzuind spra 
să urce din 
clasamentului 

Și ar maj 
gata de arbid 
acum negativi 
probleme : o I 
legare a ari 
și, în paralel 
pregătire a d 
din centrele I 
condus in uli 
ficativp bunel 
motivele să d 
piatul
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mod echii
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DE CE ATÎTEA INDISPONIBILITĂȚI?
S-a«u disputat două etape 

și... jumătate din acest nou 
campionat. întrecerea a debu
tat oromițător din punct de 
vedere al disputelor. Ne gîn- 
dim, în primul rînd, la star
tul destul de îndrăzneț al de
butantelor, la replicile date 
de el? în partidele susținute 
în deplasare și la comporta
rea curajoasă a echipelor 
F. C. Farul și F.C. Bihor în 
fata celor mai_ bune formații 
ale noas’re, 
pectiv, Dinamo, 
una din marile surprize, 
din* partea unei nou 
vate, Inter Sibiu, care 
șit să cîștige duminică 
iova.

Dar despre toate 
vom mai avea pri
lejul să scriem. 
pentru că s * 
abia la începutul 
întrecerii.
, JAltuLe subiectul <U 
m•’te. Este vorba despre MUL
TELE, FOARTE MULTELE 
accidentări, care afectează 
din plecare potențialul multor 
divisional e A. De neînțeles 
această situație. A fost vacan
ță, au fost efectuate și trata
mentele necesare în renumite 
stațiuni balneo-climaterice. 
S-a făcut apoi obișnuitul con
trol medical, după care a ur
mat perioada de pregătire în 
zone montane. Deci, condiții 
optiim« pentru refacerea jucă
torilor. apți să înceapă cu 
'^rtc proaspete" nouil cam

pionat, de la care se așteaptă 
un (necesar) reviriment.

Dar, cum spuneam, au apă
rut absențe notabile de la 
primele partide oficiale. în 90 
la sută dintre cazuri, motivul 
e același : ACCIDENTARE. 
F. C. Argeș, de pildă, și așa 
cu un lot destul de subțire, 
nu i-a putut folosi, într-un 
meci sau altuil, pe Stancu, Voi- 
cu (âmbiii accidentați în me
ciul cu Sportul Studențesc), 
D. Zamfir, Ignat, Pîrvu. Ce 
să facă antrenorii în această

Steaua și, res-
A apărut și 

’ tot 
promo- 
a reu- 

la Cra-

acest ?a

sit-ație ? Minuni nu se pot 
produce. La Oțelul, echipă 
care nvercurea viitoare va 
juca în „Cupa U.E.F.A.-, cu 
Juventus Torino. Burcea a a- 
vut entorsă la gleznă și a lip
sit mult echipei (ca să nu mai 
spunem că inactivitatea i-a 
diminuat forma sportivă și 
randamentul actual). în me
ciul cu Corvinul s-au acciden
tat (sau au fost accidentați, 
involuntar) Baicca și I. GigL 
Cum Ilanghiuc nu e încă res
tabilit după boală, potențialul 
acestei echipe suferă serios. 
La Corvinul, nici nu începuse 
campioratul și Burlan a tre- 
butt să fie operat ia genunchi, 
după un

de actua-

accident grav sufe
rit în ‘ *
F ,C.
.Cupa
ar acum e cu 
dorul în ghips.
doar cîteva exem-

meciul cu 
Argeș din 
Balcanică-, 

pi-

Am dat___________ ______
pie, pentru că majoritatea e- 
chipelor au asemenea indispo
nibilități care le influențează 
randamentul, iar unele au de 
susținut partida grele in cu
pele europene, cum este și 
cazul formației noastre cam
pioane, Steaua (fără Bumbes- 
cu, fără Pițurcă).

Starea aceasta de lucruri 
trebuie să dea serios de gîn- 
dit. Se joacă încă TARE 
(Geolgău are o plagă serioasă 
ddn meciul de la Oradea), ar
bitrii trec cu vederea încă 
destule faulturi și iată urmă
rile. Alți jucători FAC ÎN
TINDERI MUSCULARE, acum, 
la început de sezon (cazul lui 
Ciurea, accidentat în finalul 
unui... antrenament), ceea ce 
înseamnă că sînt nepnegătiți 
sau că nu-și fac încălzirea 
cum trebuie. Antrenorii, arbi
trii, MEDICII (mai ales ei) au 
datoria să facă totul pentru 
reducerea numărului de in- 
disponbilități, care afectează 
echipele, fotbalul nostru, 
chiar la început de sezon.

Constantin ALEXE
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PROGRAMUL TURULUI CAMPIONATULUI DIVIZIEI
ETAPA I (4 septembrie)

Industria Sîrmei Câmpia Turzii 
— Metalul Reghin, C.U.G. Cluj- 
Napoca — Mureșul 
norul Be alean —
Tg. Mureș, Chimia 
cui Ursu Sovata, 
Turda — Meaanâca . ,
MAT Șiimleu Silvaniei — Olimpia 

IGheiria, Oțelul Reghin — Lamino-
- rul Victoria Zalău, Minerul Săr- 
• mășag — Steaua C.F.R. dujj- 

Napoca.
ETAPA A n-a (H septembrie)
Steaua C.F.R. — Industria Sîr- 

md, Mureșul — Minerul, Lami- 
. norul Victoria — G.U.G., Olimpia 
— Oțelul, Mecaniica — IZOMAT, 
Lacul Ursu — Sticla Arieșui, Me- 
talotehnica — Chimia, Metalul —
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APLAUZE SI
Da, a fost un meci frumos la 

Constanța. îi știam pe .^noș-al
baștri" cit pot, înregistrasem la 
cabine marea ambiție a lui Hagi 
de a arăta cu prilejul acestei 
partide in premieră împo:riva 
fostei sale echipe, la ce nivel 
se află Sieaua înaintea debutului 
în noua ediție a C.C.E. Si
gur că meciul de pe Litoral a 
oferit conducerii tehnice a forma
ției militare destule repere in 
perspectiva întâlnirii de la Praga 
de sâptămina viitoare, unde se 
presupune că rolurile se vor in
versa. Adică, acolo, in mod cert. 
Sparta Praga nu va fi ea aceea 
care va închide jocul cel mai 
mult. Așa cum a făcut-o F.C. Fa- 
rji. Aceasta a fost conștientă că

LUPU, Șl NU
Mcclc-l de la Oradea, F.C. Bihor 

— Dinamo, extrem de disputat, 
a avut, cum se spune, „sare și 
piper". S-a jucat îr^r-ua tempo 
alert, din primul pînă in ultimul 
migîut, evndentul plus de valoare 
al iui Dinamo fiind într-o bună 
măsură compensat de mobiliza
rea exemplară și puterea de lup
tă a jucătorilor bihoreni. E drept, 
în multe situații cu prețul unor 
atacuri tari (cel mai violent a coin 
comis de portarul Lăzăreanu, a- 
su-pra lui Cămătaru, spre finalul 
partidei), ceea ce l-a obligat pe 
conducătorul jocului să ie arate 
5 cartonașe galbene și unul roșu. 
De partea cealaltă — două gal
bene.

Trecând peste acest aspect nedo
rit, meciul s-a derulat cu viteza... 
a patra, acțiunile alternând minut 
cu minut, la cele doiuă porți, cu 
precădere la aceea apărată de 
Lăzăreanu. Dinamo puitea să în
cheie mult mai devreme contu
rile, în min. 32, cînd, după ce 
conducea cu 1—0, Lupu a expo-

C.U.G.
Luduș, Lami- 
MetalO’teh nd«a 

Năsăud — La- 
Stiicla Arieșui 
Bistrița, IZO-

SERIA A XI-a

PENTRU ÎNVINȘI
trebuie să-și strîngă mai întii 
rindurile și. apoi, când va fi ca
zul, să facă pasul în atac. De 
vreo cîteva ori, de altfel, „ma
rinarii" au construit câteva faze 
tăioase de contraatac. rezolvate 
de Lung sau de Belodedici, dar 
mal ales de Lovan, într-un mo
ment cind i-a „suflat- oportun 
lui Zahiu mingea de gol pe care 
o lucrase Bir bora («nin. 58). Poate 
că atunci a fost .jnomentuq ps - 
ho log ic*4 al partidei, localnicii 
fiind la un mic pas de a lua 
conducerea. Dar, ca o echipă ma
tură cum este, Steaua s-a dez
lănțuit ca un boxer, creând o 
mare presiune în treimea adversă. 
Totul, pe fondul unei superbe 
mobilizări a „alb-albaștrilor",

pentru un posibil rezultat de e- 
galitate ce se contura după cîteva 
mar ratări și după... bara lui 
T. Stoica ! Tribunele n-au încetat 
o clipă să-și încurajeze favoriții, 
sa ajute pe F.C. Farul de a re
zista hireșului stelist, dar, cum 
se știe, cu cîteva minute înainte 
de rinal, un apărător (BelOdediCj) 
a schimbat tabela de scor.

Ar fi fost prea frumos un egal 
în fața campioanei.

Oricum, aplauze pentru acest 
admirabil efort al echipei de pe 
Litoral de a realiza în compania 
experimentatului ei adversar un 
joc spectaculos .(.pentru că așa a 
fost), un joc lipsit de armele 
anti jocului 1# care recurg unele 
echipe „mici". Aplauze și pentru 
exemplara sportivitate care a 
domnit în teren și în tribune.

Stelian TRANDAFIRESCU

NUMAI EL...
dial balonul in bară. Această ra
tare (sau neșansă) a bucureștend- 
lor a dat aripi echipei locale, 
care, peste numai trei minute, a 
reușit să egaleze, grație inspira
tei pătrunderi a fundașului dreap
ta Ciocan, pe un spațiu lăsat li
ber de Varga (repliat cu întâr
ziere), șutul orădeanului, puternic 
și precis, lăsindu-1 fără replică 
pe portarul Stei ca. Văzîndu-se e- 
galată, Dinamo a mărit... strooua 
și cu două minute înaintea pau
zei a înscris golul victoriei, un 
gol de kinogramă, superba cen
trare a ltti Lupu fiind finalizată 
cu un șut din voleu expediat de 
Mateuț.

UN 5-2 CARE TREBUIE

în perspectiva partidei de 
miercuri, din Cupa Cupelor, cu 
Kuusysi Lahti, Dinamo a făcut 
o reușită repetiție generală la 
Oradea. Au impresionat plăcut 
pofta de joc a lud Lupu, plecăride 
lui in „slalom" pe flancul sting, 
toate încheiate cu centrări ideale, 
care i-au pus mereu pe picior 
greșit pe fundașii bihoreni. Cu 
excepția fazei golului primit, a- 
părarea a jucat ca un ceasornic, 
iar linia mediană a împins mereu 
jocul în față. Sub cota obișnuită 
Vaișcovici, căruia îi cunoaștem 
însă calitățile și care, cu sigu
ranță, va redeveni acel jucător 
incisiv și percutant în meciul 
eu formația finlandeză.

Gheorghe NERTEA

CONFIRMAT ÎN MALTA

■ Laminorul.
ETAPA A m-a <18 septembrie)
C.U.G. — Olimpia, Mureșul — 

Laminorul Victoria, Laminorul — 
Steaua C.F.R., Chimia — Metalul, 
Sticla A.rieș>ufl. — Metalotehnica, 
IZOMAT — Lacul Ursu, Oțelul — 
Mecanica, Minerul — Industria 
Sir mei.

ETAPA A iV-a (25 septembrie)
Laminorul Victoria — Minerul, 

Steaua C.F.R. — Chimia, Indus
tria Sîrmei — Laminorul, Olim
pia — Mureșul, Mecanica — 
C.U.G., Lacul Ursu — Oțelul, Me- 
tatotehnica — IZOMAT, Metalul 
— Sticla Arieșui.

ETAPA A V-a (2 octombrie)
Mureșul — Mecanica, C.U.G. — 

Lacul Ursu, Laminorul Victoria — 
Olimpia, Chimia — Industria Sîr- 
mei, Sticla Arieșui — Steaua 
C.F.R., IZOMAT — Metalul, Oțe
lul — Metalo tehnica, Minerul — 
Laminorul.

ETAPA A Vl-a — intermediară
(6 octombrie)

Olimpia — Minerul, Steaua 
- IZOMAT, Ind-usjna Sir- 

mei — Stela Arieșui, LaminocxH
— Chimia, 'Mecanica — Lamino
rul Victoria. Lacul 
șufl, Metalotehnica 
talul — Oțelul.
ETAPA A VD-a
Laminorul Victoria — Lacul 

Ursu, C.U.G. — Metalul, Mureșul 
.— Metalotehnica, Olimpia — Me
canica, Sticla Arieșui — Lamino
rul, Oțelul — Steaua C.F.R., IZO
MAT — Industria Sîrmei, Mine
rul — Chimia.

ETAPA A VUI-a (IC octombrie)
Steaua C.F.R. — C.U.G., Iixkc- 

tria Sîrmei — Oțelul, Laminorul
— IZOMAT, Chimia — Stx*a A- 
rieșu'l, Mecanica — Minerul, La
cul Ursu — Ohmpia, Metaloteh- 
nâc-a — Laminorul Victoria, Meta
lul — Mureșul.

ETAPA A IX-a (23 octombrie)
C.U.G. — Industria Sîrmei, Mu

reșul — Steaua CJ’JL, Lamino
rul Victoria — Metalul, Olimpia
— Metalotehnica, Mecanica — La
cul Ursu, IZOMAT — Chimia, O- 
țelui — Laminorul, Minerim — 
Sticla Arieșui.

ETAPA A X-a (30 octombrie)
Steaua C.F.R. — Laminorul Vic

toria, Industria Sîrmei — Mureșul, 
Laminorul — C.U.G., Chimia — 
Oțelul, Sticla Arieșui — IZOMAT,

C.F.R.

Lammo-
Ursu — Mure- 
— C.U.G., Me-

(9 octombrie)

C - EDIȚIA 1988-1989
Lacul Ursu — Minerul, Metalo- 
■behnica — Mecanica, Metalul — 
Olimpia.

ETAPA A XI-a (6 noiembrie)
Mecanica — Metalul, C.U.G. — 

Chimia, Mureșul — Laminorul. 
Laminorul Victoria — Industria 
Sîrmei. Olimpia — Steaua CJf*JL, 
Lacul Ursu — Metakxehnica, O- 
țehil — Sticla Aricșal, Minerul — 
IZOMAT.
ETAPA A XH-a (13 noiembrie)
Laminorul — Laminorul Victo

ria, Steaua C.FJL — Mecanica, 
Industria Sîrmei — Olimpie, Chi
mia — Mureșul, Sticla ArieșiM — 
C.U.G., IZOMAT — Oțelul, Me- 
tajotehnîca — Minerul, Metalul — 
Lacul Ursu.

ETAPA A XUI-a (29 noiembrie)
C.U.G. — IZOMAT, Mureșul — 

Sticla Ariseșufl, Laminorul Victo
ria — Chimia, Olimpia — Lami
norul. Mecanica — Industria Sir- 
mei, Lacul Ursu — Steaua CTH.. 
Metalotehnica — Metalul, Minerul
— Oțelul.

ETAPA A XIV-a (27 noiembrie)
Chimia — Okmpda, Steaua 

C.F.R. — Metalotehnica. Industria 
Sîrmei — Lacul Ursu, Laminorul
— Mocan’ca. Sticla Arieșuft — La
minorul Victoria, IZOMAT — Mu
reșul, Oțelul — C.U.G., Minerul
— Metalul.

ETAPA A XV-a (4 decembrie)
Metalotehnica — Industria Sîr

mei, C.U.G. — Minerul, Mureșul
— Oțelul, Laminorul Victoria — 
IZOMAT, Olimpia — Sticla Arie
șui, Mecanica — Chimia, Lacul 
Ursu — Laminorul, Metalul — 
Steaua C.F.R.

Mal presată de timp decît ce
lelalte echipe românești partici- 
painte la cupele europene, deoa
rece va susține primul ei meci 

* cu Sliema - Wanderers, din noua 
ediție a „Cupei U.E.F.A.-, dumi
nică 4 septembrie. Victoria a 
făcut cu adevărat miercuri, in 
partida de campionat cu Corvinul, 
o ultimă și necesară „repetiție 
generală» înaintea plecării spre 
Malta, prevăzută pentru miine. 
Și a fost — putem spune — o 
„repetiție" foarte reușită, o veri- 
iieare pe cit de utilă, pe atît de 
edificatoare.

fa disputa cu o echipă care — 
în pofida fairî-ngerii suferite — 
a confirmat startul ei bum din 
acest sezon, formația bucureștea- 
nă a demonstrat, cum s-a remar
cat și fa cronica medului, o 'e- 
vidend creștere de potențial și 
de formă. Ciștigind. de asemenea, 
fa omogenitate, attt pe comparti
mente, cit și in ansamblu, .un- 
^>rezecele“ antrenat de FI. Bala- 
gian șl Gh. Timar leagă acum 
mai bine jocul, aplică mal efi
cient Ideile tactice stabilite Sn 
funcție de adversar. Bemarcabil 
ni s-a părut, în acest sens, regis- 
trul său tactic sub raport ofen
siv. Miercuri, echipa bucureșteană 
a atacat pe un front larg, fa mo-

daliități variate, cu acțitmi în vi
teză și deosebit de incisive, care 
au pus în vădită d-ifficufttate apă
rarea hunedor^ană. De aici și e- 
fieacitatea destul de crescută, 
care trebuie subliniată, indiferent 
de faotul că la unele dintre go
luri au contribuit și greșelile co
mise de cei doi portari ai echi
pei oaspe.

Ceea ce nd se pare, de aseme
nea, demn de relevat este că, ală
turi de no-u venitul Coraș —- al 
cărui transfer se dovedește a fi 
unul din cîștigurile importante clin 
ultima vreme ale echipei, aprecia- 
-tul internațional asumîndu-și nu 
numai un rol de dirijor și dispecer 
în faza ofensivă, ci și pe aceia 
de principal realizator — pe lista 
marcatorilor se înscriu și alți ju
cători proaspăt tnecuți sub culo
rile Victoriei : Tîră, Ursea, Cul- 
cear. Semn al rapidei lor asimi
lări și integrări în angrenajul a- 
cestei eclupe fruntașe, care în 
noul sezon se prezintă eu obli
gații sporite aut pe olan compc- 
•tițional intern, cit mai ales inter
național. Si de la care așteptăm 
o reconfortantă confirmare chiar 
la debutul ei în noua ediție' a 
„Cupei U.E.F.A.".

Constantin HRANESCU

COTA OPTIMISMULUI IN CREȘTERE
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• Pentru ca participanții să-și 
ia din timp măsurile necesare, 
consemnăm mai jos partidele în
scrise în deosebit de interesantul 
concurs PRONOSPORT de 
miercuri, 7 septembrie, care pro
gramează exclusiv întilniri din 
cupele intereuropene : 1. Sparta 
Praga — Steaua București; 2. Di
namo București — Kuusysi Lahti; 
3. Oțelul Galați — Juventus To
rino ; 4. Dynamo Berlin — Wer
der Bremen; 5. Vitoșa Sofia — 
A.C. Milan ; 6. F.C. Larisa — 
Neuchatel Xamax; 7. Honved
Budapesta — Celtic Glasgow: 8. 
Fram Reykjavik — F.C. Barcelo
na ; 9. F.C. Metz — R.S.C. An- 
deriecht ; 18. I.F.K. Norrkoping — 
Sampdoria ; 11. Malmo — Torpe
do Moscova ; 12. S.C. Montpellier 
— Benfica Lisabona ; 13. Trakia 
Plovdiv — Dinamo Minsk.,

CÎȘTIGURILE TRAGERII MUL
TIPLE LOTO DIN 21 AUGUST 
1988.

Faza I Categoria 1 : 1 vari
antă 100% a 44.562 lei ; cat. 2 : 
2,75 a 9.5l2 lei ; cat. 3 ; 6.50 a 
4.071 lei ; c- 4 ; 17 a 1.557 lei ; 
cat. 5 : 68,50 a 386 lei ; cat. 6 : 
129,25 a 205 lei ; cat. X î 730,50 a 
100 lei

Faza a Il-a. Categoria A : 1
variantă 100% — autoturism „Da-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
cia 1300“ (70.000 lei) ; cat. B : 3 100% 
a 34.605 lei (sau o excursie de 
două locuri în U.R.S.S. și dife
rența în numerar) și 11 25% a 
8.651 lei ; cat. C : 8 100% a 5.683 
lei (sau o excursie de un loc în 
U.R.S.S. și diferența în numerar) 
și 39 25% a 1.421 lei ; cat. D : 
39,25 a 2.570 lei ; cat. E : 139,75 a 
722 lei ; cat. F : 302,25 a 334 lei ; 
cat. G : 1.517,75 a 100 lei.

La faza I, cîștigul de 44.562 lei 
a revenit participantului Suciu 
loan din Sibiu. La faza a n-a, 
autoturismul „Dacia 1300" (70.000
lei) a fos obținut de Vasile D. 
Tatiana din loc. Leordeni, jud. 
Argeș, iar cîștigurile de cîte 
34.605 lei, au revenit participanți- 
lor Potecă Constantin din Băicoi, 
jud. Prahova, Iordan Costache 
din Focsani jud. Vrancea și io* 
niță Stefan din loc. Cernica. 
corn. Bălăceanca, Sectorul Agri
col Ilfov.

• Pentru jucătorii la sistcmuJ 
PRONOSPORT, atît de îndrăgit, 
a început deja seria marilor cîș- 
tiguiri, cu toate că nouq. sezon a 
fost relansat abia de curî.nd. Ast
fel, la concursuil de duminică, 28 
august, participantul Oanță Ion,

din București, a câștigat un au
toturism „Dacia 1300“, obținând 
pe același buletin o suită de câș
tiguri cumulate, care i-a permis 
să întrunească plafonul în nume
rar necesar cîștiguhii respectiv. 
Din discuțiile avute cu partici
pantul sus-menționat, acesta ne-a 
mărturisit care este cheia acestui 
succes : participarea constantă, 
perseverentă, precum și urmărirea 
inspirată a competițiilor de fot
bal în-serise în programele con
cursurilor săptămînale.
• Tragerea obișnuită LOTO de 

a^stăzi, vineri, 2 septembrie, va 
avea loc în București, în sala 
clubului din sir. Doamnei nr. 2, 
incepînd de la ora 15,50.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 2S AUGUST 1988. Cat. 
1 : 1 variantă 25% — autoturism 
„Dacia 1300“ (70.000 lei) ; cat. 2 : 
20 variante 25% a 2.805 lei ; cat. 
3 : 10 variante 100% a 2.952 lei și 
36 variante 25% a 738 lei ; cat. 4 : 
43.00 a 1.304 lei ; cat. 5 : 127,25 a 
441 lei : cat. 6 : 243,50 a 230 led ; 
cat. X : 1.607,25 a 100 led. RE
PORT LA CAT. 1 : 23.484 lei. 
Participantul Zvîncă Emil din 
Orăștie, jud. Hunedoara, a cîști- 
gat un autoturism „Dacia 1300“ 
(70.000 lei).

La Galați toată lumea a făcut 
o ultimă repetiție generală pentru 
mechd de miercuri, pentru debu
tul echipei-fanjon a oralului du
nărean In cupele europene. Mai 
iutii, firește, echipa. Apoi publi
cul, atît de setosul de fotbal pu
blic gălățean care, chiar în fața 
unui meci care mi prezenta »u- 
periativul în materie de „cap de 
afiș-, a venit în număr mare. A 
încurajat formația favorită cu en
tuziasm, dar a și știut să-1 a- 
p laude pe oaspeți în momentele 
lor reușite. In fine, s-a făcut și 
o ultimă verificare a instalațiilor 
stadionului acestei frumoase baze 
sportive care este stadionul Du
nărea. „Toaleta" minuțioasă efec
tuată marii arene a făcut ca ea 
să se prezin+e astăzi la nivelul 
celor mai înalte exigențe. „Insta
lațiile stadionului din Galați de
pășesc pe cele ale stadionului 
comunal din Torino* — declara 
Gaetano Scirea, antrenorul se- 
cund al lud Juventus, prezent la 
jocul de miercuri.

Oțelul a făcut, cum afirmă cei 
ce au văzut Și întâlnirea cu Corvi

nul, un salt considerabil față de 
întâlnirea de debut a campiona
tului. Gălățenid au atacat mereu, 
au reușit să mențină permanent 
un ridicat tcm~o de joc, au ma
nifestat și o bună rezistență fizi
că. de vreme ce, evoluînd din min. 
28 in 10 oameni, nu au cedat de 
fel friiele partidei, continuând 
să-și mențină dominarea terito
rială. Note speciale pentru abilul 
Burcea, „dispecer" lucid și exact 
și pentru Profir, principalul ani
mator al ofensivei gazdelor. Da
tele furnizate de meciul cu 
F.C.M. Brașov sînt de natură să 
îmbunătățească simțitor atmosfe
ra din echipă. Brașovenii ne-au 
deziluzionat prin reolica lipsită 
de curaj și inițiativă ; mai cu 
seamă în zecile de minute cind 
dețineau superioritatea numerică.

Acum, Galațiui a intrat în fe
bra partidei cu Juventus, eveni
mentul internațional nr. 1 din 
viața fotbalistică a acestei atît 
de fierbinți inimi a sportului 
nostru.

Eftimie IONESCU

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

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

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

Excursiile de 6 zile au ca date de plecare : 11 septembrie 
pentru Venus, Jupiter și Saturn ; 12 septembrie pentru 
Mamaia, Neptun, Jupiter, Venus și Saturn. Prețul pentru 
fiecare din aceste stațiuni este de 740 lei.

Servicii asigurate : transport cu tren accelerat / rapid, 
cu locuri rezervate, dus-întors ; cazare în 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.



DE CERTE CALITĂȚI Șl PERSPECTIVE La Rieti, in proba de 1500 m

DE AFIRMARE ÎN
După ce peste cea de a X-a 

ediție a Campionatelor Europe
ne de box pentru juniori s-a 
tras cortina, este rinduj croni
carilor de specialitate și tehni
cienilor pugilatului juvenil să 
continue dezbaterile și aprecie- 
rile pe marginea celor petre
cute pe ringul instalat ta sala 
Olivia din Gdansk (Polonia), 
ceea ce ne-am propus șl noi în 
rîndurile ce urmează.

După cum se știe, delegația 
sportivilor români a fost alcă
tuită din 6 pugiliști » Petrică 
Paraschiv (semimuscă), Zoltan 
Lunca (muscă). Leonard Do
roftei (cocoș). Victor Buștean 
(semiușoară), Virgil _ Văduva 
(mijlocie mică) și Vasile Adu- 
mitroaie (grea). Să rețir.em in 
primul rtad că toți tinerii bo
xeri români prezenți la Cam
pionatele Europene au reușit să 
urce pe podiumul de premiere, 
delegația noastră cucerind 6 
medalii, dintre care două de 
argint și patru de bronz. Re
gretul' că sportivii noștri nu au 
cîștigat nici o medalie de aur 
este mare, dar acest lucru nu 
s-a tatîmplat din vina lor, ci 
a depins de alți factori. împo
triva cărora el nu au mai avut, 
cum lupta, deși ta ring cei mai 
buni tineri pugiliști au făcut 
tot ce este posibil per.tru a 
termina câștigători.

Petrică Paraschiv, prin talent 
ți bună pregătire (ta ultimii 
doi ani el nu a cunoscut în- 
fringerea nici ta meciurile in
terne, nici In cele internațio
nale), era creditat cu prima 
sansă la cucerirea titlului con
tinental. După prima partidă, 
cu polonezul M. Sojka, ta care 
românul a făcut dovada calită
ților sale indiscutabile, a ur
mat meciul din semifinale cu 
K. Ismailov (U.R.S.S.), un boxer 
puternic, cu lovituri tari, dar 
căruia Petrică nu i-a dat nici 
o șansă, tavmgîndu-1 fără drept 
de apel și asigurîndu-șl astfel 
accesul în finală. In aceasta 
tatîlnire din semifinale Pa
raschiv a acuzat însă persis
tente dureri stomacale (urmate 
după meci de numeroase stări 
de vomă). A doua zi, Ia ultima 
partidă, sportivul nostru a ur
cat în ring într-o vizibilă indis
poziție fizică. Adversarul său, 
Istvan Kovacs (învins ta acest 
an de două ori înainte de li
mită de Paraschiv), nu a im
presionat în mod deosebit, dar 
el a văzut că sportivul din fata 
sa nu boxează la valoarea pe 
oare i-o știa — nu putea, a- 
tuncl, mai mult 1 —, a ripostat 
mai atent și, sPre surprinderea 
generală, a cîștigat titlul con
tinental. Oricum, .Petrică Pa
raschiv rămîne una dintre ma
rile speranțe ale boxului 
nostru.

A doua medalie de argint a 
fost cucerită de Zoltan Lunca, 
dar sportivul român a fost ca
tegoric frustrat de victorie ta 
finala cu Marcus Beyer 
(R.D.G.). Știind că pentru a fi 
declarat învingător trebuie să 
cîștige înainte de limită (după 
pățania din semifinale a Iui 
Leonard Doroftei, despre care 
vom vorbi Ia momentul potri
vit), românul a atacat de la

TURUL CICLIST
(Urmare din pag. I)

avut o frumoasă comportare 
ta această etapă. Să mai a" 
dăugăm la ultima noastră re
latare, ta care l-am eviden
țiat Pe bulgarul S. Fotev, li
der în clasamentul cățărători
lor, și comportarea notabilă a 
turcului K. Saiih. Se cuvine să 
arătăm că trei cicliști — Em. 
Panache, V. Gocan și Val 
Budurpî — au abandonat, iar 
I. Schneider și Gh. Lăutaru 
au fost excluși din competiție ! 
în fine, tot în etapa a patra, 
am consemnat și ieșirea din 
cursa pentru tricoul galben a 
doi apreclați rutieri — Val. 
Constantinescu și C. Nicolae — 
ambii cu defecțiuni mecanice 
pe coborârea de Ia Cheile Bi- 
cazulul, sosiți cu un pasiv de 
7 mln. la finele etapei. Cit 
despre etapa a clncea, cu 
care s-a intrat în a doua ju
mătate a Turului, prea multe 
lucruri nu sint de spus. S-a 
rulat în Pluton compact, cele 
trei sprinturi Intermediare de 
la Săvinești (V. Turban —

ARENA EUROPEANA
primul gong și l-a „plimbat" 
pe Beyer prin toate colturile 
ringului, lovindu-1 continuu și 
din toate pozițiile. In repriza 
secundă, Beyer a fost trimis la 
podea. Lunca continutad să a- 
cumuleze puncte, ta ultimele 
trei minute de luptă, sportivul 
nostru a atacat dezlănțuit, și-a 
maț trimis o dată adversarul 
la podea și, înaintea anunțării 
deHriei confrații de la masa 
presei (polonezi, bulgari, sovie
tici, cei de Ia „Sport Echo- dm 
RD. Germană), vorbeau despre 
victoria dară. iminentă, a Iul 
Zoltan T-nnej Dar. după o aș
teptare destul de îndelungată a 
„citirii buletinelor de puncta >" 
crainicul sălii a anunțat victo
ria cu 3—2 a iui— Beyer ? ! 
Stupefacția ziariștilor a fost 
imediat completată de proteste
le vehemente ale întregii asis
tențe, care, minute în șir. ta 

‘ picioare, l-a aplaudat pe sper.
tivul nostru. Dar reaua cre
dință a arbitrflor F. Franker. 
(Olanda), H. Madgen (Danemar
ca) și L Vidalis (Grecia) a fă
cut ca învingător la categoria 
muscă să Se. de fapt. —ta- 
vinsul I

„Cocoșul" Leonard Doroftei, 
după ce in primul său meci l-a 
întrecut pe valorosul sportiv 
Torsten Koscbcl (R.D.G.) CU o 
decizie de 5—0, l-a arat ca ad
versar ta semifinale pe Milko 
Ivanov (Bulgaria). Doroftei a 
boxat foarte bine, și-a domi
nat omul din față de o maniera 
categorică, dar învingător a 
fost declarat Ivanov, cu 3—i 
Punctajul odor 5 judecători 
scutește de alte comentarii : 
cei doi arbitri' care l-au indi- 
cat câștigător pe ! “u
punctat corect, îndicind victo
ria românului cu 60—56 și 
60-57 (I t), deci clar fără dubli, 
iar ceilalți. A. Laukkanen (Fin
landa) 58—58 „cu preferința 
pentru Ivanov. M. Budden (An
glia) si D. Cannel (Irlanda) 
59—58 in favoarea bulgarului 1 .

Victor Buștean și Vregil Vă
duva nu au convins. Ei trebuie 
să muncească și mai mult ta 
continuare pentru a șe Impune 
în arena internaționala. „pr®u‘ 
Vasile Adumitroaie a lasat o 
frumoasă impresie. Curajos, cu 
un box ordonat, in lime, el a 
realizat o victorie de prestigiu 
ta fața puternicului Sven Ru
diger (R.D.G.), creditat cu suc
cese notabile înaintea C.E., iar 
ta semifinala categoriei a lup
ta* de la egal cu sovieticul 
Artem Ter-Acopian, viitorul 
campion european, și doar lip
sa de experiență a sportivului 
nostru a făcut să nu se înre
gistreze una dintre manie sur
prize ale întrecerilor.

Deci, se poate aprecia ci 
bilanțul înregistrat de tinerii 
noștri pugiliști la cea de a X-a 
ediție a Campionatelor Europene 
este bun, dar strălucirea meda
liilor cucerite putea fi mai 
mare. Ei au dovedit reale ca
lități, ceea ce le dă dreptul, 
prta muncă și pregătire asidue, 
să aspire la performanțe de un 
nivel tot mal ridicat.

Paul IOVAN

AL ROMÂNIEI
Turcia, M. Mărginean, G. Gri
maldi — Italia), de la Buhuși 
(M. Mărginean. V. Turhan. N. 
Aldule») și de La Bacău (V. 
Pavel, D. Catană. V. Grosu) 
aau cățărarea de la Măgura, 
câștigată de liderul escaladări
lor, bulgarul 8. Fetev. urma* 
de Val Ceasta n ti nescu și de 
italianul R. Raffuzzi n-au reu
șit si fragmenteze blocul ce
lor M de alergători rămași in 
cursă. O oarecare agitație o 
consemnăm abia la km 90 al 
etapei când R. Raffuzzi și O. 
Alpasean încearcă o evadare, 
la care se înscrie și Cr. lvan- 
cea. A fost însă doar un sim
plu foc de paie, pentru că a- 
tacul declanșat de tinăra și, 
iată, ambițioasa echipă a Ita
liei, in strfnsă colaborare cu 
rutierii turci, avea să se pro
ducă oeva mai tirziu, la km. 
103. Beneficiar a fost italia
nul G. Grimaldi, puternic sus
ținut de coechipierii săi A. 
Diolati și R. Raffuzzi Cicliș
tii noștri, Intre care și Vasile 
Mitrache, purtătorul tricoului 
galben, au controlat tactic 
cursa, atît ctt a fost necesar.

PAULA IVAN — 0
ROMA, 1 (Agerpres) Proba 

feminină de 1509 m din ca
drai concursului internațional 
de atletism de la Rieti (Italia) 
a fost eiștigală de sportiva ro
mână Paula Ivan, cu timpul 
de 4^4,63. urmată de Birgit 
Barth (Anglia) — 4:07,55 și 
Valentina Tauceri (Italia) — 
4.134L

In proba de 3000 m pe pri
mul loc s-a situat Roberta 
Brunet (Italia) — 8:47.66. ur
mată de Marieica Puică (Româ
nia) — 853,85 și Dolores Riaz 
(Spania) — 95)7,01.

Alte rezultate : feminin : 800 
m : Ana Quirot (Cuba) —

CAMPIONATELE DE ATLETISM ALE AFRICII
ALGER, 1 (Agerpres). In cadrul 

campionatelor de atletism ale A- 
fricii. ce se desfășoară ta orașul 
algertan Annabr recordmanul 
nigerian Innocent Egbunike a 
cîștigat proba de 406 m. cu tim
pul de *5.43. etiopianul Getahun 
Ayana s-a situat pe primul toc 
!a 1566 m în 3:42.77. Iar sprinti- 
rul gba--- Mv’es Mi’lies a termi
nat învingător ta cursa de 1M m 
eu 19 23.

Alte rezultate : Masculin : 11» 
m garduri : Nouredne (Algeria) 
— 14X3 : ar nea rea discului : O- 
lukusu (Nigeria) — 62.12 m ; să
ritura ta lungime : Yussof (Nige-

ȘTIRI DIN HOCHEI
• La invitația clubului Di

namo București, echipa Slavia 
Sofia — multiplă campioană a 
Bulgariei — va întreprinde un 
turneu de patru jocuri în țara 
noastră, după următorul pro
gram : 2 septembrie — cu Pro
gresul ; 3 septembrie — cu
Sport Club (ambele la Miercu
rea Ciuc) ; 5 septembrie — cu 
C.S.M. Viitorul ; 6 septembrie
— cu Dinamo (ambele la 
Gheorgheni).

• După cum am anunțat, o 
selecționată divizionară a parti
cipat în U.R.S.S. la tradiționala 
competiție dotată cu „Cupa So- 
vietski Sport". Hocheiștii noștri 
au făcut o utilă pregătire, ju- 
cînd ta grupa preliminară de 
la Sverdlovsk (alte trei grupe 
s-au disputat la Kiev, Minsk 
și Celiabinsk), în compania pu
ternicelor formații Himik Vos- 
kresensk (locul 3 în precedenta 
Super-ligă), S.K.A. Leningrad 
(4) și Avtomobilist Sverdlovsk 
(6). Formația noastră s-a clasat 
pe locul 4.
• La Galați a avut loc un 

turneu de pregătire în vederea 
noului sezon competițional. cu 
participarea formațiilor Sport 
Club Miercurea duc, CSȘ Vii
torul Gheorgheni, Podhale 
Novy Târg (Polonia) și CSȘ 2 
Constructorul Galați. După 
partide interesante, atractive, 
pe primul loc s-a clasat divi- 
zionara A Sport Club, urmată 
de CSȘ 2 Constructorul. CSȘ 
Gheorgheni și Podhale. (T. SI- 
RIOPOL — coresp.).

oferindu-i fugarului doar șan
sa de a ciștiga etapa, fără ur
mări asupra clasamentelor.
N-ar fi exclus, credem noi. ca 
Plutonul și protagoniștii să-și 
fi acordat un respîro înaintea 
etapei de mîine (n.r. azi), care 
prevede un nou examen dur 
cu muntele.

Clasament, etapa a eincea : 1. 
Gianpaolo Grimaldi (Ttalla) 
2 h 48:40, 2. L. Kovacs la U S, 
3. Ov. Mitran la 15 s, 4. C. Ni
colae, 5. D. Catană. 6. S. Fotev 
(Bulgaria), toți la 16 s.

Clasament general, individual : 
1. VASILE MITRACHE 17 h 60:10.
S. M. Bomașcanu la 33 s, 3. M. 
Orosz la 1:27, 4. Al. Ion la 6:27,
5. L. Kovacs la 6:42, 6. K. Saiih 
(Turcia) la 6:46.

Clasament general, echipe : 
1. ROMANIA A 51 h 54:28, 2.
România B la 8:20, 3. Sel. Sin
dicală A Ia 14:53, 4. Turcia la
15U1, S. Sel. Sindicală B la 1S:2I.
6. Sel. sindicală speranțe la 
IS-39.

Astăzi are loc etapa a șasea. 
Gh. Gheorghiu-Dej — Tirgu Se
cuiesc — Sfintu Gheorghe (105 
km), ta această etapă sint pre
văzute două .puncte calde" pe 
traseu — cățărarea, de categoria 
A, de la Pasul Oituz și sprintul 
intermediar de la Tg. Secuiesc 
(16,10). —, precum și sprintul 
final de la Sfintu Gheorghe, pre
văzut pentru ora 17.

NOUĂ VICTORIE
1:58,06; 100 m: Diane Williams 
(S.U.A.) — 11,40; 400 m : Na
thalie Simon (Franța) — 52,58; 
săritura în înălțime: Silvia 
Costa (Cuba) — 1,85 m ; mas
culin : săritura ta lungime: 
Jaime Jefferson (Cuba) — 8,22 
m ; 110 m garduri : Renaldo 
Nehemiah (S.U.A.) — 13,50; 200 
m: Thomas Jefferson (S.U.A.)
— 20,70 ; 400 m: Roberto Her
nandez (Cuba) — 45,29; săritu
ra în înălțime: Javier Sotoma
yor (Cuba) — 2,33 m; 800 m : 
Peter Elliott (Anglia) — 1:44,19;
100 m: Brian Cooper (S.U.A.)
— 10,35.

ria) — 7,70 m ; feminin : 400 m : 
Alrat Bakare (Nigeria) — 52,15 ; 
1300 m : Hassiba Boulmerka (Al
geria) — 4:12,14 ; săritura in înăl
țime : Lucien Koffi (Cdte d’Ivoi
re) — 1.S0 ra.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
HANDBAL • La Most (Ccho- 

slovacia) s-a disputat meciul a- 
mical dintre echipele feminine 
ale Cehoslovaciei și R.D. Germa
ne. Victoria a revenit gazdetor cu 
scorul de 25—22 (13—9). • Desfă
șurată în orașul iugoslav Novi 
Sad, partida amicală dintre selec
ționatele feminine ale Iugoslaviei 
șl Franței s-a încheiat la egali
tate : 19—H (11—7).

HOCHEI • Turneul inema- 
țional de hochei pe gheață de la

Ai întins, continuii! Ai pierdut, continuă!

DUPĂ 329
Martie 1987 : operație la ge

nunchi. Octombrie 1987 : ope
rație la amigdale (cu compli
cații). Noiembrie 1987 : opera
ție la maxilar. Decembrie 
1987 : operație la cot. Februa
rie 1988 : operație la șold. Su- 
portînd, calculul e simplu, 5 
intervenții chirurgicale în 11 
luni, atletul francez de culoare 
Stophane Caristan ar fi avut, 
loeic, toate motivele să dis
pere, petrecîndu-șl timpul 
mal mult prin spitale. Ca să 
nu mal spunem că necazurile 
s-au năpustit asupra lui exact 
In momentul, cînd se afla, la 
nici 23 de ani (n. 31 mai 
1964), la apogeul carierei.

Nu exagerăm defel, căci 
1986 a fost anul său de grație. 
A cîștigat, la Stuttgart, titlul 
european pe HO metri garduri, 
realizlnd totodată, cu 13,20, un 
nou record al continentului, 
ta același sezon, a fost decla
rat numărul 1 mondial. Au 
urmat ghinioanele...

...Duminică, 14 august 1988. 
La Tours sint programate 
„naționalele** Franței de atle
tism, | -.......................................
roasă 
Iul la 
roasă : 
la un 
echina __________ ________ .
nici măcar nrăjinistul Pierre 
Quinon, campion olimpic en 
titre 1 La 110 mg, limita mini
mă e 13.60, o „bagatelă** pen
tru un Stephane Caristan fie 
si in zi proastă, dar cu con
cursuri în picioare. Numai că 
„ Steph “ n-a mai alergat în 
competiție de 329 de zile șl, în 
plus . șoldul continuă să-l je-

prilej de selecție rigu- 
p întru obținerea biletu- 
Olimoiadă. Atît de rigu- 
îneît ca să ne rezumăm 
exemplu, nu va prinde 

(netreclnd baremul)

In preliminariile CM ISLANDA — U.R.S.S. 1-1!
REYKJAVIK, 1 (Agerpres). I.a 

Reykjavik, ta cadrul preliminarii
lor Campionatului Mondial (gru
pa a 3-a). selecționatele Islandel 
și U.R.S.S. au terminat la egali
tate : 1—1 (1—9). Gazdele au des
chis scorul prin Gretarsson (mln. 
11), rolul egalizator fiind înscris 
de Lltoveenko (mln. 70).

helsinki, 1 (Agerpres). Peste 
39 099 de spectatori au urmărit la 
Helsink’ meciul dintre selecționa
tele Fta’andei si R.F. Germania, 
contind pentru preliminariile 
Campionatului Mondial (grupa a
4-a).  Fotbaliștii vest-germani au 
obținut vtetorla cu scorul de 4—9 
(2—0), prta tolurile marcate de 
VSUer (mln. 7 șt 16) Matthaus 
(min. 52) și Rie-lle (mln. 87).

S-A DISPUTAT, la Stockholm, im 
meci amical tntertări. care ne 
interesează ta mod direct, tatru- 
cît s-au înttlntt echiptie Dane
marcei. partenera din grupa pre
liminară a reprezentativei noastre 
din Campionatul Mondial. șl 
Suedia. In mod surprinzător, 
victoria a revenit oaspeților, cu 
2—1, golurile lor fiind înscrise de

DE LA FLUSHING MEADOW
NEW YORK, 1 (Agerpres). In 

prim-ul tur al Turneului interna
țional de tenis de la Flushing 
Meadow favorițil au obținut vic
torii scontate : suedezul Ștefan' 
Edberg l-a eliminat cu 6—2. 6—2, 
6—4 pe cehoslovacul Libor Pimek. 
vest-germanul Boris Becker a 
dispus cu 6—3, 6—0, 7—6 de ame- 
rtoamsl Todd Nelson, francezul 
Henri Leconte l-a învins cu 6—4,
3—6, 6--3, 6—4 pe argentinianul 
Javler Frana, iar John McEnroe 
(S.U.A.) a cîștigat cu 6—3, 6—4, 
6—4 partida cu Leonardo Lavalle 
(Mexic).

Alte rezultate : Guy Forget 
(Franța) — Thierry Tulasne 
(Franța) 5—7, 6—4, 6—3, 6—4 ; 
Shuzo Matsuoka (Jaoonia) — Si
mon Youil (Australia) 3—6, 6—4, 
6—3, 6—2 ; Johan Carlsson (Sue
dia) — Slobodan Zivojinovici (Iu
goslavia) 6—0, 6—4, 6—4 ; Andres 
Gomez (Ecuador) — Javier San
chez (Spania) 6—4, 6—2, 6—2.

1 (Agerpres). In 
turneului interna- 
dc la Bytom (Po- 

român Adrian

VARȘOVIA, 
primul tur al 
țtonal de tente 
lonia), jucătorul 
Popovici l-a întrecut cu 7—5, 5—7, 
6—0 pe italianul Alessandro Silvio.

Alte rezultate : Kaciarava
(U.ILS.S.) — Cosac (România) 6—3, 

6—3 ; Ivanskl (Polonia) — 
Schmidt (It.F. Germania) 6—1, 
6—1 ; Gomes (Argentina) — Jam- 
roz (Polonia) 6—1, 6—2.

Berlin a fost cîștigat de echipa 
Dinamo Moscova, care a întrecut 
ta ultimul meci cu scorul de 11—3 
(6—0. 1—3, 4—0) formația locală 
Dynamo.

VOLEI > Turneul masculin de 
la Montpellier (Franța) s-a în
cheiat cu victoria echipei Fran
ței, care a întrecut în finală cu 
scorul de 3—2 selecționata Bul
gariei. In partida pentru locurile 
3—4, reprezentativa Suediei a în
vins cu 3—t formația Italiei.

DE ZILE
neze. El nu reprezintă, după 
vorbele antrenorului Jacques 
Piasenta. „decît un convales
cent care încearcă să prindă 
ultimul tren". Cu speranța, le- 
gitl nă, că răgazul de pină la 
Seul va lucra în favoarea lui. 
Start la 110 mg... Caristan 
pleacă bine, dar termină slab, 
ezitant, „flotînd** pe linia 
dreaptă... Toți ochii se în
dreaptă către tabela electro
nică de afișaj, așteptind răs
puns la întrebarea „Caristan 
aux Jeux î“. Si răspunsul e 
afirmativ: 13,47 ! După care, 
în aplauzele publicului (peste 
30 000 de spectatori). „Steph“ 
e luat în primire de mediei, 
care îl aplică, în văzul tutu
ror, un enorm bandaj pe 
coapsa stingă.

Sigur că acest 13,47 nu în
seamnă mare lucru, mai ales 
după ce, recent, englezul Jac
kson a coborît recordul euro
pean la 13,10. Dar el consti
tuie, veți fi de acord, „ieșirea 
din tunel" pentru un atlet 
care a stat departe de pistă 
329 de zile. Chiar dacă va 
nierd-- la Seul, unde (după 
calculul hîrtiei) McKoy, King
dom, Campbell și Jackson de
țin mal multe șanse decît el, 
Stephane Caristan a obținut, 
de P3 acum, o mare victorie. 
El e. dacă nu greșim, un în- 
vin-itor. Nu în lupta cu ad
versarii. Nici în cea cu acele 
cronometrelor. In lupta, cea 
mal grea și mai omenească 
dintre toate, cu el însuși, eu 
limitele sale.

Ovidiu IOANIȚOAIA

Elstrap (mln. 29 șl 64). Gazdele 
n-au putut marca decît spre fi
na’ ta mln 83 prta Pettersson.

HELSINKI, 1 (Agerpres). La 
Kuovola (Finlanda) în meci pen
tru preliminariile Campionatului k 
European rezervat echipelor de 
ttnîret. selecționata R. F. Germa
nia a întrecut cu scorul de 3—9 
(2—9) format.a Finlandei.

MUNCHEN. 1 (Agerpres). Se
lecționata olimpică a R- F. Ger
mania a susținut un meci de ve
rificare Ls Siegen ta compania e- 
ctilpei Nigeriei Fotbaliștii vest- 
germanl au obtlnut victoria cu 
scorul de 5—i (2—1).

BERLIN. I (Agerpres). Intr-un 
meci amlcaL disputat la Potsdam, 
selecționata de tineret a K. D. 
Germane a întrecut cu scorul de 
1—9 (1—<h echipa similară a Gre
ciei. Unicul to’ al partidei a 
fost înscrie de Jahnlg (mln. 27).

SOFIA. 1 (Agerpres). Meciul a- 
mlcal dintre selecționatele de Ju
niori ale Bul ariei șl Austriei, 
desfășurat la Sofia, s-a încheiat 
cu scorul de 3—2 (3—8) în favoa
rea gazdelor.
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