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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste România, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, au 
revenit, vineri după-amiază, 
în Capitală, din vizitele ofi
ciale de prietenie efectuate în 
Republica Kenya — la invita
ția președintelui Republicii 
Kenya, Daniel Toroitich arap 
Moi și Republica Unită Tan
zania — La invitația președin
telui Republicii Unite Tan
zania, Aii Hassan Mwinyi.

La întoarcerea in 
aeroportul OtoPeni, 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu au 
tați de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
de -secretari ai Comitetului 
Centra] al partidului, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliu
lui de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții cen
trale, organizații de masă 
și obștești.

Pe aeroport au venit în in- 
tîmpinare i 
oameni ai 1 
Prinderi și 
reștene.

Tovarășul 
și tovarășa 
au răspuns 
nifestărilor 
ziasm ale locuitorilor 
lei aflați pe aeroport.

★
Vineri, 9 septembrie, 

cheiat vizita oficială de prie
tenie pe 
Republicii 
tovarășul 
împreună 
Ceaușescu, 
Republica ciuta romanici, «a 
invitația președintelui acestei 
țări. Aii Hassan Mwinyi.

Ultima zi a dialogului la 
nivel înalt s-a desfășurat în a- 
ceeași atmosferă do caldă prie- 

stimă și considerație 
întreaga

patrie, pe 
tovarășul 
tovarășa 

fost salu-

un mare număr de 
muncii din între- 

instituții bucu-

Nicolae Ceaușescu 
Elena Ceaușescu 
cu căldură ma- 

pline de entu-
Capita-

s-a în-
care președintele 

Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, 
cu tovarășa Elena 
a întreprins-o în 

Unită Tanzania, la

►
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aeroportul din Cairo» §La _________tovarășul Nicolae Ceausescu si § 
tovarășa Elena Ceausescu au § 
fost întimpinati cu deosebită || 
prietenie si cordialitate de pre- Sî 
ședințele Mohamed Hosni Muba. 
rak si doamna Suzanne Muba- § 
rak, care au adresat distinșilor § 
oaspeți români calde urări de 
bun venit.
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Miine, etapa a 4-a în Divizia A de fotbal

CAMPIONATUL REVINE
* s CU PARTIDE INTERESANTE

In onoarea președintelui $ , _ _ • zs. i ■ -
Republicii Socialiste România,Ș 9 In „Ghencea , Steaua și Oțelul se intilnesc 

după frumoasa lor miercure europeană • La Mo- 
președînteie Republicii Arabe | reni, emoții în așteptarea echipei Litoralului • La Egipt, Mohamed Hosni Mubarak $ •
și doamna Suzanne Mubarak | BrOȘOV, dOUO echipe CU Un Start SUD așteptări 

9 Examen dificil pentru o nou promovată (F. C. 
Bihor) la Hunedoara 9 La Tg. Mureș, o întîlnire 
echilibrată 9 Dinamo primește vizita unei revela
ții a începutului de sezon 
(F. C. Inter Sibiu) • La 
Scornicești, o întîlnire de 
mare interes, mai ales 
după ce Argeșul a în
vins cu 5—0 pe Craiova 
9 in ,,Bănie" (neverosi
mil, parcă), un meci în
tre ocupantele locurilor 
18 (Universitatea) și 17 
(Rapid) ! I • La Cluj- 
Napoca, „colocviu stu*  
dențesc" cu două for
mații care au început 

promițător sezonul

CLASAMENTUL
1.
3.

S- 4.
5.
6.
7.
8.

9—10.

tenie, de 
sub care 
vizită.

De la 
distinșilor 
român, i 
Ccaușcscu

a decurs
reședința 
soli ai 

președintele 
i și tovarășa 

însoțiți de

rezervată 
poporului 

Nicolae 
___ , _____ Elena 
Ccaușcscu, însoțiți de pre
ședintele Aii Hassan Mwinyi și 
doamna Sitti Mwinyi, s-au în
dreptat spre aeroportul inter
național Kilimanjaro din Dar 
es Salaam, unde a avut loc 
ceremonia plecării.

Locuitori ai capitalei tanza- 
niene, aflați dc-a lungul tra
seului străbătut de coloana ofi
cială, au salutat, din nou, <u 
multă căldură, pc înalții oas
peți români.

Ceremonia plecării a fost 
marcată de înalte onoruri mi
litare.

La ora 8,30, aeronava prezi
dențială a decolat.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu, în drum spre patrie, 
au avut la Cairo, vineri, 9 sep
tembrie, o întîlnire prietenească 
eu președintele Mohamed Hosni 
Mubarak și doamna Suzanne 
Mubarak.

au oferit un dejun, care s-a § 
desfășurat intr-o atmosferă de § 
caldă prietenie.

★
Vineri, 9 septembrie, a as ut < 

loc la Cairo o întîlnire priete- 5 
neascâ între președintele Repu- 
blicii Socialiste România, îș 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu și $ 
președintele Republicii Arabe $ 
Egipt, Mohamed Hosni Mubarak 5 
și doamna Suzanne Mubarak. Ș

In cadrul convorbirilor, mar- § 
cate de dorința comună de a § 
extinde colaborarea dintre po- $ 
poarele român si egiptean, cei § 
doi președinți s-au informat § 
reciproc în legătură cu pre- 
ocupările actuale ale popoarelor 
lor și au trecut in revistă sta- Ș 
diul relațiilor româno-egiptene 
pe plan politic, economic, teh- § 
nico-științific și cultural, mo- § 
dul în care au fost transpuse Ș 
in practică holărîrile convenite 
cu prilejul precedentelor în- 
tilnirl la nivel înalt. §

Procedind la un schimb de 
opinii așupra situației politice 
și economice internaționale, § 
președintele Nicolae Ceaușescu Ș 
și președintele Hosni Mubarak 
au subliniat, și cu acest prilej. § 
faptul că România și Egiptul 
au poziții și puncte de vedere ț: 
identice sau foarte apropiate § 
in legătură cu problemele § 
grave cu care se confruntă ș 
omenirea.

Desfășurate intr-o atmosferă 
de caldă prietenie, de stimă si 
înțelegere reciprocă, noua iutii- § 
nire si convorbirile la nivel § 
înalt româno-egiptene consti- Ș 
tuie o nouă și valoroasă centri-Ș 
buție la dezvoltarea bunelor § 
relații tradiționale dintre Repu • îs 
blica Socialistă România și § 
Republica Arabă Egipt, la re- ș 
alizarea unui climat de largă § 
cooperare, de securitate și pace 
pe întreaga planetă.

★
La încheierea întilnirii prie- 

tenești de la Cairo, dintre § 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia-Ș 
liste România, tovarășa Elena $ 
Ceaușescu, președintele Repu- § 
blicii Arabe Egipt, Mohamed^ 
Hosni Mubarak și doamna^ 
Suzanne Mubarak, pe aeropor- § 
tul internațional al capitalei^ 
egiptene s-a desfășurat ceremo- 
nia oficială de rămas bun.

La ora 16,15 aeronava prezi- 
dențială a decolat, îndrcptîn-^ 
du-se spre patrie.

Toate partidele vor începe 
la ora 17.

în preajma inceperii noului

11. 
13.
13.
14. 
ÎS.
IC.17.
18.

DINAMO Steaua
F. C. Inter 
„U“ Cluj-N, 
F. C. Argeș 
Sportul Stud, 
Corvinul 
F, c. Farul 
F. C. Bihor 
Victoria 
Oțelul
F. C. Olt 
S. C. Bacău 
F.C.M. Brașov 
Flacăra 
A.S.A. Tg. M. 
Rapid 
Univ. Craiova
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București : STEAUA

(O. ștreng — Oradea ; A. Gheorghe și I. Toma — ambii din Neamț)

PROGRAMUL Șl ARBITRII

I
IMoreni :

(I. Tărcan — 
— Călărași)

- OȚELUL
p.

(stadionul Steaua)
FLACĂRA - F.C. FARUL

Tg. Mureș ; J. Grama — București șl P. Cațâroș

I
Brașov : F.C.M. - S.C. BACĂU

(A. Morolanu — Ploiești ; Cr. Teodorescu — Buzău șl N. Voi- 
nea — Bucureștâ)
Hunedoara :

(I. Crăciunescu — 
lescu — ambii din
Tg. Mureș :
(I. Igna — Timișoara ^1. Coț — Ploiești și VL Curt —_Constanța) 
București :
(M. Axente —
Odorhei)

CORVINUL 
Rm. Vilcea ; M. 
București)

A.S.A.

- F.C. BIHOR
Constantinescu și M. Nlcu-

- VICTORIA

DINAMO - F.C. INTER
Arad ; S. Necșulcscu — Tirgovtște șl M. Illcș —

(stadionul Dinamo)
F.C. OLT - F.C. ARGEȘScornicești :

I (Fl. Popescu — Ploiești ; V. Angheloiu — București și Cr. Maca- 
vei — Deva)
Craiova :
(A. Porumboiu — 
Anitohl — Iași)
Cluj-Napoca :
(Gh. Constantin —

| — Sf. Gheorghe)

UNIVERSITATEA - RAPID
Vaslui ; D. Buciuman — Timișoara șl V. 
„U" - SPORTUL STUD.

Rm. Vilcea ; I. Velea — Craiova și I. Vei’eș

întrecerile scrimerilor fruntași — in plină desfășurare

I

ECHIPA STEAUA-CAMPIOANA Șl LA SABIE

invățămint

NOTE MAXIME-DAR SI MINIME-PENTRU BAZELE SPORTIVE

Zimbesc aparatului de fotografiat 
sabrerii campioni, componenți al 
formației Steaua (de la stingă la 
dreapta), Gabriel Atudorei. Dan Costache, Vilmoș Szabo, antre
norul Alexandru Nilca, Marius 
Florea Alexandru Chiculiță.Foto : Nicolae PROFIR

Dacă sabrerii și-au desemnat 
ciștigătorul joi pe seară, 
neri. echipa campioană a 
cunoscută puțin duPă 
prinzului. Aceasta a fost 
putință datorită faptului 
formația Steaua 
Alexandru Nilca) a 
cu o singură excepție, repede 
conturile în favoarea sa, ob- 
ținînd un mgritat titlu națio
nal.

Excepția de care aminteam 
a fost formația Utilaj Chimic 
București, pe care formația 
militară a îixtîlnit-o într-v 
din semifinale. Cele două 
au oferit un meci echilibrat, 
pînă in ultimul moment, 
cis doar la număr de tușe 
date și primite (Steaua 
UCB 57, la scorul general de 
8—8). după ce ambele nu 
condus alternativ (2—0 Stea-

vi- 
fost 
ora 
cu 
că 

(antrenor 
încheiat,

de-

66,

Doina STANESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Joi, 8 septembrie, cu doar o 
săptămână înaintea încei>erii 
noului an școlar, am efectuat 
un raid prin cîteva dintre li
ceele și școlile din București, 
pentru a consemna starea „la 
zi“ a bazelor sportive școlare. 
Mulțumindu-ne doar cu ceea 
ce am văzut, arareori am anga. 
jat și un dialog. Am procedat 
astfel dintr-un motiv care tine, 
ca să zicem așa. de 
stratagemă ziaristică : 
du-ne în prelungite 
am fi fost obligați să 
țăm tiparului zed și 
„explicații-, scuze, angajamen
te și promisiuni. Am lăsat să 
vorbească... faptele, adică rea. 
litățile din curțile unităților de 
învățământ vizitate I

lată-ne, așadar, în incinta 
unuia dintre cele mai mari li
cee ale Capitalei, veritabilă d- 
tadelă a Invățămînitului, Liceul 
„I.L. Caragiale**,  unde dragos
tea pentru sport este mai mult

Raid prin unde școli M licee din Capitală Turneul international de rugby de la București

iH

o anume 
angăjîn- 

dialoguri, 
încredin- 
zecl de

decît evidentă : nu numai că 
uriașă curte, în întregime be
tonată, găzduiește două tere
nuri de baschet șl unul de 
handbal, dar pînă ți P« acce
sul auto sîiit amplasate două 
terenuri de volei. E-adevănat, 
panourile de baschet ar trebui 
să fie revopsite.

Cam aceeași ar fi situația și 
la baza sportivă a Liceului nr. 
1 de Informatică, cu preci
zarea că aici o parte din 
prafața curții este, parcă, 
chibzuit folosită i cam pe 
lași spațiu, dacă nu mai 
chiar, patru terenuri de 
chet, iar în apropierea lor un te
ren de handbal (am sugera aici 
înlocuirea plaselor metalice, ex
trem de deteriorate — și, deci, 
periculoase pentru un sportiv 
care âr cădea tu imediata lor 
apropiere — au Mase obișnui-

su
mai 
a ce
rni c 
bas-

te). Pentru ca, mai spre zidul 
școlii, să zărim și patru fru
moase mese de tenis din beton 
mozaicat In fine, undeva, mai 
către fundul curții, un teren 
de tenis șl, amplasate de-aceas- 
tă dată .direct pe iarbă, semn 
de părintească precauțiune, a- 
paratele specifice gimnasticii, 

sau în termeni tehnici porti
cul. în prelungirea terenului 
de tenis, o groapă de sărituri, 
in suferință însă.

Dar nu numai călătorilor, ci 
și reporterilor le șade bine cu 
drumul, drept pentru care ne
am abătut pe la Școala nr. S, 
unde se potrivește de minune 
zicala potrivit căreia este încă

Modesto FERRARINI 
Victor NITA

(Continuare in pag. 2-3)

SELECȚIONATA DE TINERET,

IN PUTERNICA REVENIRE
După Selecționata de juniori, victorioasă joi, lată că șl cea de 

tineret ne-a oferit, vineri după- amiază pe stadionul din Parcul 
Copilului, satisfacția unei fru
moase și meritate reușite : 35—4 cu Minior Pernik, campioana de 
seniori a Bulgariei ! Dispuși 
să-sl arate adevărata lor valoare, rugbyștil noștri s-au impus, prln- 
tr-tm joc mal simplu șl mal e- 
flcace, pe toate compartimentele. El au concretizat prin 7 șarje de 
mare spectacol tot atîtea eseuri, 
opera lui Dragu (3). Petrescu (2). 
Stanca și Bangs. Celelalte puncte 
ale Selecționatei de tineret au 
fost realizate de Marinescu, prin 
două transt. și o 14). Pentru Mi-

nior a înscris lordanov, un eseu. 
Așadar o revenire mult aștep
tată a tinerilor noștri rugbyștL 
care s au exprimat la un poten- 
ția' mvlt mal apropiat de cel 
real.

Arbitrului M. Paraschivescu (la margine. I. Davidolu șl I. Pe- 
trlcil. oare a condus excelent. 1 
s-'U aliniat formațiile :

SELECT. DE TINERET 1 Mari
nescu — Dragu, Zoe, Nlchiteanu,

Tiberîu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)



„ORA FINALELOR"
Chiar dacă vremea a devenit în ultimele zile, 

capricioasă. Instabilă meteorologic, dacă toamna 
a dese hi*  bălerile norilor mal peste tot, scutu- rfnd ploile si ...lapovlta. calendarul sporturilor 
își vede de ale Iul. resnectindu-și aproape cu 
strictele programul competițiilor îndeosebi aii celor intrate în fazele superioare.

Si

• Campionatele Republica- 
ne de viteză pe șisea Ia mo-
tociclism au ajuns la etapa 
finală (a 5-a), ult.mele între
ceri urmînd a se desfășura 
mîine pe traseul de la Reșița. 
Protagoniștii de la majoritatea 
claselor sînt despărțiți de 
mici diferente în clasamente
le generale, ceea ce ne în
dreptățește să sperăm că vom 
«sista la curse viu disputate 
pentru desemnarea laureatiler

Aja este cazul cu finalele pe țară înscrise pe agenda aces’el săotămtni. dintre care unele au început de cîteva zile. Bunăoară, ta cadrul „Cupei 
U.T C.“, tinerii Iubitori ai parașutismului s-au lansat. încă de marți, ta temerarele salturi a- 
vlnd. acum drept ..punct fix*  de aterizare locul 
unde « așteaptă... trofeul mult rivnlt al întrecerii de la Suceava. O întrecere care duminică 11 va 
alinia, după alte criterii decît cele ale startului, 
pe eîștigătorii actualei ediții a cupei menționate

și pe colegii lor de pasiune ajunși. însă, la 
coborîre, la un pas. doi sau trei de podium. Altl „zburători*,  cu alte echipamente șl alte viteze, 
concurează, astăzi și mîine, în împrejurimile pi
torești ale municipiului Piatra Neamț, avînd aceiași obiectiv ta centrul atenției : „Cupa 
U.T.C.", mal precis trofeul similar destinat flna- 
liștilor la deltaplanism. De vineri, o altă finală 
a „Cupei UT.c.“, aceea de tenis, se derulează 
pe ghemuri șl seturi, pînă duminică, zi cînd vor 
fi cunoscuți învingătorii învingătorilor, atît la 
fete, cît și la băieți. Aradul, de ieri începtad și 
pină miercurea viitoare, găzduiește o întrecere 
tradițională a tHrzeniet și voinței, rezervată meș
teșugarilor din categoria specială a handicapațl- 
lor fizic, el disputîndu-și un loc cît mai bun, în cadrul finalei .Cupel UCECOM*  la atletism, popice șl tenis de masă. Și încă o Cupă, aceea a 
sportivilor din ramura chimiei, va fi decernată, 
după două z.Ue — astăzi șl mîine — de întreceri 
în mal multe sporturi : handbal, volei, popice, 
tenis de masă șl șah.

între timp, desigur, alte competiții incluse ta 
marea arenă a Dacladei își ilesfășoară ..tururile" 
dinaintea finalelor viitoare. Incluse pe agenda de 
toamnă.

După C. E. de rachetomodele

Șl TOTUȘI, ERA POSIBILĂ 0 MAI BUNA COMPORTARE
Recentele Campionate Euro

pene de la Suceava s-au ridi
cat. din punct de vedere teh
nic, la nivelul „mondialelor* * 
de la Belgrad, din 1987. Argu
mente ? Primul ar fi că în cele 
7 probe au evoluat nu mai 
puțin de 10 campioni și vice- 
campioni ai lumii. Altul : toa
te echipele care au urcat pe 
podiumul C.M. (cu excepția re
prezentativei S.U.A.) au fost 
prezente și la startul de la Su
ceava ; este vorba de forma
țiile U.K.S.S., Bulgariei, Ceho
slovaciei, Iugoslaviei, Româ
niei și Poloniei, în ordinea ob
ținerii celor mal multe perfor
manțe. Și o ultimă dovadă: 
datorită marelui progres teh
nic. au sporit calitățile con
structive, iar precizia detali
ilor șl a elementelor funcțio
nale s-a apropiat (la unele 
modele) de perfecțiune, în timp 
ce puterea motoarelor a cres
cut considerabil, prin întrebu
ințarea unor noi combustibili.

în aceste condiții, reprezen
tanții țării noastre au înregis
trat următorul bilanț: la indi
vidual — o medalie de argint 
și două locuri 6 ; pe echipe - 
o medalie de argint, una de

ETAPA A III-A ÎN DIVIZIA A OE HANDBAL FEMININ
• Azi, de la ora 1T, Rapid București — Confecția București

Și cea de a treia etapă a 
Campionatului Diviziei fe
minine A de handbal — ai
doma celor anterioare — pro
gramează cîteva meciuri a- 
tractive, în care evoluează, 
fie pe teren propriu, fie în 
deplasare, formații de for
te sensibil egale. Ceea ce 
face ca eje să fie așteptate cu 
interes. Știința Bacău (aflată 
deocamdată în fruntea cla
samentului gratie celor 80 
de goluri înscrise in dear 
două etape !) se deplasează la 
Zalău, unde handbalistele 
Sălăjene sint hotărîte (și 
capabile) să obțină un rezul
tat care 6ă-i satisfacă pe info- 
cații lor suporteri. Campioa
na en. titre. Mureșul Tg. Mu
reș. cu un start nu tocmai 
convingător în noul cam
pionat, va încerca „intra
rea*  în forma la care îi dă 
dreptul valoarea jucătoare
lor, în timp ce Chimistul ar 
Puțea reveni cu trei puncte 
de pe Litoral, deși este posibil

MINAU» BAIA MARE-COMERTFL SiNNKOLAU MARE 32 16
H. C. MINAUR BAIA MARE— 

COMERȚUL SÎNNICOLAU MARE 
32—16 (13—9). Meci restant clin 
etapa a doua a Campionatului 
Diviziei masculine A de handbal. 
Gazdele au cîștigat pe merit. In 
partea a doua a meciului avînd 
un plus pe tabela de marcaj de 
14 șl 16 goluri. Cu toate acestea 
proaspăta promovată, Comerțul 
din Slnnlcolau, a lăsat o bună 
impresie, în multe momente fă-

CURSE ATRACTIVE ÎN CAMPIONATELE DE VITEZĂ SI DIRT-TRACK

A SPORTIVILOR ROMÂNI
bronz și cite două locuri 4 și 
6. Așadar, din 36 posibile (teo
retic) șanse de a urca pe po
diumul de premiere, racheio- 
modeliștii români au fruct.ficat 
trei. întrebarea „Nu cumva re
zultatele puteau fi mai bune?*  
este, deci, perfect justificata. 
Sigur, avînd in vedere ridicata 
valoare a participanților, fap
tul că modelismul în unele 
țări beneficiază de un sistem 
organizatoric aparte, iar spor
tivii dispun de materiale șl a- 
paratură la nivelul tehnicii de 
virf, bilanțul nostru poate fi 
socotit bun.

Cu toate acestea, unii spor
tivi, antrenori și tehnicieni (M. 
Coșoveanu, T. Dumitru, I. Gu- 
zu, I. Kokossy ș.a.) sînt de a- 
cord că rezultatele ar fi putut 
fi sensibil îmbunătățite. O 
primă condiție ar fi fost aceea 
ca, în condițiile în care Sil
vestru Moraru, de la C.S.T.A. 
Suceava, avea șl calitatea de 
gazdă, deci cu răspunderi mari, 
deosebite, în organizare (de 
care, de altfel, s-a achitat bi
ne), la conducerea tehnică a

ca Hidrotehnica să-i ză
dărnicească intenția. Progra
mul etapei : BUCUREȘTI
Sala Rapid (azi, de ia ora 17) : 
Rapid — Confecția București 
(arbitri : T, Curelea — A. 
Dumitrescu din București) ; 
Sala Floreasca (duminică de 
ia ora 11,15) : Mecanică Fină 
București — TEROM Iași (Gr. 
Bolocan — R. Mahler, din 
Brașov), iar în deschidere, 
de la ora 10 Calculatul ui 
IIRUC București — dîdro- 
tehnica Constanța (Div. B 
mase.) : CONSTANTA : Hi
drotehnica — Chimistul Km. 
Vîloea (J. Mateescu — V 
Dăncescu din București) ; 
ZALĂU : Textila I.A.S. - 
Știința Bacău (T, Șchiopu — 
A. Pohl din Timișoara) ; PLO
IEȘTI : Dorobanțul — Rul
mentul Brașov (C. Cristea — 
Gh. Dumitrescu din Constan
ța) ; TIMIȘOARA : Con
structorul — Mureșul Tg. Mu
reș (P. Sirbu — E. Flucraș 
din Arad).

cind față cu succes mult mai 
experimentalilor adversari băi- măreni.

Au înscris : Covaciu 7, Andra- 
nic 6, Bontaș 5, Porumb 4, Pa
vel 4, Kapornay 4, Marta 1. Pe- 
tran 1, respectiv Georgescu 5, 
Bădosu 4, Istode 2, Niedenbach 2, 
A. Baranga 1, Pleșca 1. Bobo- 
cea 1. Au arbitrat A. Mărie? și 
Gh. Istrăuan (Satu Mare). (An
drei CRIȘAN, coresp.).

pe anul 1988. Primul start se 
va da la ora 9,30.
• Amînată din cauza pioii 

care a căzut joi duFă-am’ază 
în Capitală, prima etapă a 
Campionatului Național de 
dirt-track pe echiDe va fi re- 
programată la o dată care 
va fi anunțată ulterior de fe
derația de resort. Mîine va 
avea loc etapa a doua, cu în
cepere de la ora 10 pe Pista 
stadionului Voința din Sibiu, 
iar marți, campionatul va 

lotului nostru ar fi trebuit să 
se afle un alt antrenor.

O altă problemă, larg dezbă
tută, a fost aceea a selecțio
nării reprezentanților Româ
niei la unele clase, avînd în 
vedere faptul că proaspeții 
campioni naționali, desemnați 
între 28 iulie și 3 august, nu 
șl-au găsit loc în formațiile 
noastre. Cu referire la aceas
ta, la Campionatul Republican 
— apreciat, in genereal, drept 
cel mai bun criteriu de selec
ție — secretarul F. R. Mode- 
lism, Mihai Zanciu, ne spunea: 
„Ținem scama, firesc, de com
portarea in campionat, dar sis
temul adoptat de federație pen
tru promovarea în loturi arc 
iu vedere rezultatele obținute 
de sportivi la mai multe între
ceri (interne și internaționale), 
în urma cărora, pe baza punc
telor acumulate, se definiti
vează grupul de sportivi care 
ne reprezintă". Sistemul nl se 
pare bun. Eventualele obiecții 
vpr fi, însă, lesne evitate dacă 
acest sistem va fi întotdeauna 
respectat, iar tabelele cu punc
tajele realizate vor fi aduse la 
cunoștința celor interesați, ca 
să le știe.

Desigur, probleme (mai mici, 
mai mari.) sînt și vor mai fi. Im
portant rămîne, însă, ca la ni
velul comisiei centrale tehnico 
de specialitate, al Biroului fe
deral, ele să fie dezbătute — 
cum s-a obișnuit — deschis și. 
apoi, să fie adoptate, cele mal 
potrivite hotărîri.

loan NOVAC

Astăzi, în bazinul

ÎNCEPE CAMPIONATUL
Ediția cu numărul 44 a Cam

pionatului Național de polo 
iși începe astăzi cursa al că
rei sprint final este programat 
anul viitor, la începutul lunii 
mai, in Capitală. Poate pen
tru.... simetrie, etapa inau
gurală. din șiragul celor 14 
..runde*  săptămînale cu me
ciuri duble (7 in tur. 7 in re
tur), eșalonate pină la 10—11 
decembrie, reunește, la Bucu
rești. pe toate cele 8 echipe 
din prima grupă valorică a 
Diviziei A. Astăzi, și miine, 
daci, aceste formații se vor 
intilni in ambianța bazinului 
din Complexul sportiv Di
namo, pentru un adevărat se
rial Poloistic, in care bucu- 
reștencele vor primi, fie
care. rePlica reprezentantelor 
Provinciei, după același prin
cipiu al simetriei. Așadar, 
iubitorii sportului cu mingea 
pe apă au prilejul de a vedea, 
gimbâtă. duPă-amiază (de la 
ora 15) și duminică diminea
ță (de la ora 8), meciurile : 
RAPID — INDUSTRIA LINII 
TIMIȘOARA, DINAMO — 

continua, de la ora 14. pe sta
dionul I.P.A. din Sibiu. își 
vor disputa întî’ctatea echi
pele I.P.A. Sibiu, Combinata 
Steaua — Metalul București, 
combinata C. S. Brăila — Pe
trolul Ianca și combinata Vo
ința Sibiu — I.P.A. Sibiu, în 
formula clasică de 16 alergă
tori, în 20 de manșe. Curse
le se anunță extrem de atrac
tive deoarece piloții sînt de 
forțe sensibil egale.

UN JOC Of MARE ATRACȚIE 
LA RUGBY: FARUL — DINAMO 
Partida Universitatea Timișoara 
- Steaua se va juca miercuri

Mîine, se va disputa o nouă 
etapă, a 5-a, în Campionatul 
de rugby (Divizia A, grupa 1 
valorică), cu Partide de mare 
interes. Derbyul — la Con
stanța, unde Farul primeș
te replica lui Dinamo, In
tr-un meci de tradiție. In 
preajma sezonului interna
tional, ambele echipe doresc 
să-și aducă în prim -plan 
posibilii titulari ai „națio
nalei". Rețin atenția, de a- 
semenea, partidele de la 
București, Petroșani și Bu
zău precum și cea de la 
Iași. în ultimele două e- 
voluînd proaspetele promo
vate. T. C. Ind. Constanța și, 
respectiv. Rulmentul Birlad.

Un singur meci a fost ami- 
nat. cel de la Timisoara d.n- 
tre Universitatea Eltim si 
Steaua (se va juca miercuri, 
14 septembrie, formația noas
tră campioană partidpînd la 
turneul international de rug
by de la București).

PROGRAMUL ETAPEI $1 
ARBITRII CARE VOR OFICIA :

Grivița Roșie — Știința 
CEMIN Baia Mare, stadio
nul Parcul Copilului, ora 9,30, 
V. Chirondojan (Constanța) : 
Farul Constanța — Dinamo 
stadionul „1 Mai", ora 10 P. 
Barbu (București) • Politeh
nica Agronomia Iași — Rul
mentul Birlad, Stadionul Ti
neretului, ora 10, Euciu 
Stoica, (București) :. Știința 
Petroșani — C.S.M. Sibiu 
Complexul sportiv Știința, 
ora 10. Gh. Prisăcaru (Iași) ; 
Contactoare Buzău — 1. C.
Ind. Constanța, Stadionul 
Gloria. ora 11, M. Vatui 
(București).

TURNEUL INTERNATIONAL DE LA BUCUREȘTI
7 7

(Urmare din pag. 1)

Ranga — Petrescu, D. Dinu — 
Cilincă, Brădățan, Stanca — 
Slușari-uc, Popescu — Berbec, 
Mahmud. Mehedințeanu ; MI- 
NIOR : Iordanov — Andronov, 
Borisov, Hristov, Todorov — 
Stankov Satnimirov — Martinov, 
Mihov, Dimitrov — Vasiliev, An
tonov — Ivanov. Stankov, Tan- 
kov.

Dinamo din Capitală

DIVIZIEI A DE POLO
VOINȚA CLUJ-NAPOCA,
STEAUA — VAGONUL ARAD 
și C.S.U.T.M.U.C.B. — CRI- 
ȘUL ORADEA, In această or
dine. Pînă la startul ofi
cial al noii ediții a campiona
tului, echipele mai aveau 
de îndeplinit o prevedere re
gulamentară, trecerea nor
melor de control, „examen" 
dat ieri, în două ..serii", tot 
în bazinul Dinamo, de compo- 
nenții loturilor cu care ce 
opt divizionare ale primei 
grupe valorice încep îrțțrece- 
rea.

Cu speranța, îndreptățită, a 
unor partide de cît mai mare 
atractivitate. cu reale vir
tuți tehnice și spectaculare, să 
urăm competitoarelor SUC
CES !

ÎNTRECERI AERONAUTICE
PLANORISM • Incepînd de 

astăzi, timp de zece zile, la 
Deva se va desfășura primul 
concurs republican de acroba
ție pentru aparatele fără mo
tor, întrecerea conținînd pro
grame de exerciții impuse și 
liber alese, conform reglemen
tărilor F.A.I.

PARAȘUTISM • în această 
săptămînă se dispută la Cluj- 
Napoca întrecerile individuale 
pentru „Cupa României", Iar 
incepînd de luni 12 septembrie, 
pînă sîmbătă 17 septembrie, se 
vor disputa Campionatele Na
ționale, individual și pe echipe, 
cu probe de aterizare la punct 
fix și de acrobație aeriană.

DELTAPLANISM • Edi
ția din acest an a Campiona
tului Național se va desfășura 
în zona montană a Vîrfului 
Postăvarul, începînd cu data 
de 20 septembrie.

A
Y
Y
Y

însemnări la o frumoasă

RUGBYUL ROMÂNE
MEREU TÎNÂR, MEREU
Familia sportului cu ba

lonul oval trăiește, in aceste 
zile, im moment cu o mare 
încărcătură emoțională. 11 
prilejuiește împlinirea a trei 
sferturi de veac, de cînd s-a 
jucat pentru prima oară 
rugby în Romănia. Datele de 
arhivă atestă că la S septem
brie 1913, pe terenul de pe 
„Federație" (actualul stadion 
al Tineretului din București) 
și-au făcut apariția — in 
mijlocul unui interes puțin 
obișnuit — primele formații, 
T.C.R. și Sporting Club... În
cepea un drum lung pentru a- 
cest sport al bărbăției și cu
rajului, al tenacității și co
rectitudinii, al fair-playului, 
cum e cunoscut îndeobște rug
byul pretutindeni în lume, 
cind e practicat în litera re
gulamentului.

Adevărata dezvoltare a 
rugbyului a devenit posibilă a- 
bia in anii socialismului, cind, 
aidoma tuturor ramurilor de 
sport, și acestuia i s-au creat 
condiții in cadrul unor clu
buri și asociații în unități de 
invățimint etc. Urmarea fi
rească a sprijinului per
manent de care s-a bucu
rat in acești ani rugbyul 
nostru a fost crearea unei ve
ritabile școli, în măsură 
să-și facă simțită activ pre
zența și în arena internațio
nală. Avem în vedere, in 
primul rînd, prestigioasele 
victorii pe care „tricolorii" 
le-au obținut în fața ce
lor mai bine cotați jucători 
de pe continent, cei ai Fran
ței, Scoției, Țării Galilor, 
scorurile strinse și chiar 
reușitele în confruntările

sportive *-  
rugbyului 
Minecii 
izvoarele 
oval) sau 
nente. 
românesc 
Campionat 
stituie și 
prestigiulu 
cerit, a 
dc-a lungi 
săi.

Sprijinit 
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pasul uri 
restrîns 
cîteva mii, 
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să nu fiin 
nare A, B 
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principalul 
al Români 
fășoară c 
formații d 
namo. Gri 
țării au < 
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Timișoara, 
mai recent

Da acea 
versare, 
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T- cel de-al doilea meci din Parcul Copilului. Selecționata 
R.S.S. Moldovenești — Selecțio
nata Sindicali 27—3 (14—0). după 
ur meci cu multe faze de mare 
di-amism și cu risipă de energie 
de ambele părți. Cu un pachet de înaintași superior în greutate, e- 
china oaspete a reușit să-și apro
prie victoria, prin eseurile înscrise de Bova, S. Kotolicenko, 
O sacii. Pațura, Astahov și Strak; 
ultimul a transformat și o l.p.

Pentru Selecționata Sindicală a 
marcat Hera, din l.p.

Arbitrul Viorel Popescu (ajutat 
la margine de aceiași tușieri ca si în meciul precedent) a condus fără greșeală formațiile :

R S.S. MOLDOVENEASCA : As
tahov — Bova, Pațura, Sakow- 
Skl S. Kotolicenko — V. Koto
licenko, Osacii — Bondarenko, Saniega, Strak — Știrbu. Ivanus- 
k’n — Benkovschi, Retluschi, 
Learin.

Sîmbătă, pe Stadionul Tinere
tului IV. meciul pentru locurile 7—8 Minior Pernik — Selecțio
nata RD Germane (ora 9). cel 
pentru locurile 5—6. Selecționata 
de tineret — Selecționata de juniori (ora 10.30). Apoi, după-a- 
miază. pe stadionul din Parcul 
Coralului, de la o.ra 16. partida de old-boys Steaua 4- Dinamo — 
Grivit- Roșie, iar de Ia ora 17.30. 
meciul dintre Selecționata sindi
cală și Ogniwo Sopot (locurile 
3—4).

Finala turneului are loc dumi- 
ni’ă, pe „Ghencea", între echi
pele Steaua și Sel. R.S.S, Moldo
venești, de Ia ora 10. In deschi
dere (ora S) un mec! de rugby ta 
8 din Campionatul municipal re
zervat copiilor.
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TURNEU AMICAL INTERNAȚION
După cum am anunțat, Slavia 

Sofia, campioana Bulgariei la ho
chei pe gheață, a făcut un turneu 
în țara noastră, jucînd. la Miercu
rea CIuc șl Gheorgheni. în evident 
progres și avînd în componentă 
7 jucători din reprezentativa tă
rii. Slavia a oferit un bun prilej 
de verificare a unor formații de club din Divizia A. ta compania Vaier

ADMINISTRAȚIA DE STAT 1010 PPOVOSf
• ASTAZI este ULTIMA ZI pen

tru procurarea biletelor de parti- ci/p<are la atractiva TRAGERE 
„MULTIPLA**  PRONOEXPRES O- 
LIM PIC de duminică. 11 septem
brie la oare se atribuie, sub formă 
de cîștieuri, autoturisme „Dacia 
1300“ excursii în R. S. Ceho
slovacă șl importante sume de 
bani de valori fixe și variabile. 
De reținut că la asemenea traeeri 
se poate cîștiga și cu 4 sa>u 5 nu
mere dim 12 extrase, datorită fap- 
tjulud că extragerile sînt „legate**  
eîie două.
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I Succesele echipelor noastre In prima manșă a cupelor continentale Mîine, o 
campionatul 
etapă 
(rescind
..miercure . . ___
a adus iubitorilor fotbalului 
din țara noastră atitea satis
facții.

întâmplător, performerele 
de la mijloc de săptămină. 
Steaua și Oțelul Galați, în
vingătoarele reputatelor Spar
ta Praga și, respectiv. Juven
tus Torino, vor sta față în față, 
aplaudate, la fluierul de în
cepere, de ..tribune", fără în
doială pline. Apoi după lo
vitura de începere, suporterii 
formației bucureștene vor 
dori, firește, victoria favori- 
ților lor și ai.„ hirtiet Prima 
șansă. firește, o are cam
pioana țării, care alcătuiește 
un ..11“ dotat cu mai multe 
valori individuale și cu o 
mai mare experiență competi
tion ală.

Tot în 
din Șos. 
alt meci 
Pune actualului 
mo (victorios 
la 
na lui Kuusysi Lahti), pe una 
din performerele startului 
de campionat. Și în această 
partidă, sansa intîi este de par
tea localnicilor ; iar .argu
mentele" în favoarea dina- 
moviștilor buaireșteni se nu
mesc, de ademenea. valoare 
șt maturitate.

nouă etapă 
Diviziei A. 

așteptat*  cv 
după 

europeană'

Provincia are și ea parte de 
dteva jocuri interesante. 
Ne referii®, in primul rind. la 
confruntarea din orașul de 
lingă Feleac, care va așeza 
față în față două formații etu- 
dențești : „U" Cluj-Napoca
șl Sportul Studențesc ; două 
echipe cu start Promițător in 
această ediție a campiona
tului, ambele dornice ca la 
«firșitul întrecerii, în pri
măvara Iui '89. 6ă încheie pe 
un loc cu drept de participare 
într-una din cupele europene.

învingătoare și ea în com
petițiile continentale, Victo
ria efectuează deplasarea la 
Tg. Mureș într-o bună stare 
de spirit. Ea va întîlni, însă. 
In A.S.A. o echipă în criză de 
puncte, decisă, deci, să-și 
joace șansa cu toată ambiția.

La “ 
meci 
mlnd 
F. C. Argeș, 
scor (5—0) in 
Cum, însă, în 
mației gazdă 
după primele 
nici o victorie, 
ților nu va fi 
Dimpotrivă...

La Moreni, Flacăra, oco
lită și ea pină acum de... suc
cese, întîlnește pe nou pro
movata F. C. Farul, al căre: 
start de campionat a fost de-a 
dreptul suiprinzător. în per
spectivă. decț, un joc sub sem
nul echilibrului. „unspreze- 
cele" fostului fundaș Ion 
Nunweiller trebuind să a- 
tace Poarta unei echipe al 
cărei antrenor este fostul 
înaintaș Emanoil Hașoti.

Sub semnul unei sensibi
le egalități în raportul de for
te ne apar și celelalte trei 
meciuri care ne-au mai ră
mas de comentat. Corvinul — 
F. C. Bihor, F. C. M. Brașov — 
S. C. Bacău și Universitatea. 
Craiova — Rapid. Trei jocuri, 
așadar, cu tot atitea echi
pe, F. C. M. Brașov, Rapid și 
Universitatea Craiova. în su
ferință. Acesta este mai ales 
cazul Universității Craiova 
(pe ultimul loc. cu zero punc
te), care, pentru prima oară, 
după foarte mult timp. iși 
cheamă suporterii pe „Cen
tralul oltean" la un derby al..; 
codașelor.

in 
O 

interes 
această 

care[un start 
I Startul cupelor europene a 

fost total favorabil echipelor 
noastre, care au înregistrat pa- 

Itru victorii, punctajul maxim și 
un golaveraj remarcabil: 11—1. 
Este cel mai bun bilanț par
țial al ambasadoarelor fotba- 

Ilulul nostru în importantele 
întreceri continentale de club. 
Miercuri seara, la Galați, cînd 

Ise știau cele patru rezultate ale 
echipelor românești, președin
tele Iul Juventus, Gianpicro 

IBoniperti, declara : „Iată o 
confirmare a ascensiunii fot
balului românesc pe planul cu
pelor continentale, o ascensiu- 

Ine care a început mai de mult, 
atingînd un moment de vîrf 
prin trofeul cucerit de Steaua 

Iîn 1986. Acum, grupul clubu
rilor românești realizează cel 
mai productiv start din între- 

Igul grup dc federații europe
ne reprezentate în cele trei în
treceri. Sincerele mele felici
tări !“ Venită din partea unei 

1 personalități de recunoscută
competență fotbalistică, această 
declarație subliniază si ea re- 

Imarcabila „plecare din bloc- 
starturi" a celor patru concu
rente ale noastre.

! Desigur, în fruntea perfor
manțelor se plasează victoria 
categorică de la Praga. Acest

15—1 din fața Spartei, realizat 
de campioana noastră, repre
zintă unul dintre cele mai va- 
loroase rezultate din istoria 

I prezențelor internaționale ale 
1 fotbalului nostru. Pentru că a 

fost repurtat în deplasare și 
în fața uneia dintre cele mai 
puternice echipe ale fotbalului

Imarcabi 
starturi' ronto ol

! Desigur,
mantelor
fii rî r a

imbiția 
toa- 

a c-

UNELE ȘCOLI Șl LICEE
')

ic ; be- 
i, unul 

volei, 
apa de 
aseme- 
îi pu- 
Senti- 

Lj.m cli- 
de

■
ffu de 
ktă pu
ke mai 

a fost 
pe apă, 
kevi, și 
ic. ba- 

decît

Crîngași. Un singur teren de 
handbal, dar de dimensiuni 
reduse, ar fi ceea ce vrea să 
se cheme bază sportivă, și de 
ce nu, la urma-urmei 1 I Nu, 
zicem noi, pentru că suprafața 
de joc este foarte deteriorată, 
drept pentru care nici urmă de 
marcaj și pentru că, asta ne-a 
durut, lîngă una din porți ză
rim un maldăr de moloz.

La Școala nr. 156, din car
tierul Militari, patru terenuri 
de baschet, semn al dragostei 
pentru acest sport. Tocmai de 
aceea nu înțelegem cum se ex
plică faptul că cercurile meta
lice nu au plase, un panou 
n-are nici cerc metalic, iar cel 
mai bun teren de baschet are 
panourile complet deteriorate. 
Ultimul punct al raidului nos
tru, Liceul „Tudor Viadiniires-

PLIN DE PROMISIUNI
cehoslovac din ultimii ani. 
Sparta Praga este caracteriza
tă, în foarte multe dintre co
mentariile ce i s-au dedicat 
după cele două (consecutive) 
succese din campionat, ca un 
„unsprezece" asemănător valo
ric celebrei formații Dubla 
Praga, din anii ’60, cu Alaso- 
pust și întreg grupul de inter
naționali ce aveau să ducă re
prezentativa tării pină în finala 
C.M. din 1962. Actuala concen
trare de internaționali a fost 
întrecută de o manieră cate
gorică, fără drept de apel, de 
campioana noastră, făcind pe 
toți comentatorii agențiilor de 
presă sâ aprecieze rezultatul d" 
la Praga drept performanța nr. 
1 a etapei inaugurale. Pornită 
atit de sigură pe ea în noua 
ediție, deținătoarea titlului na
țional are toate argumentele 
de a relua frumoasele sale tra
see europene din ultimii ani.

O plecare excelentă a avut 
și Dinamo București Se știa 
— chiar din precedentele în
treceri cu Kuusysi Lahti 
formațiilor noastre

mari de intrare în turul al doi
lea. Șanse pe care ie deține 
în mod considerabil și Victo
ria, care, in meciul-retur cu 
Sliema Wanderers, pleacă de 
la 2—0. Bucureștenii au știut 
să joace cu precizie în partida- 
tur, nelăsînd nici un moment 
adversarului posibilitatea unei 
amenințări a... tabelei de mar
caj. Oțelul Galați, autoarea li
nei răsunătoare victorii în fața 

. —1 „colecțio-
le performanțe continen- 
și intercontinentale de 

ea, se îrt- 
a pe „Sta- 
octombrie.

■la în 
>ătut și 
eculcc" 

nici 
-foarte, 
delăsă- 
oaschet 
(unul), 
rămezi 
să fie 

nutate, 
theamă 
arituri.

spre 
oprim 
piața

HEI
[active, llbrate.. 
folia
1. 1—F (2-2. 

(1—1, 
(2-1,

coresp

ale 
cit de 

incomode au devenit partidele 
cu echipele din nordul Euro
pei, care iși spun tot mai răs
picat cuvîntul în competițiile 
Internaționale clasice. Și par
tida de miercuri a confirmat 
ascensiunea de ordin tehnieo- 
tactic a finlandezilor. Forma
ția dinamovistă a știut însă să 
treacă peste toate dificultățile, 
inclusiv peste acel moment al 
ratării loviturii de pedeapsă, 
si să se desprindă la o dife
rență care îi asigură șanse

celui mai important 
nar- d< 
tale 
club, Juventus, va avi 
țelege. o misiune <r< 
d:o Comunale", la 5 
Dar ceea ce a arătat brava 
formație gălățeană în partida 
de miercuri reprezintă un „a- 
conto- si pentru partida-retur, 
ce va fi angajată de pe po
ziția echipei învingătoare.

Pentru toate cele patru re
prezentante ale fotbalului nos
tru. întîlnirile-retur trebuie să 
reprezinte o confirmare a ex- 
celentulm start. Și, mai de
parte, pentru realizarea nneî 
ediții cu performanțe-record în 
cupele europene !

Eftimie IONESCU

să-și

DIN CAPITALA
cu" din același cartier, care am 
înțeles, împarte gospodărirea 
bazei sportive cu Școala pro. 
fesională nr. 22. O bază foarte 
frumoasă, cu terenuri de bas
chet ale căror panouri sînt 
proaspăt vopsite, cu marcaje 
foarte dare, cu piste de sprint 
precis delimitate (pentru 50 și 
60 m), cu o bună întreținere 
a suprafețelor bituminizate. 
Asa da !

Și, in fond, de ce să nu spe
răm că. peste o săptămină, vom 

fi obligați să recunoaștem că, 
la toate bazele sportive șco
lare, vizitate sau nu, funcționa
litatea lor este—trebuie să fie! 

— un fapt nu numai real, ci și 
firesc, cit mai firesc cu pu. 
tință? ! Pentru că sport în
seamnă nu numai pasiune, ci si 
baze sportive bine gospodărite.

ECHIPA STEAUA - CAMPIOANA Șl EA SABIE
(Urmare din vaa 1)

ua, 4—2 UCB, 6—4 Steaua, 8—6 
UCB). La această ...egalitate 
a „contribuit" și Vilmoș Szabo 
(una din piesele grele ale e- 
chipei militare), care nu a în
cheiat victorios declt un sin
gur asalt. Nu trebuie omisă 
insă nici omogenitatea forma
ției UCB, fiecare din cei pa
tru — Ioan Pop, Emil Oancea, 
Emilian Nuță și Cornel Marin 
— punctînd de cîte două ori.

Și a doua semifinală a fost 
la fel de disputată, dar de un 
nivel tehnic mult mai 
zut. Montorul Slobozia 
tigîndu-și dreptul de a 
finala în dauna Centrului 
tineret Tractorul Brașov, 
o eliminase, în primul tur, 
Dinamo, una dintre 
rite.

scă- 
cîș- 
juca 

de 
care 

pe 
una dintre favo- 

(Montorul Slobozia s-a

ÎAlA
ea, că 1 limi- 
fletine- 
PORT, bptem-

de Divizia A. Numerele extrase vor fi reluate pe programul I, la 
ora 22,30. după emisiunea „Panoramic sportiv", o dată cu rezul
tatele Concursului Pronosport din 
aceeași zi, precum si luni. 12 sep
tembrie. la ora 8.55.

Capitalâ. pe terenul 
Ștefan cel Mare, un 
atractiv, care va o- 

lider. Dina- 
și el. miercuri, 

scor concludent. în dau-

Scornicești, un alt 
atractiv, F. C. Olt pri- 
replica unei echipe, 

învingătoare la 
etapa trecută, 

dreptul for- 
nu figurează, 

trei runde, 
sarcina oasPe- 

una ușoară.

Competiția speranțelor

ȘAPTE PARTIDE (din nouă) CU PENALTY-uri 1

Prono- 
:că va i sala

nr. 2 
specie 
re vor 
rogra- 
kisiilor fotbal

• CÂȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 7 SEP
TEMBRIE 1988. Cat. 1 (13 rezul
tate) : 11 variante 100% a 6.787 
lei și 85 variante 25% a 1.697 lei ; 
cat. 2 (12 rezultate) : 95 variante 
100% a 725 lei și 1.432 variante 
25% a 181 Ici ; cat. 3 (11 rezul
tate) : 696 variante 100% a 161 lei 
șl 10.829 variante 25% a 40 lei.

calificat în 
nePrezentarea 
forul Brașov, cu două indispo
nibilități).

Finala ultimei etape a Di
viziei A a fost o simplă forma
litate pentru Steaua, care a 
cîștigat fără drept de apel 
9—3 (au punctat Marii j Flo- 
rea 3 v. Vilmoș Szabo și Cos- 
tache cîte 2 v, Gabriel Atudo- 
rei și 
cîte 1 v) 
Slobozia.
— Utilaj

în continuare, vă prezentăm 
rezultatele ultimei etape și 
clasamentul final al 
ziei A : 1. Steaua (9—0 
Satu Mare, 8—8, 66—57 
Utilaj Chimic Buc,, 
Montorul Slobozia) 
pioană națională, 2. 
Slobozia (9—0 cu 
Brașov, 8—8, 66—59 
Tr. Brașov). 3. Utilaj Chimic 
București (9—2 cu C.S.M. Uni
rea Iași, 9—1 cu C.T. Tr. Bra
șov), 4. C.T. Tr. Brașov (8—8, 
66—65 t.d. cu Dinamo), 5. Di
namo (9—2 cu C.S.M. Unirea 
Iași), 6. C.S.M. Unirea Iași, 7. 
C.S. Satu Mare (9—0 cu Trac
torul Brașov). 8. Tractorul Bra
șov.

Au retrogradat din Divizia A 
Victoria FIUT Cărei și CTA 
Steaua.

Astăzi și mîine, de la ora 9, 
sînt Programate întrecerile 
ultimei arme — spada mascu
lină.

semifinală prin 
formației Trac-

Alexandru Chiculiță 
meciul cu Montorul 
Pe locul al treilea 

Chimic București.

9 •

Cînd s-a adoptat noua moda 
litate de punctare a rezulta
telor în campionatul speranțe
lor s-a avut în vedere îndeo
sebi accentuarea jocului ofen
siv, mărirea numărului de go
luri, evitarea rezultatelor seci, 
de egalitate, realizate în urma 
unor cantonări în preajma ca
reului propriu, a antijocului. 
Bun. Numai că, iată, după 
disputarea a trei etape, 11 din
tre cele 27 de meciuri s-au în
cheiat la egalitate, după care 
a trebuii să se recurgă la „e- 
pilogul" loviturilor jde la 11 m. 
Etapa a 
recordmană ! 
ța, nu mai 
meciuri din 
la egalitate i 
te. urmind 
penalty-urile
Pină la urmă, în patru situa
ții au cîștigat gazdele (Galați, 
București — Victoria. Constan
ța și Pitești), în alte trei punc
tul pus în joc revenind oaspe
ților (Dinamo la Oradea, „U~ 
Cluj-Napoca la București în 
meciul cu Rapid și F. C. Olt 
Ia Sibiu).

Ce se poate observa după 
punctajul în noua formulă a 
întrecerii ? In primul rînd o 
mare... densitate de echipe pe 
o „distanță" extrem de mică 
de puncte. In vechea formulă, 
cu trei puncte de meci cîști
gat și unul pentru egalitate, 
s-ar fi produs o oarecare de
partajare. Așa însă, între lider 
— Dinamo — si echipa de pe 
locul 9 — F. C. Farul — e- 
xistă o diferență doar de două 
puncte. Astfel stind lucrurile, 
sigur că întrecerea, devine mult

treia a fost chiar... 
în această privin- 
puțin de ȘAPTE 
nouă încheindu-se 
după 90 de minu- 
să fie execut ite 

de departajare.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 3 t 1 0 t-3 s
2. F. C. Argeș 3 2 1 0 6-4 5
3. F. C. Bihor 3 ! 1 0 5-2 4
4. Sportul Stud. 3 2 0 1 4-2 4
5. A.S.A. Tg. Mureș 3 2 0 1 7-6 4
6. F.C.M. Brașov 3 12 0 0-4 3
7. Victoria 3 1 1 1 6-4 3
8. Oțelul 3 1 1 1 5-4 3
9. F. c. Farul 3 1 î 1 6-7 3

10. Steaua 3 1 2 0 4-2 2
11. Univ. Craiova 3 1 1 1 6-6 2
12. „U“ Cluj-Napoca 3 0 2 1 34 2
13. Corvinul 3 0 2 1 3-5 1
14. r. c. oit 3 0 1 2 2-7 1
15. Rapid 3 0 2 1 2-3 0
16. Inter , 3 0 2 1 4-6 0
17. Flacăra 3 0 1 2 2-6 0
18. S. C. Bacău 3 0 1 2 2-7 0

echipele care au• Reamintim, 
cîștigat după loviturile de la 11 
m primesc un punct în clasa
ment, iar cele învinse nici unul.

« ■ —I. II I
mai echilibrată și mult mai pa
sionantă. Și, intr-adevăr, invi
tă la joc ofensiv, din moment 
ce Steaua — de exemplu —, 
deși neînvinsă după aceste pri
me’ trei etape, (pierzînd însă 
de două ori la 11 m). se află 
tocmai pe locul 10 !

Cit privește evoluția echipe
lor în aces1 debut de campio
nat, să evidențiem startul bun 
al lui Dinamo (cu juniorii 
campioni din vară ai lui Con
stantin Frățilă) și F. C. Ar
geș, două dintre cluburile cu 
pepiniere care dau mereu 
„roadele- necesare primelor 
garnituri. Promițătoare, de a- 
semenea comportarea formați
ilor F. C. Bihor, Sportul Stu
dențesc și A.S.A. Tg. Mureș, 
la polul opus situîndu-se for
mațiile fără nici un punct. 
(L. D.)

DIN DOSARELE
COMISIEI

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI B
Divi- 

cu C.S. 
t.d. cu 

9—3 cu
- cam- 

Montorul 
Tractorul 
cu C. T.

SERIA I : Poiana Cîmpina 
C.S.M. ‘ ----- “
rești), 
tehnica Iași :
Mare),
Delta Dinamo 
ma (Bistrița),
Brăila — Șiretul Pașcani : D. Pura 
(Dej), Aripile Bacău — A.S.A. 
Explorări Cîmpulung : A. Nicn- 
lescu (Pitești), Unirea Focșani — 
Prahova C.S.U. Ploiești : R. Mu- 
șat (București), Metalul Plopeni 
— Gloria Buzău : E. Oțelea (Bra
șov), FEPA *74  Bîrlad 
Botoșani : C. Bîtlan 
Steaua
Neamț. : Al. Rolea (București).

SERIA A Il-a : Metalul Man
galia — Electromureș Tg. Mureș: 
N. Badea (Videle), Electroputere 
Craiova ” ' '
Cagula 
iești —■ 
Nicoară 
șov — __  ____ .Pantelimonescu (Boldești), Mine
rul. Motru — Metalul Mija : I. Fe- 
renezi (Timișoara), Dunărea Că
lărași — Jiul Petroșani : N. Bi- 
țin (Salonta). F.C.M. Caracal —

Suceava: P. Iliescu (Bucu- 
Petrolul Ploiești — Poli- 

L. Gyure (Satu 
Pașcani — F.C.M. 
Tulcea : A. Gra- 
F.C.M. Progresul

C.F.R.

: C.
Mizil

C. S.
(Craiova), 

Ceahlăul P.

— Tractorul Brașov : I. 
(Baia Mare), Dacia Pi- 
Metalurgistul Slatina : R. 

(Tulcea), I.C.I.M. Bra- 
Gaz Metan Mediaș : S.

C. S. Tirgoviște : I. Ghergheli 
(Baia Mare), Chimia Rm. Vîleea 
— Sportul „30 Decembrie" : I. 
Roșu (Tg. Neamț), Pandurii Tg. 
Jiu — A. S. Drobeta Tr. Seve
rin : T. Chelu (Giurgiu).

SERIA A Ill-a : U. T. Arad — 
F. C. Maramureș Baia Mare : 
I. Gheorghe (Brăila), Metalul 
Bocșa — Drcia Mecanica Orăș- 
tie : C. Olteanu (Drobeta Tr. Se
verin). C.S.M. Reșița 
Bistrița : D. 
rești) — de
Alba Iulia — Gloria Reșița : Gh. 
Popescu (Slatina), Minerul Cav- 
nic — A.S.A. Progresul Timișoa
ra : C. Andrei (București), Chi
mica Tîrnăveni — Olimpia Satu 
Mare : I. Moise (Buzău), Avin- 
tul Reghin — A. S. Pnroșcni Vul
can : C. Druiă (Tg. Jiu), C.F.R. 
Timisoara — Armătura Zalău : 
M. Lică (București) — de la ora 
15. Politehnica Timișoara — Strun
gul Arad : G. Vișinescu (Bucu
rești).Meciurile, cu excepția jocuri
lor C.S.M. Reșița — Gloria Bis
trița și C.F.R. — Armătura, vor 
începe la ora 11.

Gloria 
Avrigeanu (Bucu- 
la ora 15, Unirea

DE DISCIPLINA
• Pe drept (cum a apreciat arbitrul meciului Rova Roșiori — 

Metalul București) sau pe nedrept (cum a socotit Glurcă, portarul 
echipei bucureștene). fapt este că împotriva echipei oaspete au fost dictate In acel meci n.u mal 
puțin de trei lovituri de la 11 m. 
Evident, trei lovituri de pedeapsă constituie o grea încercare pen- - 
tru un portar, cînd acesta nu se 
numește.. Ducadam și. în special atund etnd înaintașul ad
vers xecută fenta în mod nere
gulamentar. înșelînd astfel portarul șl trimițînd mingea în plasă. 
Giurcă șl-a ieșit din fire, lucru ce l-a condus la o atitudine 
necuviincioasă fată de arbitrul 
jocului șl Ia... două etape de sus
pendare. Cealaltă față a lucrurilor va fi analizată de Colegiul 
central al arbitrilor. în orice caz, nu fotbalistul este cel în măsură să 
se pronunțe, șl încă așa cum a 
făcut-o Giurcă.• Nu mal departe declt în luna mal, anul acesta. Nlculale Crls- 
tiar (Mecanica Vaslui) a comis 
o abatere, pentru care a fost pedepsit de Comisia de disciplină. 
Dar iată că. nici patru luni (din
tre care aproape trei luni de... vacanță!) n-au trecut și acest ju
cător recidivează, de data aceasta tovlndu-șl un adversar de la Inter Vaslui, căzut la pămînt. O 
faptă reorobabflă. care n-are nici o legătură cu lupta sportivă. Ii 
vor aduce aminte acest lucru lur 
Niculae Cristian — poate — cele 7 'șapte) etape de suspendare no 
care va trebui să le efectueze.
• Dar să vedem ce se întîmplășl in campionatul de tlneret-spe- ranțe. La Brașov, in meciul cu 

F C.M., Dorobantu (Farul Con
stanța) s-a ...supărat pe arbitru și. după ce a protestat la o decizie 
a acestuia văzînd. deci, cartonașul galben, a trecut șl la injurii, ceea ce 1-a atras eliminarea din 
joc și apoi... trei etape de suspendare. Numai trei, fiindcă se aria 
la prima abatere. Depinde și de 
conducerea echipei Farul, de: an- trenorl. ca această primă abatere să ele și ultima. Cu °_5anctlune 
șl mai aspră s-a ales Radu unt ria (Inter Sibiu), care In.meciul de la Craiova, cu Universitatea, a 
bruscat arbitrul: 5 etape de sus- 
pendare- Jock BERARIU



Azi și miine. in Sala Dinamo din Capitală
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INTERNAȚIONALELE * DE JUDO (tineret) 

ALE ROMÂNIEI
A XlX-a ediție a Campionatelor Internaționale de judo 

(tineret) ale României — ale 
eărei întreceri vor avea loc 
azi și miine, în Sala Dinamo 
din Capitală — reunește concu- 
renți din Belgia, Cehoslovacia, 
Franța, R. D. Germană, Spa
nia și, firește. România. Com
petiția este așteptată cu deo
sebit interes, deoarece mulți 
dintre sportivii prezenți la 
..Internaționalele* țării noastre 
îți vor încerca șansele la Cam
pionatele Europene de tineret 
(Viena. 24—27 noiembrie). Re
amintim că anul trecut spor
tivii români au cucerit meda
lia de aur și titlul continental 
la categoria' superușoară (Dra- 
goș Bolbose) și două medalii 
de bronz (Florin Lascău, la 
.semimijlocie* și Nicolae Iosif, 
la „mijlocie").

La fiecare categorie de greu
tate antrenorii Constantin Nî- 
culae, loan Petrof, Sorin Ar- 
joca și Nicolae Marinescu vor 
alinia mai mulți concurenți, 
cele mai mari sanse de suc
ces avîndu-le Mihaî Pîrjol și 
Adrian Hirțe (cat. superușoară), 
Zoltan Teszarî și Stelian Pâ- 

(semiușoară), Nicolae 
Sergiu Mudura și A-

traseu 
Mihu,

drian Szekelj (ușoară). Florin 
Lascău șl Vasile Munteanu 
(semimijlocie). Ion Simion, A- 
drian Croitoru și Teodor Fop 
(mijlocie), Ștefan Crîstescu, 
Ion Pop șl Radu Ivan (semi
grea), Petru Opriș și Simion 
Popcscu (grea).

Din lotul belgian rețin aten
ția Pascal Breyer (semiușoară), 
Gaetan Dartevelle (ușoară) și 
Franțois Latour (semigrea). 
Francezii își pun speranțe in 
Thiery Sarrazin (superușoară), 
Patrick Rosso (semiusoarâ). 
Karl Spinosa și Thiery Miller 
(ușoară). Le Goux Pascal (mij
locie), Eric Faroux (semigrea) 
și în David Danlkt (grea).

Pe cele două tatami din Sala 
Dinamo vor concura azi. de la 
ora 9,30, sportivii de la cate
goriile mici (superușoară, se
miușoară, ușoară și semimijlo
cie), dimineață fiind progra
mate întrecerile eliminatorii, 
iar după-amiază, de la ora 16, 
urmînd să se desfășoare reca
lificările, semifinalele și finale
le. La ora 1530 va avea loc fes
tivitatea de deschidere. Miine, 
după același program, se vor 
derula întrecerile la categoriile 
mari (mijlocie, semigrea și 
grea).

NOI RECORDURI MONDIALE LA ATLETISM BREVIAR OLIMPIC

Pe Stadionul „23 August"

DINAMOVIADA DE ATLETISM A JUNIORILOR
Astăzi, de la ora 15 și m’i- 

ne. de la ora 16, pe Stadionul 
„23 August* din Capitală are 
loc un important concurs de 
atletism : Dinamoviada inter
națională pentru juniori, 
întreceri vor lua parte 
neri sportivi, de certă 
spectivă, 
burile 
Levski 
Ruda Hvezda 
Dynamo (R.
Huci (R. P. Mongolă). Gwar- 
dia (Polonia). Ujpesti Dozsa 
(Ungaria), Dinamo (U.R.S.S.) 
și Dinamo București.

• Un grup de atleti români 
a luat parte recent la citeva 
concursuri în R- P- Chineză. 
Astfel, in concursul de ia 
Tian Jin, Meriela Ilcu a cîș-

La 
ti- 

per- 
eni- 

(Angola) 
(Bulgaria). 

(Cehoslovacia), 
D. Germană),

lua 
de 

reprezentînd 
Dinamo 
SPartak

tigat săritura în lungime, 
cu 6,81 m, Valentin Coroja a 
învins pe 1500 m, cu 3:46,82 
iar Mugur Mateescu a fost al 
doilea la 400 mg. cu 51,71 ; tot 
la Tian Jin, Ilcu a obținut 
două victorii la 100 m — 11,68 
și lungime — 6,91 m, Coroja a 
fost al cincilea la 800 ni — 
1:52,77, iar Mateescu al doilea 
la 400 mg — 51,77.
• Un remarcabil succes 

au înregistrat atletele din re
prezentativa de iuaioare a 
României (154 p). care. în 
tr-un meci la Krakowia. au 
întrecut echipele Polonia 
A (110 p) și Polonia B (52 p). 
In această întilmre, asupra 
căreia vom reveni, junioarele 
române au obținut victoria în 
14 probe, din 16 desfășurate.

în campionatele naționale de șah

GABRIELA STANCIU Șl ADRIAN NEGULESCU

MADRID. 9 (Agcrpres). în 
cadrul concursului imema- 
țional desfășurat la Sala
manca (Spania), aiieizl cu
banez Javier Sotomayor a sta
bilit un nou record mondial in 
proba de săritură în înălțime, 
cu performanța de 2.13 m. Ve
chilii record era de 2.42 m și 
aparținea, din anul 1337 sue
dezului Patrick Sjoberg.

Alte rezultate : masculin, 
săritura in lungime : Antonio 
Corgos (Spania) 3.16 m : 100 
m : Leandro Penalver (Cuba) 
1035 ; 110 m garduri : Renal-

do Nehemiah (S.U.A.) 13.02;
triplusalt : Serge Helaa
(Franța) 17,01 m : 400 m : Ro
berto Hernandez (Cuoa) 45,19 ; 
feminin. 400 m ; Aha Quirot 
(Cuba) 58,10 .

BERLIN, 9 (Agcrpres). Cu 
prilejul concursului de atle
tism desfășurat vineri la Pots
dam, sportiva Petra Felke 
(R. D. Germană) a stabilit un 
nou record mondial în proba 
de aruncare a suliței, cu rezul
tatul de 80 m. Vechiul record 
era de 78,90 m și aparținea a- 
celeiași atlete.

DE TENIS PENTRU COPII DIN BULGARIA

IN CADRUL PREGĂTIRILOR 
pentru turneul olimpic, selecțio
nata masculină de handbal a 
Iugoslaviei a susținut, la Sabac, 
un meci de verificâre în com
pania formației locale Metal o- plastika. Selecționabllii au obți
nut victoria cu scorul de 22—18 
(11-10).LA FUKUOKA (Japonia) s-a 
disputat oel dc-al doilea meci a- 
mical de volei dintre selec‘,!ona- 
tele olimpice masculine ale Ja
poniei șl U.R.S.S. Voleibaliștii 
sovietici au terminat din nou în
vingători cu scorul de 3—0 (15—7, 
15—10, 15—8). In primul joc, des
fășurat cu o zi în urmă la Ube, 
echipa U.R.S.S. cîștigase tot 
CU 3—0.

La TOKIO, în meci de pregă
tire. echipa olimpică de fotbal 
a Argentinei a întrecut repre
zentativa Japoniei cu 1—0 (1—0). 
Unicul gol al partidei a fost în
scris de Alfaro Romero.

SE MENȚIN
La Predeal, în runda a 4-a a 

Campionatului National fe
minin de șah. lidera clasa
mentului, Gabriela Stanciu, 
a cîștigat la Ligia Jicman. 
Eugenia Ghindă a învins-o pe 
Emilia Chiș, iar Mădălina 
Stroe, cu piesele negre, a ob
ținut victoria în partida cu 
Viorica Ursuleae Alte re
zultate : Ioniță — Radu 1—0 ; 
Kozma — Baumstark remiză : 
Duminică — Bădulescu 1—0 ; 
Stanca — Mureșan remiză. In

ÎN FRUNTE
Gabriela

*//

clasament conduce 
Stanciu cu 3,5 p.

In campionatul 
Ștefanov a câștigat 
le negre la Biriescu. 
Stanciu a pierdut la Foișor. 
Partidele Negulescu — Pav
lov, Dumitrache — Stoica, 
Ghindă — Mărășescu și Ma
rin — Armaș s-au încheiat re
miză. Lider al clasamentu
lui se menține Adrian Negu- 
lescu, care a acumulat 3 p.

mascul-n, 
cu piese- 

iar

§ • O CURSA DE 100 m deosebită a fost
tș cea de la selecția atleților americani, la 
§ Indianapolis, In cadrul căreia au fost Inre- 
§ gistrate următoarele rezultate: Lewis 8,78 
§ s, Mitchell 936, C. Smith 937. Robinson 
S 9,88, De -
§ McNeil
§ istoria
Sț obținut 
ă fi fost
S fi fost
5 m/s I...
6 ținută ;« ' __  *

Loach 93«. Marsh 934. King 9 
10,081 Deci, pentru prima oară 
atletismului, șapte alergători 
rezultate sub 10 secunde. Totul 
admirabil, dacă viteza viatului 
de cel mult 2 m/s șl nu de 5.20
Cursa respectivă rămîne a fi re- 

ținută ea atare, dar rezultatele el nu vor 
figura în nici un fel de bilanț! • SYLVIA 

Ș POLL, înotătoare din Costa Rica, este o 
Ș sportivă mare la propriu 0,93 m înălțime), 
Ș dar șl la figurat. La un recent concurs, 
& la Los Angeles, ea a cîștigat proba de 
5; 100 m liber cu timpul de 56.09. La 200 m 
§ spate a fost însă a doua, cu 2:18,33, după
5 americanca Llneham. cu 2:12,33 • PESTE
6 25 00# DE SPECTATORI au urmărit, la 
$ Brisbane, meciul de rugby între echipa 
S Australiei șl reprezentativa Noii Zeelande. 
§ campioana mondială. La capătul unei par-

tide de ridicat nivel tehnic, scorul a fost 
19—19 (10—6) • TINARUL HALTEROFIL
chinez Zhou Lunmei. în vîrstă de 15 ani, 

§ a realizat recent trei recorduri mondiale 
de juniori II In cadrul categoriei 67.5 kg : 
81 kg smuls, 103.5 kg la aruncat ș! 184,3 kg 
la total. Vechiul record, din 1987. aparținea. 

§ de asemenea, unui halterofil chinez. Sao 
§ Lijuan, cu 180 kg ■ VEST-GERMANUL 

Carto Thraenhardt, recordman mondial de 
sală la săritura în înălțime (2.42 m), a sti- 
ferit o operație de menise, dar se speră

in 
au 
ar 
ar

în urmă, in 
loc tradițio- 
tenis _Spc- 
rezervat co- 
ani. Sporti

vii români Cătălina Cristea, 
Aura Zirnoveanu, Elena Mau
rer, Alexandru Băncilă și Tra
ian Georgescu au avut compor
tări foarte bune, Cristea ciști- 
gînd toate cele trei concursuri 
ale turneului (Sofia, Ruse și 
Pazargic), iar Băncilă pe cel 
de la Ruse. Alături de cele 
patru locuri 1, au mai fost ob
ținute următoarele rezultate : 
trei locuri 2 (Zirnoveanu, la 
Sofia și Pazargic ; dublu Băn-

Cu puțin timp 
Bulgaria a avut 
naiul turneu de 
ranțelc Olimpice", 
piilor pînă la 14

TENIS
MEADOW

(Agcrpres).NEW YORK, 9
Proba do dublu mixt din cat
ârul turneului internațional de 
tenis de la Flushing Meadow 
a fost câștigată de Perechea 
Jana Novotna (Cehoslovacia) 
— Jum Pugh (S.U.A.), care a 
învins în finală cu 1—5. 6—3 
cuplul Elizabeth Smyle (Aus
tralia) — Patrick McEnroe 
(S.U.A.).

In sferturile de finală ale 
probei masculine. ceho
slovacul Ivan Lendl l-a elimi
nat cu 6—2, 6—2, G—0 pe De
rrick Rostagno (3.U.A.). iar 
americanul Andre Agassi a 
dispus cu 6—2. 7—6. 6—1 de 
coechipierul său Jimmy Co
nnors.

I(B1P\ (IBfl - (VIPIOTNÎ
MONDIALĂ LA D1SIBUL

ROMA, 9 (Agerpres). — 
Campionatul Mondial de ba
seball s-a încheiat, la Parma, 
cu victoria selecționatei Cu
bei, care a întrecut, în intil- 
nirea decisivă, cu 4—3 forma
ția S.U.A. Este pentru a 19-a 
oară când sportivii cubanezi 
cuceresc titlul suprem.

că el tși va relua activitatea, zilele urmă
toare • SPRINTERUL BRAZILIAN Robson 
Caetano Da Silva a realizat, la Ciudad de 
Mexico, o excelentă performanță In cursa 
de 200 m — 20,M s. Da Silva are 24 ani șl 
o statură Ideală pentru sprint: 187 nn, 50 
kilograme. Este Impresionant progresul a-

cestui alergător: 1983 — 21.4», 1M3 — 28.93. 
1984 — 20,71, 1985 — 23.44. IMS — 23.28,
1987 — 20,20 șl 1888 - M.84. Un poslb’i 
candidat pentru medalia olimpică de aur 
a cursei de 200 m ? • media ORARA 
generală a recentului Tur delist al Fran
ței a fost de 39.142 km.h. iar media dștlgă- 
torulul, Pedro Delgado, de 38388 km Ti. este 
considerată a fi record al cursei • APRO
PO DE marea BUCLA. De'.gado a înre
gistrat timpul de 84.27:53. Iar ultimul cla
sat a încheiat cursa la 3.28:41 (!T) de deți
nătorul tricoului galben • ȘI UN .RE
CORD» EGALAT: pentru a cincea oară, in 
Turul Franței, după reluarea sa în 1947, 
de-a lungul întrecerii nid un ciclist fran
cez r.-a fost purtător ai vreunul tricou gal
ben! • AVIND IN VEDERE exodul fotba
liștilor brazilieni In străinătate, președintele 
Confederației braziliene de fotbal. Nabl

cili — Georgescu la Sofia), și 
patru locuri 3 (Zirnoveanu la 
Șefia; Cristea — Zirnoveanu 
la Ruse și Pazargic; Georges
cu, în cuplu cu polonezul Szi- 
winski, la Ruse).

La întreceri au mai participat 
sportivi din Bulgaria, Ceho
slovacia, Grecia, Iugoslavia, 
Luxemburg și Polonia.

FINALA TURNEULUI interna
țional masculin de baschet de 
la Beijing se va disputa între 
echipele Spaniei și Braziliei. In 
semifinalele competiției, repre
zentativa Braziliei a întrecut cu 
135—120 (72—63) formația R. P.Chineze, iar echipa Spaniei a 
dispus cu 76—71 (35—46) de se
lecționata secundă a U.R.S.S.

©

COMPETIȚII, CAMPIONATE, ȘTIRI
IN ULTIMUL meci din prima 

etapă (tur) a Cupei U.E.F.A., e- 
chipa islandeză Akranes a ter
minat la egalitate cu 
Dozsa : 0—0.

DUPĂ ___ ____natul Poloniei conduc 
G.K.S.

Ujpesti

șase etape, in campio- _ echipele - 
____ Katowice și Ruch Chor- 
zow, cu cite 11 puncte. Rezul
tatele înregistrate în etapa a 
6-a : L.K.S. Lodz — Olimpia Poz
nan 2—1, G.K.S. Katowice — 
SI ask Wroclaw 2—0, Szombterki 
Bytom — Gomik Walbrzych 2—0. 
Wisla Cracovia — Pogon Szcze
cin 4—2, G.K.S. Jasztembe — 
Ruch Chorzow 0—3, Lech Poz
nan — Widzew Lodz 1—1, Stal 
Mielec — Legia Varșovia 1—2.

MECIURILE din etapa a 5-a a 
campionatului Olandei, desfășu
rate la sfirșltul săptămlnii tre
cute /Rezultate : P.S.V. Eindho
ven — Den Bosch 5—2. Twente 
Enschede — Ajax Amsterdam 
2—1. _ Zwolle 3—1, 
tuna Sittard 3—1 ;

Sparta Rotterdam — P.E.C. 
“ ‘ Maastricht — For- 

___ ______ F. C. Utrecht 
_ Feyenoord Rotterdam 3—L 
Roda Kerlcrade — Veendam 2—9, 
F. C. Groningen — Vol tndam 
4—». In clasament conduc F. C. 
Utrecht și Twente Enschede 
cu die 8 punde. urmate 
P.S.V. Eindhoven — 7 puncte 
joc mai puțin disputat).

IN PRLMA ZI a Turneului ternațional pentru juniori de la 
Varșovia, selecționata Poloniei a 
dispus cu 3—1 (3—9) de echipa 
K. D. Germane. Intr-un alt joc, 
reprezentativa Norvegiei a învins 
cu 2—8 0—8) formația Greciei.

LA MILL WALL (Anglia). tn 
med pentru preliminariile Cam
pionatului European feminin, se- 
leețkxtata Angtiri a terminat la

egalitate, 1—1 (1—1), cu echipa 
Finlandei.

real madrid n-a lăsat o im
presie deosebită în prima etapă 
a campionatului Spaniol. în me
ciul cu osasuna (2—2), desfășu
rat în fața a 90 000 de spectatori. 
Ea a fost condusă cu 2—9, după 
care, în min. 67, Bernd Schuster, 
acum la Real (după 8 ani la 
F. C. Barcelona), a redus din 
handicap. Cinci minute mai tîr- 
z!u. Angel Merino a egalat. Alt 
rezultat: Murcia — Malaga 1—0.

FEDERAȚIA chiliană a anun
țat că va introduce (in mod ex
perimental) controlul antidoping, 
atit la prima divizie, cit și la 
cea secundă, la ediția 1938—1389 
a campionatului național de fot
bal. Măsura a fost luată pentru 
a combate o eventuală prolife
rare a dopajului, întrunit s-a 
constatat că unii jucători folo
sesc substanțe stimulatoare in
terzise sportivilor (cafcină, efe- 
drină amfetamine).

PE SCURT • PE SCURT
de 

(un

in-

Abi Chedid. a declarat că toate transferă
rile de jucători brazilieni in străinătate, in 
principiu, au fost blocate. Dar, numai in 
principiu, căci in fapt— cluburile care do
resc să legitimeze fotbaliști brazilieni tre
buie să se angajeze că. la cererea Confe
derației. vor lăsa liberi, pentru pregătiri 
Si jocuri, pe unii sportivi selecționați pen
tru preliminariile C.M. ș! apoi pentru tur
neul final al C.M. din Italia • JAPONEZUL 
Daiehi Suzuki a realizat un excelent rezul
tat la IM m spate — 55,32. a treia perfor
manță mondială, la numai 1* sutimi de 
secundă de recordul lumii, al sovieticului 
Polianskl • CLASAMENTUL A.T.P. a fost 
inaugurat In august 1273. primul său lider 
fiind Ilie Năsiase, care s-a menținut pe 
primul loc de-a lungul a M de săptămlnL 
De atunci insă recordul s-a îmbunătățit, 
ce! actual fiind. In fapt, destul de vechi : 
15» de săptăminl (29 Suite 1974 — 10 august 
1977) al lui Jimmy Connors. Nu este ex
clus ea acest .record* să fie întrecut de 
Ivan Lendl, care are o performantă de 151 
săptăminl f» septembrie 1085 — 7 august 
19889. Lui Lendl ti mal lipsesc, deci, doar 
8 săotăm'M oentru a-1 eeala ne Connors I 
• In cadrul cupei mondiale fj.njAm 
de Înot de mare fond, a avut loc traver
sarea lacului Lăman. învingători — e"'”*- 
zul Newman 13.31:211 șl australianca Tav- 
lor-Smith (3.41:329. De subliniat faotul că. 
prin rezultatul său. sportiva de la Antipozi 
s-ar fi clasat a treia în întrecerea masculin» '

§
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ATLETISM • In cadrul con
cursului de probe combinate des
fășurat Ia Praga, Andre Preisslng 
(R. D. Germană) s-a situat pe 
primul loc la decatlon, cu un 
total de 7 853 puncte, urmat de 
coechipierul său Hans-Ulrich 
Rlecka 7 714 puncte și francezul 
Patrick cellens 7 500 puncte. La 
heptatlon a terminat învingătoa
re Birgit Gautsch (R. D. Ger
mană). cu 6 032 puncte, secun
dată de Liliane Menissier (Fran
ța) 5 360 puncte.

BASCHET • Meciurile dispu
tate în prima zi a turneului 
masculin de la Katowice s-au 
încheiat cu următoarele rezulta
te : Zaglebie Sosnowiec — Ba- 
nik Ostrava 88—76 (42—39), Bel- 
don Katowice ~ "
78—56 (37—30).

HOCHQ PE GHEAȚA 
primul meci al turneului 
Liubliana. echipa Dynamo 
wasser (R. D. Germană) a 
cut cu scorul de 7—0 (2—3, 1—3. 
4—0) formația Medvesceak Za
greb • La Praga, selecționata 
Cehoslovaciei a întrecut cu 10—1 
(3—0, 4—0, 3—1) echipa Suediei I 
• In campionatul unional Di
namo Moscova a învins cu 5—1 
(1—0, 3—0, 1—I) formația Dinamo 
Harkov, iar Sokol Kiev a între
cut cu 4—3 (0—0. 3—1, 1—1) for
mația Dinamo Minsk.

ȘAH • Partidele din prima 
rundă a turneului de la Tilburg 
(Olanda) : Hjartarson — Karpov, 
Tîmman — Short. Portisch — 
Hubner. Nikollel — Van der Wiel

A.D.W. Berlin

• In de la 
Wcis- 
între-

s-au încheiat remiză.
TENIS • Circuitul de turnee

din Polonia continuă cu Intre-
cerile concursului de la Sopot.
In turul al doilea, jucătorul ro
mân Mihai Vanță l-a eliminat cu 
3—8. 8—4, 6—2 pe Iugoslavul Po
pov ici. Alte rezultate: Garicio (Ar
gentina) — Dolgopolov (U.R.S.S.) 
8—3. 6—3 I Kosters (Olanda) — 
Diaz (Argentina) 6—4, 6—4 : Gav- 
rihidze (U.R.S.S.) — Kristiansen 
(Suedia) 7—3. 7—8.


