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„Cupa Dunării*4MOTOCICTIȘTII DE VITEZĂ 
ȘI-AII DESEMNAT LAUREAT» 
• Confirmări și surprize • O prezență inedită în pro
ba de ataș • Un premiu pentru organizatorii reșițeni

Turneul internațional de riitfbij de la București

_UN FBUMOS SUCCES

AL FORMAȚIEI STEAUA

Mari amatori ai ".portului cu 
motor, mii de reșițeni au venit 
duminică ' pe noul traseu din 
centrul municipiului lor pentru 
a asista la etapa finală (a 5-a) 
a Campionatelor Republicane de 

Campionii anului 1988 : Alexandru Molnar, 
Carmen Dumitrașcu, Petre Chiriță (rîndul din 
față), Doru Arșin, frații Atila și 
Toth, Dan Cojanu (rindul din

Foto : Petru FUCHS

motociclism viteză pe șosea. 
Programul ultimelor întreceri, 
desfășurate într-o excelentă or
ganizare, asigurată în amă
nunt de către C.S.M. Reșița și 
ceilalți factori cu atribuții, a 
avut mai multe puncte de a- 
tracție. deoarece protagoniștii

Concursul Republican pe echipe la lupte greco-romane

ÎN ETAPA A Vi a S AU ÎNREGISTRAT
REZULTATE

Duminică, in Capitală și în 
mai multe localități din țară 
au avut loc partidele din ca
drul etapei a VI-a a Concursu
lui Republican pe categorii de 
greutate și echipe la lupte 
greco-romane, în majoritatea 
cazurilor echipele favorite ob- 
ținind victorii școntate.

BUCUREȘTI. Reuniunea or
ganizată în sala de antrena
ment a clubului Dinamo a fost 
dominată, cum era și firesc, 
de echipa gazdă, multiplă 
campioană a tării. Deși antre
norul N. Martinescu n-a ali
niat (din diferite motive) cea 
mai bună garnitură, sportivii 
dinamoviști au cîștigat toate 
cele trei întîlniri susținute : 
10—0 cu Turbomecanica Bucu
rești, 9—1 cu Electrometalur- 
gistul Băiîești și 8—2 cu Pra
hova Ploiești. Dinamo a pre
zentat următoarea echipă, în 
ordinea categoriilor : I. Voicu, 
C. Chiriță, R. Strubert, P. 
Onciu, C. Coșovan, L Mavlea, 
L. Iacob, A. Bacanov, S. Iler- 
țea și A. Glonț.

Evoluînd la o categorie de 
greutate mult superioară oe- 
lei obișnuite (a luptat la 100 
kg), S. Herțea s-a accidentat, 
cedînd prin abandon în meciu
rile cu băileșteanul V. Fluie- 
nescu și ploieșteanul I. Stig- 
nei. Celălalt component al for
mației Dinamo care a pierdut 
un punct în fața unui adversar 
a fost A. Glonț, învins prit» 
tuș de N. Stoica (Ploiești), dar 
la categoria 130 kg (!). Deci, 
numai trei puncte pierdute 
dintr-o serie de 30 de meciuri 
susținute. Este, totuși, o frti 
moașă realizare.

Cealaltă echipă care s-a re
marcat în concursul de la Di
namo a fost Turbomecanica

unor clase se aflau despărțiți 
de mici diferențe în clasamen
tele generale și astfel campio
nii anului 1933 au fost cu
noscut! abia după ultima tură. 
Sufragiile publicului au fost 

întrunite de piloții 
celor mai puterni
ce mașini — 250
cmc, unde toate 
„calculele hirtiei** 
au fost date pes
te cap. în cele din 
urmă, mult rîvni- 
tul titlu a fost cu
cerit de tînărul 
reșițean Petre Chi- 
riță. Deși nu a 
cîștigat nici o e- 
tapă, noul cam
pion are meritul 
de a-și fi pregătit 
temeinic mașina 
pentru concurs si, 
făcînd o adevăra
tă cursă de regu
laritate, a acumu
lat puncte preți
oase în toate evo
luțiile. spre deo
sebire de princi
palii favoriți ai 
probei bucureștea- 
nul Tiberîu Tro- 
ia și mureșanul 
Peter Festo, fie
care la activ cu 
cite un abandon. 
Ultimul motoci-

Ferencz clist, lider pînă 
spate). duminică cu 3 

— Reșița puncte avans fată 
de Petre Chiriță, 

a fost urmărit de neșan
să și în cursa decisivă cînd, 
după numai cîteva ture, i s-au

Troian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. 2t3)

SCONTATE
Elevii lui Gh. Minea i-au în
vins pe cei din Băiîești cu sco
rul de 9—1, iar Pe cei de la 
Ploiești cu 7—3. Dintre com- 
ponenții echipei bucureștene 
s-a evidențiat ; C. Aldea, S 
Dincă, T. Bucevschi, C. Țintea 
și B. Mănăilă. Cea mai dispu
tată și echilibrată întîlnire a 
fost cea dintre Prahova și 
Băiîești. Electrometalurgistul 
luase un avantaj substanțial 
după primele cinci categorii 
(4—1) prin victoriile realizate 
de I. Păușescu, N. Burcheci, F. 
Diaconescu. I. Jivcu șl se pă
rea că nu mai poate scăpa vic
toria. Dar, în continuare, băi-

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. 2-3)

ecent, a avut loc, la Satu 
Mare, o nouă — șt reușită 
— acțiune inițiată de către 
Comisia centrală pentru e- 
ducațle fizică și sport fe

minin din cadrul C.N.E.F.S. Un
schimb de experiență — găzduit 
cu sensibilă ospitalitate de către 
întreprinderea de confecții „Mon
diala- din localitate — la care au 
luat parte, ea invitate, președinte 
ale comisiilor pentru activitatea 
de educație fizică și sport in rin
dul femeilor din județele țării.

Program încărcat, binevenit, 
deosebit de instructiv. Mai intil, 
a salutat pe oaspete inginera șefă 
Eva Nagy, care a făcut și o 
scurtă prezentare a întreprinderii 
..Mondiala", după care a vorbit 
celor prezente Lia Manollu, vice
președintă a C.N.E.F.S. Bun pri
lej de a consemna rezultatele ob
ținute pe linia atragerii femeilor, 
in număr cit mai mare, prin com
petiția sportivă națională Daciada, 
la practicarea exerclțillor fizice, 
sportului, turismului și oblșnuirea 
acestora cu folosirea in mod sis
tematic a exerclțillor fizice tn 
regimul rațional de muncă șl via
ță. Au fost amintite astfel: cercu
rile sportive pe ramură de sport

ia haltere-juniori

ECHIPA ROMÂNIEI 
PE LOCUL SECUND

La Sokolov (Cehoslovacia) 
s-a încheiat zilele trecute Cu
pa Dunării" rezervată juniori
lor (sub 18 ani). Echipa Româ
niei a realizat o frumoasă per
formanță ocupînd locul al doi
lea, cu 93 p, după Bulgaria 99 p 
și înaintea Cehoslovaciei 90 p, 
Ungariei 83 p, R.F. Germania 
78 p, Austriei 58 p.

Dintre tinerii noștri sportivi 
s-a remarcat Tiberiu Karaffa 
(C.S.M. Gloria Bistrița), care, 
cu 322,5 kg, a ocupat lecui 1 la 
cat. 82,5 kg. El a obținut două 
recorduri naționale la juniori 
II, dintre care cel mai valoros 
este cel de la „smuls1* 147,5 kg. 
Cu 180 kg la „aruncat** el a 
stabilit un nou record al „Cu
pei Dunării**. Notabile sînt și 
pozițiile secunde obținute de 
Nicolae Fodor (C.S.M. Cluj- 
Napoca) la cat. 52 kg cu 180 kg, 
Zoltan Drocsa (Constructorul 
Tg. Mureș) la cat 56 kg cu 
205 kg și al lui Marian Fnache 
(Rapid Buc.) la cat. 75 kg cu 
285 kg.

0 ȘANSĂ PENTRU REAFIRMAREA CICLISMULUI ROMÂNESC 
® Vasile Mitrache și argumentele generației sale

Declarat cel mai bun ciclist 
român al anului trecut, cînd 
și-a adjudecat 6 titluri de cam
pion național, plus două locuri 
doi (n-a participat la două pro
be, cea de viteză pe velodrom 
și cea de ciclocros, deși, ca ju
nior, aici cîștigase două titluri!), 
Vasile Mitrache (născut la 2 
iulie 1964, în București), a in
trat în acest an în posesia ce
lui mai frumos trofeu româ- 

Caravana „Turului României" străbate municipiul Piatra Neamț Foto : Aurel D. NEAGU

Un util schimb de experiență la Satu Mare

SPORTUL KMININ-PLEDOARIE PENTRU SĂNĂTATE, 
GRAJIE Șl IRIJMUSIIL

din școli șl grădinițe ; cupele ,.8 
Martie" șl ,,Femina“; festivalurile 
sportului feminin din județele Bra
șov, Vrancea, Tulcea, Suceava, 
Gorj, Vaslui ș.a. ; „Cupa cămine
lor de nefamiliste" (jud. Sucea
va) ; „Voințiada fetelor" la cros 
(jud. Prahova); „Cupa fetelor" 
(jud. Gorj); introducerea șl gene
ralizarea gimnasticii la locul de 
muncă (evidențiindu-se întreprin
derea de confecții și tricotaje, E- 
lectronica, ADESGO din Bucu
rești, I. C. Oradea, Nlvea și Car- 
pati Brașov, Tricotajul Roșu A- 
rad Zimbrul Suceava ș.a.); ame
najarea (la locul de muncă sau In 
căminele de nefamiliști) a unor

Tumeul internațional de 
rugby de la București, organi
zat cu prilejul aniversării a 
75 de ani de la inițierea pri
melor meciuri în țara noastră, 
s-a încheiat cu victoria scon

Unul din cele 8 eseuri ale echipei Steaua, 
cel „semnat" de Hodorcă...

Foto: Gabriel MIRON

tată a campioanei României, e- 
chipa Steaua. în finala tur
neului. „XV**-le pregătit de 
Th. Rădulesco și Ad. Mateescu 
a avut ca adversară Selec
ționata R.S.S. Moldovenești, de 
care a dispus cu scorul de 
33—8 (12—3).

S-a încheiat astfel o săPtă- 
mînă a rugbyului, cu satisfac
ții atît pentru spectatorii pre- 

nesc la ciclism, acela de cîș- 
tigător al Turului României, 
ediția a 26-a.

Avînd în vedere tinerețea sa, 
maniera categorică în care s-a 
impus încă de la prima etapă, 
cînd a îmbrăcat tricoul galben, 
cîștigînd ulterior alte două 
etape, precum și prezența sa 
printre primii la sprinturile 
intermediare, ba chiar și la că- 
țărări, Vasile Mitrache este.

spații unde sînt organizate pro
grame vizind destinderea, reface
rea capacității de muncă (între
prinderea de ciorapi Sebeș, Trac
torul Brașov, IREMOAS șl I.T.B. 
din Capitală); existența în prezent 
a 310 centre de gimnastică, cu 
peste 55 mii de practicante (jud. 
Timiș, Brașov, Cluj, Constanța, 
Dîmbovița, municipiul București 
ș.a.); elaborarea „îndrumarului 
metodic pentru gimnastica aero
bică"...

A urmat cuvlntul multor parti
cipante — Irina lonac (jud. Cluj), 
medic Monica Piciu (Bistrița-Nă- 
săud), Lucia Bucuroiu (București), 
Emilia Rugină (lași), Virginia Di-

zenți pe stadioanele care au 
găzduit competiția (Steaua, Ti
neretului șl Parcul Copilului), 
cit șl pențgu formațiile partici
pante, 8 la număr, ai căror an
trenori, în corpore, apreciază 

întrecerea ca un 
binevenit test în 
vederea viitoarelor 
confruntări sporti
ve și un reușit 
schimb de expe
riență. r

Pentru Steaua, 
cîștigătoarea tur
neului, competiția 
a însemnat o con
firmare și, în a- 
celași timp, prile
jul de a-și menți
ne în formă titu
larii și, alături de 
ei, jucătorii mai 
tineri, care doresc 
să atingă pragul 
consacrării (Șer- 
ban, Costea, N. 
Marin etc). In ca
zul Selecționatei 
R.S.S. Moldove
nești, în fapt a- 
chipa Electromaș, 
din Tiraspol, care 
activează în cam
pionatul de rugby 
al Uniunii Sovie
tice, situîndu-se în 
zona de mijloc a 
clasamentului, un 
prim contact cu 

sportul cu balonul oval de la noi. 
A fost o participare remarca
bilă, concretizată nu numai 
prin două victorii clare (31—6 
cu Minior Pemik șl 27—3 cu 
Selecționata noastră sindica-

Tiberlu STAMA 
Bogdan TAMAȘ — coresp.

(Continuare in pag 2-3) 

fără doar și poate, purtătorul 
de cuvînt al generației sale, o 
generație hotărîtă să nu pre
cupețească nici un efort pen
tru a relua șirul acelor va
loroase prestații ale ciclismu
lui nostru în diversele con
fruntări internaționale de-acum 
cîțiva ani. ■ Acesta este și mo
tivul pentru care l-am abor-

Victor NIȚA

(Continuare In pag 2-3)

r.escu (Vîlcea), Maria Chiorean 
(secretar al Comitetului județean 
Satu Mare al P.C.R.), Emma Gu- 
llyas (Satu Mare) ș.a. — In care 
acestea au arătat succesele obți
nute „in colțul de țară" unde lu
crează, insistind în mod special 
asupra lipsurilor care există: in
suficientă activitate de propagandă 
și popularizare a Importanței și 
eficienței practicării exercițiului 
fizic; dezinteresul unor conduceri 
de întreprinderi șl instituții in 
ceea ce privește introducerea sau 
extinderea gimnasticii la locul de 
muncă; lipsa de inițiativă in ale
gerea unor acțiuni care să atragă, 
să ducă la creșterea numărului 
femeilor care să practice exerci
țiul fizic și sportul. Evident, așa 
cum se obișnuiește, in final, s-a 
formulat un Plan de măsuri pe 
anul 1988; în domeniul activității 
de educație fizică, sport și turism 
de masă (in grădinițe, școli, fa
cultăți. întreprinderi și institufii. 
in cooperația meșteșugărească și 
mediul rural); privind participa
rea femeilor In Daciadă: formarea

(Continuare in pag. 2-3)



„NAȚIONALELE" DE CICLISM FOND ALE JUNIORILOR
Rutierii de la STIROM București și Voința

Cluj-Napoca performerii competiției
Timp de patru zile, Buzăul a 

fost gazdă a Campionatelor Re
publicane de ciclism-fond juniori. 
Concursul a debutat cu proba de 
contratimp echipe, desfășurată pe 
Șoseaua Buzău — Brăila, în con
diții de întrecere deosebit de 
grele, vînt foarte puternic și 
ploaie în rafale, care au influen
țat vizibil mediile orare. De re
marcat buna pregătire a juniori
lor mici de la STIROM, care au 
plecat din start în numai „trei 
pistoane4* reușind, totuși, să cîș- 
tige proba. Juniori mici, 20 km :
1. STIROM (L. Dumitru, S. Nucă,
G. Stancu, antrenor V. Radu) 
59:11, medie orară 40 km, 2. Vo
ința București (G. Iordănescu, 
FL Petrescu, Em. Pruteanu, Gh. 
Neagoe) la 48 s. 3. CSȘ 2 OL 
Birsan, M. Stingă, P. Decu, FI. 
Bocăneț) la 1:09. 4. Olimpia 127. 
5. CSȘ 1 la 1:33, 6. CSM-CFR
Cluj-Napoca 2:46 ; juniori mari. 
40 km : 1. CSȘ 1 (Adr. Ivan, FL 
Toader. G. Cristea, G. Paraschiv, 
antr. Fr. Gera) lh36:56. m.o. 
43,330 km. 2. Voința Cluj-Napoca 
(A. Balasz, D. Trif, D. Irimias, 
M. Zahan) la 131, 3. Electromu- 
reș Tg. Mureș (M. Făgăraș, W. 
Goldner, B. Kenyeres, L. Gyor- 
gy) 1:30, 4. STIROM 2:42, 5. Vo
ința București 
Buzău 9:26.

Contratimpul 
ba adevărului" 
dus la rampă 
nului. care și-ău împărțit locu
rile fruntașe. De remarcat voința 
șl dîrzenia deosebite ale lui A. 
Balasz care, la numai 10 zile 
după un serios accident, s-a mo
bilizat exemplar și a reușit să 
ciștige proba. Juniorii mici. 16 
km : 1. L. Dumitru 
antr. V. Radu) 22:38, m.o. 42:410,
2. M. Birsan (CSȘ 2) la 13 s, 3. 
Z. Bende (Electromureș Tg. Mu
reș) la 1:06, 4. C. Stancu la 1:1O, 5. s.

Nucă (ambii STIROM) la 1:16, 6. R. 
Selejan (Olimpia) la 1:18 ; juniori 
mari, 30 km : " ‘
ința Cj.-Nap., 
41:52, m.o. 43 
(Electromureș
3. W. Gross 
la 15 s, 4.
Cimpulung) la 1:01, 5. Ădr. Ivan 
(CSȘ 1) la 1:03, 6. D. Vasile (Vo
ința București) la 1:08.

Proba de fond a juniorilor 
mici, desfășurată spre Brașov, a 
fost foarte scurtă, cu profil plat, 
nepermițînd o răsfirare a pluto
nului, care a sosit în bloc la 
sprintul final. La juniori mari, 
80 km, cățărarea de la Măgura 
și apoi aceea de la Ciuta au 
fragmentat plutonul care, însă, 
pe porțiunea de plat s-a re
grupat. Juniori mici, 48 km : 1. 
S. Nucă (STIROM, antr. V. Radu) 
lhl5:38, m.o. 38,300 km, 2. G. Ior
dănescu (Voința Buc.), 3. D. Io
nescu (Olimpia), 4. L. Dumitru 
(STIROM), 5. S. Neagu (Torpe
do) 6. A. Soghior (CSȘ 1), toți

4:23, 6. Feroviarul

individual, „pro- 
In ciclism, a a- 

pe specialiștii ge-

(STIROM,

D.

1. A. Balasz (Vo- 
antr. Gh. Căpraru) 
km, 2. M. Făgăraș 
Tg. Mureș) la 14 s. 
(Torpedo Zărnești) 
Oprescu (Muscelul

același timp ; juniori mari. 8*3 
km : 1. D. Irimias (Voința Cj.- 
Nap., antr. Gh. Căpraru), 2. M. 
Țirlea (Voința PI.), 3. W. Gross 
(Torpedo), 4. A. Balasz (Voința 
Cj.-Nap.), 5. Adr. Ivan (CSȘ 1), 
6. M. Simion (STIROM), toți a- 
celași timp.

Ultimele titluri decernate au 
fost cele din probele de semi- 
fond, desfășurate pe un circuit 
din apropierea parcului Crin?, 
in prezența a foarte numeroși 
spectatori. Juniori mici, 19 km . 
1. P. Decu (CSȘ 2, antr. G. Bu- 
disteanu) 25:53, m.o. 40 km, 17 p. 2. 
S. Nucă (STIROM) 15 p. 3. M. 
Birsan (CSȘ 2) 11 p, 4. L. Boari 
(Voința Arad) 8 p, 5. L. Dumi
tru (STIROM) 8 p, 6. I. Milita- 
ru (CSȘ 2) 6 p : juniori mari.
29 km : 1. M. Țirlea (Voința PL. 
antr. V. ionescu) 
40.700 km. 25 p. î 
(Voința Buc.) 17 
(CSS 1) 16
(STIROM) 16 p, 
(Torpedo) 6 p, 
(Electromureș Tg. Mureș) 6 p.

O problemă a reieșit, acum, cu 
pregnanță : deși ne aflăm in plin 
sezon competițional. etapele sin*, 
scurte sau foarte scurte, ceea ce 
facilitează mersul la „plimbare* 
și sosirile in bloc, care nu tria
ză concurenții după valoare. Du- 
Dă încheierea campionatelor, ca
ravana ciclistă s-a pus în miș
care spre Piatra Neamț unde. Ir. 
această săptămină. se desfășoară. 
..Criteriul Juniorilor--

Horațiu SIMA

L.

p.

2.
P-
4.

m.o.
Adr. Radu 
3. AL - Ivan
M. Simion

5. W. Gross 
6. M. Fâgăraș

ȘANSA PENTRU
(Urmare din pag. 1)

dat imediat după ultima etapă 
a Turului, cind încă mai purta 
pe față bucuria succesului, dar 
și semnele unui efort istovitor.

— Cind și cu cine ai în
ceput să practici ciclismul 7

— In 1977, cind antrenorul 
Francisc Gcra m-a selecționat, 
alături de alți copii ai Școlii 
generale nr. 202, din Crîngași.

— Prima izbîndă 7
— Un an mai tîrziu, cind am 

ciștigat la juniori mici primul 
meu titlu in proba de urmă
rire individuală, pe velodrom.

— Anul trecut, după 9 ani 
de ciclism, ai cucerit 6 din 
cele 10 titluri naționale...

— ...puteau să fie șapte, dacă 
echipa noastră, Dinamo Bucu-, 
reștl, ri-ar fi avut ghinionul să 
spargă, în proba de contratimp, 
de trei ori și, mai mult decît 
atît, să fie blocată de un ca-

AL REVISTEI
„EDUCAJIE FIZICĂ Șl SPORT-

Din cuprinsul acestui număr: editorialul — 23 August — 
eveniment de însemnătate epocală în istoria multimilenară a

-■ patriei: TEORlE-STUDn-CERCETARi — unele considerații pri-‘ Vinzi ci mn+njn Z+ii «T-rt ____ ‘ . _•y vina modelul fizic și matric (biomotric) specific teoriei șl 
_ _ metodicii educației fizice și sportive, de prof. S. F. Todea ; 
■ • Abordarea sistemică în educația fizică (VI). de lector univ dr, 
__ Mariana Marolicaru; Potențialul olimpic al unităților sportive 
,. din Capitală In ciclul 1985—1988, de prof. dr. N. Postolache ; 
.. Dispoziția șl starea de start în sportul de performantă — re- 
.. glarea și autoreglarea acestora, de psiholog M. Niculescu ; 
.. țehnică-METODICA-ANTRENAMENT — Stagnare-plafonare în 
■. tirul de performanță cu pistolul, de antrenor emerit Gh. cor- 
<■ bescu; Orientări și perspective In practica- antrenamentului 

modern în lupte, de prof. M. Chirllă; Studiu privind dinamica 
" • • • „A", de prof. I. E. Ilea ;

ÎNVĂTĂMÎNT — Cum este 
aplicativ ..Pentru apărarea 
de prof. Gh. Dumitrache ;

Mlngea-eangur un nou aparat portativ cu multi : :c înt-e'auin- 
• ■ țări, de prof, V. Fărcaș: MEDICINĂ SPORTIVA — Știința în 
■■ slujba performantei olimpice, de conf. dr. I. Drăgan; OPINn- 
. ■ consultații — Aprecieri asupra evoluției recordurilor mon- 

dlale la înot (II). de prof. M. O laru; Influența termenilor stră- 
.. ini în limbajul sportiv, de V Bănciulescu; SPORT-RECREAȚIE- 
' ’ SĂNĂTATE — Factorii care condiționează performanța și pro-

- • efortului la fotbaliștii de Divizia ’ 
“ EDUCAȚIA FIZICĂ ȘI SPORTUL ÎN 
.. pregătit echipajul pentru complexul
• • patriei" in cercul tehnico-aplicativ.

” SĂNĂTATE — Factorii care condiționează performanța 
m ► gresu.1 în jocul de oină, de prof O. Lupei.

★<►
«. Reamintim că ABONAMENTUL este calea cea mai 
” pentru ca revista „educație fizică și sport* să 
.. sească din biblioteca de specialitate a profesorilor de educație 
■" fizică, a antrenorilor, a tuturor activiștilor mișcării sportive.

sigură 
nu lip-
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ADMIMSTRATIA DE STAT
• Astăzi, marți, 13 septembrie, 

este termenul — 
carea numerelor 
gerea obișnuită 
care va avea loc 
14 septembrie 1

limită pentru ju- 
favorite la tra- 
PRONOEXPRES 
mîine, miercuri,

S Săptămîna 
mează, pe lingă 
nuită LOTO de 
tembrie, șl o nouă _________
LOTO 2, ce va avea loc dumi
nică, 18 septembrie I Vă reamin
tim că, jucîndu-vă numerele fa
vorite pentru o taxă unică (de 
numai 18 lei), vă puteți asigura 
participarea cu șanse depline de 
a obține cîștiguri, eonstind în 
autoturisme și bani. La o astfel

aceasta progra- 
tragerea obiș- 

vineri, 16 sep- 
TRAGERE

CUPA FEDERAȚIEI"
La sf ir și tul saptâmînii trecu

te s-a desfășurat cea de a 2-a 
etapă a „Cupei Federației* la 
popice (senioare și seniori). 
Fiind un criteriu de selecție 
pentru loturile naționale, cali
tatea prestațiilor concurenților 
ar fi trebuit sâ te n?ai ridica
tă. Cu mici excepții, atît la fe
te. cit și la băieți, rezultatele 
au fost modeste. Excepțiile de 
care aminteam au fost — la 
fe e : Doina Tăgean — 443 (406 
in prima etaoă). Eîcna Amlre- 
escu — 440 (391). — 
dea — 434 (395) și 
naz — 422 (332). In 
ții slabe. Eksabe‘a

9 9

EE

LA POPICE I

Nincta Ba- 
ITer-a Bir- 

rest, evolu- 
Badea —

K

LA SATU MARE
(Urmare din pag. 1)

si mstruirea cadrelor: intensifica
rea propagandei...

Redăm ca edificatoare, in final, 
opinia unei participante, Coca 
Popescu, instructor in cadrul sec
ției spor: de masă și economică 
din cadrul CSS.FS. : ..Reușit 
schimbul de experiență de la Satu 
Mare ! Gratie, in principal. 
CJ.E.F^. și Întreprinderii Mon
diala — unde am urmărit și re
prize de gimnastică la locul de 
muncă — care au contribuit la 
buna organizare a acestuia. Sem
nificativ: participantele s-au ară
tat incintate. l-au apreciat ca o- 
portun, cerind... organizarea al
tora asemănătoare-.

3

REAFIRMARE
m.on apărut nu se știe cum 
pe șosea ! Am pierdut titlul la 
numai 13 secunde ! ~ 
fost, a fost !

— Intr-adevăr, 
trecut. Bucuria 
Turului se citește pe fața 
ta, este copleșitoare. Te-am 
văzut dc-aproape, din ma
șina presei, ai muncit ex
traordinar, ai fost tot tim
pul în față, ți-ai apărat tri
coul galben cu înverșunare, 
ai etalat calități pe care 
specialiștii doar le bănuiau. 
Ești, în clipa de față, un 
campion în toată puterea 
cuvîntului, în plină formă si 
maturitate competițională. 
S-ar fi putut, oare, să nu 
cîștigi Turul 7 îți pun aceas
tă întrebare pentru că, tre
buie să știi, în topul pro
nosticurilor erai după Mir
cea Romașcanu. 
colae,

Dar. ce-a

trccutus e 
cîștigării

i, Cornel Ni- 
colae, Valentin Constanti- 
nescu, la egalitate cu Mihai 
Orosz și Ludovic Kovacs.

— Nu știu nimic despre, a- 
cest, să-i zicem, top. De pier
dut, însă, dacă aș fi avut o 
spargere, ca Nicolae si Con- 
stantinescu pe serpentinele de 
la Cheile Bicazului, puteam 
pierde. Dar în sinea mea erani 
sigur că pot să bat.

— Cine crezi că a fost ad
versarul tău numărul unu 7

— Mircea Romașcanu, bine
înțeles. Are experiență, putere 
de luptă, e un bun cățărător. 
L-am studiat atent în prima e- 
tapă, cind s-a făcut joncțiu
nea celor 6 alergători pe ul
timii kilometri. Mi-am dat sea 
ma în schimburile de trenă că 
am resurse să-l înving.

— Cu toate acestea, Ia Tg. 
Mureș, în etapa a treia, în 
luptă dirtetă, a bătut 
cea Romașcanu!

— Da, a fost o etapă în 
nu mă așteptam să mai 
resurse pe ultimii 10 metri, 
după o evadare de peste 40 de 
kilometri. Dar mi-am luat re
vanșa imediat, la Piatra Neamț, 
cind practic am ciștigat Turul. 
Țin să mulțumesc colegilor mei 
de echipă și, firește, antreno
rului nostru, Nicolae Voicu.. 
antrenor emerit.

— Gînduri de viitor 7
— Muncă, multă muncă pen

tru Cursa Păcii de anul viitor, 
o ediție jubiliară, pe un traseu 
inedit. Paris — Moscova, 3.300 
de kilometri, o șansă extraor
dinară pentru reafirmarea ci
clismului românesc.

Mir-

care 
aibă

LOTO-PRONOSPORT
de tragere se poate cîștiga și cu 
numai 2 numere extrase. Nu ui
tați că numai pînă sîmbătă, 17 
septembrie, vă puteți exprima 
opțiunile proprii în ceea ce pri
vește numerele favorite !

• Consemnăm mai jos parti
dele înscrise în concursul PRO
NOSPORT de duminică, 18 sep
tembrie : 1. C.S.M. Suceava —
Petrolul Ploiești ; 2. C.S. Tîrgo- 
viște — Chimia Rm. Vîlcea ; 3. 
Gloria Bistrița — „Poli* Timișoa
ra ; 4. Bari — Parma ; 5. Brescia 
— Cosenza ; 6. Catanzaro — Pa
dova ; 7. Cremonese — Monza ;
8. Empoli — Licata ; 9. Genoa — 
Reggina ; 10. Messina — Placen-

INFORMEAZĂ
za ; 11. Sambenedettese — An
cona ; 12. Taranto — Barletta ;
13. Udinese — Avellino.

CÎSTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 7 SEPTEM
BRIE 1988. Cat. 1: 1 variantă 
25% — autoturism „Dacia 1300“ 
(70.000 lei) ; cat. 2: 4,25 variante 
a 7.8U3 lei ; cat. 3: 9,75 a 3.406 

4: 59 a 563 lei ; “
300 lei; cat. X:
cat. Z
la categoria 1: 94.207 lei.

1300“

cat. 5 :
132,75 a

2.574 a 100 lei.

lei; cat. 
110,75 a 
250 lei ;

Report
Autoturismul „Dacia' 

(70.000 lei) a revenit participan
tului Duma Gheorghe din loc. 
Șaulia de Mureș, jud. Mureș.

374, Ibolya Mathe — 331 sau 
Ildiko Szasz — 390 acomodîn- 
du-sc neașteptat de greu cu 
pistele arenei „Voința" din Ca
pitală. în confruntările băieți
lor (găzduite de arena Olimpia 
tot din Capitală), nici unul 
dintre concurent! nu a reușit 
să depășească granița celor 900 
p.d. Să sperăm că ultima etapă 
a competiției ne va prilejui 
constatări mai îmbucurătoare.

CLASAMENTUL DUPĂ DO
UA ETAPE: feminin — 1. Doi
na Tăgean — 349 (443+406), 2. 
Elena Andreescu — 831 
391). 3. Nineta Badea 
(434+395). 4. A '
— 819 ... ..........
— 813 
meter 
lin —
(846 935). 2. Iosif Tismănar — 
1758 (896-872), 3. Silviu Be- 
livacâ 1765 (881 3S5), 4. Vasia 
Donos 1752 (882 "(>3). 5.
Ilie Hosu 1750 (855 895), 6. A- 
lexandru Naszodi 1719 (886+
883). (Ion PANA — coresp).

(440+
129 

ana Ar.tor.esei 
(405 414), 5. fldiko Szasz 
(390+423). G Melinda De- 
— 812 (33')"4i3); mascu- 
1. Traian Ță'r.ar — 1781

MOTOCICLISTII
(Urmare din pag. 1)

defectat t.-epiele a doua și a 
patra de la cutia de viteză. 
Tiberiu Troia insă a obținut o 
victorie de orgoliu, iar un alt 
candidat la un loc pe podium, 
experimenta u! Constantin Șerb 
(in căutarea uner mașini com
petitive. el a pierdut multe 
puncte in primele etape), și-a 
demonstrat calitățile care l-au 
consacrat.

Și la alte două clase laurca- 
ții au fost desemnați Ia... po- 
tou. înaintea ,altului final, in 
lupta pentru inuietate erau an
gajați la 50 cmc sport: Alexan
dru Molnar — 84 p. Tănase 
Drăghici — 83 p și Mihai Me- 
zincescu — 80 p, iar la ataș 
deținătorii titlului Petre Fo- 
pescu-Aurel Popa conduceau cu 
numai două puncte (94—92) pe 
principalii lor adversari, frații 
Atila și Ferencz Toții. Dacă 
timișoreanul Alexandru Molnar 
a reușit, la 
tant „duel“ 
cu, pe care 
6 zecimi do 
ce (după 26 
te competiționala!) pentru pri-

capătul unui palpi- 
cu Mihai hiezinccs- 
1-a învins doar cu 
secundă, să îmbra- 
de ani dc activita-

I
I
*

I
*

I
w

I
*

I
I
I
I
I
I
I

CE PĂRERE AU ANT
regu-

tenis din ul- 
că jucătorii 

liniștesc. Este 
surprinzător) 

Și

Cu toată severitatea 
lamentulul 
timii ani, 
noștri nu 
supărător 
faptul că 
foarte tineri cred că modul 
ideal de rezolvare a situați
ilor dificile de pe teren con
stă în aruncarea ra
chetei șl a mingii, 
sau în a adresa cu
vinte urîte diferite
lor persoane (adver
sari, antrenori, arbitri, 
etc.), sîntem uimiți să con1 
statăm că pe lista celor pe
nalizați, bunăoară, la Cam
pionatele Naționale de juniori 
(conform raportului arbitrului) 
figurează chiar vedetele aces
tui concurs: Dinu Peseariu 
(T.C.B.), Loredana Bujor (Di
namo), Marian Onilă (Pro
gresul Energomontaj) și mai 
ales Kuxandra Dragomir (Vic
toria C.C.I.A.G.). Am scris 
„mai ales", deoarece în dreptul 
acestui ultim nume este notat 
-suspendat pînă la data de

de 
iată 
se...

(Și
mulți tineri

20.09.88“. 
deși se a 
rii aceste 
nalizări a 
rile antei 
nuat «să 
neori gro 
relor sale 
runce rai

părinți Alexandri 
Cornel 7 
ștefan s 
nergomon 
(Victoria 
ștefan 
Mariana 
goviște), 
litehnica 
Zctu (C 
Marius r 1

Ce păi 
Adică, c 
spunem..

DE VITEZA
nu oară tricoul de campion, in 
schimb, la ataș victoria a reve
nit fraților Toții, cme s-au de
tașat din start. Numai că ei 
au... furat startul. Sub tensiu
nea mizei puse in joc le-au 
urmat... exemplul și foștii cam
pioni. Și unii și alții au fost, 
pe bună dreptate. sancționați 
de către arbitrul principal Dan 
Florca (București) cu cite un 
minut penalizare. Dacă rclrc 
Popescu și Aurel Popa nu se 
angrenau in această infracțiu
ne și-ar fi păstrat titlul, deoa
rece au sosit la o distanță mai 
mică de un minut.după învin
gători. Păcat! Proba de ataș a 
avut și o prezență inedită, ve
teranul piloților noștri, Gheor
ghe Stancu (Oțelul Galați) a- 
vind ca sidecarist pe... fata sa 
de 18 ani, Maria-Mihaela, de
but mult gustat dc numeroșii 
spectatori. La celelalte trei cla
se (125 cmc, 50 cmc sport fete 
și 50 cmc începători), liderii au 
controlat cursele respective, lă- 
sînd grijile pentru un loc mai 
bun adversarilor, care — fă- 
cînd uz de întregul lor poten
țial fizic și tehnic — au furni
zat întreceri mult apreciate. De

altfel, și 
sportului 
spus : ,3 
a inregi? 
valoric ș 
gal iezer 
de ai ir ni 
se unei

Iată înv 
ia (I.M.G 
<Tetu (C. 
Carmen 
rid Bucu 
AI. Moln 
ra) la 50 
(I MASA 
mcopăior 
Tg. M.) 1

CLASAI 
20 CMC 
llesiia^l

MS
!

Troia
Ilu.ui' 
pescu (T 
3. Corne 
lăți) 74 i 
Al. Moln

PATOHI 
petic) 10' 
ința Ora 
(I.M.A.S. 
si Fr. T< 
p, 2. P. 
(T 
nu — Gl 
93 p.

I

UN FRUMOS SUCCES
(Urmare din pag. 1)

lă). ci și printr-o evoluție ca
re anunță un progres în plan 
tehnic și tactic, pe fondul u- 
nei foarte bune selecții : jucă
tori cu gabarit, totodată cu o 
mare mobilitate. Cea de a 3-a 
clasată, echipa Ogniwo SoPot, 
campioana Poloniei, (42—3 eu 
Selecționata Sindicală), cu un 
pachet de înaintași de aproa
pe 800 de kilograme !, sa im
pus atît în acest meci pentru 
clasament, cit și în cele pre
cedente (19—3 cu Selecționata 
de tineret și 3—9 cu Steaua), 
printr-o temeinică 
regulilor rugby ului 
spirit ofensiv.

Cîieva cuvinte și 
mații'.e situate in 
diurnului.

într-un fel, o revelație, 
Iccționata Sindicală, care a

însușire a 
și mult

desPre 
afara...

tor
re

Se
in-

cheiat turneul pe locul 4. Con
stituită pe „scheletul" Hidro
tehnicii Focșani, divizionară 
A, în grupa a 2-a valorică, se
lecționata, fără nume sonore, 
(nici măcar în plan republican) 
s-a evidențiat printr-o mare 
ambiție, imprimată de antre
norul ei, prof. Horia Făgără- 
șanu. Așteptăm ca și în cam
pionat (după 2 octombrie), 
„XV“-Ie Vrancei să răspundă 
favorabil dorinței simpati- 
zanților săi din orașul de pe 
Milcov, în ultima vreme me
reu mai mulți. Cu un start mai 
timid,Selecționata de tineret a 
țării (locul 5) a avut în a doua 
parte a turneului o revenire 
spectaculoasă (35—4 cu Minior 
Pemik și 48—12 cu Selecțio
nata de juniori a tării). Ce-i 
drept, antrenorii care au răs
puns de pregătirea ei, ing. I.

R3L1 1 JldgimJMIMJJJ

REZULTATE SCONTATE
(Urmare din pag- 1)

leștenii n-au mai ciștigat decit 
un meci (M. Ciuciulete, la 90 
kg), iar prahovenii au acumu
lat cinci Puncte, prin T. Cris- 
tea, C. Ivan, V. Ghiță, I. Stig- 
nei și N. Stoica, făcind ca re
zultatul să devină egal 5—5 și 
20—20 la punctaveraj.
mult, avind o victorie 
prin tuș, Prahova a 
punctele puse în joc.

Au arbitrat bine I.
Penciu (Buc.), T. 
(Drobeta Tr. Se-

Mai 
în plus 
obținut

Ionescu
(Reșița), C. 
Brezniceanu 
verin).

Intîlnirile din cadrul patru
laterului găzduit de sala Con
strucția, la care au fost pre
zente patru formații de valori 
relativ egale (I.M.U. Medgidia, 
I.M.G. București, Muscelul 
Cimpulung și Construcția), 
au fost aprig disputate și echi
librate. în cele din urmă. Con
strucția și Muscelul, cu garni
turi mai omogene, au reușit 
fiecare cite două victorii. Con
strucția 6—4 cu I.M.U. Med
gidia și 7—3 cu I.M.G. Buc.

au ciștigat cu 
I.M.G.B. și cu 

Medgidia, 
dintre cele

6— 3
7— 3

două

Muscelenii 
meciul cu 
pe cel cu

Derbyul
formații pînă atunci victorioa
se s-a incheiat cu un scor 
gal : 5—5, Construcția fiind 
șă superioară la tușaveraj. 
ultima întîlnire, echipa 
Medgidia a învins cu 7—3 
I.M.G.Buc. Sportivi remar
cați : N. Iordache și M. Con- 
stantincscu (Construcția). A. 
Pătrașcu și A. Arghira (Mus
celul), I. Grigoraș (Medgidia).

Au arbitrat : V. Coman 
(Buc.), T. Balaș (Brașov) și 
S. Gorovei (Galați). (Florin 
BRASLA — coresp.).

La reuniunea din sala de 
antrenament a clubului Steaua 

formațiile 
Buc., Fo- 

Rapid Buc. 
rîndul că- 

Bivo-
Dumi- 

în 
cu 
Și 

Rapidul,

au fost prezente 
Steaua, CESAROM 
restierul Buzău și 
Echipa Steaua, din 
reia s-au evidențiat G.
laru, C. Trofin șl C. 
trașcu, a obținut victorii 
toate partidele : 8—2
CESAROM, 7—3 cu Rapid 
8—2 cu Forestierul.

e- 
în-
în 

din
pe

Teodorei 
n-au pu 
complet, 
ționabili 
efectuînc 
un turn 
că, prac 
voluat S 
tineret, 
nata ' 
ales ( 
luat 
mani 
ret ;__
plus de 
7. Selec 
de fapt, 
dorf (23 
cu jucă 
t ru cart 
un exc< 
lări. Ac 
cazul 11 
deși sit 
promite 
date fiii 
jucători 
tivi la 
tințe, ir 
tactic i

1

cu ech 
partida 
și a te 
cu CE 
tre Fc 
s-a in< 
(5-5), 
punc'.a

Au
(Pitești 
Auleap

Sala 
ni unea 
format 
(organ 
Crai o v 
Absen 
tru a 
concur 
mai t 
Slatin; 
și cu 
Metal: 
Mai t 
că ari 
ta) nr 
resti. 
mișorx 
COST

OR/ 
it de 
a fos
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.tru că, 
primi- 

upă pe- 
incursu- 
i conți- 
urii, u- 
Klversa- 
!), să a-

^jde un 
3 tenis- 
mai de 
nervoși, 
ceilalți: 

(T.C.B.), 
Steaua), 
•esul E-
Vespan

Sarita 
Brăila), 

ilul Tir- 
tei (Po- 
Cristian 
ara) și 
o). 
renorii ? 
rem să
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Etapa s-a încheiat, comentariile continuă

• OBIECTIVITATE CLUJEANĂ

merit al 
io, ne-a 
de \ileza 

lent salt 
de un bo
te, dornice 
’ni ic supus-

ci: T. Tro- 
>0 cmc, M. 
la 125 cmc, 
(Calculato- 
cmc sport, 
1 Timișoa- 
i Fr. Fodor 

la 50 cmc
Toth (IRA

I „Colocviul" studențesc de la 
Ciuj-Napoca, prin rezultatul 
său (1—0 pentru Sportul Stu- 

Idcnțesc), reclamă unele expli
cații. Dacă aducem in discuție 
tradiția întilnirilor directe de 

( pe Someș, atunci lotul s-ar re
zuma la icteea sugerată chiar 
de clujeni : „De cîsid am reve
nit pe prinia scenă, nu am cîș- 

Itigat, pe teren propriu, nici
odată in fața Spoitului Stu
dențesc (o povară psihologică I apăsătoare pe umerii actualilor
foarte tineri componenți ai Iui 
,,U“), însă am luat destule 
puncte, nu o ilat.i chiar am- 

Ibele, în «Regie». De pe acum, 
iată, încolțește sămința revan- 

Ișei. Dar și a reabilitării după, 
mai ales, evoluția de ansamblu 
in partida de duminică". Pen- 

Itru că, afirmă to'i cei din an
turajul echipei clujene: „Nu

ENERALE : 
iriță (CSM

* (I.R.A.
Troia 85 
n (Pro- 
hfcjemeș

T. 
_ Carmen 
Doina Po- 
;sti) 104 p, 
Oțelul Ga- 
’ORT — 1. 
Mezincescu

XVăghici
CE- 

janu (Tor- 
zakal (Vo- 
Fr. Fodor 

AȘ : 1. A. 
Mureș) 117 
A. Popa
Calborea- 

ința Sibiu)

PRESTAȚIEa, PALIDA A PIESELOR DE BAZA
La Hunedoara. înaintea me

ciului cu F.C. Bihor, se pro
nostica o victorie lejeră a Cor- 
vinului. Dar n-a fost să fie
așa din mai multe motive. Pri
mul dintre el», ratarea dc că
tre Fetru a pcnaltyului acor
dai hunedorenilor, ca ui mare 
a faultului lui Ciaetin asupra 
Iui Klein, E adevărat, Petcu a 
tras încet, dar portarul Lăză- 
reanu, excelent pe tot parcur
sul meciului, are meritul de a 
fi ghicit colțul dui dreapta sa. 
Un al doilea motiv al acestui 
neașteptat meci nul a fost pri
peala cu care hunedorenii își 
construiau atacurile, o nojusti- 
ficată precipitare în fața por
ții. unde fundașii centrali ai 
Bihorului, Bueicii (la primul 
său meci după revenirea în

I REZULTATELE ETAPEI A ll-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI C
C. Fugigi, 
de un lot 
itre selac- 
mai buni) 
perioadă, 

i, astfel 
ști a e- 
cundă de
Sclecțio- 

. mai 
I evo- 
. Ger- 

■ - tine- 
cu un 

. Pe locul 
Germane ;

Hennigs- 
•r Pernik), 
neri, pen- 

însemnat 
e acumu- 
ție și in 
•nik, care, 
mul loc, 

calitativ, 
echipei : 

ici, recep- 
roi cunoș- 
tehnic și

ISEBLA I
Carpați Gălânești — Avîntul 

Frasin 2—1 (1—1), Minerul GuraI Humorului — Zimbrul Șiret 1—0
(1—0), Constructorul Iași — c.S.M. 
Bucecea 3—0 (1—0), Metalul Bo
toșani — Aurora Tg. Frumos 

12—0 (1—0), Laminorul Roman —
Steaua Minerul V. Dornei 1—1 
(0—1), Foresta Fălticeni — Meta
lul Roman 5—0 (1—0), Cetatea Tg. 

I Neamț — Metalul Rădăuți 1—0
(0—0), I.T.A. Celuloza P. Neamț 
— Fortus Iași 3—3 (1—0).

IPe primele locuri in clasament, 
după etapa a Il-a : 1. MINERUL

GURA HUMORULUI 4 p (2—0),
2. Minerul Vatra Dornei 3 p 

1(4—2), 3. Cetatea Tg. Neamț 3 p
(2—1)... pe ultimele locuri : 15. 
Metalul Roman 1 p (1—6), 16. 
C.S.M. Bucecea 0 p (0—4).

I SERIA A Il-a
C.S.M. Borzeștl — Victoria

C.F.R. Tecuci 2—1 (1—1), Textila 
IBuhuși — Mecano Sport Galați

5—2 (2—0), Unirea Negrești —
MECON Mun. Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej 0—2 (0—1). Steaua Me- 

Icanica Huși — Partizanul Bacău
5—1 (2—1), Mecanica Vaslui —
Gloria C.F.R. Galați 0—1 (0—0),
Șantierul Naval Galați — Viito- 

Irul Vaslui 1-2 (1-0), știința
NAVROM Galati — Minerul Co- 
mănești 0—1 (0—0), Proletarul

a cîștigat 
ui Buzău 
litate, 5—5, 
lninea din- 
CESAROM

egalitate 
au avut 
(20-19,5).

Bolocan

ăzduit reu- 
participat 
București 

lectroputere 
i Slatina, 
inerul Mo- 
timpul de 

!u-se r.u- 
Aluminiu 

itere B— -2 
(20—20) ) 

•utere 7—X 
și faptul 

r (Constan- 
it la Bucu- 
isiunea ti- 
■ăciun. (N. 
isp.).
rsul găzdu- 
in localitate 
1S formația

El ictromures Tg. Mu’ i. cart 
a obținut victorii în toate cele 
trei întîlniri, la același scor:
6—4 eu Dacii Piteiti, C.Ș. 
Arad și Crișul Oradea. Dacia 
Pitești, evoluînd sub nivelul 
valoric cunoscut, a cîștigat la 
limită (5—4), meciul cu C.S. 
Arad si cu 6—4 în fata Crisu- 

irașov). I.
(Nfcolae

lui, C.S. Arad — Crișul : 6—4.
(I. GHIȘA — coresp). .

CRAIOVA. întrecerile or
ganizate de C.S.M.-TUG din
localitate, la care au fost ore-
zente si echipele Progresul 
București. Delta Tulcea, Car
pați Sinaia, au dat cîștig de 
cauză luptătorilor craioveni :
7—3 cu Progresul București, 
9—1 cu Delta Tulcea si 8—2 cu 
Carpați Sinaia, Carpați — Delta 
7—3 și cu Progresul 5—5 (22— 
17); Progresul — Delta 6—4.

Sportivi evidențiați : K.
Chifu. C. Boală. V. Stai eu 
(Craiova), M. Constantin si C. 
Olaru. de la Progresul. (V. 
POPOVICI — coresp.).

BOTOȘANI. Metalul Rădăuți 
s-a dovedit și de data aceasta 
o echipă puternică, reușind să 
cîștige toate întîlnirile : 1—2
cu Hidrotehnica Șiret, 6—4 cu 

am fost noi, nu prea nc-a ieșit 
jocul, în timp ce bucure icni: 
au prins o zi ca pe-vremuri, 
depășindu-ne fără dubii". Da. 
tradițional am spune, abl:. 
clujeană dovedește aoe.- 
obiectivitate. același fair-pl; 
desăvîrșit, la acest capitol ce
rul fiind senin, fără .fulgere:; 
trăznete" la adresa maniere, 
de arbitraj (de altfel, vilcean :1 
Gh. Constantin a avut o presta
ție apreciată, fără reproș) sa 
a antijocului adversarulu 
(bucureștenii nu au depășit nici 
un moment litera regulamentu
lui).

Aducînd în discuție exprimă
rile tehnico-tactice de pe -Mu
nicipal", sinteza este clară : 
bucureștenii „au urcat la cate
dră", iar clujenii au rămas in 
bănci. „Asistenții" de la Spor
tul Studențesc au predat o lec

echipa care l-a consacrat) și 
Brukenthal, s-au suplinit cu 
precizie și au contrat numeroa
se șuturi ce se îndreptau spre 
poarta lui Lăzârcanu. în atari 
condiții. Hanganu, Petcu Nic- 
șa și Gabor, deși au primit 
destule baloane din linia de 
mijloc, n-au avut răbdarea de 
a le prelucra și de a le trans
forma în faze cu un grad spo
rit de periculozitate. Un al 
treilea motiv ar consta în jocul 
premeditat fără orizont al 
oaspeților la mijlocul terenu
lui, un joc care nu viza poarta 
hunedoreană (singurele șuturi 
spre poarta lui Ioniță, dar mult 
în afara ei, au fost executate 
în prima repriză de fundașii 
Ciocan și Brukenthal !), cit 
menținerea mingii. în fine, re-

Bacău — Petrolul Moineștl 3—1 
(3-1).
Pe primele locuri: 1. MECON MUN. 
GH. GH.-DEJ 4 p (6—1), 2. Vii
torul Vaslui 4 p (5—1), 3—5. Glo
ria Galați 4 p (3—1), C.S.M. Bor- 
zești 4 p (5—3). Minerul Comă- 
nești 4 p (2—0)... pe ultimele 
locuri : 13—14. Mecano Sport Ga
lați 0 p (4—8), Mecanica Vaslui 
0 p (0—4), 15. Știința NAVROM 
Galați 0 p (0—5), 16. Unirea Ne
grești 0 p (0—7)*

SERIA A 111-a
Chimia Buzău — Arrubium Mă- 

cin 4—0 (0—0). Foresta Gugești — 
Autobuzul Voința Odobești 3—0 
(1—0). Petrolul Brăila — Hidro
tehnica Buzău 3—2 (2—0), Petro
lul Berea — C.S. Progresul Bră
ila 2—2 (2—1), A.S.A. Buzău —
Victoria Tăndărei 0—1 (0—1),
Progresul Isaccea — Olimpia Rm. 
Sărat 0—1 (0—1), S.N.-C.S.S. Tul- 
cea — Granitul Babadag 2—0 
(1—0). Celuloza Adjud — Lamino
rul Brăila 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CELU
LOZA ADJUD 4 p (4—0), 2. Vic
toria Țăndărei 4 p (5—2). 3. O- 
llmpia Rm. Sărat 4 p (2—0)... pe 
ultimele locuri : 14—15. Progresul 
Isaccea 0 p (1—3), A.S.A. Buzău 
0 p (0—2), 16. Arrubium Măcln 
o p (0—0).

A.S.A. Buzău și 6—4 cu Me
canica Botoșani. EchiPa locală 
n-a reușit să facă față nivelu
lui concursului, pierzînd și ce
lelalte două meciuri (cu Hi
drotehnica și A.S.A.). de data 
asta, cu 0—10. A.S.A. Buzău 
— Hidrotehnica 5—5. (B. UN- 
GUREANU — coresp.).

SATU MARE. Someșana din 
localitate s-a impus clar : 8—2 
cu A.S.A. Cluj-Napoca, 7—3 cu 
Steagul Roșu Brașov și 7—3 cu 
SIMARED Baia Mare, Steagul 
Roșu : 9—1 cu A.S.A. și 5—5 
cu SIMARED. în ultimul meci. 
SIMARED — A.S.A. 8—2. (R.
VIDA — coresp.).

TG. JIU. Sportivii localnici 
au cîștigat trei partide : 6—4 
cu C.F.R. Timișoara, 6—4 cu 
Metalul IURT Lugoj și 6—4 cu 
C.S.M. Reșița. Metalul — 
C.S.M. 7—3 si cu C.F.R. 6-4. 
C.F.R. — C.S.M. 6—4 (D. BA- 
LOI — coresp.).

BRĂILA. Rulmentul Sucea
va — C.S. Botoșani 5—4. cu 
Dunărea Galați 6—4, cu Fio- 
gresul Brăila 4—6. Brăila — 
Botoșani 5—5, cu Dunărea Ga
lați 4—6. C.S. Botoșani — Du
nărea Galați 6—4 (G. RIZU — 
coresp.).

ție pe cit de modernă, oe atit 
de eficace, cu o foarte bună or
ganizare a jocului. Ej au bene
ficiat de doi -profesori" auten
tici in comparilmertcle-cheie. 
Țicleanu și C. 1 an . care su 
o'do: at și nip-s jitul. Nu și 
.i:i?-ența de s?n:. v.r» .vuți fiind 
Cristea și Olieui.u, cu marile 
lor rată. . dar și portarul Pru
nca. cu ale Iul : . . bile pa
rade. Dincolo, .elevii" clujeni 
au... văzut o as'tel de lecție, 
r.eavind insă rep’îcă. Nici la 
marcajul strict, uici la zona 
elastică. N-au gisî' răspunsuri 
exacte nici la construcție (n-eu. 
avut o minte limpede) și nici 
ia finalizare (a lipsit acel pi
vot care să creeze culcare). Tn- 
tilnind ei oare acrul tare al 
înălțimilor din clasament, clu
jenii să fi fost tentați deja 
să-și dea... aere ? Oricum, cre
dem. acest „duș rece" a venii 
la timp.

Adrian VASILESCU

cunoscindu-le oaspeților abili
tatea cu care au pus în prac
tică lecția antijocului, echipa 
Corvinului a fost vizibil mar
cată de prestația inconsistentă 
a citorva din jucătorii ei de 
bază : Nicșa, Klein și Petcu, a- 
cesta din urmă ratînd, după a- 
cel 11 metri din min. 8, alte 
două mari ocazii (de altfel, 
singurele cu adevărat foarte 
clare!), cînd, de la numai 4 
metri, a trimis balonul cu capul 
peste poartă (centrare Gabor, 
min. 42). Sau, în repriza a do
ua, dintr-o poziție similară 
(min. 79. centrare -Ilaș), a pla
sat balonul pe spațiul porții, 
dar Lăzăreanu a avut o inter
venție salutară.

Victor NIȚĂ

SERIA A IV-a
Victoria Muntenii Buzău — u- 

nirea Urzicenl 0—2 (0—0), ISCIP
Ulmeni — Voința I.C.S. Medgidia 
4—3 (4—2), Montana Sinaia — Pe
trolul Băicoi 3—1 (0—1), s-a jucat 
la Bușteni, CONPREF Constanța
— Victoria Lehliu 4—1 (3—0), O-
limpla Slobozia — S.N. Oltenița 
0—3 (0—0), Victoria Floreștl — 
unirea Slobozia 1—2 (0—1), Pro
gresul C.S.S. Medgidia — Portul 
Constanța 3—1 (2—0), Viitorul
Chirnogl — Unirea Cimpina 1—0 
(1—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
URZICENI 4 p (9—1), 2. S.N. Ol
tenița 4 p (4—0), 3. Montana Si
naia 3 p (4—2)... pe ultimelă 
locuri : 15. Victoria Floreștl 0 p 
(2—4), 16. Victoria Muntenii Bu
zău 0 p (1—10).

SERLA A V-a
Chimia Tr. Măgurele — Auto

buzul București 1—3 (0—0), Meta
lul București — F.C.M. victoria 
Giurgiu 2—1 (1—1), MECON Bucu
rești — ROVA Roșiori 2—0 (0—0), 
Automatica București — Petrolul 
Roata de Jos 4—2 (1—1), C.SJI. 
Unirea Alexandria — Danubiana 
București 6—0 (4—0), A5J.C. 
București — Petrolul Poieni 6—1 
(4—1), A.S. Dunăreană Giurgiu — 
Viscolii București 2—2 (2—1).
I.M.G. București — CJFJL-B.TUA. 
București 1—0 (0—0).

Fe primele locuri : L UNIREA 
ALEXANDRIA 4 p G—0), 2—4. 
Viscofil București 3 p (5—2), Au
tobuzul București 3 p (3—1), Au
tomatica București 3 p (6—<)... 
pe ultimele locuri : 15—16. Chimia 
Tr. Măgurele 0 p (1—7), Pet.olul 
Poieni 0 p (1—-7).

SERLA A VI-a
Electrica Titu — Avicola Cre- 

vedia 3—2 (1—1), Minerul Filipești
— Muscelul Cimpulung 4—0
(1—0), Minerul șotînga — Meta
lul Filipești 3—2 (1—1). Tehno-
metal București — Electrica Fieni
2— 1 (1—1), Progresul Energia 
București — Forestierul Băbenl
3— 0 (0—0), A.S.A. Chimia Brazi
Ploiești — Mecanica Fină Bucu
rești 1—1 (0—0), Electronistul
Curtea de Argeș — IUPS Chitila 
0—0, Cimentul Fieni — Unirea Pi
tești 0—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
PITEȘTI 4 p (4—0), 2—3. Meca
nica Fină București 3 p (3—2), 
IUPS Chitila 3 p (2—1)... pe ul
timele locuri : 15. Progresul E-
nergla București 0 p (4—2) — pe
nalizată cu —3 p, 16. Cimentul 
Fieni 0 p (0—3).

SERIA A Vn-a
Recolta Stolcăneștl — I.O.B. 

Balș 3—1 (1—0), Termoconstruc-
torul Drobeta Tr. Severin — Vi
itorul C.S.S. Drăgășani 3—0 (1—0). 
Mecanizatorul Simian — Dierna 
Orșova 1—0 (0—0), Petrolul Ți-
clenl — Progresul Corabia 0—1 
(0—0), Dacia Cozia Călimănești —

In pofida plonjonului spectaculos, portarul M. Vasile nu poate 
opri mingea lobată de Mateuț, prin care Dinamo a deschis seria 

celor 8 goluri ale sale in partida cu Inter Sibiu
Foto : Eduard ENEA

TOTUL, DE LA CAPĂT
încă dinaintea începerii parti

dei cu Victoria, in tabăra echi
pei A.S.A. Tg. Mureș era evi
dentă ingrijirarea privind rezul
tatul și ... poziția la „adevăr" 
după această intilr.ire cu o re
prezentantă a .cvartetului eu
ropean". Justificat, intrucit 
oaspeții prezentau o formație 
cu fotbaliști experimentați și 
bine cotați, în timp ce localni
cii aliniau cîțiva tineri sau 
foarte tineri jucători. Și, to
tuși, mureșenii au încercat o 
rapidă deschidere a scorului, 
care le-ar fi dat o anumită 
șansă într-o dispută aprioric 
grea. Numai că reacția Victo
riei a fost pe cit de oromptă, 
pe atit de eficientă. Golurile 
au venit firesc și, chiar dacă 
A.S.A. a mai avut vn sfert de 
oră, după reluare. în care ar 
fi putut să marcheze (insă Ni- 
țu nu a fost... de acord), s-a 
văzut o diferență de valoare 
atit pe plan individual, cit și 
pe ansamblu între cele două 
echipe. Scorul, e adevărat, pu
tea fi mai mic, dar și mai ma
re, șocul golurilor 3 și 4 fiind 
acuzat minute în șir după ace

© O „rundă" în care au dominat gazdele (numai 11 
victorii în deplasare și 14 „remize") • Un rezultat de 
neprezentare (la Caransebeș) • Formațiile din Urzi- 
ceni și Alexandria din nou fruntașe • Scorul etapei: 
Someșul Satu Mare — Oașul Negrești 10—1 © Noua 
promovată, C.U.G. Cluj-Napoca, a luat un start bun 
conducînd în seria a Xl-a • Progresul București, sub 

povara penalizării, ocupă locul 16 în seria a Vl-a

Constructorul Șoimii Craiova 4—0 
(1—0), Constructorul T.C.I. Cra
iova — Sportul Muncitoresc Dră- 
găneștl Olt 6—1 (2—0), Progresul
Băilești — Minerul Mătăsari 3—0 
(2—0), Metalurgistul Sgdu — Pe
trolul Stoina 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL T.C.I. CRAIOVA 
4 p (»—2), 2. Progresul Corabia 
4 p (2—0), 3—5. Viitorul Drăgă
șani 2 p (4—3), I.O.B. Balș 2 p 
(5—4), Dacia Călimănești 2 p 
(4—3)._ pe ultimele locuri : 15. 
Petrolul Vicleni 0 p (0—2), 16. 
Minerul Mătăsari 0 p (1—6).

SERIA A VUI-a
Minerul Moldova Nouă — E- 

nergia Auto Timișoara 5—1 (3—0). 
U.M. Timișoara — Minerul Anina
4—1 (1—0). CJSJă. Lugoj — Pe
trolul Arad 4—• (2—«), Strungul 
Chișineu Criș — Auto.neeanica 
Reșița 2—« G—«1. C.S.M. Vagonul 
Arad — C.F.R. Victoria Caran
sebeș 7—4 (3—4), C.S.M. Caran
sebeș — Motorul I.M.A. Arad 3—0 
— neprezentare (echipa din Arad a 
ajuns cu intirziere de peste un 
sfert de oră la Caransebeș), Uni
rea Sinnicolau — A.S. Sinmarti- 
nul Sirbesc 6—2 (4—1), Unirea
Tomnatic — Minerul Oravița 6—0 
(2-0).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 4 p (10—2), 2—3. U- 
nirea Tomnatic 2 p (6—3), Mine
rul Moldova Nouă 2 p G—4)„. 
pe ultimele locuri : 15. C.F.R.
Caransebeș 2 p (3—8), 16. Moto
rul Arad 0 p (2—6).

SERLA A IX-a
Minerul Lupeni — Metalul Aiud 

0—0, Minerul Știința Vulcan — 
Șoimii Lipova 4—2 (3—0), Textila 
Clsnădie — C.F.R. Simeria 1—1 
(1—1), Aurul Brad — Energia 
Săsciori 6—0 a—0), I.P.A. Sibiu 
— Retezatul Hațeg 6—0 (1—0),
Carpați Mirșa — C.S.U. Mecani
ca Sibiu 1—0 (1—0), Automeca- 
nica Mediaș — Carpați Agnita 
3—1 (1—1), Metalurgistul Cugir — 
Mureșul Explorări Deva 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AURUL 
BRAD 4 p G—0), 2. Metalurgis
tul Cugir 4 p (3—0), 3. C.F.R. Si
meria 3 p (2—1)... pe ultimele 
locuri : 15. Textila Cisnădie i p 
(2—6), 16. Retezatul Hațeg 0 p
(0-7).

SERIA A X-a
IMASA Sf. Gheorghe — Preci

zia Săcele 3—1 (2—1), Minerul 

ea și de mai vechii, și (mai 
ales) de noii componenți aj di
vizionarei A din Tg. Mureș. Cu 
certitudine, la A.S.A. s-a pro
dus o „subțiere" a iotului. Au 
apărut mai multe puncte ne
vralgice. între care și aceia da
torat absenței unui adevărat 
coordonator de joc.

Implantările cu jucători de 
real talent (L. Moldovan. Mi- 
nea II, Pin tea, Albu ș.a.l nu 
s-au concretizat într-o struc
tură de rezistență, ceh puțin 
deocamdată. Avind nu puține 
probleme, toate cumulate in 
... locul (penultim) in clasa
ment, conducerea tehnică a e- 
chipei mureșene pare a fi pusă 
în situația de a (re) face o for
mație din mers, luind în consi
derare și alți tineri, din garni
tura „speranțelor" Altfel spus, 
de a o lua de la capăt (sau a- 
proape), dar jucînd la reiultat 
meci de meci, etapă de etapă. 
Iată o perspectivă care. cre
dem. trebuie să fie privită fă
ră circumspecție și, adăugăm, 
fără pasivitate de toți iubitorii 
fotbalului din localitate.

George ROTARU

Bălan — Carpați Brașov 1—2 
(1—1), Cimentul Hoghiz — Electro 
Sf. Gheorghe 0—0, Nitramonia 
Făgăraș — Metalul Tg. Secuiesc 
2—1 (2—1), Metalul Sighișoara — 
Rapid Miercurea Ciuc 2—1 (1—1), 
Unirea Cristuru secuiesc — Pro
gresul Odorheiu Secuiesc 1—0 
(0—0), Viitorul Gheorgheni — Mi
nerul Baraolt 2—0 (1—0), Carpați 
Covasna — Relonul Săvinești 
2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. IMASA 
SF. GHEORGHE 4 p (4—1), 2. 
Electro Sf. Gheorghe 3 p (2—1),
3. Metalul Tg. Secuiesc 2 p 
<7—3)... pe ultimele locuri : 15. 
Cimentul Hoghiz 1 p (1—6), 16. 
Minerul Bălan 0 p (2—4).

SERLA A Xl-a
Steaua C.FJL Cluj-Napoca — 

Industria Sirmel C. Turzii 2—0 
(1—0). Mureșul Luduș — Minerul 
Sărmășag 0—0, Laminorul Victo
ria Zalău — C.U.G. Cluj-Napoca 
0—0. Olimpia Gherla — Oțelul 
Reghin 2—1 (1—4). Mecanica Bis
trița — IZOMAT Șimleu Silva- 
niei 3—0 (1—4), Lacul Ursu Sova- 
ta — Sticla Arieșul Turda 2—1 
(1—1), Metalotehnica Tg. Mureș
— Chimia Nâsăud 4—4 (2—0), Me
talul Reghin — Laminorul Bec- 
ican 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.U.G.
CLUJ-NAPOCA 3 p (3—1), 2. Mi
nerul Sărmășag 3 p (2—1). 3. Me
talotehnica Tg. Mureș 2 p (5—2) 
...pe ultimele locuri : 15. Lamino
rul Zalău 1 p (1—2), 16. Mure
șul Luduș 1 p G—3).

SERIA A Xll-a
C.I.L. Sighet — Minerul Baia 

Borșa 4—2 (2—0), Minerul Băița
— Minerul Suncuiuș 3—0 (1—0),
Someșul Satu Mare — Oașul Ne
grești 10—1 (6—1), Victoria Cărei
— Bradul Vișeu 0—0, înfrățirea
Oradea — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza 2—0 (2—0), Minerul Turț
— Voința Oradea 3—1 (1—0), Mi
nerul Baia Sprle — Gloria Beiuș 
4—0 (2—0), CUPROM Bala Mare
— Chimia Tășnad 0—0.

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 4 p (4—0), 2—3. 
C.I.L. Sighet 3 p (5—3), Chimia 
Tășnad 3 p (3—1), 4. Bradul Vi
șeu 3 p (1—0)... pe ultimele 
locuri : 15. Victoria Cărei 0 p
(0—1) — penalizată cu —1 p. 16. 
Voința Oradea 0 p (1—5).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile res
pective.
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CONCURSUL INTERNATIONAL 

AL ViNĂTORILOR SPORTIVI, 
O FRUMOASĂ REUȘITA

Poligonul bucureștean Tunari 
a găzduit, simbătă și duminica, 
„Cupa Prieteniei", la care au 
participat sportivi-vînători din 
țări socialiste: Bulgaria, Ceho
slovacia, R.D. Germană, Unga
ria, U.R.S.S. si România. Bu- 
curîndu-se de o organizare ex
celentă, asigurată de Federația 
de specialitate și Asociația Ge
nerală a Vînătorilor și Pesca
rilor Sportivi din România, 
competiția a fost una foarte 
reușită, rezultatele r:.dicîndu-se, 
după opinia tuturor specialiștilor, 
la un nivel opt’m, demonstrind 
buna pregătire a ooncurenților. 
în programul competiției au fi
gurat probe de trap (50 de ta
lere), skeet (50 de talere), a- 
runcări duble din turn înalt 
(10 talere), căpr.or fx (20 de 
focuri) și mistreț alergător (10 
focuri lente și 10 rapide). To
talul realizat de fiecare concu
rent a constituit criteriul de 
departajare și de alcătuire a 
clasamentului final. O bună 
comportare au avut-o sportivii- 
vînători din Uniunea Sovietică, 
adică cei care au cîștigat în 
cele din urmă, proba pe echipe,

precum și cei din R.D. Germa
nă, Hari Gavling, din această 
ultimă formație, devenind în
vingătorul întrecerii individua
le. Deși nu au luptat în mod 
direct pentru a ocupa locurile 
de pe podium, reprezentanții 
noștri S. Popa, I. Majornic, F. 
Baban și C. Roman au reușit 
ca, în cele din urmă, să urce 
pe treapta a treia a podiumu
lui, la echipe, iată însă clasa
mentele finale:

INDIVIDUAL : 1. H. Gavling 
(R. D. Germană) 934 p : 2. I. 
Diamicikin (URSS) 924 p; 3. 
N. Kvasnovski (Cehoslovacia) 
922 p: 4. J. Dvorak (Cehoslova
cia) 921 p; 5. V. Vinogradov 
(URSS) 911 p; 6. A. Stefanov 
(URSS) 897 p; 7. F. Baban 
(România) 894 p; 3. C. Roman 
(România) 879 p; 11. L Major
nic (România) 865 p; 15. S. 
Popa (România) 845 p; echipe: 

1. U.R.S.S. 3619 p; 2. Cehoslovacia 
3586 p; 3. România 3483 p; 4. 
R.D. Germană 3425 p; 5. Unga
ria 3301 p; 6. Bulgaria 3038 p.

Rd. T.

IN PREAJMA CELEI DE a 24-a EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE
SPORTIVI ROMÂNI LA

La cea de-a 24-a ediție a 
Jocurilor Olimpice de vară 
și-au enunțat participarea spor
tivi și sportive din peste 150 de 
țâri. Printre delegațiile sosite la 
locul de desfășurare a J.O. se 
numără și cea a României. 
Sportivii români vor lua parte 
la 10 discipline: atletism, box, 
caiac-canoe, canotaj, gimnasti
că, haltere, înot, lupte, scrimă 
și tir.

Lotul olimpic român cuprin
de sportivi de valoare, cam
pioni olimpici și mondiali, pre
cum Doina Melinte, Marieiea 
Puică, Paula Ivan. Aurelia Do- 
bre. Daniela Silivaș. Eugenia 
Golea, Nicu Vlad, Tamara Cos
tache, Noemi Lung, Anca Pâ- 
trășcoiu, Vasile Andrei, Elisa- 
beta Tufan, Corneliu Ion, Ani- 
șoara Matei, Francisc Vaștag,

Dinamoviada Internațională de atletism

JUNIORII NOȘTRI AU DOMINAT ÎNTRECERILE
Un remarcabil succes au re

purtat tinerii atlefi români care, 
la sfîrșitul săptămînii trecute, au 
evoluat în cadrul Dinamoviadei 
Internationale pentru juniori. Ei 
au dominat întrecerile desfășu
rate pe Stadionul „23 August" 
din Capitală, totallzînd cel mai 
mare număr de puncte în clasa
mentul oficial pe națiuni, care, 
la încheierea competiției, are ur
mătoarea înfățișare : 1. Dinamo 
România 230,3 p, 2. Dinamo 
U.R.S.S. 202 p, 3. Dynamo K.D. 
Germană 124 p, 4. Gwardia Po
lonia 76 p, S. Ruda Hvezda Ce
hoslovacia 63 p, 6. Levski Spar
tak Bulgaria 34,5 p, 7. Dinamo 
Angola 19 p, 8. Dosza ungaria 
17 p, 9. Huci Mongolia 1 p. 
In afară de aceasta sportivii ro
mâni au obținut 14 victorii pe 
probe (10 la fete), dintre care la 
patru probe feminine șl la una 
de băieți au ocupat primele două 
locuri.

Succesul de la recenta Dlnamo- 
vladă Internațională a juniorilor, 
care se adaugă pe lista frumoa
selor realizări din ultimii ani ale 
atletismului nostru juvenil, de
monstrează, în mod evident, că 
se merge pe un drum bun, sin
gurul de altfel care asigură 
perspectiva.

La probele desfășurate în ziua 
a doua a competiției, duminică, 
am urmărit, ca și in prima zi, 
întreceri interesante încheiate ou 
unele rezultate valoroase. Dintre 
performerii zilei a doua remar
căm pe Mugur Mateescu și pe 
Liliana Sălăgean, învingători ca
tegorici la 400 m garduri și, res
pectiv. 800 m, ambii cu rezultate 
notabile. De asemenea, trebuie 
subliniate performanțele aruncă
toarei de disc Manuela Tirneci 
șl săritoarei în înălțime Oana 
Mușunoiu.

Dintre competitorii oaspeți cele 
mai bune impresii le-au lăsat ti
nerii atlețl din Uniunea Sovietică 
șl din R.D. Germană care, îm
preună cu sportivii români, au 
cucerit majoritatea probelor.

Rezultate din întrecerile de du
minică : BĂIEȚI : 200 m : Alek
sandr Slișkov (URSS) 20,95, Da
niel Cojocaru (România) 21,71, 
Edvin Ivanov (URSS) 21,77 ; 800 
m : Mihail Tloma (URSS) 1:51,92, 
Nelian Ianchiș (România) 1:52,28, 
Timur Voitetski (URSS) 1:53,34 ; 
5000 m : Jttrg Albert (RDG) 
14:24,66, Ferenc Sag! (Ungaria)

14:26,10, Mlchal Bar- 
toszak (Polonia) 
14:27,56 (8. Nic. Cin- 
tăbine 14:52,36); 400 
mg: Mugur Mate
escu (România) 
51,55, Viaceslav O- 
rinoluk (URSS) 52,79. 
Asen Markov (Bul
garia) 53,04; triplu- 
salt: Aleksei Fatia- 
nov 16,20 m, Vlad 
Trutaev (ambii
URSS) 15,83 m, Ma
rius Mitirică (Româ
nia) 15,56 m; prăji
nă: Aleksandr La
rionov (URSS) 4,60 
m, Thomas Friese 
(RDG) 4,60 m; greu
tate: Aleksandr Kli
mov (URSS) 17,60 
m, Eufinie Mihu- 
țescu (România- 
16,88 m, Jan Starb 
(RDG) 16,40 m; cio
can: Aleksandr Ia- 
roșin (URSS) 65,14 
m, Eleodor Roșea 
(România) 65,02 m, 
Raik Iffarth (RDG) 
60,60 m; 4X100 m : 
URSS 40,89, Ceho
slovacia 42,33, An
gola 42,34; 4X400 m: 
URSS 3:12,63, RDG 
3:16,54, Cehoslovacia 
3:17,38 (6. România
3:21,34): FETE: 200 
m; Nelia Bulgakova 
(URSS) 24,74, Pau
lina Grofova (Ceho
slovacia) 25,28, Nicoleta 
(România) 25,54 ; 800 m : 
Sălăgean 2 .-05,06, Elena 
(ambele România) 2:05,82, 
lana Risznieva ---------
3000 m : Simona 
Mlrela Borțol (ambele România) 
9:31,02, Susann Rubel (RDG) 
9:32,60 ; 400 mg : Aura Crăcea 
(România) 58,54, Marina Matia- 
klna (URSS) 58,77, Angelica Sîr
bu (România) 60,12 ; 5 km marș: 
Doina Munteanu 25:16,28, 
Pleș (ambele România) 
Anna Baczyk (Polonia) 
4X100 m : URSS 47,15, 
(Ghebuță, FIlip, Bîrzu, 
47,60, Polonia 47,62 : 
România (Șolcan, 
Crăcea) 3:43,73, 
RJ3. Germania 3:50,13 ;

Mugur Mateescu a demonstrat din nou o 
bună valoare in cursa de 400 mg.

Foto : Eduard ENEA

Filip 
Liliana 
Șolcan 

Svet- 
(URSS) 2:06,06 ;

Staicu 9:27,50,

Oana Mușunoiu (România) 1,86 
m, Tatiana Gulevicl (URSS) 1,83 
m, Monica Jagăr (România) și 
Eleodora Miloșeva (Bulgaria) 
1,75 m ; disc : Manuela Tirneci 
(România) 54,00, Tatiana Pidsmor- 
ka (URSS) 52,92 m, Dorthe Wa- 
below (RDG) 51,46 ; suliță : Britta 
Heydrich (RDG) 53,90 m, Erika 
Hlriț (România) 51,32 m, Eva 
Skrastina (URSS) 51,20 m.

Romeo VILARAștefanla 
25:46,02, 

26:13,88 : 
România
Crăcea)

4X400 m : 
Sîrbu, Nistor, 

Polonia 3:47,49, 
înălțime:

La sfirșitul săptămînll, pe Sta
dionul „23 August" se vor des
fășura întrecerile finale ale Cam
pionatelor Naționale de atletism 
ale juniorilor X, La 19 și 20 sep
tembrie, tot în Capitală, vor avea 
loc probele combinate.

CAMPIONATELE DE ȘAH
In runda a 7-a a Campionatului 

Republican feminin de șah, ce se 
desfășoară la Predeal, Margare
ta Mureș an a învins-o pe Mădă- 
lina Stroe, Ligia Jicman a cîș
tigat la Viorica Ursuleac, iar 
partidele Emilia Chiș *— Maria
na Duminică, Mariana loniță — 
Edith Kozma și Luminița Radu 
— Gabriela Stane iu remiză.

Lideră a clasamentului se 
menține Gabriela Stanciu 6 
puncte, urmată de Ligia Jicman 
și Mariana Duminică — 4,5 p.

în campionatul masculin, Ar- 
maș a cîștigat la Stanciu, Pavlov 
l-a învins pe Nicolaide, iar în 
partidele Navrotescu — Takacs, 
Stoica — Marin, Mârășescu — 
Biriescu, Grunberg — Ghinda șl 
Negulescu — Dumitrache a fost 
consemnată remiza.

Tn clasament conduc Mihai 
Marin, Dragoș Dumitrache, A- 
drian Negulescu și Constantin 
ionescu — cu cîte 4,5 puncte. 1

UNUL DIN 200...
Drumul pe care Jan 

Gibbson din Yorshlre 
l-a parcurs pînă la în
chisoare n-a fost chiar 
așa de greu. E adevărat 
că are numai 23 de ani, 
că a făcut „doar" un an 
șl jumătate șl că, deci, 
motivele nu pot fi de- 
cît „mici" găinării : fur
turi de mașini, spargeri 
de magazine alimentare, 
băgatul miinii în buzu
narele altora și, bineîn
țeles, dobîndirea statu
tului de „hooligan", 
prin care, de la Heysel 
încoace, lumea înțelege 
pe acei suporteri vio- 
Ienți despre care auzim, 
nu e săptămînă fără a- 
semenea știri, de pe cele 
mai diferite stadioane... 
Cum, în ultima vreme.

mediile de 
s-au ocupat

■ lui, să-i dăm 
in dorința de 
(fără pretenția 
puiza complet 
mele...) cum și___ ____
de ce în atîtea țări ale 
lumii s-a ajuns la a- 
ceastă tară, devenită 
cronică, a fotbalului. 
„N-a-eam bani destui, 
așa că am intrat intr-o 
gașcă de băieți de vîrsta 
mea, 15—16 ani, șl am 
început să 
prin mașini' 
pînă Ia i 
era decît 
singur 
culos. 
gedie. 
bere 
15—20

informare 
de cazul 
cuvîntul, 

a lămuri 
de a e- 
mecanls- 
mal ales

controbăim
De alei 

alcool nu mai 
un pas. Un 

om beat e peri
mai mulțl, o tra- 
„Portia zilnică de 
devenise cam de 
de sticle. Cantita-

startul Întrecerilor
Aurel Macarencu, Rodica Arba, 
Olga Homeghi, Daniel Stoian, 
Angelin Veiea.

★
SEUL, 12 (Agerpres). — In 

această săptămină se vor des
fășura la Seul lucrările sesiu
nii Comitetului International 
Olimpic, printre problemele în
scrise pe agenda de lucru fi
gurând și atribuirea organizării 
Jocurilor Olimpice de iarnă din 
1994, pentru care candidează 
orașele Șefia, Lillehammer 
(Norvegia), Ostcrsund (Suedia) 
și Anchorage (S.U.A.).

• La întrecerile de înot ale 
Jocurilor Olimpice de vară vor 
participa peste 850 sportivi și 
sportive din 80 de țări, in joc 
fiind 31 de titluri.
• Diferitele concursuri ale 

Olimpiadei, in programul că
reia figurează 23 de discipline, 
vor fi conduse de 1 817 arbitri.
• Cunoscutul atlet italian 

Pietro Mennea (36 de ani) va 
fi prezent pentru a 5-a oară 
consecutiv la Jocuri, urmind să 
ia startul in proba de 200 m, 
fiind singurul sprinter din is

In cadrul programului de 
pregătire în vederea partici
pării la Întrecerile de califica
re în prima grupă valorică a 
Campionatului Mondial 
handbal (februarie, 1989), 
pa națională de seniori a 
noastre a întreprins un 
turneu de trei jocuri în

de 
echi- 
țării 

scurt 
Sue-

STATU QUO IH FORMULA 1
S-a disputat încă un concurs 

de Formula 1, cel atît de dificil 
dar șl de prestigios, de la Monza. 
Lupta „cap la cap" pentru su
premația in clasamentul piloților 
n-a mal avut loc, l-itrjclt ambii 
pretendențl la titlu, Ayrton Senna 
și Alain Prost n-au punctat în 
Marele Premiu al Italiei. In con
secință, porțiunea superioară a 
clasamentului C.M. al piloților 
n-a suferit modificări : 1. Senna 
(Brazilia, McLaren-Honda) 75 p ; 
2. Prost (Franța, McLaren-Hon
da) 72 p ; 3. Berger (Austria, Fer
rari) 37 p ; 4. Alboreto (Italia, 
Ferrari) 22 p ; 5. Boutsen (Bel
gia, Benotton-Ford) 21 p etc. 
Iată Insă „fișa" Marelui Premiu 
al Italiei (295,8 km) : 1. Gerhart 
Berger lhl7:39,744 (medie orară : 
228,20 km) ; 2. Michele Alboreto, 
la 5,320 s ; 3. Eddie Cheever
(S.U.A., Arrows-Megatron), la 
26,532 s ; 4. Derek Warwick (Ma
rea Britanie, Arrows-Megatron), 
36,100 s etc. Următoarele curse : 
25 septembrie : Estoril (Portuga
lia) ; 2 octombrie : Jerez (Spa
nia) ; 30 octombrie : Suzuka (Ja
ponia) ; 30 noiembrie : Adelaide 
(Australia).

toria sportului cu o asemenea 
longevitate.

• într-o declarațig acordată 
ziarului „Soviețski Sport", (.re
ședințele Federației Internațio
nale de Tenis (FILT), Philippe 
Chatricr, a arătat că turneul 
olimpic va reuni sportivi cele
bri, precum Șteffi Graf, Ște
fan Edberg, Henri Leconte și 
Mats Willander. readmiterea 
„sportului alb“ în programul 
olimpic urmind să contribuie la 
progresul acestei discipline. , In 
prezent in lume practică teni
sul aproape 100 milioane de 
persoane, iar peste un deceniu 
turneul olimpic va fi cel mai 
important eveniment al aces
tui sport", a subliniat pre
ședintele FILT.

Tenisul revine în arena o- 
Umpică după o absență de 
peste cinci decenii.
• Actrița greaca Ecatcrina 

Didaskalou, „vestala focului o- 
limpic", ce se păstrează la 
templul Herei din Olympia, 
leagănul Jocurilor antice, a 
sosit la Seul pentru a participa 
la festivitatea de deschidere și 
la aprinderea flăcării olimnice, 
la cea de-a 24-a ediție a Olim
piadei de vară care va începe 
la 17 septembrie.

dia. In primul meci, disputat la 
Lund, în compania echipei 
Suediei, scorul a fost de 24—23 
(11—14) în favoarea gazdelor. 
Handbaliștii români au susți
nut a doua partidă, la Gote- 
borg, cu selecționata locală, pe 
care au întrecut-o cu 27—20 
(15—11), pentru ca în jocul re
vanșă cu reprezentativa Sue
diei, disputat la Udevalla, vic
toria să revină handbaliștilor 
noștri cu 22—21 (10—9)

WI1MDLR A CÎȘTIGAT

Finala de simplu masculin a 
turneului de tenis de la Flus
hing Meadows, a fost cea mai 
lungă din istoria acestui open. 
Disputa dintre Ivan Lendl, fa
voritul nr. 1, și suedezul Mats 
Wilander a durat 4 ore si 54 de 
minute! Wilander a cîștigat în 
5 seturi: 6—4, 4—6, 6—3, 5—7, 
6—4 ! Scorul întîlnirilor directe

a 
pri-

dintre Lendl 
devenit 13—7, 
multti.

S-a disputat 
blu feminin : 
Fernandez (Porto Rice)” Robin 
White (S.U.A.) a învins pe 
Patty Fendick (S.U.A.), Jill 
Hetherington (Canada) cu 6—4, 
6—1.

și 
în

Wilander 
favoarea

finala laSi 
perechea

IN PORTUGALIA s-a desfășu
rat etapa a 4-a. Deținătoarea ti
tlului, F.C. Porto, a jucat în de
plasare cu Guimaraes cu care a 
terminat la egalitate, 1—1. Porto 
a avut de rezolvat o problemă 
dificilă. Atît portarul titular Mly- 
narczyk, cît șl cel de rezervă, 
Ze Beto fiind accidentați s-a a- 
pelat la un junior : Vltor Baia

Fruntașa clasamentului a rămas 
Belenenses, dar care a trebuit 
să se mulțumească cu un scor 
egal în deplasare, 1—1, cu noua 
promovată Vlseu, în timp ce 
Benfica a cîștigat cu 1—0, la 
Portlmonense. Alte rezultate : 
Sporting — Chaves 3—0, Setubal
— Fafe 4—0, Amadora — Nacio- 
nal 4—1, Boavlsta — Braga 2—0, 
Penafiel — Beira Mar 2—0, Es- 
pinho — Leixoes 2—0, Maritimo
— Farense 2—1. In clasament : 
Belenenses 7 p. Sporting, Setubal, 
Boavista șl F.C. Porto cu cîte 6 p.

A ÎNCEPUT o nouă ediție în 
Grecia. Campioana, Larissa, a pă
șit cu stîngul la Salonic, unde 
P.A.O.K. a cîștigat cu 2—1. Alte 
rezultate : Kalamaria — Diagoras 
0—3, Doxa Drama — Aris Salo
nic 0—0, Levadiakos — Ethnikos 
2—2, voios — Panathlnaikos 2—1, 
Olymplakos Pireu — Apollon 
2—0, O.F.I. — Iraklis 3—3, Pa- 
nlonlos — A.E.K. 1—0.

1NTR-UN meci internațional a- 
micai selecționata de juniori a 
R. F. Germania a terminat la 
egalitate : 2—2 (1—1) cu formația 
similară a Franței.

REZULTATE în etapa a 10-a 
din Elveția t Servette — Lugano 
1—1, Bellinzona — St. Gallen
1— 1, Neuchatel — Lausanne 0—2, 
Grasshoppers — Young Boys
2— 2, Sion — Aarau 2-0, Wettin- 
gen — Lucerna 0—0. în fruntea 
clasamentului se menține Lucer
na, cu 14 p, fiind urmată de 
Grasshoppers și Sion, cîte 12 p.

de
Ia
Ia

tea creștea in 
meci. Cind ,_____
stadion, nrltndî mulțl 
număr, băuțl, nimeni
nu mai îndrăznea să se 
atingă de noi. Aveam
senzația puterii, credeam 
că ne este permis orice 

—_ s zicea
Și așa mal de

zilele 
plecam

și nimeni nu ne 
nimic.,.*. ‘ 
parte.

Acum, 
redevenit 
un caz 
reușit să 
pe drumul care duce 
spre locul de unde nu 
mal e posibilitate de în
toarcere. L-a ajutat o 
asociație de oameni cin
stiți, reuniți spontan sub 
deviza „Wake-up En
gland 1“ („Deșteaptâ-te 
Anglie !“), care ar dori 
îndreptarea, fie șî în 
parte, a păcatelor fot
balului insular. Din ne
fericire însă, în activi-

Jan Glbbson 
om normal, 

fericit, care

tatea de un an a 
ciației, Jan Gibbson 
unicul caz fericit 
vreo 200 
soldate, toate, cu eșecuri 
lamentabile. Reîntoarce
rea Ia normal este, cei 
mal adesea, mal grea 
decît prevenirea răului... 
Animată așadar, de cele 
mal bune intenții, „Wa- 
ke-up England !“ pare a 
cobori direct din Don 
Quijote, în lupta ei con
tra ...morilor de vînt. 
Pentru simplul motiv că 
ea încearcă să trateze 
consecințele, uitlnd cau
zele care au condus la 
agravarea fenomenului. 
Așa stînd lucrurile, In
tențiile pot fi și de-a- 
cum înainte lăudabile, 
dar rezolvarea problemei 
va fi amînată sine die.

aso- 
este 
din 

de încercări

Radu TIMOFTE
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