
Reportajul nostru la școala nr. 5 din €apitam\

EMOȚIONANTA Șl MEREU PLĂCUTA
REVEDERE CU COLEGII Șl PROFESORII

Joi, 15 septembrie 19S8... 
Școala nr. 5 din Sectorul 1 
al Capitalei a îmbrăcat, ai
doma tuturor celorlalte uni
tăți de invățămint din tară, 
frumoase haine de sărbătoa
re. Flori, multe flori, uni
forme noi, fețe senine, ale 
celor peste 1000 de copii, 
băieți și fete, care se pre
gătesc aici, in această școa
lă-etalon. Da, școală-etalon, 
cum ne atestă statisticile, 
cu elevi harnici și discipli
nați, care au ambiția de a

înscriu convingător. O do- I 
vadă: prezența TUTUROR 
Claselor (39 la număr) la re
prizele de gimnastică. Pe 
muzică, după programe in
spirat și adecvat alcătuite. 
O activitate care place, care 
atrage, care deschide ape
titul pentru altele, tn primul 
rind, pentru lecțiile de edu
cație fizici predate cu mult 
slrg de cadre didactice cu 
o recunoscută vocație pentru 
această specialitate (Sandy 
Dragomir, Maria Copil și

Proletari din tou.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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ÎNCEPE CEA DE A 24 a EDIȚIE 
A JOCURILOR OLIMPICE DE VARĂ
MULT SUCCES „TRICOLORILOR" NOȘTRI!

• Peste 13.000 de concurenți la startul «narii 
competiții • Primii sportivi români in 

inlreceri-la box,gimnastică, haltere, inot și tir

Corespondență telefonică de 
la trimisul nostru

Reîntîlnirea cu colegii și colegele de clasă este un prilej 
de bucurie și pentru cei ce învață la Școala nr. 5 din 
Capitală... Foto: Gabriel MIRON

acumula noi și noi cunoștin
țe din toate domeniile, in 
măsură să le deschidă larg 
porțile culturii și științei, 
si-i formeze pentru muncă 
și viață, coordonată esențială 
a desfășurării procesului in
structiv- educativ in țara 
noastră, școala fiind activ 
implicată in uriașele trans
formări pe care le trăiește, 
intr-un ritm atit de tumul
tuos, societatea noastră so
cialistă.

Elena Stroe). Și, la fel, pen
tru activitățile sportiv-edu- 
cative inițiate și organizate 
de organizația de pionieri, 
cu sprijinul conducerii șco
lii. Prof. Ioana Catană, di- 
rectoare-adjunctă cu proble
mele educative, deși de au
rind in acest colectiv este 
în măsură să ne pună la 
curent și să ne prezinte ex- 
ponenții sportului de masă

In acest amplu proces, e- 
k ducatia fizici și sportul se

Tiberlu STAMA

(Continuare în pag.

La ora cînd primii cititori 
vor avea ziaru, nostru in 
mină, festivitatea de deschi
dere a celei de a 24-a Olim
piade de vară va fi devenit un 
fapt împlinit. Din cauza di
ferenței de fus orar insă, dife
rență care este de șapte ore, 
despre desfășurarea ceremoniei 
inaugurale vom relata în numă
rul următor. Să menționăm 
deocamdată că flacăra olimpică 
a ajuns în orașul-gazdă al în
trecerilor după ce a fost pur
tată de 20 972 de sportivi și că 
ultimii participanți au sosit vi
neri, numărul acestora depășind 
cifra de 13 000, reprezentând 
160 de țări de pe cele cinci 
continente. De asemenea, sint 
prezeați pentru a relata desfă
șurarea Jocurilor circa zece 
mii de ziariști.

Sportivii români au Încheiat 
cu bine perioada de aclimati

zare, astfel că în ultimele zile 
finalizarea pregătirilor s-a des
fășurat în condiții normale, 
sub semnul optimismului spe
cific unei asemenea mari com
petiții. Ne-am intilnit la antre
namente și in Satul Olimpic 
cu sportivii și tehnicienii noș
tri, i-am văzut efectuînd ulti
mele retușuri în funcție de 
condițiile de pregătire. Ei sînt 
conștiențl că se anunță o con
curență deosebit de dîrză, avind 
în vedere înregistrarea aici, la 
Seul, a celui mai mare număr

de competitori, nivelul lor fi
ind foarte ridicat. Totuși, can- 
didații români la medalii și-au 
desăvârșit pregătirile fizice, 
tehnice și moral-volitive cu 
dorința fierbinte de a-și pune 
în valoare întreg potențialul, 
de a răsplăti încrederea acor
dată, luptînd cu toată ardoarea 
și devotamentul pentru a cuceri 
medalii si puncte, care să situe
ze țara noastră printre primele 
națiuni sportive ale lumii. De 
altfel, mijloacele de informare 
în masă locale urmăresc cu viu 
interes pregătirile sportivilor 
noștri, îndeosebi pe cele ale 
gimnastelor, înotătoarelor și ca-

Cornel POPESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

lilINE, STARE ÎN CAMPIONATELE

Astăzi, în Divizia A de fotbal

DERBYURILE INTER-BUCUREȘTENE DOMINA ETAPA
• Două „europene" față in față 
pe „Gheneea*. într-un meci in 
care invingătoarea Spartei Praga 
are, bmeințeles, prima țansâ • 
Pe Litoral, misiune grea pentru 
băcăuani • La Moreni și Brașov, 
atractive „dueluri" Ion Nunweiller 
- Camei Dinu și, respectiv, 
Costică Ștefănescu — Viorel Ma- 
teianu • După remiza (acasă) 
eu F; C. Bihor, hunedorsrui iși 
doresc acum două puncte • Va 
obține, astăzi, A.S.A. Tg. Mureș 
primul ei succes din această 
toamnă î Să vedem ce vor spune 
și sibienii... • In Șos. Ștefan cel 
Mare, fosta deținătoare a „lan
ternei* servește replica actualului 
lider • La Scornicești, F.G Olt 
are in vedere rezultatul reușit de 
„alb-negrii" la Cluj-Napoca • 
La trei zile după victoria echi
pei lor favorite in „Regie", era- 
rovenii vor umple iarăși tribune

le „Centralului* din Bănie
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București :
(I. Cr&clunescu

Constanța : 
(N. Voinea

Moreni :
(D. Petrescu

PROGRAMUL Șl ARBITRII —
STEAUA - VICTORIA

— Rm. Vîlcea ; 3. Grama — București 
Cațaros — Călărași) 

stadionul Steaua
F.C. FARUL

București : A. Porumbolu 
nescu — Rm Vîlcea)

FLACĂRA

3. șl S.

S.G BACĂU
— Vaslui șl N. Dl

I
Brașov :
(M. Salomlr —

OȚELUL GALAȚI
— București ; Gh. Constantin — Rm. Vîlcea. M. 

Constantinescu — București)
F.C.M. - F.C. BIHOR

Cluj-Napoca ; V. Titorov — Drobeta Tr. Seve
rin. I. Danclu — Petroșani)

CORVINUL - F.G ARGEȘ
M. Axente — Arad) 
F. C INTER SIBIU
Craiova. V. Ule —

București :
(V. Alexandru

RAPID
— Deva. T. Demlan

SPORTUL STUD.

Hunedoara :
(I. Igna — Timișoara ; V Antohi — Iași, 
Tg. Mureș : A.SJL —
(A. Gheorghe — P. Neamț ; I. Velea —

București)
DINAMO

București ; G Macavel
— Zalău) 

stadionul Dinamo
Scornicești : F.C. OLT —
(D. Buciumau — Timișoara ; O. Ștreng — Oradea. Cr. Teodo- 

rescu — Buzău)
Craiova : UNIVERSITATEA - „U" CLUJ-NAPOCA
(A. Morolanu ; I. Coț ambii din Ploiești, C. Gheorghe —

Suceava)
Toate partidele vor încep» la ora 17.

După „Internaționalele** de judo

TINERII NOȘTRI AU REALE 

PERSPECTIVE DE AFIRMARE
Revenim asupra recentelor 

Campionate Internaționale de 
judo (tinejț) ale României — 
care au avut loc tn Sala Dina
mo din Capitală — pentru a 
sublinia citeva aspecte pe care 
le considerăm interesante.

Această a XIX-a ediție a 
reunit 120 de tineri din Belgia, 
Cehoslovacia. Franța, R. D. 
Germană. Spania și România. 
Mulți dintre ei au nutrit spe
ranța — mărturisită sau nu — 
de a întruni sufragiile selecției 
pentru apropiatele Campionate 
Europene de la Viena, rezer
vate categoriei lor de vîrstă. 
Unii au reușit, alții așteaptă, 
încrezători, un nou prilej. Aten

ția noastră s-a îndrept 
rește, spre sportivii români. Ne 
interesa, îndeosebi, să-1 repe
răm pe cei care ar avea șanse 
să urce treptele podiumului de 
onoare al „europenelor", așa 
cum au făcut-o anul trecut, în 
Polonia, Dragoș Bolbose — 
campion continental la catego
ria superușoară. Florin Lascău 
(semimijlocie) și Nicolae Iosif 
(mijlocie) — medaliați cu 
bronz. Dintre aceștia, Bolbose 
și Iosif au trecut „pragul" se-

Coslin CHIRIAC

(Continuare In pag. a 4-a)
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NAȚIONALE
lată, așadar, voleiul în ajunul 

unui nou debut al primelor 
două eșaloane în campionatele 
naționale. De-acum, vreme de... 
22 de sfîrșituri de săptămînă, 
iubitorii acestui sport din multe 
localități mai mari sau mai 
mici ale țării vor avea prile
jul să urmărească spectacolul 
sportiv preferat. în scenă re
intră 72 de echipe de „A“ și 
„B“. După cum se știe, s-a re
venit la clasicul sistem com- 
petițional cu 12 echipe jucînd 
tur și retur. S-a renunțat, deci, 
la sistemul pe grupe valorice 
(de 8 echipe) și cu turnee în 
prima divizie, precum și Ia st rii 
de 8 echipe în divizia secundă. 
Să vedem ce va fi. Oricum, 
loturile reprezentative vor avea, 
astfel, un răgaz mai mare de 
pregătire In vederea întreceri
lor internaționale. Rămîre de 
constatat ce soluții de conti
nuare a pregătirii (și prin ioc) 
se vor găsi pentru masa vole
iului...

In ceea ce privește Divizia 
A, actuala ediție este a 40-a 
Ia masculin și a 39-a la femi
nin. Desigur, campionatele aces
tui eșalon rețin în principal a- 
tenția publicului spectator. 
Completările de loturi și infu
zia de tineret pot aduce unele 
noutăți în ierarhizarea viitoare. 
De aici, un plus de interes față 
de competiții. Să nădăjduim că 
și pregătirea fizică și tehnico- 
tactică va cunoaște în acest se
zon un plus valoric. Iată pro
gramul primei etape In „A“ :

DE VOLEI
FEMININ: Chimia Km. Vîl- 

cea — Universitatea C.F.R. 
Craiova (arbitri: V. Chioreanu 
și Gh. Stan), Rapid București
— C.S.U. Rapid Galați (D. Ne- 
groiu — L. Mihalache) — sala 
Rapid, ora 11,30, C.S.M. Oțelul 
Tirgoviște — Penicilina Iași 
(D. Rotaru, N. Constantin), 
Farul Constanța — Dacia Pi
tești (V. Dumitru, M. Stamate), 
Maratex Baia Mare — Flacăra 
Roșie București (O. Drăgan, C. 
răduraru), Dinamo București
— Oltcit Craiova (D. Dobrescu, 
D. Poroșnicu) — sala Dinamo, 
ora 10.

MASCULIN: Viitorul Bacău
— A.S.A. Electromureș Tg. Mu
reș (M. Nicolau, V. Lazarlu), 
I.A.T.S.A. Dacia Pitești — Ex
plorări Motorul Baia Mare (R. 
Farmuș, Gh. Vlșan), Elcond Di
namo Zalău — Relonul Săvi- 
neștl (E. Mendel. I. Pintea). 
Universitatea C.F.R. Craiova — 
Tractorul Brașov (N. Găleșea- 
nu, M. Niță), C.S.M.U. Suceava
— Steaua București (M. Herța, I. 
Leizeriuc) și Calculatorul Bucu
rești — Dinamo București (CI. 
Murgulescu, S. Lungu) — sala 
Olimpia, ora 11.

Sîmhătâ șl duminici

la București șl Cluj-Napoca

Talentatul junior Ionel Țifra (in dreapta imaginii) a obținui o 
aplaudată victorie in partida cu Martin Schmidt (R.D. Germană) 

Foto : Eduard ENEA

PARTIDE DUBLE 
LA POLO

Noua ediție a Campionatului 
Național de polo programează, 
sîmbătă ți. duminică, a doua e- 
tapă dublă. Șase din cele opt 
competitoare evoluează tn Ca
pitală. Astfel. Bazinul Dinamo 
găzduiește cuplaje în ambele 
zile — astăzi de ia ora 15, inli
ne de la ora 11 —, protagonis
te fiind formațiile bucureștene 
Steaua și Dinamo. Prima dintre 
acestea primește, în deschiderea 
cuplajelor, replica echipei I.L. 
Timișoara, în timp ce partene
rii de întrecere ai campionilor 
sînt poloiștii de la C.S.U. Con- 
strucții-T.M.U.C.B. Intr-un alt 
bazin bucureștean, cel din Giu- 
lești, se întîlnesc (de la ora 18. 
respectiv 9) Rapid și Crisul 
Oradea.

A patra dublă întîlnire se 
dispută la Cluj-Napoca, unde 
formația locală Voința joacă 
(ora 17, respectiv 10) cu Vago
nul Arad.



ETAPE COMPLETE, JOCURI ECHILIBRATE LA HANDBAL Start tn Divizia 1 de popice La Constanța Fin?
DEZIDERATUL PRINCIPAL

Campionatele Diviziei A la 
handbal programează, miine, 
etapa a IV-a în întrecera mas
culină și etapa a V-a în cea 
feminină. Mai ales prin prisma 
rezultatelor anterioare, jocurile 
acestor etape se anunță foarte 
echilibrate. în multe dintre 
partidele programate, avanta
jul terenului propriu pare a fi 
destul de fragil, in special în 
întrecerea feminină. La Iași, 
TEROM primește vizita unei 
alte formații bucureștene - 
Confecția, victoria la limită de 
joi, cu Rapid, creînd destule 
emoții, mai ales că handbalis
tele de la Confecția joacă tac
tic destul de exact (arbitri: 
Cristei» — Dumitrescu). în Sala 
Rapid din Capitală, feroviarele 
vor avea ca partenere de în
trecere pe vilcence. învingătoare 
în partida anterioară (Șandor 
— lăncu). Partida este progra
mată la ora 10. Tot în Capitală, 
dar tn Sala Floreasca Meca
nică Fină va susține al treilea 
meci foarte dificil cj formați: 
fruntașe, de această dată pri
mind replica echipei studen
țești din Bacău. Jocul va în
cepe la ora 11.30 si va fi condus 
de .cuplul- Csoma — Ferercz. 
La Constanța. Hidre tehnica va 
avea o misiune nu tocmai u- 
sarâ in compania Rulmentului 
din Brasov, arbitrajul frnd în
credințat brigăzii Curclea — A. 
Dumitrescu. Textila Zalău pri
mește vizita campioanei. Mu
reșul. startul lar.sat al gazde-

campionat anun- 
echiliPrat. Arbi- 

Mateescu

lor în actualul 
țind un meci 
trează 
în Sala Victoria din Ploiești 
se anunță, de asemenea, un joc 
echilibrat intre Dorobanțul și 
Constructorul Timișoara, am
bele formații fiind învinse în 
etapa precedentă (Stăncilă — 
Isop).

în disputa băieților, trei par 
tide par a nu pune probleme 
gazdelor pentru obținerea vic
toriei: H.C. Minaur Baia Mare
— Știința Bacău (vor arbitra 
Șchiopu și Laub), Steaua — 
Comerțul Sinnicolau Mare (Sa
la Floreasca, Ora’ 10,15 — Nicota-
— Boscboer; în deschidere, de 
la ora 9: I T.B — Rek>r,u> Să- 
vinești. Div. b fem.; iar de la 
ora 12.45: Steaua II Mecos — 
A.S.A. Buzău, Div. B mase 1 ți

și Dăncescu.

Universitatea C.U.G. Cluj-Na- 
poca — Tractorul Brașov (Con- 
druț—Marin). Celelalte partide 
se vor desfășura sub semnul 
echilibrului, oricare dintre for
mații (indiferent că joacă pe 
teren propriu sau în deplasare) 
avind șanse de a obține vic
toria. Este vorba de jocurile 
Dinamo Brasov — Politehnica 
Timiș ara (Marzavan — Tănăses- 
ea), Da.ia Pitești — A.S.A. E- 
lectromureș Tg. Mureș (Geor
gescu — Virtopeanu) și Universi
tatea Craiova — Dinamo Bucu
rești (Boier — lasorschi).

Așadar, etape cu meciuri a- 
tractive, deschise oricăror re
zultate. care vor aduna in ju
rul tere-.urilor de joc mulți 

interesul acestora 
obal fiind in evi-p.T.teu ha: 

dertă creștere.

Caapitiatil de orientare turistica

IN PRIM PLAN, REPREZENTANȚII CLUJULUI

UN PLUS DE CALITATE
la ora 10, se va 
Divizia A de po- 
de a vă prezenta

CAMPION AȚELE

ÎNTRECERILE
DE ȘAH

După 10 runde. In Campio
natul National feminin de șah. 
desfășurat la Predeal, conduce 
Gabriela Stanei u cu 8 puncte, 
urmată de Cristina Bădulescu 
— 6,5 puncte (o partidă mai 
puțin jucată). Rezultate: Stan- 
ciu — Kozma 1—0, Stanca — 
Ioniță 1—0, Bădulesca — Chis 
1—0. Mureșan — Jlc-nan 0—1. 
Ursuleac — Radu și Stroe — 
Baumstark rezime.

în campionatul masculin con
duce Mihail Marin cu 7 fi punc
te, urmat de O. Foișor șt A. 
Negulescu — 6 puncte (o par
tidă mai puțin). Rezultate din 
runda a 10-a: Marin — Negu- 
leseu remiză. Foișor — Mără- 
șescu 1—0, Stefanov — Armaș 
remiză.

Stațiunea Sovata, situată in 
partea sudică a munții ar Gur- 
ghiului, la o altitudine de S3 
m, a fost o gazdă ospitaliera 
pentru cei peste 4CO de part - 
cipanți (din 22 de județe și 
municipiul Bururesu. repr 
tind 60 de asociații și d 
sportive) la finala Campio 
lai de orientare tariMici. Cor. 
cursul L-.divicual, cu multe dis
pute interesante de-a lungul a 
două zile (din care prima, cu 
ploaie, a fost un serios obsta
col In obținerea unor rezultate 
toarte bune), a evidențiat buna 
pregătire a clujenilor, care, 
prin sportivii din două cluburi, 
au reușit să obțină exact o 
treime (11 din 33) din totalul 
locurilor pe podiumul de pre
miere. Este vorba de Voința, 
care și-a adjudecat cite dmă 
locuri
Roșu, 
mares 
și un 
frumoase performanțe, să mai 
notăm 
derate 
Ileana 
Baia 
(C.S.U.
net adversarii, cîștigînd Ia di-

R. BDE YACHTING
Astăzi, de 

da startul în 
pice. înainte 
programul complet al partide
lor. să amintim că atît echipele 
feminine și masculine din cele 
două serii, cit și federația de 
specialitate doresc ridicarea ca
lității jocurilor .din campionat, 
ca bază peiîtru reafirmarea în 
competițiile internaționale.

Iată programul — feminin, 
seria Sud: Rapid București — 
Mucava Molid Vama. Voință 
București — Voința Galați, Glo
ria București — Carpați. Sinaia, 
Dadă Ploiești — Voința Plo
iești, Laromet București — Pe
trolul Băicoi; seria Nord: Vo
ința Oradea — Voința Timișoa
ra, Electromureș Tg. Mureș — 
Voința Craiova, U.T. Arad — 
CS.M. Reșița, Voința Odcriieiu 
Secuiesc — Constructorul Gher
la, Voința Tg. Mureș — Hi
dro .etnica Brașov, masculin, 
seria Sud: C.F.R. Constanța :— 
Olimpia București, Minerul 
Vulcan — Rulmentul Brașov, 
Car păți Sinaia — Gloria ‘ Bucu- 

Constructorul Galați — 
a București, Explorări 
ulung Moldovenesc — Me

seria Nord: Chi
ti NIO Satu

■ Tehno- 
c, C.F.R. 
□res Tg.

* 6C2S 
pe ic

irea u-

i La a.te com
ae depart-

J0 sec. 
si 35 sec.

In rada portului Tomis se 
dispută Campionatele Naționale 
de yachting ale seniorilor și 
.juniorilor, la care participă 
sportivi din asociațiile C.S.U.- 
Aeronautica București, Proiect 
București. Electrica Bucuroșii, 
Știința Navrom, Electrica și 
ÂS1M —■ toate din Constanța.1 
în total sînt prezente în, con
curs 3Q de ambarcațiuni, 5 
clasa E. D., 11 la clasa 470 
14 la Finn.

După 4 regate, pe un vmt 
forța 3,5, la clasele F.D. si 470 
conduc' sportivii bucureșteni în 
timp ce la Finn s-au impus 
pînă acum cei din Constanta. 
La F.D., •" 
Butucaru 
București) conduc 
la clasa 470, Florin 
+ Alexandru Soci 
Aeronautica) se profilează ca 
viitori campioni, cî.știrînd toate 
cele 4 regate, urmați în clasa
ment 
trițu (Proiectantul).
unde 
strînse, 
Frățilă 
(Știința

Mircea
(C.S.

la 
si

de

Cd ,’p 4 M.
Aeronautica 
detașai, iar

• Fă gări sa nu
(toi d“ la

de D. Găitan

I, n și in, țl de Metalul 
care ți-a Înscris tn pal
ette două locuri T și HI 

loc II. Dincolo de aceste

că la categoriile consi- 
de elită (F19 și M21) 

Jeler (Chemam Ma-atex 
Mare) ți Ștefan Apli 

Brașov) și-au dominat

desS 
vidoai 
loc in peri lumit Pîriul
Negru, intr-o zonă colinară cu 
pădure le foioase, pe trasee 
ludieios concepute. în funcție 
de virstă. avind lungimi cu
prinse intre 3 2SJ și 1138-1 m. 
o diferență de nivel între 85 
și 410 m și 9—19 posturi de 
control — vom lăsa să— vor
bească ierarhiile.

CLASAMENT GENERAL, indi
vidual, feminin ; F U : t Zsuza 
Fey (Voința Cluj-Napoca) 19,16 ;
2. Ioana Nico.aescu (Chemum 
Maraiex Baia Mare) 22.24 
Eniko Fey (Voința C.N.) 
F 13 : 1. Daniela Pălincaș 
ința Baia Sprie) 42,14 ; 2. 
dreea Miszovits (Chemum)
3. Tunde Revesz (Someșul
Mare) 47.32 ; F 15 : ‘ * ’
(Metalul Roșu-C.N.)

u

REVEDERE CU COLEGII Șl PROFESORII
(Urmare din pag. 1)

și, in perspectivă, de perfor
manță de aici:
din echipa școlii (Iulia Ște
fan, Anamaria
driana Stanciu), fruntașe pe 

inotătoarea Andre- 
i (care a dominat 

concursurilor. din 
șahiștii dornici să 

o adevărată tra
in sportul minții (cu 
Voinea și Apostol Cu- 
in prim-plan, titulari ai 

de resort a Clubului

gimnastele

Strună, A-

Capitală, 
ea Trufașu 
majoritatea 
acest an), 
creeze 
diție 
Li viu 
turicu 
secției ______ ,___
Sportiv Școlar nr, 1), fotbalis
tul Lorin Cristescu, copie a- 
proape fidelă a lui Hagi, coleg 
de club, intr-un fel, la Steaua... 
Prof. Catană nu uită să ne a- 
tragă atenția că gimnastica, șa
hul și fotbalul vor fi concu
rate, din acest an, de tenisul de 
cimp, protagoniștii „sportului 
alb“ in școală fiind Horațiu 
Dimulescu și colegul său de

aici

clasă Dan Tudor. Deocamdată. 
Pentru că, așa cum ne-am con
vins, tenisul a început să răsco
lească toate clasele, chiar și pe 
cele ale prichindeilor din ciclul I.

Se face mult sport la Școala 
nr. 5 din Capitală? „Atît cit 
este necesar pentru a întări să
nătatea și — pe acest fond — 
pentru a împleti cit mai armo
nios învățătura, preocupare 
principală, cu practica în pro
ducție" — ne precizează prof. 
Lucia Botezatu, directoarea șco
lii. Că este așa, că este expri
mat un adevăr, ne-o demon
strează dezvoltarea, ținuta fizi
că 
de 
de 
ția 
in 
sport, spre bucuria lor și spre 
satisfacția tuturor cadrelor di
dactice, a învățătoarelor, profe
soarelor și profesorilor, intr-un 
efort colectiv demn de toată 
admirația !

frumoasă, zveltă, a elevilor 
aici, dorința lor mărturisită, 
altfel, de a continua tradi- 
bunelor rezultate la carte, 
activitatea de atelier, in

; 8. 
25.29 ;

(Vo- 
An- 

4648; 
. Satu 

1. Larisa Pop 
--------------- 44.59 ; 2. 

Tunde Simon (Voința C.N.) 44,25; 
3. Petronela Vișan (Voința P 
Neamț) 49.24 : F 17 : 1. Andreea 
Major (Farmacia CIuj-Napoca) 
56,08 ; 2. Iulia Cioban (Metalul
Roșu C.N.) 59.17 ; 3 Kinga Ke-
restes (Metalul Roșu C.N.) 59.28; 
F. 19 ; 1. ileana Jeler (Chemum) 
145,03 ; 2. Elisabeta. Revesz -(So
meșul S. Marc) 149.42 ; 3. Aure
lia Alexandru (Voința Craiova) 
150,43 ; masculin, M ii : 1. Vlad 
Șeitan („Poli"-ICCE București) 
32,09 : 2. Marius Marinău (Vul
turii Rapid Oradea) 32.53 : 3.
Paul Cioban (Metalul Roșu C.N.) 
33.11 ; M 13 : 1, Zoltan Veres 
(Voința C.N.) 43,03 ; 2 Mihnea
Grecu (Poli-ICCE) 45.06 ; ’ 
fon Laszlo (Metalul Roșu 
48.35 : M 15: 1. Andras 
(Metalul Roșu C.N ) 48,19
Csaba Kallos (Voință C.N.) ,
3. Attila Mihalcz (Hidrotehnica 
Tg. Mureș) 57,43 ; M 17 : 1. Ovi- 
diu Muțiu (Voința B. Sprie) 55.20:
2. Liviu Țințar (Chemum) 59.08;
3. Daniel Popuță (Voința- C. N.)
61,15 : M 19 : 1. Tiberiu palcău 
(Voința Hunedoara) 133,13 ; 2.
Teodor Vuin (Strungul Arad) 
135,48 ; 3. Gerhard Gărtner (Vo
ința Brașov) 136,26 : M 
Ștefan Apli (C.S.U 
135.05 : 2 Mihai Veres 
rul Zalău) 146,40 ; 3.
Roșea (Voința Tg. Jiu)

3. A-
C.N.) 

Simon 
: 2. 
57,22 ;

21 : 1.
Brașov) 

(Lamino- 
Dionisle 
146.50.

loan NOVAC

D. Pes-
La Finn, 

disputele sînt foarte 
conduc constânțo.rii D. 
(Electrica) și F. Cotta 

Navrom). întrecerea
continuă cu ultimele trei re
gate.

Cornel POPA —, coresp.
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MAREA MAI OSPITALIERA DECIT ORiCIND
Frumoasele stațiuni de pe Litoral nu d-au epuizat, ir. 

timpul verii, resursele pentru odihnă și sănătate.
Vacanțele la Marea Neagră continuă în lunile septembrie 

și octombrie cu avantajul tarifelor reduse.
Adresați-vă oficiilor județene de turism ș! I.T.H.R. Bucu

rești, care vă oferă locuri în hoteluri in staț'ur.ea p Ie
și cu sejur la alegere 1

ANUNȚ
Oficiul Național de Turism „CARPAȚI" București 

anunță că, în perioada 1—20 octombrie 1988, cu excepția 
duminicilor, între orele 10—18, face înscrieri de candidați, 
cunoscători de limbi străine, pentru examenul de selec
ționare la cursurile de ghizi interpret!, colaboratori ex
terni. înscrierile se fac la sala Universității cultural- 
științifice din sta*. Biserica Amzei nr. 7, sectorul 1.

Condițiile și actele necesare sînt afișate la sediile 
O.N.T. „CARPAȚI" București și ale Universității cultunal- 
științfice, sălile Dalles și Amzei.

%
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ROMAN, J 
tuala finala 
ții a Cam! 
călărie pei 
(obstacole 
poate spun 
din ultimii 
pe plan ou 
gazdele s-d 
reușit din 
cestei pred 
oară o col 
chitațiel aJ 
un cadru 
bit, iar in 
tr-un speed 
oferit de d 
neri concud 
namo. Oluri 
Cluj-Napocd 
vorul Mied 
Iași, C.S.m| 
Petrolul p| 
tra NcamțJ 
Dragoș Voi

Pe parcul 
maestrul eil 
sile Bărbul 
de obstacol 
rezervate j 
ani, la fini 
tîndu-se lai 
de concura 
au reușit s 
„cursele" d 
luptă direq 
alții, chiar I 
sul, în spd 
avut mininl

Tn dispuți 
dintre cei I 
cui I, au d 
manșă fărl 
sportivi, pl 
celei de a |

LOTURILE DIVIZIONARELOR A FEMININE
am p: t loturile e- 

de Divizia A, 
cunoscute pe 
tiHe feminine

Xenia Ivanov (19—1821. 
Georgescu (17—180).

Mirela

(antre-

Si

ce

noi? 
St ia Iată loturile :

C.S.U. RAPID GALAȚI . ___
nor : Traian Vilsan) : Ileana Ber- 

-176), Carmen Costache 
Speranța Gaman (26— 

ia Cazacu (26—173). Da
niei (24—178). Manuela 
24—174). Emilia Nedelcu 

Violeta Vuc (22—176). 
Nenciu (21—177). Alina 
(21—171), Violeta Stros 

Roxana Tudorache

Dana Singe 
bricla Stoil
Rădeanu (1 
ga <21—171)1 
181), Mirela
Tomuțâ (I8j

UNIVERSITATEA
IOVA (antrenori : 
tinescu și Adrian 
Mirela Zamfir (30 ani — 176 cm). 
Carjnen Anghe] <25—170), Ioana 
Cotoranu (25—178). Monica $uș- 
man (25—176), TanȚa Drăgol (24— 
171L Eugenia Cotescu (23—186), 
Mirela Bojescu (23—187), Violeta 
Barcan (23—178), Liliana Popes
cu (21—176), Mirela Cazangiu
(21—176), Carmen Titiliuc (20—179), 
Cristina Buzilă (20—180). Mirela 
Neculiță (20—172).

C.F.R. CRA- 
Ion Constan- 

Cotoranu) :

n:ela D; 
Pantea i 
t22—188), 
Manuela 
Mocan u 
(18—178), 
(18—178).

FARIL CONSTANȚA (antre
nor : Lucian Cristescu) : Mari
nela Neacsu (32—166). 
Geambașu (31—177), Elena Bălan 
(28—184). Guln’.za Lică (28—172), 
Roxana Avram (25—173). Natalia 
Grigoraș (22—176), Delia Leițoiu 
(20—177), luliana Enescu (33—177), 
Li)iana Ciulpan (21—176). Tuflo- 
rița Zahariea (18—176), Mire)a 
Darilac (17—182). Ioana Vulturu 
(17—180)

Ileana

CHIMIA H 
nor : Octavj 
na Dubincii 
Deică (29—1 
(27—175), VI 
177), Marii 
Cristina Ștj 
lia Zabara^ 
(21—176). rfl 
DanietaJ’ul 
dia
Crăciun (26-1

DINAMO BUCUREȘTI (antre
nor : Octavian Dimofte) : Irina 
Velicu (32—189), Doina Dimofte 
(31—170), Georgeta Ene (26—178), 
Daniela Coșoyeanu (24—179). Ma
ria Chitic (21—183). Alina Praieâ 
(19—184), Claudia IVIurariu (18— 
179), Cristina Pîrv (16—180), A- 
driana Colceriu (16—174), Simona 
Orfan (16—184), Monica Schrei
ber (15—172), Alida Cioroianu 
(15—187).

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
(antrenor : Costinel Stan) :
Georgeta Popescu (29—170). Ni
cole ta Sțanciu (28—182), Niculina 
Bujor (28—180), Viorica Bîrsăș- 
teanu (26—178). Viorica Maziles- 
cu (25—177), Corina Olteanu (22— 
174), Mihaela Butuc (21—176). 
Cornelia Colda (20—176). Nicol le. 
Bădițescu (19—176).

DACIA pitești (antrenori : 
Mugur Niculescu șl Constantin 
Rizon) : Mariana Miron (24—131), 
Mihaela Marian (21—182). Clau
dia Tâtucu (21—172), Cristina 
Buznosu (20—185), Dana Marines
cu (20—188), Anca 
(20—179), Florina . ,,
(20—176), Corina Holban (19—179),

Gheorghe 
Bogdăneci

CRAIOVA (antrenor : 
Mantea) : Liliana Her

tzs—172). Marinela Buz- 
Aurelîa Dobre 

Ana Mara (21—176), Ro- 
Oprea (21—167), Monica 

........ . Camelia Matic 
Cristina Ungureanu 

Mihaela Jleanu (20— 
Corina Chiroșca (20—183).

OLTCIT
Paraschiv 
menea-nu 
dugan (24—178), 
(24—177). ‘
xana
Fuchs (20—176). 
(20—177), 
<20—172), 
176), ’

c.s.m. oi 
(antrenori :J 
și Roxana 1 
lu (28—181) 
177), Fior ied 
teri na Stanl 
Lakatoș (a 
(23—169), ED 
Elena Opri 
Oprea (16—1 
(16—176), CJ 
176), Crist 
180). Karla

RAPID BUCUREȘTI 
Florin State) : 
(24—179). Li via 
Daniela Țaga 
Anton-Mureșan 
Gliga (21—175), 
(20—174), “ ‘

(antrenor: 
Codrea 

(23—175), 
, Cristina 

Mi reia 
Dima 

(20—

Tanța
Gliga I 

(21—178).
(21—168).

__ _ _ Dumitra 
(20—174)', Daniela Buhlea 
186). Daniela Bumbăeilă (19—179). 
Mihaela Isofache (19—177). Teo
dora Mărăcine (19—177). Aurelia 
Drăghici (18—179), Daniela Gilea 
(17—177). Luminița Pintea (17— 
180).

PENICILINA IAȘI (antrenor : 
Nicu Roibescu) : Gabriela Cop- 
cea (29—172), Marina Onofraș 
(27—180). Daniela Donciu (25—183), 
Tatiana Popa (23—184). Gabriela 
Bordianu (21—172). Valentina 
Constantin (21—167), Daniela Bla- 
naru (21—176), Aurelia Preda 
(20—179), Amalia Popa (20—176),

FINALELE REPUBLICANE ALE PESCARILOR SPORTIVI
În apropiere de Slobozia, la 

Bucu, vor avea loc, azi și mîi- 
ne, întrecerile finalei indivi
duale ale celei de a 32-a ediții 
a Campionatului Republican de 
pescuit sportiv. Pe standurile 
de con urs — trase la sorți 
înaintea fiecărei manșe — se 
vor afla cei 28 de pescari cali
ficați la etapele anterioare. în

prima zi sînt programate două 
manșe, iar în cea de a doua 
alte două. 16 flnâliști sînt din 
județele Arad, Brăila, Bihor, 
Cluj, Covasna, Giurgiu, Har
ghita, Hunedoara, Iași și Olt, 
iar 12 din București.

Și de astă dată se anu.iță o 
dispută deosebit de pasionantă, 
în special între pescarii bucu-

reșteni și cei orădeni, care, la 
ediția de anul trecut, s-au si
tuat pe primele șase locuri: 1. 
Zoltan Koșa (Oradea), 2. Ștefan 
Bolosz ' ~ ’
Apostol
Bcntu
Scurtu
Bucur (București).

(Oradea), 3. 
(București). 
(București), 

(Oradea) și

Ghcorghe
4. Teodor

5. loan 
6. Grigore.

ADMINISTRAȚIA DE
• Aflindu-se In Gara de Nord, 

reporterul nostru a asistat ieri 
scară la plecarea unui nou grup 
de turiști (de data aceasta, in 
U.R.S.S.). format dintr-o serie de 
beneficiari al 
hotare, 
noastre 
bucuria 
șansele, 
că singura condiție a succesului 
înregistrat este participarea con
stantă la variatele șl numeroasele 
formule ale sistemelor LOTO- 
PRONOSPORT. Desigur că ast
fel de șanse le sînt deschise tu
turor, mai ales că, în ultima pe
rioadă, cîștigurile în excursii 
peste hotare, tot mal numeroase, 
s-au diversificat considerabil.

excursiilor peste 
participant! la sistemele 
de joc. Exprimindu-și 
de a-și fi valorificat 
excursioniștii au arătat

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• De ieri. 16 septembrie, s-au 

pus in vinzare și biletele la 
TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
programată in cursul săptămînii 
ce vine, mai precis vineri, 23 
septembrie. Se vor extrage 72 de 
numere, accesul integral la aces
tea fiind asigurat de către bile
tele in valoare de 25 de lei. 
Cîștigurile sînt pe măsura for
mulei tehnice, constind în auto
turisme, excursii peste hotare și 
importante sume de bani. La 
toate agențiile Loto-Pronosport 
puteți găsi prospectele tragerii 
respective, care se distribuie gra
tuit.
• Astăzi, sîmbătă, 17 septem

brie, este și ultima zi pentru a 
vă juca numerele favorite la

TRAGEREA LOTO 2 de miine, 
duminică, 13 septembrie, precum 
și pentru depunerea buletinelor 
la concursul PRONOSPORT.
• Tragerea LOTO 2 va avea 

loc in București, in sala din sir. 
Doamnei nr. 2, îneepînd de la 
ora 16,30, urmînd ca aspecte de 
la această tragere să fie radio
difuzate la ora 17,30.

NCMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 16 
SEPTEMBRIE: extragerea I: 
75 47 53 25 85 44 16 1 86 ; 
o.tragera a Il-a: 80 33 64 32 
29 4 40 52 78. Fond total de 
cîștiguri: 706 638 lei, din care 
85 478 lei report la categoria 1.

MARATEN 
nor : Cornq 
Săvoiu (29-1 
(28—183). M 
Andrea Sza 
Remetean (1 
(20—176). M 
Mihaela Sal 
Gae (19—179 
176), Emese 
gela Dombq

i\

DEZBAȚI
înțelegi rJ 

tractul ivi 
publican d 
ciparea eJ 
a Români 
național d 
septembrid 
a convoca 
nari A la I 
programata 
la Bucured 
cetări din 
gust'*, de 
drept scol 
probleme I 
destinate i 
îinua ridici 
(iilor ecliij 
Cu același 
nate înrefl 
ternațional

MONICA 
ROCA. „A 
locuiesc î 
Floresti nr 
ct. IV, ap. 
și sînt ele 
Liceul dc 
localitate,
foarte mul 
dori să c 
liști“. Dup 
ținută de 
mărul „st< 
mai mult,

NELU 
Echipa de 
butat vict 
la Tulcea. 
tră :



ționale!or“ de călărie

INGĂTOR LA „18 ANI"
bn). Ac-
40-a edi- 
ional de 
Ei fete 
pst — se 
I reușită 
pul rînd 
[deoarece 
I și au 
ligure a- 
L prima 
iiă a e- 
pt oraș) 
b deose- 
pd prin- 
I calitate 
Io de ti- 
laua, Di-

A.S.A., 
Iova, Iz- 
I C.S.M. 
p. Sibiu, 
Li a Fia- 
I Mureș,

late de 
Llui Va
ls probe 
I au fost 
116 și 18 
I prezen- 
lăr mare 
litre ei 
| cu bine 
Itrînd in 
luri, iar 
fdut pa- 
I ani, au

I? 16 ani, 
|i la lo- 
lc prima 
120 de 
I capătul 
I concur-

sului doar 8 să mai rămină fă
ră greșeală, intrind in bara), 
acolo unde, după o luptă -trinsă 
cu secundele, a avut ciștig dc 
cauză Nicușor Parischiv (Voin
ța), cu Bărbat, el ban îiielind de 
o mai mare experiență de con
curs șl de un cal cu posibilități 
superioare. Dar, înainte de tca- 
te, trebuie să evidențiem tuns 
comportare de ansamblu a s|K>r- 
• ivllor de la asociațiile credita
te cu șansa a doua și care s-au 
aflat in prim-planul competiției. 
Ne referim la Voința Te. Neamț. 
Izvorul Miercurea Ciuc. Draroș 
Vodă Roman. Agricola Te. Mu
reș, precum și la cea mai Uni
ră echipă, C.S.Ș. Metalul Ră
dăuți. Alături de Învingător, ca
re și-a păstrat locul ocupat șa la 
ediția precedentă, să mai -ubl*- 
niem frumoasa eomnertare a 
juniorilor Ionel Lepa FCSK 
Lugoj). Josef sute (Izvorât).
George Ioneseu țDtnamo). Vtor.l 
Sirbu (Voința) — despărttu <te 
ciștigător doar de cronometru 
Lavinia Rado viei (Steaua). O 
prian Boțoc (D-aros V-xta) Aă- 
tălina Paskuy 'ATri—i Tz_ Mu
reș) ș.a

Firește, altele au fort exigen
țele parcursului pestro jautcr" 
de 1» ani. ceea ce s-a st
în numărul— penaHrărSoe. Dta- 
tre cei aproape S» de -oeet.- 
rențl, s-au desprins, p- ntr-e 
bună stăpinlre a câta! u1: V. 5 e- 
lea (Dinamo). A_ Bwriii Meta
lul). C. Boțoe T5---V v«*
Magda Ispoescu "Dinamo* R- 
Bozan (C.S.M. Stata* Ele*> Bor
tea (Agricola Piatra ?a»9. M. 
Silvestru (Petr i 1 -» ci-*
s-a ales și noul rampăn» tartn 
gător fiind Răm- Buna. 
(C.S.M.U. Sibiu), eu R-<fa«R.

LEI
Iii). Ga-
Brîndușa 
na Bla
in (16— 
I. Ioana

(antre- 
Marile- 
ț.'ameiia

Iliescu 
(23— 

20—169). 
I Aure-

L. Paraschiv cu Bărbat • P OU 
s). 2. I. Lepa eu Pamela • e te .7 
s). 3. J. sate eu Stle toe • n »<*< 
s) : ca» 18 ani : I. R s-ma eu 
Rodiana* 8 p 08.4 si. t- M.-rta. 
Isopescu eu Novac • p STZ 3 * 
3 V. Velea eu Floresr 1 P «. 
A Buzflâ eu Pbeutas n X - 
după baraj. K V Laxăr ri*«eo 
iul) eu Heractes 1 o *>-S * 
lexandrina Otara (Dtata*s Vouă) 
cu Barcelona 3 o nM8.

Simbătă si li— ilară. te——— 
rea continuă eu -probe** de ' 
staeole (juniori -1 feseț .’OW

I an! :

Emanuel FÂHTANEAMU

Albu 
—173).

Miine, la Moreni
pVIȘTE 
vesselly

Mitite-
|r (28— 
B), Eca- 
Cristina
Podoiu 

£3—180), 
[Claudia 
piobanu 
F (27— 
r (22— 
£2—179).

I (antre- 
blariana

Maier 
23—189).

Dina
Timiș 

9—177), 
Monica 

5Z (19— 
I). An-

CONCURS
DE MOTOCROS

PE ECHIPE
Campionatul Republica’ de 

motocro» pe echipe cort' ui. 
miine, cu etapa a doua pro
gramată pe traseul de pe Dea
lul Sîngeriș. de la marg-nea 
orașului Moreni, in organizarea 
asociației Automecanica din 
localitate. In program figurează 
clasele 250 cmc seniori, 125 cmc 
tineret, 80 cmc juniori și 50 
cmc juniori. Prințul start se va 
da la ora 9,30.

zarea F. R. Rugby

ME TEORETICE Șl PRACTICE
loă an- 
tul Re- 
I parti- 
bntative 

inter- 
iiz—27 

L resort 
Idivizio- 
p lucru, 
lembrie, 
Ide cer
ta Au- 
f avînd 
p unor 
practice 
pa con- 
I presta
le club. 
I vizio- 
luri in-

Acțiunea se înscrie în prac
tica obișnuită a federației de 
rugby de a dezbate periodic 
ispecte din problematica activi
tății antrenorilor (a căror pre
zență la această reuniune este 
obligatorie), ca o posibilitate de 
a realiza un permanent schimb 
de experiență, de a fi in pas 
cu tot ce apare nou in litera
tura de specialitate și, mai ales, 
de a se ajunge la o concepție 
unitară în procesul de instru
ire și educație, eliminînd ast
fel neajunsurile care continuă 
sâ persiste (interpretări diferite 
ale unor prevederi regulamen
tare, abateri de la etica spor
tivă și de la respectare? unor 
obligații ferme).

UJ-NA- „O echipă zveltă, 
Lmătate, Care cucerește 
J (Calea Două puncte-n Deltă...
loara V, Cit ai zice pește",
Lnăștur) DAN OANCEA, BUZĂU. „Sînț 
ElI-a, la născut în anul 1978, am 10 ani
urii din și vreau să mulțumesc și pe a-
Idrăgesc eeastă cale bunicilor mei, care
[a. aș in-au ajutat să parcurg o dîs-
flți ste- tanță destul de mare cu bicicleta,
I—1 ob- pe ruta Buzău — Focșani — pia
ța, nu- tra Neamț — Bicaz — vatra
[scut și Dorn ei — Bistrița — Tg. Mureș
| — Sighișoara — Brașov — întor-
lOIEȘTI. sura Buzăului — Buzău, totali-
1 a de- zînd 1500 km. Nu pot pot decît
[plasare, să te felicit și să-ți urez succes.
Icavoas- cit mai curînd, în Turul Româ-
I *^ei 1

Astăzi Divizia

| GAZDELE PAR FAVORITE, DAR

INSA CU ABSENȚE NEMOTIVATL

I
I

„Cum considerați eft a fost 
consfătuirea* — i-am întrebat, 
miercuri la prinz pe cițiva 
dintre antrenorii partieipanți 
la recenta instruire cu teh
nicienii care se ocupă de pre
gătirea juniorilor republicani. 
„Foarte 
sântă, 
— ni s 
dintre 
să și 
cestia 
rat antrenori 
multi ani de acti
vitate la nivelul co
piilor șl juniorilor 
(L. Ianovschi. Al.

utilă, foarte intere- 
foarte bine pregătită** 
s-a răspuns și fiecare 
cel întrebați a eăuțat 

argumenteze. Printre a- 
s-au numă-

cu

țional, a solicitat opinii pri 
vind noua „piramidă* a eșa
lonului, toți au subscris la 
măsurile întreprinse, copside 
rindu-le de bun augur în per 
spectlva formării acelor jucă
tori de care fotbalul nostru 
are nevoie în confruntările 
internaționale.

Foarte util
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MECIURILOR
DE MIINE
• SERIA 

Cimpulung 
Brăila : “
F.C M

DIN ETAPA

A
I :

DIVIZIEI 8
A.S.A. Explorări 

F.C.M. “
E. Munteanu

____ Delta Dinamo Tulcea — 
Steaua Mizil : A, Cuzmanovicl
(Reșița), Ceahlăul P. Neamț — 
Aripile Bacău î C. Matei (Deva). 
Șiretul Pașcani — Unirea Foc
șani : Gh. Pop (Tg. Mureș). Glo
ria Buzău — FEPA *74 Bîrlad : 
M. Florea (Craiova), Prahova 
C.S.U. Ploiești — Metalul ~ 
peni : D. V’ătran (Arad). C.S. 
toșani — Poiana Cimpina : 
Pantea (București). C.Sdd. 
ceava — Petrolul Ploiești : 
Czikmantorl (Tg.
tehnica Iași — i____ _ _______ .
A. Ganea (Slobozia).
• SERIA A n-a : Metalul Mi

la — I.CJ.M. Brașov : N. Geor
gescu (Buzău). Metalurgistul Sla
tina — Pandurii Tg. Jiu : M. 
Nieolao (Bacău). A.S. Drobeta 
Tr. Severin — Minerul Motru :
T. Bone (Oradea). Gaz Metan 
Mediaș — Dunărea Călărași : A. 
Comânescu (Bacău). C. S. Tîr- 
goviște — Chimia Rm. V3c?a : 
Gr. Ionescu fPlo*esti> Jiul Pe
troșani — F.C.M. Caracal : V. 
Maxim (Tași). Sportul .38 De
cembrie* — Metalul Mangalia : 
Fl. Marcu (Oradea), Electromu- 
reș Tg. Mureș — Eleetroputere 
Craiova : V. Banu (Ploiești). 
Tractorul Brașov — Dacia — 
tești ; I. Metea (Aittd).
• SERIA A m-a : A.S.A.

greșul Timișoara — Unirea 
Iulia : A. Crișan (București), 
Gloria Bistrița — Politehnica 
Timișoara ; C. Popovici (C. Tur- 
z:l). Strungul Arad —• Minerul 
Cavnic : I. Dogaru (Rm. Vil- 
cea). Gloria Reșița — Chimica 
Tirnăveni : E. Mustață (Bucu
rești), AS. Paroșeni Vulcan — 
C.F.R. Timișoara : A. Renghel 
(Vaslui). Olimpia Satu Mare — 
Avîntul Reghin : L. Dobrescu
(București), Armătura Zalău —
U. T. Arad:M. Bumbul (Oradea),
F.C. Maramureș Baia Mare—Me
talul ~ “
tești), 
C.S.M. 
tești).

Toate
ora 11.

Progresul 
(Deva),

Plo- 
Bo-

L.
Su- 

_ ____ _ A.
[. Mureș), Poli- 
C.F.R, Pașcani :

Pi-

Pro- 
Alba

Bocșa : C. Sorescu (Pi-
Dacia Mecanica Orăștie —

Reșița : D. Ciolan (Pl-

partidele vor începe la

Foarte util cursul, foarte 
interesant, foarte bine pregă
tit. Cu toate acestea...

Ei bine, cu toate 
acestea, din 120 d ? 
antrenori 
prin 
26 
vorba de 
A.S.A.

tit. Cu

IL. Ianovschi, Al. Muta, C. 
TUvescu), dar șl unii mai ti
neri, preocupați și ei, dornici 
să-și perfecționeze pregătirea 
(scopul de bază al cursului), 
să afle noutățile cele mai 
„calde* privind instruirea ju
niorilor (D. SilvAșan, A. Bel- 
deanu, C. Jur că).

A fost, indiscutabil, o reu
șită. Pentru că s-au dezbătut 
îndeosebi problemele legate 
intrinsec de întărirea campio
natului republican, de necesi
tatea concentrării valorilor în 
vederea măririi numărului de 
jucători cu adevărat talentați, 
de disciplina sub toate as
pectele ei, de la atitudinea 
față de munca asiduă, pină 
la gestul nesportiv ca atare. 
S-a insistat mult asupra a- 
cestul aspect (a făcut-o cu 
argumente incontestabile Mir
cea Lucescu), deoarece s-a a- 
juns la concluzia că fotbalul 
de mare performanță nu mai 
poate fl practicat cu rezulta
tele dorite de jucători fără 
caracter. fără o 
deplină. lără 
capacitate receptivă, lără ca
lități aparte, de natură moral- 
vohu-.ă. In plus, secretarul 
FJUP„ Gricare Stehitia, « 
prezentat șl argumentat avan
tajele ncj'd ristem competi-

seriozitate 
inteligență și

-.Trofeul fxir-play Sportul"

Sil Ui (Ueră)-llCII(ilț (pe podium),

a î-a. 
rămas 
rea g 
prea roză, eu sedori* record 
chiar ta etapa de deb-jt. etod 
s-au tarețistrat 2* de avertis
mente. Un oarecare reviriment 
s-a produs miercuri, ctad arbi
trii au scos numai de 13 ori car
tonașul galben. Mai alarmant 
este. însă, faptul că do! Jucători 
— clujeanul M. Stoica si mure
șeanul Pintea — au acumulat 
deja I avertismente, tar alți 18 
au stat deja pe ------
etapă 1

acumulat

. _ tuse o
__ _ pentru cumularea a ehe 
două cartonașe. Deci, u etape 
de suspendare, la care se adaugă 
alte 23 datorate celor I eliminări, 
plus cele 3 primite de antrer. oru: 
Mircea Dridea rt TrlgJnd linie 
si adunind. ajuneem ta urmă
toarele ..eifre-tatal* : •» earu>-
nașe galbene. 7 cartonase roșii. 
38 etape de suspendare ! Inem- 
tabil. ele au operat asupra eo=- 
fi eu rației clasamentului „Trofeu
lui fair-play Sportul*, ale căr. 
criterii de alcătuire stat eHe 
de’a cunoscute : din totalul de 
300 de puncte (zestrea de start 
a fiecărei divizionare) se scad 
cfte 5 puncte pentru un cartenî? 
galben, 10 pentru un cartonaș 
roșu, cite 5 puncte pmtru 
care etapă de suspendare mal 
mare de ..norma* admisă (doul 
etape).

!e-

convocat! 
telegrame 

absen- 
—. antrenorii 

Cîmpulun, 
S. Botoșani 

Șiretul și

au
tat. Este 
echipelor 
Moldovenesc, C. 
FEPA /74 Bîrlad, 
C.F.R. Pașcani, Dunărea Că
lărași, Poiana Cîmpina, A, S. 
Drobeta ~ ~ —
rii Tg.
Chimica 
sportive . 
Sf._ Ghcyrghe, 
gășanl, Timișoara, 
Galați, Vaslui, 
dea, Simared 
Foresta Bistrița, Rapid, Dina
mo, Victoria și Steaua. Iar 
dacă, să zicem, celor de la 
Baia Mare și cimpulung Mol
dovenesc le-a fost greu, dru
mul fiind... lung, de neînțe
les este absența antrenorilor 
din București, care nu cre
dem că au vreun argument 
la îndemină pentru a-și jus
tifica absența. Sigur, atit 
F.R.F., cit și conducerile Clu
burilor și asociațiilor enume
rate mal sus au suficiente 
pîrghii la îndemină pentru 
a-i... trezi puțin la realitate. 
Să cunoască, oare, absenții tc- 
tuî despre munca lor cu ju
niorii; încit să ignore niște 
eforturi mai mult decît gene
roase ? Ne îndoim.

Tr. Severin, Pandu- 
Jiu, A. S. Paroșeni.
Tirnăveni, cluburile 

școlare din Oradea. 
Craiova, Dră- 

Călărași 
Viitorul Ora 
Baia Mare și

Laurențiu DUMITRESCU

CLASAMENTUL „LA Zlț

1. Steaua
G R ■ F»

8882 — —
I— 4. Dinam e 3 — — 2M

F.C. Farul 3 — — 281
V)e tarta 3 — — 233

X. Flacăra 4 — •• 2M
a. F.C. taler 8 — — 273

F.CJ18. Brașov S — 278
S.C. Baeău s — — 378

9— lt. F.C. Olt 8 — — 278
„U“ Cj-Nap. « — — 276

LI. Corvinul 1 — 265
12, Univ. Craiova 8 — — 268
13. F.C. Bibor « 1 3 255
14. F.C. Argeș 3 1 3 258

1»—14. Rapid 8 1 3 245
A.SJ4. 8 1 3 245

n. Oțelul 4 2 4 248
14. Sp. Stud. 8 1 8 225

ii unifc rciMSJ ttKTC KkctiM«td( 4c juniori 91

ROMANIA - U. R. S. S. 3-1 (0-0)
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Ion CUPțN

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• Suspendări de la trei etape la 18. luni ! • Antre

nori in „dispută* cu arbitrii I
• Exactă sau inexactă (cum a 

socotit-o Augustin), semnalizarea 
unuia dintre tusieri. in ml nu tu) 
18 al meciului Universitatea Cra
iova — Rapid, se referea la o 
fază oarecare, astfel că este de 
neînțeles enervarea jucătorului ra- 
pidist și, cu atit mai puțin, ieșirea 
pe care a avut-o: injuriile adu
se brigăzii de arbitri. Pentru 
această faptă, el ar fi putut lua 
mai mult decît cele 3 etape de 
suspendare la care s-a oprit Co
misia de disciplină.
• Tot cu arbitrul a avut trea

bă, în meciul cu F. C. Bihor, 
și Szabo (A.S.A. Tîrgu Mureș). 
Fiind la prima abatere, a „scă
pat" numai cu 3 etape de sus
pendare.

• Nervozitate ezcesi a ti ta 
rindunle unor zetreacn. de sa
de șl atitudinile neta tocai tae.ale 
acestora. Assfet Mircea Oride., 
un jucător mom ea aai ta 
urmă, iar astăzi apeeeiax ea an
trenor. repetă o abatere care l-a 
devenit. parcă. specifică : fi 
ceartă* pe arbitri, nu e de a- 

cord cu deciziile lor. se erijează 
în rol de... super-arbitru. Așa a 
făcut șl in meciul Universitatea 
Cluj-Napoea — Sportul Studen
țesc, ceea ce l-a adus • suspen
dare pe trei etape.

Dar, ce să mai spunem despre 
antrenorul echipei Textila Bu- 
huși, Teodor Șteț, care, trimis 
la vestiare de arbitru, a... sărit 
gardul, revenind in teren, pentru

- j • o oră a durat
-. celor petrecute la meciul 

Petrei^ Tictani — progresul Co
rabia, ■-’--H mal multi jucători ai 
eebipei gazdă au tăbărit asupra 

tri-ir. Ju-l la pămlnl. 
jovlndu-1 și smulgindu-i carto- 
nașul roșu. De frică, arbitrul n-a 
-rjtut fluiera sfîrșitul unul „mecl“ 
~tre nu mai avea nici un sens, 
vsreste jocul a fost omologat cu 
rezultatul de 3—0 pentru Progre
sul Corabia. In același timp, 
echipei din Țicleni i s-a ridicat 
dreptul de organizare pe teren 
propriu pe 3 etape. In ceea ee-i 
privește pe jucătorii huligani, doi 
dintre ei, Chișu și Udreseu, au 
fost suspendați pe cite 18 luni, 
iar al treilea. Găucă. a fost sus
pendat pe 1 an. Sancțiuni in 
concordanță cu cele întimplate .

Jack BERARIU



Turneu! internațional fle baschet „Cupa Steaua"

-s

PARTIDE ECHILIBRATE ÎN ZIUA A DOUA
Meciuri foarte disputate vineri 

în cadrul turneului international 
de baschet dotat cu „Cupa Stea
ua". în prima partidă au evo
luat baschetbaliștii din selecțio
nata Siriei și ce! de la Rapid. 
Sportivii sirieni cu un joc în 
viteză și cu unele cunoștințe 
tehnice destul de bine însușite 
au preluat conducerea încă din 
start si dădeau impresia că se 
vor impune în fata feroviarilor, 
destul de apatici la începutul 
partidei. Plnă la urmă elevii lui 
V. Bulancea și D. Militară șl-au 
luat rolurile în serios și datori
tă în special eforturilor depuse 
de Marlnache, Suclu șl M. Du
mitru, feroviarii au smuls o vic
torie la limită cu 78—77 (33—33). 
Coșgeteri : Marlnache 32. PO- 
povici 13, Suclu 13 șl M. Dumi
tru 12 de la învingători, 
pectiv Othman 23. Shliqi 
Marașh 16,

Cel de al doHea meci a

rea
li.

avut

o desfășurare la fel de intere
santă șl cu o evoluție a scoru
lui captivantă. Baschetbalist)) 
de la T.S.K.A. Sofia și S.K.A. 
Riga nu și-au drămuit eforturile 
pentru a termina Învingător! în 
această partidă. Sportivii sovie
tici au avut un start bun ș> 
s-au instalat la conducerea sco
rului lăsînd impresia că nu au 
probleme în cîștigarea disputei. 
El au condus cu 32—23 (min. 15) 
și 41—29 la pauză. Șl o bună 
narte din repriza secundă s-au 
mai aflat în frunte, dar în min. 
35 jucătorii bulgari au egatat: 
83—63 Cu un final mal bun. ve
cinii de peste Dunăre au cîștigat 
cu 80—71 (29—41). Coșgeteri: Te- 
nov 33. Amiorkov 11, Nano» 11 
de la T.S.K.A. Sofia, respectiv 
Murjenlerskl 17. Nazarov 11.

Turneul continuă în sala Ra
pid azi de la ora 9.3# sl 18.-8 sl 
se încheie duminică cu mecul 
Steaua — S.KA. Riga (ora 13.38).

Paul IOVAN

&

I

Campionatele Inleriiaționalc de tenis de la Mamaia

CINCI SPORTIVI ROMANI IN SEMIFINALE
MAMAIA. 16 (prin telelon). 

Pin zi în zi tot mai multi spec
tatori au venit la terenurile 
complexului ..Pelican" din Ma
maia unde, in aceste zile. au 
loc Campionatele internaționale 
de tenis pentru juniori ale Ro
mâniei. Sintem convinși că ei 
nu au avut ce regreta. marea 
majoritate a meciurilor nd ic in- 
du-se la un nivel superior. iar 
printre protagoniști numărta- 
du-se s! tertisma n: rom Ar.t. Spre 
exemplu. Ir. întrecerea masculină 
trei d_a cei patru semîSnabști 
stat Ciprian Porumb. Daniel Dra-

din oao. 1)

notoarelor ale căror antrena
mente sînt relatate pe larg.

Acum, cînd transmitem, mai 
sînt puține ore pinâ la primase 

Întreceri Cei peste 13 mii de com
petitori Iși vor disputa 237 de 
medapt de aur si este cert că 
pe bazele olimpice — în număr 
de <2 — se vor înregistra re
zultate de cel mai înalt nivei.

Primii concurenți români vor 
lua startul la înot, tir, box, 
gimnastică băieți și haltere. 
Seria participărilor reprezen
tanților noștri va fi deschisă 
duminică dimineața (ora 2 la 
București) de către înotătoarele 
Noeml Lung și Luminița Do- 
brcscu, în seriile la 400 m mixt 
și, respectiv 100 m liber, de 
trăgătorii Sorin Babii la pistol 
liber (unde sînt înscriși spor
tivi din 42 de țări) și Anișoara 
Matei la pistol sport, ea avînd 
35 de contracandidate la tntfl- 
etate. Boxerul Daniel Dumitres
cu H va intBni la cat. paaâ —

n>t
la ■i

P£ SCURT © PE scurt

BREVIAR OLIMPIC

C-IO, r

REALE PERSPECTIVE DE AFIRMARE
(Urmare din pag. 1)

nloratului. în ce-1 privește pe 
Lascău, așa cum a concurat la 
aceste întreceri, el și-a îndepli
nit integral „baremul". Dar 
este, credem, timpul ca Florin 
Lascău să-și evalueze posibili
tățile mai aproape de realitate 
în toate partidele.

Ceilalți patru sportivi români 
învingători la această ediție. 
Ionel Titra (superușoară), Ste- 
iian Pătrașcu (semiușoară). A- 
drian Szekely (ușoară) ți A- 
drian Croitoru (mijlocie), au 
cucerit, pe deplin meritat titlu
rile de campioni internaționali 
al țării noastre, In urma unor 
evoluții concludente. De reținut 
că Țlfra și Croitoru stnt încă 
Juniori.

La categoriile mari, semigrea

șl grea, nu se prea stă insă_
pe roze. Semigreii Ștefan Cris- 
tescu șl Radu Ivan au concurat 
fără reproș, dar numai pini la 
meciurile cu campionul euro
pean de anul trecut francezul 
Eric Faroux, în fața căruia au 
fost nevoiți să se încline. Este 
adevărat, Cristescu a terminat 
meciul respectiv la egalitate — 
ceea ce nu-i puțin — dar su
perioritatea tehnică a francezu
lui a fost evidentă. înaintea 
startului. Petra Opriș era cotat 
favoritul nr. 1 la Jrea". în 
final însă, Opriș s-a situat doar 
pe locul 3, fiind învins clar de 
doi sportivi oaspeți. Deocam
dată, după opinia noastră, la 
aceste două categorii, antreno
rii loturilor reprezentative n-au 
la dispoziție tineri care să se 
apropie de cerințele arenei tn-

seraagkmatet Posta aut tfrata. 
dacă na resv», Intre ti
nerii rar devesă. aestorL

Importantă rfcniae. toCașt. coa- 

goriilor unt sralți tiaeri care 
m reale pe i sție cti» e de sacose 
ia viitorul aprepiit

Notăm, ta încheiere, că arbi
trii oaspeți — ea toții posesori 
al ecnsoaahri UXJ. — Ladislav 
Janka nes (Cehoslovacia'. Aa- 
refia Mancini (Franța), Berberi 
Ehrlirb (R. D Germanii. Ge
rards Paaeeta (Spania). împre
ună cu arbitrii români (tone! 
Stoieuț. Gbeorgbe Vaâle. D»- 
mitra Irimia, Octrviaa Coca 
s-a.) s-au străduit și ao reușit 
să dea decizii corecte.

• Săptămlna viitoare, la Si
biu. tinerii ncștrl judoka vor 
fl din nou In arenă, la finalele 
Campionatelor Republicane in
dividuale.

• MOTOCICLISTUL BELGIAN Eric Ge- 
boers este primul pilot de motocros din 
istoria acestei discipline care a cucerit trei 
tit uri de campion al lumii, la trei categorii 
diferite. In 1983 a cîștigat la clasa 129 cmc, 
ta 1087 a învins la clasa 230 cmc, iar în 
acest an a fost învingător la clasa 500 cmc. 
• LA CELIABINSK, în R.S.F.S. Rusă, a 
fost organizat primul campionat, Ioc.il, de 
fotbal american. • INFOCAȚII IUBITORI 
al fotbalului brazilian au acum un nou 
.idol". I se spune Viola, dar, do fapt, nu
mele său este Paulo Sergio Roosa. Este un 
negru, de 19 ani, înaintaș la Corinthias, 
campioana statului 9ao Paulo. întrucit titu
larul Edmar se afla plecat, cu echipa re
prezentativă, în turneu In Europa, a fost 
folosit Viola, care a dat deplină satisfacție. 
De altfel, el a si înscris golul victoriei, în 
partida cu Guarnay. care a adus titlu! lui 
Corinthias... • ADMINISTRAȚIA COMU
NALA din Carrara a organizat în piața 
orincipală a orașului, în fața castelului 
Maiasplna. un concurs Internațional de 
sculptură, la care au luat pacte artist! din 
13 țări. Intre care R. P. Chineză. Japonia 
sl Iran. Cele mal frumoase lucrări, dăltuite 
!n marm-.-rt, vor 'i reținute pentru a decora 
stad:- anele pe care se vor desfășura, în 
1990 meciuri:? turneului fina! al Campio
natului Mondial de fotbal, A ÎNCETAT 
din viață, la Havana. Ellgio sardinias (78 
ani), cunoscut sub numele de ..Kid choco
late". A fost campion mondial de box !a 
categoria ușoară — juniori. In 1931. ș! la

categoria pană ta 1933. Dta tea șl pini ta 
1938, la retragerea sa din activitatea earn 
petițlonală. .Kid chocolate* a obținut 13* 
de victorii, 19 meciuri au fost egale șl * 
suferit doar șase înfrângeri. • ADMINIS
TRAȚIA POȘTELOR britanice a em_s, nu 
de mult, patru timbre cu motive sportive, 
realizate de Jake Sutton, dedicate asocia

țiilor sportive naționale care aniversează, 
ta 1938. un secol de existență: Asociația de 
gimnastică amatoare. Asociația de tails de 
cîmp, Liga de fotbal și Clubul de schi al 
Marii Britanii. • ORDINUL DE MERIT al 
F.I.F.A. a fost acordat fostului portar so- 
vletlo Lev Iașln. oficialului ecualorian Fer
nando Hidalgo Rohas și fostului arbitru 
internațional, spaniolul Pedro Escartln, In 
prezent apreciat scriitor de sport. • CU 
OCAZIA CONGRESULUI Federației Interna
ționale de Schi, de la Istanbul, majoritatea 
delegațiilor și-au dat acordul ca. înceoînd 
cu C.M. de la Lahti (Finlanda), ta 1989. să 
se procedeze la controlul antidoping san
guin. « APROPO dc acest a! 36-lea Con
gres al F.I.S. Au fost afiliate șapte federa

pan (6—4, 6—3), iar Dragu l-a 
întrecut, neașteptat de ușor, pe 
Marian Onllă cu 6—3, 6—1. Cele
lalte două sferturi s-au constituit 
in adevărate spectacole de tenis, 
oferite, ta egală măsură, de cei 
patru combatanți. Dinu Pescariu 
a fost aplaudat la scenă deschisă 
in urma victoriei prețioase ob
ținute asupra valorosului jucă
tor cehoslovac Pavel Gazda (vi- 
cecampion. european de copil in 
1»37, acum are 13 ani). Pescariu 
confirmind saltul valoric din ul- 
t mul an. Inteligent, echilibrat ta 
joc. stă pin pe toate procedeele, 
reprezentantul nostru s-a dovedit 
superior pe toată durata parti
dei. chiar dacă meciul 
In favoarea lui Gazda 
primul set și apoi 1—1 
Scor final : 7—3, 4—6, 
favoarea lui Pescariu. „ _ __
patrulea sfert de finală, dintre 
sovieticul Andrei Merinov si ce
hoslovacul Lukas Thomas, a fost 
o îustâ între doi sportivi cu 
se-x->ca puternice. cu lovituri 
rap.de șl ta forță. Merinov s-a 
dovedit mal stă pin. Încheind a- 
eest toc ta favoarea sa ! 7—3,
8—I in semifinale : Porumb — 
Merinov și Dragu — Pescariu.

Pe taMool feminin, ta semifi
nale vor fl prezente două 
taăace. Laeedaaa Bnjor (*—L 
’—S eu aorteeiea Elena Makaro
va), *1 Bnxaadra Dragomir (6—L 
8—3 ea Larisa Mitrofanova din 
WEE,. favorita nr. 2). Fiecare 
dia ele va tathnl pe cite o re
prezentantă a puternicei scop de 
tenis cehoslovace. Katarina Ma- 
makeva. respectiv Petra Kueie- 
va. Prima a (Lspus eu 8—1. 7—8 
ta Kt tsrgjaa Teotacowkz (Po- 
JoctaL iar a doua a întrecut-o 
ta Irtaa Sofrtaa ea 8—4. 8—1.

Xămbl-i. de ta ora t. au loc 
■orifleatate masculine. urmate 
ta eeta festtaioe. iar duminică, 
ta ta era • — fina».

a început 
1 3—0 în 
la seturi.
6—3 In 

Cel de al

ATLETISM • Cu -prilejul unul 
concurs desfășurat la Lappeen- 
ranta, L fosta recordmană mon
dială Tiirra Lillak (Finlanda) a 
cîștigat proba de aruncarea su
liței, cu performanța de 73,31 m.

BASCHET • Slavi-a Kosice a 
cîștigat turneul masculin de la 
Stalewa Wo.lya (Polonia), tntre- 
cînd. în finală, echipa locală 
Stal (96—81). • Formația profe
sionista — ----- -- - “■ —
ton va 
brie. în 
nia.

BOX _ ___ _________  _____
Giovannlnl a redevenit campion 
mondial (W.B.C.) la cat. semi
grea. întrecînd la puncte. în 12 
reprize, pe italianul de origine 
zaireză Nwehu Beya.

FOTBAL • In meci amical : 
Chile — Ecuador 3—1 a La ju
niori, Bulgaria — Polonia 3—2 
• Rezultate înregistrate în etapa 
a U-a a campionatului elvețian: 
Aarau — Bellinzona 2—1, F. C. 
Lugano — Wettlngen 0—0, St 
Gallen — Grasshoppers ZUricli 
2—2, Lausanne — Servette 1—4, 
Lucerna — NeuchAtel Xamax 
1—0. Young Boys Berna — F.C. 
Sion 0—0. Clasament : 1. Lucerna 
’.6 puncte, 2. Grasshoppers 13 
puncte, 3. Sion 13 puncte.

americană Celtics 
evolua, în luna 
Iugoslavia, Italia

Argentinianul

Bos- 
octom- 
șl Spa-

Nestor

TENIS • La Varșovia, jucăto
rul român Mlhai Vanță l-a eli
minat cu 6—3, 6—3 pe argenti
nianul Carlos Gomez Diaz. Mag
nus Seile (Elveția) a dispus cu 
9—3, 6—3 de Marius Comănescu, 
iar Iosif Kroclko (U.R.S.S) l-a 
întrecut cu 6—4. 0—8. 7—« pe
Adrian Marcu. La dublu, pere
chea română Răzvan Itu, Adrian 
Marcu a învins cu 6—3. 7—S cu
plul Sean Cowl (Anglia). Jeff 
Hersch (S.U.A.). • In Turneul 
de la Barcelona, suedezul Kent 
Car*ssnn l-a eliminat cu 6—1,
6—0 ne spaniolul Eduardo Osia, 
austriacul Thomas Muster a dis
pus cu 8—3. 5—7. 6—4 de argen
tinianul Eduardo Bengoechea, 
iar Jorge Arese (Spania) l-a in- 
*recut cu 8—3. 8—3 pe
Oresae (Iugoslavia) 
vest-șerman Boris 
nunta» că, datorită 
țări, nu va putea 
turneul olimpic.

Bruno
• lucitorul 

Becker a a- 
unei accâden- 
lua parte laSTANE5CU

Iicepwt de dram în campionatele naționale

ANGLIA: ÎNTOARCEREA FIILOR RISIPITORI
Spre .'totsebtre de trecutele se

zoane. ta care tendința generală 
era ne a rugi spre continent, 
poete fe peatra a au pierde con
tactai n focul nestins al cupe- 
lor avaveae. campionatul An
ted a debutat sub semnul rein
wrrrrii floor risipitori. Cel mal 
înnniMul eome-back este, fi
ri tatateU. eei al ga'.ezulu! Jan 
Basa. de la Juventus Tort.-» la 
UtarpooL Adică acolo tinde 
marcase, ea ani in urmă, ttl de 
șaluri ta X» de partide și se 
consacrase ea unul dintre marii 
golgeteri al KurapeL (Intre pa
ranteze fie spus, la Juve el • 
înscris 1 puncte intr-un cam- 
ptooat Întreg, dar conform de- 
darațiUor făcute la întoarcere, 
vina ar fl fost .exclusiv a fot
balului italian, unde infrtnțerea 
saa victoria, gelul (as ratarea 
lei devia probleme universale,

ții națlaoale din țări cu... climă ca,dă : 
Insulele Fiji. â’Ulplne. Guatemala. India, 
Porto Rlco, Insulele Virgine șl Zimbabwe. 
• LA A DOUA EDIȚIE a .mondialelor" de 
atletism juniori, de la Sudbury, au luat 
parte 1 IM de competitori reprezenttad 123 
de țări, de pe toate continentele. Cu acest 
prilej au fost înregistrate două no! recor
duri mondiale de juniori, unul fiind cel 
de la săritura ta Înălțime (2.00 m) al atle
tei noastre. Alina Astafei a LA 8 OCTOM
BRIE se va desfășura, la Londra, meciul 
de box dintre campionul mondial Mike Ty
son șl britanicul Frank Bruno. • FOSTUL 
CAMPION OLIMPIC la 200 m. la Roma, ta 
i960. Llvlo Berruti, va candida pentru pes- 
ttrl d“ președinte al Federației de atletism 
din Italia, funcție deținută. In prezent, de 
Primo Nebiolo, care este șl președinte al 
forului atletic Internațional. • DE LA 
CASALE MONTFERRATO se va da startul 
într-o cursă nautică neobișnuită. 19 spor
tivi, între 18 șl 59 ani, la bordul unor sim
ple bărci cu rame, șl-au propus să vlș- 
leaseă ptaă în... Anglia, la Londra. El vor 
utiliza riuri din Elveția, R. F. Germania, 
Olanda șl Belgia, cu transbordările necesa
re. De fapt, startul oficiat, a fost dat din 
centru! orașului Torino., pe fluviu! Pad. 
Călătoria va dura. în funcție de condițiile 
atmosferice, Intre 20 și 25 de zile.

Romeo VILARA

împrumutând toate nuanțele, de 
la tragic la fericire"). In posesia 
titlului (pentru a 17-a oară, în 
Istoria sa), cu cel mal substan
țial cont pozitiv al sezonului tre
cut (87 de goluri în 40 de parti
de, medie de 2,173 de meci), The 
Reeds și-au întărit, așadar, și 
mal mult forța ofensivă șl, avîn- 
du-1 acum pe Rush alături de 
golgeterul ediției trecute, John 
Aldridge (28 de goluri), antre
norul Kenny Dalglish speră ca, 
pe cartea atacului, să spargă 
„blocada" tuturor celorlalte pre
tendente la titlu, Manchester 
United, Everton, Nottingham Fo
rest, Arsenal, unite prin forța 
Intereselor, Împotriva celor care 
se arată, de o bună perioadă de 
timp, cei mal buni (10 titluri ta 
19 ani!).

Șl M. United a primit în rtn- 
durile sale un „european- da 
marcă, in persoana Iul Mark 
Hughes. El a părăsit Barcelona 
la sflrșitul primăverii. In urma 
conflictului ce a opus majorita
tea jucătorilor președintelui 
Nunez, n-a răspuns pozitiv nici 
uneia dintre numeroasele oferte 
de pe bâtrînul continent șl s-a 
întors în Insulă. Acoperindu-și 
astfel „capul", M.U. a Încercat 
să-s! așigure și spatele, legltl- 
mtndu-1 șl pe portarul „raționa
lei" Scoției, Jim Leighton, a 
cărui clasă internațională va 
oferi un plus de siguranță apă
rării Imediate. S-au mal întors 
Hodgson, de la Espanol ta Shef
field Wednesday, Covens de ia 
Bari la Aston Villa, Rideout, tot 
de la Bart, dar pentru Southamp
ton.

In fine, șl un antrenor cu nu
me, Terry Venables, a revenit 
tot în acest an, a preluat pe 
Tottenham, a reaprins speranțe
le in inimile înnegrite de insuc
cesele din ultima vreme (locul 
13, în ediția trecută) și. ca primă 
mutare, l-a adus pe noul tunar 
al fotbalului britanic, Gascoigne, 
dar începuturile au lăsat. deo
camdată. de dorit. Simbolic par
că, în etapa a treia, ta meciul 
de acasă, cu Arsenal, Gascoigne 
și-a pierdut o gheată, a alergat 
apoi și a marcat, cu piciorul gr), 
unul dintre cele două geluri nie 
echipei sale. Inutil Insă, pentru 
că tunarii au marest de trei ori!

Radu TIMOPTE
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