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Ieri, la cea de a 24-a ediție
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a Jocurilor Olimpice de vară
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Astăzi, fotbal la Constanța

MECIUL ROMÂNIA - ALBANIA,
UN TEST IMPORTANT AL „TRICOLORILOR" 

PENTRU PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL

ÎNCĂ 0 MEDALIE PENTRU SPORTUL NOSTRU:
NOEMI LUNG - „ARGINT" LA 400 m MIXT
• Cel mai valoros rezultat de pînă acum al natației în arena olimpică
• La debutul competiției de gimnastică, Daniela Silivaș - cel mai bun
punctaj • Primele cinci echipaje calificate în fazele superioare la canotaj

Corespondență teleionică 
de la trimisul nostru

I

Arenele olimpice freamătă 
de clocotul viu al întrecerilor 
tinerești. De-a lungul pi
telor <je apă. in săli sau pe 
stadioane, la cele mai dife
rite ore ale zilei, tineri din 
lumea largă iși demonstrează 
măiestria dobșndită de-a 
lungul multor ani de muncă, 
de pregătire temeinică. Se 
leagă totodată noi priete
nii. sub semnul generos al 
idealului olimpic.

Pentru delegația sportivă 
a României, ziua a treia a 
marii competiții — a doua 
în care reprezentanții Tricolo
rului au intrat în concurs — 
a prilejuit un nou succes re
marcabil : înotătoare» Noemi 
Lung a cucerit medalia de ar
gint in proba de 400 m mixt, 
prima de acest fel pentru na- 
tația noastră, după ce, la 
Lps Angeles, Anca Pătrășcoiu 
cîștigase medalia de bronz 
la 200 m spate. Noemi a lup
tat cu ardoare, dînd dovadă de 
dîrzenie și ambiție, de patrio
tism, fiind depășită doar 
de fenomenala Janet Evans 
(S.U.A.) și făcind față asaltu
lui celorlalte partenere, mai 
ales pe parcursul ultimului 
bazin, cind Daniela Hunger, 
din R- D. Germană, și sovie
tica Elena Dendeberova au 
forțat cu toate resursele. Băi- 
măreanca a demonstrat că are 
voință, rezistență, pregătire, pe 
care le dorim valorificate și în 
celelalte probe la care va 
mai participa.

La cîteva minute după fes
tivitatea de premiere, încă 
marcată de efort. cu emoție 
în • glas, Noeipi Lung ne-a

ÎNOT •
„Unul din capetele de afiș" 

ale zilei a fost reprezentat de 
prima reuniune a finalelor la 
înot. Intre sportivii din elita 
mondială a natației care au ur
cat pe bloe-starturl s-a aflat șl 
reprezentanta țării noastre Noemi 
l ung. Ea era cotată printre fa
voritele probei de 400 m mixt (a 
avut, de altfel, cel mal bun 
timp al seriilor de duminică — 
4:41,96). probă oare reunea îno
tătoare de cea mai mare valoa
re. Românca a făcut o cursă 
foarte bună (timpi intermediari: 
1:04,75 - — 3:35,97), s-a
menținut permanent, pe cel 400 
de metri al atit de solicitantei 
curse de patru procedee, în rîn-

CE! MAI BUNI 
ÎN ÎNTRECERE LA
După ce tinerii cicliști și-au 

desemnat, la Buzău, campionii 
pe anul în curs în probele de 
fond, iată că a venit rîndul se
niorilor să intre în întrecere. 
Prilejul le va ti oferit de Cam
pionatele Naționale pe șosea, ce 
se vor desfășura în această s5p- 
tămînă, în împrejurimile orașului 
cimpulung Muscel, de atîtea ori 
ospitalieră gazdă a concursurilor 
de fond. Iată programul între
cerilor la care și-au anunțat par
ticiparea cel mai buni rutieri de 
la toate secțiile de profil din 
tară : 20 septembrie — proba de 
contratimp echipe, 1W> km. pe

Noemi Lung
spus : „Ce fericire poate fi 
mai mare dectt să vezi steagul 
țărij noastre înălțîndu-se pe 
catarg ? A fost greu, tare greu. 
Pe Kathleen Nord o cunoș
team, o mai învinsesem, dar cu 
Janet Evans nu mă intîînisem 
niciodată. Mă așteptam ca 
ele să plece tare din start. Așa 
au șl procedat. M-ana con
centrat, am dat tot oe pot a- 
eum, vrînd să arăt ce am în
vățat in atîtea mii de ore de 
muncă. în aceste clipe, gîndul 
mă poartă cu recunoștință Ia 
cel ce mi-au îndrumat pașii, la 
colegii de acasă, la toți cei 
care m-au ajutai. Voi mai lua 
startul Ia 100 m liber ți la 200 
m mixt și sînt pregătită pen
tru alte rezultate de va
loare". Antrenorul Gheorghe 
Dimeca nu-și ascundea bucu
ria, subliniind că eleva 6a 
a înotat in apropierea celui 
mai bun timp pe care l-a rea
lizat vreodată., superior re
zultatului ce i-a adus, anul

dul protagonistelor, pentru a ob
ține în final cea mai bună per
formanță în arena olimpică din 
istoria natației noastre: meda
lie de argint, eu timpul de 4:39,46 
(recordul național îi aparține cu 
4:39,01). Un rezultat depășit nu
mai de cel înregistrat de tripla 
recordmană mondială Janet E- 
vans, din S.U.A,, cronometrată 
în 4:37,76, dar inaccesibil celor
lalte vedete, inclusiv campioanei 
lumii en titre, Kathleen Nord 
(R.D. Germană).

In celelalte finale, un învingă
tor mai puțin scontat la 200 m

(Continuare in pag. a 4-a)

CICLIȘTI SENIORI 
CÎMPULUNG MUSCEL
șoseaua Cimpulung — Lerești (4 
ture X 25 km) 4 22 septembrie — 
contratimp individual, 4fl km, pe 
aceeași șosea (â ture X 20 km) ; 
24 septembrie — fond. 120 km, 
pe șoseaua Cimpulung — Bran 
și retur, cu trei puncte de că- 
țărare de dificultate maximă ; 25 
septembrie — semifond, 60 km, 
pe un circuit în centrul orașului 
Cimpulung.

Starturile tehnice șl sosirile vor 
avea loo în fața Hotelului Mus
celul. Concursurile »îat progra
mate să se desfășoare numai di
mineața. eu începere de la 
ora 9.30. I 

trecut. titlul european la 
S:-a6bourg.

Vești bune si de pe alte 
.-rene. Școala românească de 
gimnastică a strălucit din 
nou. în prima zi a Întrecerilor 
feminine de la Seul. Daniel» 
Silivaș a obținut două note ma
xime — 10, la paralela și la 

sol — si are cel mai bun re
zultat din intieg concursul —, 
39,775, urmată de sovieticele 
Elena Șușunova — 39.725 și 
Svetlana Boginskaîa — 39 625 
ie Dagmar Kersten, din R. D. 
Germană, eu 39 500 etc. O 
comportare meritorie au a- 
vut Și celelalte componente 
ale lotului aostru olimpic, ast
fel Incit echipa noastră femi
nină se află in disputa di rec- 
tă pentru întâietate, medaliile 
urmind a fi decernate 
miercuri. La canotaj, toate 
echipajele românești ce au 
luat luni startul, s-au calificat 
în fazele superioare. Luptăto
rul Vasile Andrei rămîne in 
cursa pentru medalii. El pu
tea avea asigurat de pe acum 
argintul, dacă — după două 
frumoase succese — nu era 
frustrat de victorie în a 
treia intilnire susținută în 
cadrul categoriei 100 kilo
grame (n.r. alte amănunte des
pre evoluțiile sportivilor noș
tri, în cronicile pe sporturi de 
la pag a 4-a).

Marți, așteptăm compor
tări de bun nivel din partea 
reprezentanților sportului nos
tru la canotaj — serii în alte 
patru probe, înot — Stela 
Pura și Luminița Dobreșcu in 
serii ia 200 m liber, haltere 
— A. Czanka la cat. 60 kg (el 
acuză însă o întindere muscu
lară), gimnastică băieți — 
concursul pe echipe conti
nuă cu prezentarea exerciții- 
lor îiber alese, lupte greco- 
romane. Și o știre pentru iu
bitorii boxului : F. Vaștag 
este programat să-1 îritîl- 
nească joi. Ia cat. 67 kg, pe 
togolezul Hamidou.

Cornel POPESCU

Campionatul de automobilism viteză pe circuit

LA DOUĂ GRUPE (A ȘI E), TITLURILE 
SE VOR DECIDE ÎN ULTIMA ETAPĂ

Proba de viteză în coastă do 
la Stîna de Vale nedisputîn- 
du-ee din cauza ceții, ca- 
ravana-auțo și-a concentrat 
toate eforturile asupra cir
cuitului orădeaa. de dumi
nică. Cum și vremea frumoa
să, și organizarea de excepție 
au fost... prezente la acest con
curs tradițional, iată însumate 
toate datele necesara unei de
pline reușite. Așteptat cu 
mare interes, ca de obicei, 
campionul absolut al auto
mobilismului nostru, Nițu 
Grigoraș, a condus de la pri
mul Ia ultimul metru al tra
seului în întrecerea mașinilor 
de grupă CI, confirmîndu-și 
valoarea de pilot șl de prepa
rator de mașini. L-au urmat 
Gheorghe Ana (in creștere va

CONSTANȚA, 19 (prin tele
fon). Echipa reprezentativă de 
fotbal a României susține 
marți aici o importantă parti
dă de verificare în compania 
selecționatei Albaniei. Aleg *rea 
orașului de pe Litoral ca gaz
dă a meciului-test al „tricolo
rilor" se dovedește binevenită, 
intrucît conștănțenii, nedez
mințit pasionați ai fotbalului, 
s-au conectat rapid Ia atmos
fera dinaintea intîlnirii. Astfel 
că se poate conta pe un sta
dion plin și pe încurajările 
spectatorilor locali, condiții 
care — sperăm — vor stimula 
comportarea internaționalilor 
noștri. La fel gîndește și expe
rimentatul p’irtător al tricou
lui cu nr. 1. Silviu Lung, care 
ne mărturisea că el și coechi
pierii lui sînt dornici sâ .reali
zeze o „repetiție* cît mai reu
șită în vederea startului în 
prel:minariile Campionatului 
Mondial, prevăzut pentru ziua 
de 19 octombrie, pe stadionul

(dmpionâtclc Naționale de atletism ale Juniorilor i

_ÎN SFiRȘIT, Șl UN RECORD (egalat) I
în ziua a doua a Campiona- 

teioe Națioiste de atletism 
pentru juniori I am consemnat 
— in sfîrșit — șt o performan-

Juniorul Bogdan Tudor a 
egalat recordul national la 
tăritwa in lungime.

Foto : Nico’.ae PROFIR

ța pe tabloul cu recorduri na
ționale ale acestei categorii de 
vîrstâ: 7,71 m la săritura in 
lungime băieți, autorul ei, Bog

lorică și, parcă, mereu mai în
drăzneț) și Dan Necula, care 
rămîne același alergător teh
nic. Păcat că un alt fruntaș al 
grupei, Daniel Mojilian, n-a 
contat de data aceasta, acuzînd 
un... jfinț de defecțiuni teh
nice.

Și la grapa C2 liderul deta
șat al clasamentului, Victor 
Nicoară, a controlat tot timpul 
întrecerea, principalul său 
adversar, Constantin Ciucă, 
mulțumindu-se cu o fru
moasă cursă de urmărire. Șl 
parcă pentru a repeta istoria, 
și aici obișnuitul locului 3, 
Mihai Pîrvulescu, după cîte
va tururi în forță, a fost ne
voit să se retragă in parcul 
tehnic din cauza blocării cu
tiei de viteze, în aceste con

„Vasil Levski" din Sofia. Gru
pul selecționaților s-a reunit 
duminică la amiază la Bucu
rești și, la puțin timp după 
aceea, a plecat la Constanța. 
Programul pregătirilor prevede 
două antrenamente pentru ziua 
de luni și încă o ședință de 
pregătire marți dimineața, deci 
chiar în ziua intîlnirii. La con
vocare s-au orezentat toți ju
cătorii anunțați. Deci: I.ung și 
Nițu — portari; Iovan, Ando- 
ne, Bumbescu, Belodedici. lln- 
gureanu, Rednic, E. Săndoi — 
fundași; Sabâu, Gh. Popescu. 
Mateuț, Hagi, Klein, Rotariu — 
mijlocași: Lăcătuș, Cămătaru, 
Vaișcovicl, Geolgău — înain
tași. După cum se vede, la lot 
s-a prezentat și Bumbescu, în 
mare măsură refăcut după ac
cidentare șî dornic să urmeze

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag. 2—3)

dan Tudor (C.S.Ș » Rapid 
București), egalînd astfel re
cordul deținut de T. Vasile în- 
eft din anul 1975! Astfel, elevul 
antrenorului D. Girlean» iși 
încununează un sezon de real 
progres (început in primăvară 
eu 7,27 m. oontinuat ti vară cu 
titlul de campion al seniorilor, 
tar recent, la Dinamoviadă, să
rind 7,70 m), care-; poate des
chide perspectiva unui salt 
spre 8 metri, adevăratul prag , 
al afirmării internaționale. El 
a fost, de altfel, talonat în tot 
acest interval de timp de co
echipierul și colegul de genera
ție Marian Petre (ambii, 18 
«ai, deci și la anul juniori), au
tor acum, pe stadionul ,,23 Au
gust". al unei sărituri de 7,60 
m. Un ’andam de perspectivă, 
vrem să credem.

Același lucru îl putem afir
ma și despre alergătoarele Si
mona Staicu (C.S.S. Deva) și 
Denisa Zăvelca (C.S.Ș. Voința 
Slatina), chiar dacă prima este 
tondistă «I cealaltă semifon- 
dietâ. iar in acest an ambele 
*»u avut rezultate strălucite 
Se au luptat însă admirabil 
pentru a-și încununa efortul 
ev un titlu de campioană, atle
ta din Deva reușind acest lu- 
cni la 3000 m (după ratarea, 
«îmbăta. la 1500 m), iar cea 
din Slatina cîștigînd proba de 
800 m, eu o cifră bună (2:05,62) 
și înaintea surprinzătoarei în
vingătoare la 1500 m, vasluian- 
ca Mihaela Vîrlan. Dar vorbind 
de alergările pe distanțe me
dii și lungi și despre surprize 
să consemnăm din ziua a doua 
a concursului puțin scontatul 
succes al dinamovistului Toma 
Jerdea la 800 m, beneficiar —

Paul SLAVESCU

(Continuare în pap. 2-3)

diții, locul rămas liber pe po
dium a revenit lui Constantin 
Miu, pilot tenace, mergînd pe 
mașini care mai mereu.» ter
mină cu bine întrecerea.

Lovitură de teatru la grupa 
E : liderul clasamentului,
Werner Hirselivogeî, agață un 
parapet de protecție în chiar 
primul tur de antrenament, a 
variază mașina șl nu se mal 
poate prezenta la startul ofi
cial ! Rămas practic singur, 
Eugen Petcanu a zburdat piw 
șî simplu, terminînd primul, 
fără să mai forțeze în ultimele 
tururi. Tururi în care, pre

Sorto SATMARI

(Continuare în pag. 2-3)



REZULTATE DE VALOARE 
ÎN PRIMA ETAPĂ LA POPICE
• Electromureș Tg. Mureș (f) și Aurul Baia Mare (m) - scorurile 

zilei • Doar două victorii în deplasare • Debuturi ezitante

Sîmbătă s-a dat startul în Di
vizia A de popice. în multe par- 
tide am consemnat evoluții de 
bună calitate, soldate cu rezul
tate superioare. Au fost însă și 
debuturi ezitante: Mucava Mo
lid Vama (f), Voința și Olimpia, 
ambele din București (m). Iată, 
însă, rezultatele înregistrate:

FEMININ
• DACIA PLOIEȘTI — VOIN

ȚA PLOIEȘTI 2213—2311 (3—3).
Lipsită de experiență ccmpetițio- 
nală și avînd ca adversară vice- 
campioana țării, Dacia nu a pu
tut ține ritmul de joc impus de 
oaspete, fiind marcată vizibil și 
de tracul debu.utul in Divizia A. 
S-au remarcat Mineta AiliiâiU — 
407 și Constanța Constantin — 403 
de la învingătoare, respectiv 
Domnica Cioc — 387. (O. BĂL
TEA NU-coresp? • ELECTRO
MUREȘ TG. MURES — VOINȚA 
CRAIOVA 2644—2229 (6—6). Vic
torie clară a campioanelor, ore 
se dovedesc a fi în formă. Doina 
Țăgean — *68 si Ilona Bartha — 
465 ’ au avut punctaje de excep
ție. De >a crâiivence nici o ju
cătoare nu a depășit ?70 p <L (L 
PAUȘ — coresp.) • VOINȚA 
BUCUREȘTI — VOINȚA GALAȚI 
2469 — 2364 (4—2). Sportivele
bucureștene se anunță mari fa
vorite ale seriei Sud. S-au im
pus Elena Andrecscn — 435. Ele
na Pană — 420, Liliana Bâjena-
ru — 414. Nineta Badea — 403 și 
Mariana Popescu — 400 de la 
gazde, Carmen Pilaf — 416 și 
Elena Pușcașu — 415 de la gălă- 
țence. (N. ȘTEFAN — coresp.) 
• RAPID BUCUREȘTI — MU
CAVA MOLID VAMA 2401 — 2178 

.(4—2)..Meci .dominat clar jde gaz.- 
de, care au avut realizatoarele 

-de bază în Elena Găraan — 416 
și Cristina Rădoi —425. Oaspetele 
s-au prezentat sub așteptări, 
doar Daniela Ciubotarii (392) 
avînd o evoluție mai bună. (I. 
PANA) • VOINȚA SANATATEA 
ODORHEI — CONSTRUCTORUL 
GHERLA 2411 — 2228 (5—1).
Sportivele din Gherla, nou 
promovate în -Divizia A, n-au 
reușit prea mult în fața 

,, echipei din Odorhei. - doar . Ileana 
Todica — . 407 avînd o prestație 
demnă de remarcat. De la gazde 
s-a impus Ana Caszlo — 415. (I. 
BARTHA — coresp.) • LARO- 
MET BUCUREȘTI — PETROLUL 
BAICOI 2488 — 2403 (4—2). Meci 
de bună factură tehnică, cinci 
din cele șase jucătoare ale gaz

delor depășind 400 pd. Din nou 
printre cele mai bune realiza
toare Elena Trandafir — 448 (51 
ani), Silvia Boboc și Laura An
drei, ambele — 419, Daniela Ro- 
lea — 413 și Rodica Pădurețu — 
406. De la petroliste au ieșit in 
evidență Marieta Oprescu — 437, 
Magdalena Barthoc — 418 și Li
liana Negreanu — 402. (P. ION)
• U.T. ARAD — C.S.M. REȘIȚA
2380 — 2338 (3—3) • VOINȚA
TG. MURES — HIDROMECANI
CA BRAȘOV 2567 —’2453 (5—1) • 
VOINȚA ORADEA — VOINȚA 
TIMIȘOARA 23'61 — 2393 (5—1). • 
GLORIA BUCUREȘTI — CAR- 
PĂȚI SINAIA 2-433 — 2391 (4—2).

MASCULIN
• AURUL RâI \ MARE — ME

TALUL HUNEDOARA 5577 — 5121

pus cu ușurință, avînd ca prin
cipali realizatori pe S. Uoanu — 

și AL Naszodî — 9C4. De la 
oaspeți s-a remarcat doar I. T<j- 
rok — «34 (O. NEMEȘ — coresp.)
• MINERUL VULCAN — RUL
MENTUL 3RAȘOV 5337 — 5003

o victorie a unei nou promova
te, cu atît mai prețioasă cu cit 
a fost obținută în compania unei 
echipe cu vecnime în Divizia A. 
In prim-plan: I. Ruie — 924 și 
I. Bisoc 922 de la Minerul. I. 
TLsmănar — 310 de la brașoveni. 
(P. CO5IȘA — coresp.) • c.F.R. 
CONSTANTA — OLIMPIA BUCU
REȘTI 5078 — 4934 (4—2). C. Sil
vestru (de la constănțrni) . cu 
cele 922 p.d. a fost performerul 
reuniunii. (C. POPA — coresp.)
• CARPAȚI SINAIA — GLORIA
BUCUREȘTI 5057 — 5030 (3—3).
V. Ovidiu — 874 și D. Neguțescu 
— 861 au contribuit mai consis
tent la victoria echipei lor. De 
la bucuresteni am reținut evolu
ția jucătorilor C. Stamatescu — 
873 și V. Tudor — 866. (V. FELD
MAN — coresp.) * CONSTRUC
TORUL GALAȚI — VOINȚA 
BUCUREȘTI 4337 — 4876 (4—2).
Ambele formații au evoluat fără 
convingere, rezultatele lor fiind 
sub posibilități. Peste nivelul 
coechipierilor s-au ridicat „doar 
C. Lebădă — 866 șl D. Chlrilă — 
861 de la Constructorul, respec
tiv, L. Muceag — 844. (T. SIRIO- 
POL — coresp.) • C.F.R. TG. 
MUREȘ - ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 5100 — 5313 (2—4) • 
OLIMPIA REȘIȚA — TEHNOUTI- 
LAJ ODORHEI 5413 — 5070 (6—0).

finalele „naționalelor'* fle eaiarie pentru juniori

DINAMOVISTII - UN DETAȘAT SUCCES LA ECHIPE
• Mariana Moisei ți Ramona 
Steaua * Gazdelor, un premiu 

demonstrații

Un teren cu un gazon exee'ent, 
o garnitură de obstacole foarte 
bine realizată, parcursuri trasate 
inspirat de șeful de pistă, un pu
blic entuziast șl receptiv care a 
umplut pină la refuz tribunele 
— iată cadrul oferit de finalele 
Campionatelor Naționale de că
lărie pentru juniori și fete (ob
stacole și dresaj), găzduite in 
condiții deosebite de municipiul 
Roman.

Pe acest fond al unul cadru 
I propice pentru concurs, ultimele 
I dispute au oferit, în ansamblu, 
I evoluții de calitate ale tinerilor 

angrenați In competiție, multi 
dintre ei dovedind frumoase ca- 

I litați si o prezență stilistică și 
I tehnică uneori superioară... se- 
I niorilor, ceea ce ne face sâ ne 
I Întrebăm : de ce oare din atitia 
I juniori buni ajung atit de puțini 

seniori buni 7
întrecerea „amazoanelo— a fost 

interesantă de urmărit,

toare sigură stelisia Martin» Moi
sei, de departe cea mal bună, 
dovadă că a ciștigat cel de al 

I V-lea titlu de campioană națio- 
I nală fără a se mai apela la 

baraj : mal mult, tot ea ocu- 
pind și locul secund, cu alt cal, 

I de - asemenea fără greșeală. De 
altfel, dacă ar fi fost să se res
pecte ad litteram regulamentul. 
Mariana Moisei ar fi trebuit să 
susțină un baraj cu... ea însăși ! 
După prima manșă se profila o 
luptă echilibrată și promisiunea 
unui baraj, dar. rind pe rîr.d, 
principalele contracandidate. Ioa
na David (Dinamo). Izabela Nă- 
dăsân (Agricola Tg. Mureș), Li- 
gia Ilin (C.S.M. Lugoj) ș.a. au 
greșit mai mult sau mal puțin, 
dar' suficient să iasă din cursa 
pentru primul loc, ceea ce a 
permis tn final nu numai vic
toria comodă a Marianei Moisei, 
ci și clasarea pe locul trei a 
sportivei Zita David (Izvorul M. 
Cluc) penalizată doar pentru o 
derdbare.

Cele 14 formații angajate pen
tru obținerea titlului la echiDe a 
prilejuit o dispută strînsă Intre 
călăreții de la Dinamo (antrenor 
A, Costea) și C.S.M. Lugoj (an
trenor C. Ilin); singurii care au 
reușit să termine fără penalizare 
ambele manșe — în ciuda tim
pului nefavorabil care șl-a pus 
amprenta asupra evoluțiilor spor
tivilor — cei de la C.S.M. Si-

Polivanov - douâ titluri pentru 
pentru organizare • Frumoase 
de voltije
biu, Izvorul M. Ciuc, Steaua, Vo
ința Tg. Neamț, Dragoș Vodă 
Roman, Agricoia Tg. Mureș — 
potențiali candidați la primul loc 
— avînd evoluții oscilante, o par
te dintre călăreți beneficiind de 
circumstanța unei minime expe
riențe de concurs. După baraj, 
succesul a revenit detașat dina- 
moviștilor, lugojenii greșind cit 
pentru tot... concursul 1

In sfirșit, proba de dresaj a 
demonstrat ca munca antrenoru
lui stelist Gheorghe Nicolae este 
eficientă, elevele sale Ramona 
Poiivanov — locul 1, Cristina Că
lin — locul 2 și Alina Altxan- 
drescu — locul 4. executînd cu 
multă acurateța figurile progre
siei, ceea ce le-a permis să se 
numere printre fruntașe. Să sub
liniem. totodată, și foarte buna 
comportare a Alexandrinei Ouu 
(Dragoș Vodă Roman), locul 3 
constituind o promisiune pentru 
această câlăreata de 12 ani și 
jumătate ! Oricum, treuuie re
marcat faptul că. de această dată, 
proba de dresaj n-a mal fest 
chiar o simplă formalitate așa 
cum se intîmpla in urmă cu 
cităva vreme.

Să adăugăm în încheiere și 
faptul că publicul a asistat la 
mult aplaudate demonstrați: de 
vc-ltije- conduse de către Mariana 
Moisei șl la care ai luat parte 
sportivi de la Steaua și Agricola 
Tg. Mureș, demonstrații care au 
completat in mod fericit progra
mul întrecerilor.

REZULTATE : obstacole — fete: 
1. MARIANA MOISEI (Steaua) 
cu Liniștea 0 p, 2. Mariana Moi
sei cu Decar 0 p, 3. Zita David 
(Izvorul M. Ciuc) cu Samba 3 p, 
4. Ioana David (Dinamo) cu Șar
latan 4 p (87,5 s), 5. Izabela Nă- 
dășan (Agricola Tg. Mureș) cu 
Jaleș 4 p (87,8), 6. Ioana David 
cu Schema (88,5) ; echipe — 1. 
DINAMO (V. Velea cu Florești, 
Magda Isopescu cu Novac. Ioana 
Dumitru cu Veronez) 0 P. 2- 
C.S.M. Lugoj 20 p — după ba
raj, 3. C.S.M. Sibiu 4 P, I. Izvo
rul M. Ciuc 11 p, 5. Steaua 12 p, 
6. Voința Tg. Neamț 14 ? ; dre
saj — 1. RAMONA POLI V ANO V 
(Steaua) cu semnal 499 n, 2. Cris
tina Călin (Steaua) cu Resort 485 
p, 3. Alexandrina Olaru (Dragoș 
Vodă Roman) cu Mărgăritar 473 
p, 4. Alina Alexandrescu (Steaua) 
cu Sorg 457 p. 5 Valentin Velea 
<Dinan: o) cu Liliac 454 p. 6. Va
lentin Velea cu Robot 431 p.

Emanuel FÂNTÂNEANU
Ioan VEGA, coresp.

„Cupa Steaua14 la

PE PRIMUL LOC TS.
In penultima zi, Steaua - J.S K.A. Sof

Turneul internațional de 
baschet masculin dotat cu „Cu
pa Steaua" s-a încheiat cu suc
cesul echipei Ț.S.K.A. Sofia, la 
egalitate cu formațiile Steaua 
și S.K.A. Riga, toate cu 7 
puncte, urmate de Rapid (5 p) 
și Siria 4 p. în ultima zi a 
competiției s-au întilnit Steaua 
și S.K.A. Riga, intr-un meci 
decisiv pentru configurația 
clasamentului.

Steliștii au început bine par
tida, s-au desprins pe tabela 
de scor: 20—13 min. 9; 36—26 
min. 17 și lăsau impresia că 
nu vor avea probleme în ob
ținerea victoriei, mai ales că 
antrenorii N. Pîrșu și C. Cer- 
nat aveau în teren pe Ermura- 
che, Toaier, Ardelean, Cristes- 
cu și Brănișteanu, adică un „5“ 
cu Toader și Cristescu, în care 
ultimul a făcut din nou dova
da calităților sale incontestabi
le. Dar, o dală cu. scurgerea 
timpului, oaspeții — cu spor
tivi experimentați, buni cunos
cători ai jocului — au recu-, 
perat d;n diferență și în min. 
23 au obținut egalarea: 44—44. 
în continuare, ambele echipe 
nu au putut să se desprindă, 
oferind o întrecere pasionantă

prin eve 
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nouri (t< 
poate pi 
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rapidistu 
78 de pu

PRIMA „EVADARE" DIN PL
Trioul fruntaș al polcului ro

mânesc a și reușit o detașare, 
în grup, după primele două e- 
tape duble :

1. DINAMO
2. Steaua
3. Crișul
4. Voința Cj.-N.
5. Rapid
6. I. L. Tim.
7. CSU-TMUCB
8. Vagonul

4400 59-24 8
4 4 0 0 57-26 8
4400 36-27 8
4202 31-47 4
4112 35-31 3
4013 26-43 1
4004 Î7-38 0
4004 21-56 0

CampiO 
început 
săptămîn 
nee pen 
să prodi 
ierarhie, 
să noi 
fost sc
tidă
guroasi
Con^Bct 
tește însi

UN PODIUM ORIGI

...ÎN SFÎRȘIT,
(Urmare din pag. 1)

ȘI UN RECORD (egalat) !

se spune — al seriilor contra
timp. Dar tacticile păguboase 
(interesează locul, nu și timpul 
înregistrat !) n-au nici o vină 
în asemenea „surprize" ?

Sprintul feminin a fost la a- 
ceastă ediție între... Dunăre și 
Mare, după ce sîmbătă „suta" 
i-a revenit Laurenției Hurmuz 
(C.S.U. Galați), duminică s-a 
impus la 200 m Daniela Plcș- 
can (C.S. Brăila), ambele în 
dauna Cariei Popa (C.S.Ș. 2
Constanța), ce-i drept, aceasta 
din urmă în vîrstă de 16 ani, 
deci junioară II. în schimb, o 
altă junioară II, Oana Mușuno- 
iu (C.S.Ș. 2 Galați) s-a impus, 
in disputa categoriei superioa
re de vîrstă, la săritura în 
înălțime, proîitind de absența 
campioanei si recordmanei 
mondiale de junioare Alina As- 
tafei, aflată în preajma star
tului olimpic.

Iată primii trei clasați în zi
ua a doua a campionatelor: 
FETE. 200 m: Daniela Pleșcan 
(C.S. Brăila) 24,13, Caria Popa 
(CSȘ 2 Constanța) 24,49. Cristi
na Poiată (CS Brăila) 24.67; 
800 m: Denisa Zăveieă (CSȘ 
Voința Slatina) 2:05,62, Mihae-

la Virlan (Viitorul Vaslui) 
2:05,94, Liliana Sălăgean (CSȘ 
Suceava) 2:06,27; 3000 m: Si
mona Staicu (CSȘ Cetate De
va) 9:38,74, Daniela Ghițulescu 
(Metalul București) 9:42,68, Je- 
nica Diaconescu (Voința Bucu
rești) 9:45,98; 5 km marș: Mi
oara Papuc (Unirea CSȘ Foc
șani) 24:31,46, Ștefania Pleș 
(Metalul Buc.) 24:55,72, Maria
na Dumitru (IMG Buc.) 25: 
00,28; 100 mg; Lenuța Bîrzu 
(CSȘ 2 Cța) 13.93, Florina Ne- 
der (Olimpia Buc.) 14,07, Miha- 
ela Moldan (CSȘ „Mihai Emi- 
nescu“ Iași) 14,34; înălțime: Oa
na Mușunoiu (CSȘ 2 Galați) 
1,79 m, Luminița Ciurescu 
(Steagul Roșu Brașov) 1,75 m, 
Monica lagăr (CSȘ Sigh. Mar- 
mației) 1,70 m; greutate: Elena 
Bîrsan (Steaua) 13,96 m, Iusti
na Nicolescu (Dacia Pitești) 
13,92 m, Filcfteia Bomboți 
(CSȘ CI. Muscel) 13,76 m; su
liță: Erika Biriț (CSȘ Sigh. 
Marmației) 52,33 m, Monica 
Szongot (CSM Zalău) 50,48 m, 
Loredana Penriu (CSȘ Reșița) 
47,00 m; -4X400 m: CSȘ Sucea
va 3:43,64, CSS Vaslui 3:18,60, 
CS Tîrgoviște 3:53,93; BĂIEȚI 
— 200 m: D. Cojoearu (Dina
mo) 21,74, L Constantinescu

(CSȘ 1 Galați) 22,55, M. Ghe- 
ban (Steaua) 22,82; 800 m: T. 
Jerdea (Dinamo) 1:52,94, M. 
Ianchiș (CSȘ Cetate Deva) 
1:53,39, D. Dănescu (Steaua) 
1:54,02; 3000 m: V. Miron (CSȘ 
Bistrița) 8:38,02, C. Gtobîcu 
(CSȘ ’Sibiu) 3:38,80, I. Zgură 
(CSS Slobozia) 8:39,54: 5000 m:
L. Staicu (Farul C-țaj 14:32,18, 
N. Cîntăbine (CSȘ Slobozia) 
14:48,50, L. Brînzan (CSȘ Ceta
te Deva) 14:48,64; lungime: B. 
Tudor (CSȘ 5 Rapid) 7,71 m 
(record național egalat), M. 
Petre (CSȘ 5 Rapid) 7,60 rn, C. 
Soției (Dinamo) 7,38 m; 400 mg:
M. Mateescu (Dinamo) 53,09, 
M. Rafail (CSȘ 190 Buc.) 54,48, 
M. Tătaru (CSȘ Olimpia Călă
rași) 54,95; disc; I. Oprea (CSȘ 
Arad) 51,24 ni, M. Halmaghi 
(Steaua) 47,30 m, R. Osz (Cea
hlăul Voința P. Neamț) 43,74 
m: 4X400: Steaua 3:29,53, CSȘ 
Suceava 3:31,26. CSȘ Zalău 
3:32,48.

CAMPIONATELE

NAȚIONALE

DE ȘAH
în runda a 13-a a finalei 

Campionatului Național feminin 
de șah de la Predeal, Gabriela 
Stanciu a ciștigat la Stanca, 
Ghindă a învms-o pe Mariana 
Duminică, iar partidele Ganț — 
Bădulescu, Ioniță — Stroe și 
Kozma — Ursu’.eac s-au înche-

Cu gîndu>l la schimbul de mîi
ne al acestui ]oc. am tras linie 
și am adunat după cele trei tur
nee finale rezervate juniorilor, 
spre a ajunge la un, să-i spu
nem, clasament general, în care 
echipele au fost notate cu 7 
puncte pentru locul I, cu 5 pen
tru locul secund și așa mai de
parte, în funcție — se înțelege 
— de pozițiile ocupate în ierar
hiile respective de vîrstă. A re
zultat : 1. RAPID BUCUREȘTI 16 
p. 2—3. Steaua-Triumf Buc și Va
gonul Arad 15 p, 4. C.S.Ș. 1-Di- 
namo Buc. 11 p (aceste patru 
formații fiind calificate în toate 
turneele finale), 5. Crișul Oradea

4 p, 6—7 
I. L. Tir 
Cluj-Nap
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sale priv 
a antren 
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ierarhie 
tradiție s 
pentru c 
greșul s 
demonstr: 
tuoasă d 
reștene ș 
activitate; 
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lui arăd( 
frunte șl

...35 DE SECUNDE
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Tragere multiplă

se atribuie cițtlguri in
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Ea toate
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ULTIMA ZI ț
de participare f
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22 SEPTEMBRIE I ț

clasament con-
Stanciu, cu 10

iat remiză. în 
duce Gabriela 
puncte.

Rezultate din 
nă: Ghindă — 
Mărășescu — 
Pavlov 
Grunberg 
Stoica — 
trache — Takacs remiză. Lider

finala masculi-
Biriescu

Arm aș
Ionescu

Foișor

1—0; 
remiză; 
remiză; 
remiză; 

Șteîanov 1—0; Dumi-
al clasamentului este Mihail 
Marin, cu 8 puncte și o parti
dă întreruptă.

Foarte pe scurt, așa cum pare 
și timpul de atac, să mențio
năm că :

O ÎN ÎNTRECEREA EFICA
CITĂȚII, dotată cu „Trofeul 
Sportul", primele locuri sînt o- 
cupate momentan, intre alții, de 
mai mulți tineri șl foarte tineri 
jucători : L. Balanov (Steaua) 17 
goluri, A. Georgescu (Dinamo) 
15, Gordan (Crișul) 12, Lupescu 
(Rapid), Colceriu (Voința) 11, 
Geambașu (Steaua), Antlrașonl 
(Vagonul) 19. Golgeterul absolut, 
dlnamovistul Hagiu, a marcat de

nouă ori 
Ș. Popesc 
—, abser 
de simb

Inti 
doua 
dcuă 
Energia 
drian Io: 
Feroviar 
țâță). De

AUTOMOBILISM VITEZĂ PE CIRCUIT
'Urmarț din nco. D

supunem. se și gindea îa 
ultimul circuit, cel de săotă- 
mina viitoare de Ia Satu Mare, 
în care va avea de susținut 
duelul decisiv cu HirschvogeL 
în clipa de față, cei doi se a- 
Eă Ia perfectă egalitate în 
clasamentul general ! Acum, 
la Oradea. Peteanu a fost 
urmat de Dorin Igescu (mai 
sigur pe el de la un concurs 
la altul) și de Tiberiu Ge
deon, localnicii avînd satis
facția unui loc 4 prin Francisc 
Bor.

în cea mai frumoasă dispu
tă. la grupa A (chiar în con
dițiile în care unul din favo- 
riți, Ovidiu Mazilu, n-a aler
gat, aocidentîndu-și mașina la 
antrenament), Gheorghe Freo- 
teasa (plecat primul din start) 
și Dinu Silviu s-au angrenat 
chiar de la început într-o dis
pută palpitantă. S-a mers 
,.bară-la-bară“ cîteva tururi, 

după care — tensiunea psihi
că să fi fost de vină ? — Preo
teasa acroșează o bordură si 
este nevoit să abandoneze. Ră
mas la conducere. Dinu Silviu 
confirmă sezonul excelent pe

care l-a reușit și termină si
gur in învingător, deși Ștefan 
Iancovici s-a apropiat tur 

după tur, iar Horia Andronic 
a redevenit cel pe care îl 
știam, obținînd un aplaudat 
loc 3. O mențiune pentru 
Aurel Cladoveanu — de alt
fel, revelație a întregului 
an competițional — care iz
butește șă se claseze al patru
lea, după cîteva concursuri în 
care și neșansa l-a făcut să nu 
se impună mai devreme

Așadar, clasamente : gru-
--------------------------- -------- ------- .«aaea

Tn afara tragerii PRONOEX- 
PRES de mîine, miercuri, 21 sep
tembrie, precum și a TRAGERII 
LOTO 2 de duminică, 25 sep
tembrie, deosebit de interesant 
se anunță și concursul PRONO
SPORT al săpt.ămînii, cu urmă
toarele partide : 1. Rapid Buc. — 
Corvinul ; 2. s. C. Bacău — O- 
țelul Galați ; 3. F. C. Bihor — 
Steaua Buc. ; 4. Sportul Studen
țesc — Dinamo ; 5. Univ. Cra
iova — Flacăra Moreni ; 6. An
cona — Genoa : 7. Avellino —
Brescia ; 8. Cosenza — Cremo-
nese • 9. Empoll — Messina ; 10. 
Monza — Catanzaro ; 11. Pa-ma 
— Padova ; 12. Piacenza — U- 
dinese ; 13. Reggiana — Bari.

pa A : 1. Dinu Silviu (Alfa
Pitești) 2. Ștefan Iancovici 
(Dacia) 3. Horia Andronic 
(ITB). Grupa C 1: 1. Nicu 
Grigoraș (Dacia) 2. Gheor
ghe Ana (ITA Argeș) 3. Dan 
Necula (Alfa Pitești). Grupa 
C 2 : 1. Victor Nicoară (Da
cia) 2. Constantin Ciucă (Alfa 
Pitești) 3. Constantin Min 
(ITA Argeș). Grupa E : 1.
Eugen Peteanu (CJAK Caraș- 
Severin) 2. Dorian Igesu (Au
tobuzul) 3. Tiberiu Gedeon 
(CJAK Caraș-Severin). Echi
pe : 1, I.A.P. Dacia 2. Aifa — 
ICSITA Pitești 3. I. T. Bucu
rești.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
® Desigur că și LOZUL în 

PLIC continuă să ofere mari sa
tisfacții participanților, îndeosebi 
prin emisiunea specială limitată 
LOZUL TOAMNEI, intrată recent 
în vînzare.

O CÎSTIGURILE TRAGERII 
„MULTIPLE44 PRONOEXPRES O- 
LIMPIC DIN 11 SEPTEMBRIE 
1938. FAZA I, cat. 1 : 1 variantă 
25% — autoturism „Dacia 1300“ 
(70.000 lei) ; cat. 2:1 25% a
21.314 lei ; cat. 3 : 14 25% a 1.523 
lei ; cat. 4 : 17.50 a 1.218 lei ; 
cat. 5 : 71 a 300 lei ; cat. X :
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* O frumoasă victorie 

in partida 

echipelor 

de tineret

I MEDGIDIA. 19 (prin telefon).
Pe frumosul stadion din locali
tate, aproximativ 5 000 de specta
tori au urmărit luni după-amiază 

I partida internațională amicală
dintre echipele de tineret ale 
României si Albaniei. întîlnirea 
s-a încheiat cu victoria tinerilor 

I noștri fotbaliști cu scorul de 3—0
(1—0), după un meci pe care e- 
chipa noastră l-a control it în 
totalitate. Raportul șuturilor la 

I poartă este edificator în acest
sens; 22—6 (pe poartă: 7—2), Ci 
să nu mai vorbim de raportul o- 
caziilor de gol. Dincolo însă de 

I acest rezultat, de palmares, tre-

I TEST IMPORTANT
[ AL „TRICOLORILOR0

(Urmare din pag. 1)
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programul de pregătire al re
prezentativei noastre. Antreno
rii Em. Jenei și C. Drăgușin 
se vor fixa asupra formației 
în cursul zilei de marți. Klein, 
jucătorul cu cel maj mare nu
măr de selecții din lotul actual 
(cum am anunțat, Boloni, ac
cidentat, nu a putut răspunde 
Ia convocare), ne-a declarat: 
„Este foarte important să rea
lizăm un joc tun, pentru a cîș- 
tiga astfel încredere și sigu
ranță. Partida de la Sofia re
prezintă un moment cu mari 
implicații pentru întreaga des
fășurare a întrecerii din grupa 
noastră, chiar dacă este meciul 
de start. Sau tocmai de aceea".

Lotul fotbaliștilor albanezi, 
sosit încă de joi ia Constanța, 
a efectuat antrenamente zilni
ce pe terenul din frumosul 
complex Voința. Au făcut de
plasarea următorii jucători: 
portari — Mersin („17 Nentori" 
Tirana), Scurti (Bessa); fun
dași — Ghega (Partizan Tira
na), Lekbello („17 Nentori"), 
Hodja („17 Nentori"), Yera 
(Vlazhia), Taho (Flamurtari); 
mijlocași — Yoza (,.17 Nen
tori"). Kola („17 Nentori"), 
Repay (Vlaznia), Millo (Parti
zan Tirana), Minga („17 Nen
tori") ; înaintași — Kusta (Fla
murtari), Bobeici (Flamurtari), 
Sehu (Partizan Tirana), De- 
mollarj (Dinamo Tirana). După 
cum se vede, cei mai mulți se
lecționați sînt de la „17 Nen
tori" (6), Flamurtari și Parti
zan Tirana (cîte 3).

In privința „ll“-Iui pentru 
meciul de aici, cei doj antre
nori ne-au comunicat că aces
ta va fi anunțat cu o oră îna
inte de joc.

întîlnirea va începe la ora 
17 și va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din Polonia.

I DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A lll-a
SERIA I

C.S.M. Bucecea — Metalul Bo
toșani 2—0 (2—0), Minerul Gura 
Humorului — Constructorul Iași
2— 0 (0—0), Fortus Iași — Căr-
pați Gălănești 3-0 (1—0), Meta
lul Rădăuți — I.T.A. Celuloza P. 
Neamț 2—0 (2—0), Metalul Ro
man — Cetatea Tg. Neamț 2—1 
(1—0), Steaua Minerul V. Dor- 
nei — Foresta Fălticeni 3—0 (1—0), 
Aurora Tg. Frumos — Laminorul 
Roman 1—0 (0—0), Zimbrul Și
ret — Avîntul Frasin 2—1 (0—1).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a III-a : 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 6 P (4—0), 
2. Minerul Vatra Dornei 5 p (7—2),
3— 4. Fortus Iași 4 p (7—4), Zim
brul Șiret 4 p (5—2)... pe ulti
mele locuri : 15. Carpați Gălă
nești 2 p (2—7), 16. Celuloza Pia
tra Neamț 1 p (3—9).

SERIA A II-a
Textila Buhuși — Unirea Ne

grești 2—0 (1—0), MECON Mun.
Gh. Gheorghiu-Dej — Steaua Me
canica Huși 2—0 (2—0), Petrolul 
Moinești — C.S.M. Borzești 2—0 
(2—0), Minerul Comăneștl — 
Proletarul Bacău 1—0 (0—0), Vi
itorul Vaslui — Știința NAVROM 
Galați 3—o (3—0), Gloria C.F.R. 
Galați — Șantierul Naval Galați 
2—0 (0—0), Partizanul Bacău — 
Mecanica Vaslui 3—0 (3—0), Me- 
cano Sport Galati — Victoria 
C.F.R. Tecuci 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1—2. VIITO
RUL VASLUI 6 p (8—1). MECON 
GH. GH. DEJ 6 p (8—1), 3. Gloria 
C.F.R. Galați 6 p (5—1), 4. Mi
nerul Comănești 6 p (3—0)... pe 
ultimele locuri : 14. Mecanica
Vaslui 0 p (0—7), 15. Știința
NAVROM Galați 0 p (0—8), 16. 
Unirea Negrești o p (0—9).

SERIA A III-a

I Hidrotehnica Buzău — Petro
lul Berea 1—1 (1—0), Foresta Gu- 
gești — Petrolul Brăila 2—1 (0—1),

I Laminorul Brăila — Chimia Bu
zău 5—1 (3—0), Granitul Baba-

ROMÂNIA - ALBANIA 3-0 (1-0)
buie să spunem că nivelul întîl- 
nirii a fost modest, iar replica 
oaspeților neașteptat de palidă. 
Oricum, în perspectiva întîlnirii 
cu Bulgaria, din prelimin arii, e 
C.E. (18 octombrie), rezultatul 
este încurajator. Scorul a fost 
desehis în min. 24 cînd, din lo
vitură liberă lateral stingă, de Ia 
17 m, I. DUMITRESCU a înscris 
un gol de excepție, la vinclu, in 
colțul lung. Un gol care ne-a 
făcut < să uităm alte și alte defi
ciențe la finalizare, cum s-a în
tâmplat în min. 15, 33 si 37. cînd. 
pe rînd. Buțerchi, I. Dumitrescu 
și din nou Buțerchi au șutat im
precis.
TJupă pauză, jocul a fost do

minat tot de fotbaliștii noștri, iar 
intrarea lui Cr. Sava a dat un 
pic de culoare și de incisivitate 
atacurilor echipei noastre. Dar, 
din poziție excelentă, Lupescu 
(min. 53) a șutat imprecis, apoi 
după această ratare oaspeții au 
irosit o bună situație prin Ka- 
ciaci (min. 58). tn min. 70, in 
urma unei frumoase combinații 
Stan-Măstăcan (centrare 4 aces
tuia), CR. SAVA a înscris din

FLACĂRA CONF/RMĂ, OfELUL REVINE
Așa cum se întîmplă uneori în 

fotbal, Flacăra Moreni își crease 
un mic complex în confruntările 
diiecte cu Oțelul Galați, in fața 
căreia, de pildă, pierduse am
bele partide disputate în cam
pionatul precedent, atât cea din 
deplasare, cît și aceea de pe 
teren propriu. Firească era. deci, 
grija. cu care morenarii priveau 
și meciul de sîmbătă, cu atât mai 
mult cu cît era de presupus că 
gălățenii își vor vinde scump 
pielea după neașteptat'd eșec su
ferit etapa trecută, acasă, in în
tâlnirea cu F. c. Farul. De data 
aceasta. însă, complexul a fost 
depășit, Flacăra obțiriind "o vic
torie clară și meritată. Echipa 
din Moreni a făcut din nou un 
joc bun în ansamblu — deși a 
avut și o surprinzătoare perioa
dă de cădere în repriza secundă 
—, confirmînd startul ei reușit 
din acest sezon. Valoarea lotului 
de jucători, temeinica pregătire 
efectuată și jocul de calitate, 
spectaculos, pe care îl practică 
îi conferă „unsprezecelui" antre
nat de ion Nunweiller și Spiri
don Niculescu o competitivitate

LIMITELE UNEI NOU PROMOVATE
După un 0—0 la Brașov, un... 

onorabil 1—2, cu Steaua, aca
să, și un 3—1 la Galați, în fața 
învingătoarei Juventusului, sta
tura noii promovate F. C. 
Farul Constanța, privită prin 
binoclul acestor rezultate specta
culoase. crescuse considerabil. A 
venit, însă, acest „demitizator* 
0—0 cu Bacăul, pe gazon propriu, 
care a ajustat la proporțiile 

dag — Celuloza Adj ud 2—0, (1—0), 
olimpia Rm. Sărat — ș.N.-C.S.ș. 
Tulcea 3—0 (1—0), Victoria Țăn- 
dărei — Progresul Isaccea 4—4 
(3—0). C. S. Progresul Brăila —
A.S.A.  Buzău 4—0 (2—0), Auto
buzul Voința Odobești — Arru- 
blum Măcin 1—0 (1—0).

Pe primele locuri ; 1. VICTO
RIA ȚANDAREI 6 p (9—2), 2. O- 
limpia Rm. Sărat 8 p (5—0), 3. 
Laminorul Brăila 4 p (9—3), 4. 
C. S. Progresul Brăila 4 p (6—2)... 
pe ultimele locuri : 14—15. A.S.A. 
Buzău o p (0—6), Progresul Isac
cea o p (1—7), 16. Arrublum Mă
cin 0 p (0—7).

SERIA A IV-a
Petrolul Bălcoi — CONPREF 

Constanța 1—0 (1—0) — s-a ju
cat la Plopenl, ISCIP Ulmenl — 
Montana Sinaia 2—0 (0—0), Uni
rea Cimplna — Victoria Munte
nii Buzău 4—1 (1—0), Portul Con
stanța — Viitorul Chimogi 6—1 
(4—0), Unirea Slobozia — Progre
sul C.S.Ș. Medgidia 0—0. Ș. N. 
Oltenița — Victoria Florești 4—0 
(3—0), Victoria Lehliu — Olim
pia Slobozia 4—0 (4—0), Voința 
I.C.S. Medgidia — Unirea Urzi- 
cenl 0—0.

Pe primele locuri : 1. S. N.
OLTENIȚA 6 p (8—0), 2. Unirea 
Urziceni 5 p (9—1), 3. -Unirea
Cîmpina 4 p (8—2)... pe ultimele 
locuri : 15. Victoria Florești 0 p 
(2—8), 16. Victoria Muntenii Bu
zău 0 p (2—14).

SERIA A V-a
Metalul București — MECON 

București 1—0 (1—0). KOVA Ro
șiori — Automatica București 
4—1 (2—1), C.F.R.-B.T.A. Bucu
rești — Chimia Tr. Măgurele 5—1 
(1—0), Viscofil București — 
I.M.G. București 1—1 (0—0), Pe
trolul Poieni — A. sS. Dunăreană 
Giurgiu 1—0 (0—0), Danubiana
București — A.S.I.C. București 
î—2 (0—1). Petrolul Roata de Jos 
— C.S.M. Unirea Alexandria 0—1 
(0—0). F.C.M. Victoria Giurgiu — 

apropiere. Pentru faulturi repe
tate, în min. 79. Leskai a fost e- 
liminat. după care in min. 81 e- 
chipa noastră a ridicat scorul la 
3—0, cînd Bunaciu a fost faultat 
în careu și STAN a transformat 
lovitura de pedeapsă. A mai ra
tat Neagoe o mare ocazie (min. 
87), Losi (min. 90) a șutat pe 
lingă bară și meciul s-a încheiat 
cu acest scor de forfait.

Aroitnil V. curt (Constanța) a 
condus formațiile ;

ROMANIA: Stelea (min. 46
Prunei) — D. Petrescu (min. 80 
Cotora), Ad. Popescu, CRISTEA, 
BUNACIU — Stănici, Lupescu 
(min. 58 Bîrbora), I. DUMITRES
CU (min. 58 I. Stan), URSEA 
(min. 68 Măstăcan) — Răducioi 1 
(min. 68 Neagoe), Buțerchi (min. 
46 CR. SA VA). .

ALBANIA: Dosti — Riza, Vhța, 
Eiumba, Dasai — Leskai, Jiu, 
Pano (min. 76 Dtia), Daulia (min. 
46 Rapo) — Loși, KACIACI.

Constantin ALEXE

superioară celei din sezoanele 
trecute și sintem convinși că va 
reuși să o valorifice din plin.

Așa cum am menționat în cro
nica apărută in ziarul de ieri, 
meciul de sîmbătă n a fost insă 
deloc ușor pentru echipa din Mo
reni. Oțelul a dat o replică foar
te dirză și dacă Antohi n-ar fi 
ratat acea mare ocazie din min. 
71 (singur cu portarul) gălățenii 
aveau șanse să se întoarcă neîn
vinși acasă. Echipa antrenată de 
Cornel Dinu și Ioan Sdrobiș —« 
deși fără cițiva titulari (Agiu. 
Hangbiuc, O. Popescu) — a e- 
voluat bine, curajos, ofensiv, în
deosebi după pauză, jucătorii el 
au dorit să obțină ui rezultat 
bun și au luptat pentru el cu 
multă ambiție și risipă de ener
gie. După impresia favorabilă lă
sată la Moreni, este limpede că 
formația gălățeană șl-a revenit 
în urma „accidentului" cu Farul, 
ea fiind în măsură să dea o re
plică dirză și în meciul-retur cu 
Juventus.

Constantin FIRĂNESCU

reale dimensiunea unei echipe 
fără experiență, apăsată de rigo
rile unei programări miercuri- 
sîmbătă (neîntîlnită în Divizia B), 
copleșită și de „victoria-bume- 
rang". de la Galați, ale cărei so
licitări fizice și nervoase lăsa
seră urme. Așa se face că jo
cul anost, fără posibilitatea des
prinderii din marcajul „peste tot“ 
al adversarului, cu angajări ste-

Autobuzul București 1—0 (0—0). 
Pe primele locuri : L UNIREA 

ALEXANDRIA « p (8—0), 2—3.
Victoria Giurgiu 4 p (6—2), C JJl.-
B.T.A.  București 4 p (8—4), 4—5. 
Viscofil București 4 p (6—3), 
A.SXC. București 4 p (8—5)... pe 
ultimele locuri : 15. Danubiana
București 1 p (3—10), IC. Chimia 
Tr. Măgurele t p (2—12).

SER LV A Vl-a
Metalul Filipeștii de Pădure — 

Tehnometal București 3—1 (2— 1), 
Electrica Titu — Minerul Șotin- 
ga 3—1 (1—0), Unirea Pitești — 
Minerul Filipeștii de Pădure 1—0 
(1—0), IUPS Chltila — Cimentul 
Fieni 3—2 (3—0). Mecanică Fină 
București — Electronistul Curtea 
de Argeș 2—0 (1—0), Forestie-ul 
Băbeni — A.S.A. Chimia Brazi 
0—2 (0—1), Electrica Fieii —
Progresul Energia București 1—2 
(0—2), Avicola Crevedia — Mus
celul Cîmpulung 1—2 (0—1).

Pe primele locuri : L UNIREA 
PITEȘTI C p (5—0), 2. Mecanică 
Fină București 5 p (5—2). 3. 
IUPS Chltila 5 p (5—3)... pe ul
timele locuri : 14. Progresul Ener
gia București 1 p (6—3) — pena
lizată cu 3 P, 15. E.eetronistul 
Curtea de Argeș 1 p (0—4), 16. 
Cimentul Fieni 0 p (2—11).

SERIA A Vn-a
Dierna Orșova — Petrol il Ți- 

cleni 3—1 (1—0), Termoconstruc- 
torul Drobeta Tr. Severin — Me
canizatorul Șimian 1—0 (1—0),
Petrolul Stoina — Recolta stoi- 
căneștl 3—1 (1—0). Minerul Mătă- 
sari — Metalurgistul Sadu 2—1 
(1—1). Sportul Muncitoresc Dră- 
gănești Olt — Progresul Băileștl 
3—1 (2—0), Constructorul Șoimii 
Craiova — Constructorul T.C.I. 
Craiova 0—1 (0—1), Progresul Co
rabia — Dacia Cozia Câlimăneșil 
2—1 (2—0), Viitorul C.SȘ. Dră-
gășani — I.O.B. Balș 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL T.C.I. CRAIOVA 
6 P (10—2), 2. Progresul Corabia 6 p 
(6—1), 3—4. Dierna Orșova 4 p 
(5—2), Petrolul Stoina 4 p (5—2)... 
pe ultimele locuri : 13—15. Con
structorul Șoimii Craiova 2 p 
(1—5), Recolta Stoicăneștl 2 p

MECIUL Nr. 405
• întîlnirea de astăzi, de la Constanța, este a 405-a din în

treaga activitate a reprezentativei noastre. „Linia de clasa
ment" a celor 404 meciuri de pînă acum este următoarea :

«4 104 104 136 670—615
• Echipele României și Albaniei s-au întîlnit de 12 ori pînă 

în prezent. Tabloul acestor partide este următorul :
13 octombrie 1946 (Tirana) : Albania — România 1—0 (0—0) - 

Camp. Bale.
25 mai 1947 (Tirana) : Albania — România 0—4 (0—1) —

Camp. Bale.
2 mai 1948 (București): România — Albania 0—1 (0—0) —

Camp. Bale.
23 octombrie 1949 (București) : România — Albania 1—1 (1—0)

— amical
29 noiembrie 1949 (Tirana) : Albania — România 1—4 (0—2) — 

amical
8 octombrie 1950 (București) : România — Albania 6—0 (5—0)— 

amical
18 aprilie 1971 (București) : România — Albania 2—1 (1—0)

— preliminarii turneu olimpic.
26 mai 1971 (Tirana) : Albania — România 1—2 (0—1) prel. T O
29 octombrie 1972 (București) : România — Albania 2—0 (1—0) 

prel. c.M.
6 mal 1973 (Tirana) : Albania — România 1—4 (0—2) prel. C.M. 

mai 1987 (București) : România — Albania 5—1 (3—1) prel.

28 octombrie 1987 (Vlora) : Albania — România 0—1 (0—0)
prel. C.E.
• Iată și lista selecționaților noștri pentru partida de as

tăzi (în paranteze, yîrsta și numărul de partide în echipa na
țională) : Lung (32 de ani, 51 selecții), Nițu (28 — debutant) — 
portari : Iovan (28 — 21 A), Bumbescu (28 — 10 A), Andone 
(27 — 36 A), Belodedici (34 — 15 A), Ungureanu (32 — 54 A). 
Rednlc (26 — 62 A), E. Săndoi (23 — 4 A) — fundași ; Mateuț 
(23 — 32 A), Sabău (20 — 4 A),Gh. Popescu (21 — deb.), Ro- 
tariu (26 — 1 A), Hagi (23 — 42 A), KIein (29 — 65 A) mij
locași : Lăcătuș (24 — 24 A), Cămătaru (30 — 63 A). Vaișcovici 
(26 — 2 A), Geolgău (27 — 25 A). ANTRENORI : Em, Jenei si 
C. Drăgușin.

UHnnînnniiiinunnnm

înaintașul dinamo- 
vist Vaișcovici a 
fost mereu cu un 
pas înaintea fun
dașului central ra- 
pidist Rada. (Fază 
din meciul Dinamo 
— Rapid, disputat 
în etapa de simbă- 
tă si încheiat cu 
severul scor de 6—0 
în favoarea primei 

echipe)
Foto : 

Nicolae PROFIR

'iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiînniim
reotipe în atac, a oglindit mai 
puțin . valoarea echipei și mai 
mult limitele ei de nou promo
vată. întâmplarea făcînd ca Ba
căul să se afle, și ea, după un 
meci epuizant (cu Steaua), e lim
pede că în balanța meciului au 
contat decisiv știința și posibi
litățile refacerii rapide, capaci
tatea de mobilizare, capitole la 
care vechea divizionară A și-a 
învins, de departe, partenera. 
Spre deosebire de Farul, care nu 
este, încă, o echipă de cursă 
lungă, S. C. Bacău s-a „scutu
rat* total de amintirile meciului 
anterior, abordînd partida de pe 
litoral cu o rigoare tactică de 
formație matură (apărare com
plexă, „om la om", „zonă", „li

(4—3), Minerul Mătăsari 2 p (3—7) 
16. Petrolul Țiclenl 0 p (1—7).

SERIA A VHI-a
U. M. Timișoara — C.S.M. Lu

goj 0—1 (0—1), Petrolul Arad — 
Strungul Chișineu Criș 1—0 (0—0), 
Minerul Oravlta — Minerul Mol
dova Nouă 0—1 (0—0), A. S. 
Sinmartinul Sirbesc — Unirea 
Tomnatic 3—1 (1—6). Motorul
L M. Arad — Unirea Sinnicolau 
2—0 (2—0), C.F.R. Victoria Caran
sebeș — C.S.M. Caransebeș 2—0 
(1—0). Automatica Reșița —
C.S.M.  Vagonul Arad 1—2 (0—1), 
Minerul Anina — Energia Auto 
Timișoara 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL arad c p (12—2), 2. Mine
rul Moldova Nouă 4 P (8—4), 3. 
C.SAL Lugoj 4 p (5—2)... pe ul
timele tocuri s 15. Energia Auto 
Timișoara 2 p (5—8). 16. Minerul 
Oravița 2 p (2—7).

SEMA A XX-a
Mureșul Explorări Deva — Mi

nerul Lupeni 2—0 (1—0), C.F .R.
Simeria — Aurul Brad 1—3 (1—0), 
Minerul Știința Vulcan — Textila 
Cisnădie 4—0 (2—3). Carpați Ag
nita — Metalurgistul Cug’r 1—2 
(0—2), c.S.U. Mecanica Șiziu — 
Automecanica Mediaș 3—1 (1—0), 
Retezatul Hațeg — Carnati Mirșa 
1—o (0—0), Energia Săsciori — 
I.P.A. Sibiu 1—0 (1—0). Șoimii 
Licova — Metalul Aiud 2—0 n—0).

Pe primele locuri: 1. METALUR
GISTUL CUGIR 6 p (5—1), 2.
C.F.R. Simeria 5 n (3—1). 3. Au
rul Brad 4 n (7—1). 4. Minerul 
șt. Vulcan 4 p (8—31... ne ulti
mele locuri : 14—15. Metalul Aiud 
1 n <0—a>. Minerul Luneni 1 D 
<0_4). 16. Textila Cisnădie 1 P 
(2—10).

SERIA A X-a
Minerul Bălan — Cimentul Ho- 

ghiz 6—0 (4—0)., Electro Sf. Gheor- 
ghe — Nltramonia Făgăraș 3—1 
(2—1), Relonul Săvinești — IMASA 
Sf. Gheorghe 0—0, Minerul Ba- 
raolt — Carpați Covasna 4—0 
(3—0), Progresul Odorhei — 
Viitorul Gheorgheni 2—1 (1—1).
Rapid Miercurea Ciae — Unirea 
Cristuru Secuiesc 4—0 (2—0), Me

nie". după caz. contraatacuri in
comode pentru fundașii locali, 
răsfirați în atac). Un singur pe
ricol plana asupra antrenorului 
Vătafu : ca tot edificiul construit 
de el, rezistent în orice atac-șa- 
blon, să se prăbușească, totuși, 
fulgerat de inspirația de moment 
a unui jucător imprevizbil, cum 
poate fi talentatul Bîrbora. Pen
tru ca acest lucru să nu se în
tâmple, și-a sacrificat „coordona
torul", pe Tismănaru, desemnat 
eă-l blocheze' prin marcaj strîns 
pe „șeptărul" constănțean. Iar cînd 
doi jucători de creație se ani
hilează reciproc, scorul de 0—0 
apare normal.

lo^ CUPEN

talul Tg. Secuiesc — Metalul Si
ghișoara 3—1.(2—0), Carpați Bra
șov — Precizia Săcele 2—0 (1—9).

Pe primele locuri : 1— 2. ELEC
TRO SF. GHEORGHE 5 P (5—2), 
IMASA SF. GHEORGHE 5 p (4—1),
3— 4. Minerul Baraolt 4 p (7—2), 
Rapid M. Ciuo 4 p (7—2)... pe 
ultimele locuri : 15. Carpați Co
vasna 2 p (2—10), 16. Cimentul 
Hoghiz 1 P (1—12).

SERIA A XI-a
C.U.G. Ciuj-Napoca — Olimpia 

Gnerla 2—0 (1—0), Mureșul Lu
duș — Laminorul Victoria Zalău
4— 0 (2—0). Laminorul Beeman — 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 3—2 
(1—1), Chimia Năsăud — Metalul 
Reghin 2—1 (1—1) Sticla Arieșul 
Turda — Metalotehnica Tg. Mu
reș 3—0 (1—0). Oțelul Reghin — 
Mecanica Bistrița 1—1 (1—D, 
IZOMAT Simleul SUvanitl — La
cul Ursu Sovata 4—1 (1—1). Mi
nerul Sârmășag — Industria Sîr- 
mei C. Turzii 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : L MINERUL 
SARMAȘAG 5 p (S—1), 2. C.U.G. 
Cluj-Napoca 5 p (5—1). 3. Sticla 
Turda 4 p (6—2)... pe ultimele 
locuri : 15. Lacul Ursu Sovata 2 p 
(3_9). 16. Laminorul Zalău 1 n 
(1-16).

SERIA A Xll-a
Chimia Tășnad — C.I.L. Sighet 

1_1 (1—0). Oașul Negrești — Vic
toria Cărei 1—0 (0—0), Minerul
Băita — Someșul Satu Mare 2—2 
(1—1), Gloria Beiuș — CUPROM 
Baia Mare 1—0 (1—0), Voința O- 
radea — Minerul Baia Sprie 5 1 
(2—0) Oțelul Or. dr. Petru Groza 
— Minerul Turt 1—0 (0—0) Bra
dul Vlșeu — înfrățirea Oradea 
1—0 (1—0). Minerul Șuncuiuș — 
Minerul Baia Borșa 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. BRADUL 
VISEU 5 p (2—0), 2. înfrățirea 
Oradea 4 p (4—1). 3—4. Chimia 
Tăsnad 4 p (4—2) C.I.L. Sighet 
4 p (6—4)... pe ultimele locuri : 
15. CUPROM Baia Mare 1 P 
(0—3), 16. Victoria Cărei 0 P
(0—2) — penalizată cu 1 p.

Rezultatele ne-au fost transmi
se de corespondenții noșt’’ vo
luntari din localitățile respective.
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BREVIAR OLIMPIC

3 TITLURI (din 4) 
PENTRU SPORTIVII ROMÂNI

Așteptate cu viu Interes, luni 
di-nmeațA au debutat șl întrece
ri ie feminine ale J.O. de la care 
tt-p'.lm confirmarea nivelului 
ridicat a! școlii românești de 
Gimnastică. Conform tragerii la 
sorți efectuate la Bienne, în El
veția, la 25 mai, echipa României 
a făcut carte din seria a doua 
împreună cu selecționata Cana
dei și cu două echipe de sporti
ve individuale. Primul ț parat la 
care s-au or-rentat sportivele 
noastre — paralelele, probă In 
care Daniela Silivaș a fost no
tată cu 1». Deci, un debut stră
lucit pentru campioana mondi
ală a acestui aparat, la Rotter
dam. O evoluție bună a avut st 
Aurelia Do bre, optată en 9 825. 
In schimbul u-mJtor. la Mraă. 
brirada de »-**•—e * fost mal

zglrcltâ. Silivaș, IX bre șl Ga
briela Potorac primind 1.375. La 
sol, din nou o evoluție aplauda
ta la scenă deschisă si o notă 
maximă oentru multipla campi
oană europeană și mondială care 
este Daniela Silivaș. In sflrșit 
la sărituri, ultima proră pentru 
fetele noastre 1» exercițiile im
puse. Silivaș pJW. Celestina 
Popa șl Potcrac (9.99F a” avut 
cele mal bune notări. După .Im
puse* la individual compus con
duce Silivaș eu M.m p urmată 
de gimnasta sovietică Elena Su- 
șuoova cu 39.T3S. Clasament 
după impuse- pe echipe: 
V-R.S.S. 1XTJZY Eomănia 196.425, 
R.DG 195.425. S.U-A tltM. Bul
garia 1MJTC. R.P. Chineză 193.150.

CANOTAJ •
La pista nauv-eă de pe rtu» 

Han se desfășoară de tem Între
cerile preliminare la carotaj 
Reprezentantele și repeere— wțn 
noștri au evoluat la Înălțimea 
speranțelor pe care td le pu
nem in eL terminind iavingămei 
in toate cele tind serii in care 
au luat startul. Vom începe eu 
tetele fiindcă -ele trei eefclpaje 
feminine care au concurat luai 
și-au ciștizat dreptul de a fi 
prezente direct In finale. La 4+1 
rame, echipajul nostru fTrașcă. 
S'erula. Aniras. Bălan + Oandai 
a ciștîcat seria a n-a. prima se
rie -evenlnd reprezentantelor 
R.D. Germane. La 2 vîsle. FUsa- 
heta rJpă — Veronica Cogeaaa 
s-au Impus n seria L sportive
le din R.D. Germani ciștigind-o 
pe cea de-a îoua. tn fine, la I 
rame. Oiga Homeghl și sodica 
Arba nu numai Că au cîștigat se
ria lor, dar au izbutit de depar
te șf cel mal ottn timp al zilei

— 7:42.53, fată t>e 7:50,1® al prin
cipalelor lor adversare, K. 
Schroder. K. Spittier din R. D 
Germană.

Băieții — date fiind înscrierile 
mai numeroase — vor trebui să 
lupte șl In semifinale. In primul 
act al întrecerilor, deci in serii, 
două echipaje ale noastre și-au 
dștlgat dreptul de a promova In 
semifinale. La 2 rame. Dănuț 
Dobre — Dragos Neaga și-au de
pășit net si el adversarii, clști- 
glnd seria I cu cel mai tun timp 
al concursului — 6:31.95. față de 
6:36.95. cit a inregistrat Iugosla
via (învingătoare in seria a n-a) 
și 6:42.43 /Anglia In seria a m-a). 
De asemenea, echipajul nostru 
de 44-1 (Popescu, Tomoiagă, 
Snep, Robu + Lovrenski) s-a 
impus în seria a m-a, calificin- 
du-se alături de cele ale R.D. 
Germane și S.U.A.. cîștlgătoare 
ale seriilor I, respectiv n.

• De-a lungul anilor, urraă-
turii sportivi au cucerit titlul 
olimpic la pistol liber : 189S — 
Summer Paine (S.U.A.) 442 p,
190» — Kari Roderer (Elveția)'
ăv3 p. 1912 — Alfred Lane (S.U.A.) 
Wi p. 192® — Karl Frederick 
(S.U.A.) 496 p. 19W — Torsten
Llimane (Suedia) 599 p, 1948 — 
tdwin Vasquez Cam (Peru) 545 p, 
19» — Huelet Benner (S.U.A.) 
553 p, 1954 — Pentti Linnosvuo 
(Finlanda) 556 p, 1960 — Aleksei 
Gușkin (U.R.S.S.) 560 P. 1964 — 
Vaino Markkaanen (Finlanda) 560 
p, 196* — Grigori Kosih (U.R.S.S.) 
562 p, 1972 — Ragnar Skanaker 
(Suedia) 567 p, 1976 — Uwe Po
tted! (R.D.G.) 573 p 1980 — Alek
sandr Melentlev (U.R.S.S.) 581
p> 1984 — xu Halfen (R. P. Chi
neză) 566 p, 1988 — Sorin Babli 
(România) 660 p.

• Sorin Babii este ai cincilea 
trăgător român care a cucerit 
titlul olimpic, după fosil Sîrbu 
in 1952 (p îșcă, calibru redus 40 f 
culcat), ștefan Petrescu in 1956 
(pistol viteză). Ion Dumitrescu in 
i960 (talere, trap) și Comeiiu Ion 
în 1980 (pistol viteză).

• Utilizarea, in premieră, a 
două ringuri alăturate, la Cham- 
shll Students1 Gymnasium, in 
turneul de box. a creat seri >ase 
confuzii, printre spectatori și mai 
ales printre pugiliștL Au fost si
tuații cind, pe unul dintre rin
guri, lupta se întrerupea la auzul 
gongului... de la celălalt ringl 
Folosirea a două ringuri a fost 
impusă însă de numărul record 
de boxeri — 440 din 106 țâri, 
participant! la întreceri.

• Surprinzătoare victoria sări
toarei în apă chineze Xu Yanmel 
(17 ani), aflată pe poziția a treia 
după preliminarii, la 30 de pun :te 
de compatrioata el Chen Xiaodan.

Campionatele Internationale 
de tenis pentru juniori, desfă
șurate la Mamaia, s-au înche
iat duminică cu un frumos
succes al sportivilor români, 
învingători în trei din cele
patru finale : Loredana Bu
jor și Dinu Pescariu în 
probele de simplu si cuplul 
Loredana Bujor. Ruxandra 
Dragomir la dublu. în întrece
rea masculină de dublu, pere
chea cehoslovacă Pavel Gazda, 
Lukas Thomas si-a adjudecat 
victoria.

LUPTE •
La „Sangmu Cvmnasium" au 

continuat întrecerile turneului de 
lupte greco-romane. în cea de a 
doua zi intrînd pe saltelele de 
concurs si sportivii de la cate
goria 100 kg. In rîndul acestora 
s-a aflat si campionul olimpic 
en titre, românul Vaslle Andrei. 
El a debutat cu o foarte preți
oasă vh orie, reușind să-1 învin
gă ia puncte, in primul tur, pe 
sovieticul Kouran Ghedekouri, 
unul dintre cei mal puternici 
concu rențl ai 
pi ui eamnlon

ÎNOT •

întrecerea cu un alt succes ase
mănător șl In turul 2, cînd l-a 
depășit clar, la puncte, pe ce
hoslovacul Dușan r.Iasar, Intr-o 
partidă foarte importantă pentru 
cîștigarea seriei, V. Andrei a 
fost Insă nedreptățit de arbitraj 
șl declarat învins la puncte în 
fața iugoslavului Josef Tertely. 
Lupta pentru Intîietate în grupă 
rămîne deschisă în meciurile ur
mătoare.

• o altă surpriză a fost înre
gistrată la fotbal. Australia In- 
trecînd Iugoslavia, cu 1—0. Dar 
jucătorii de la Antipozi au mal 
avut și alte ocazii marl de a 
înscrie. între care și un penalty, 
ratat Insă în min. 85 de căpi
tanul echipei, Yanmos.

• Algerianul Mustaphe Lare- 
faoui a fost ales președinte al 
Federației Internaționale de Na- 
tație, in locul americanului Ro
bert Helmick al cărui mandat, 
de patru ani. a expirat.

Primul care merită felicitări 
este tînărul Dinu Pescariu (14 
ani), care. în urma unei evo
luții constante, la un nivel 
tehnic si tactic superior, si-a 
dominat net toti adversarii, 
pierzînd doar un singur set 
de-a lungul întregului con
curs. Finala, disputată în com
pania lui Ciprian Porumb, a 
avut un singur sens. Pescariu 
arătîndu-se decis, și. chiar 
dacă la început nu i-au reu
șit toate încercările, pe par
curs și-a impus superioritatea 
cu passing-shot-uri de rever, 
plasate îq specia] în lung de 
linie, cu retururi rapide, cu 
multe puncte realizate la fi
leu. Partida, care a durat doar 
o oră si zece minute, s-a în
cheiat cu scorul de 6—4. 6—3 
în favoarea tînărului tenisman. 
învingător merituos. în semifi
nală. Pescariu l-a întrecut ca
tegoric ne Daniel Dragu. cu 
6—3. 6—2. în timp ce Porumb 
a obținut o victorie muncită în 
fața unui jucător tehnic si te
nace. sovieticul Andrei Me- 
rinov, cu 4—6, 7—5. 6—3.
acesta din urmă avînd o

cădere psihică după pier
derea celui de-a doilea set.

Loredana Bujor a devenit, la 
16 ani, campioană internațio
nală a României întrecipd-o, 
în final, la limită pe Ruxan
dra Dragomir, cu 4—6, 6—2, 
6—4. după un joc de mare re
gularitate de pe fundul tere
nului. Dragomir, prin jocul 
său riscant, a ratat, în cîteva 
Ocazii, menținerea avantajului 
creat prin adjudecarea setului 
întîi. în semifinale. Loredana 
Bujor a învins-o pe Katarina 
Matușkova (Cehoslovacia) cu
6— 2. 6—4. iar Ruxandra Dra
gomir a dispus de favorita nr. 3. 
cehoslovaca Petra Kuciova. 
cu 7—5, 6—4.

în finala de dublu feminin, 
Loredana Bujor, Ruxandra Dra
gomir au întrecut. într-o parti
dă foarte disputată, cuplul so
vietic Larisa Mitrofanova, Ele
na Makarova cu 7—5, 2—6. 6—3. 
în semifinale. Bujor. Dragomir 
au învins cu 6—3. 6—2 pere
chea Kueiova. Matușkova, iar 
Mitrofanova, Makarova cu 6—2,
7— 5 pe polonezele Monika 
Starosta Katarzyna Teodo.o- 
wiez. La băieți, finala de dublu 
a fost deosebit de frumoasă, cu 
multe execuții tehnice aplauda
te de un public venit în nu
măr mare, cuplul cehoslovac 
Pavel Gazda. Lukas Thomas 
obtinînd victoria cu 7—6, 7—5 
tn fata perechii Andrei Pavel. 
Dinu Pescarîu. în semifinale. 
Gazda, Thomas — Porumb. 
Vespan f—6, 6—3 și Pavel 
Pescarîu — Andrei Merinov, 

Oleg Ogorodov (U.R.S.S.) 7—6. 
6—2

Doino STĂNESCU

Ai învins, continuă! Ai pierdut, continuă!

lategoriel. Multi- 
român a continuat

(Urmare

liber — australianul Armstrong, 
și încă prin record mondial (pri
mul al Jocurilor la tnot) 1:47,25 
(v.r. 1 :47,44 Gross), apoi două 
succese aștep.ate, ale sportivei 
Kristin Otto (R.D. Germană) la 
100 m liber și britanicul ii Mdor- 
house la 100 m bras.

FIȘIER • FIȘIER

Noeml și-a ținut, ca întotdeauna, cuvântul. După ce a adus 
natațiel românești cel dinții „auri continental, plus cinci titluri 
mondiale universitare și un „bronz" la C.M., a reușit acum pri
mul „argint" olimpie pentru înotul nostru. Tînăra maramure- 
șeancă (născută la 16 mal 1968) a sperat, nu e vreun secret, 
chiar la mal mult. Ceea ce ar fi fost pe măsura întreagă a ta
lentului, dăruirii, seriozității sportivei de la C.S.M.S. Bala Mare. 
Pe drumul firesc al pregătirilor a intervenit însă, se știe, acea 
pauză Îndelungă, după care numai un mare campion poate 
reveni atît de repede. Așa cum a făcut-o eleva Iul Gh. Di- 
meca. In condițiile date — Noeml a terminat prima sa finală 
olimpică cu cel mal bun timp personal din acest an, al doilea 
al carierei —. „argintul" de la 40® metri mixt are sclipiri de aur. 
(g.r.).

ÎNOT. Feminin, 100 m liber : 1. Kristia Otto 
(R.D.G.) 54,93 — campioană olimpică ; 2. Zhuang 
Vong (R.p. Chineză) 55,47 ; 3. Catherine Plewinski 
(Franța) 55,49 ; 4. Manuela Stellmach (R.D.G.) 55,52; 
5. Silvia Poli (Costa Rica) 55.90 : 6. Karin Brlenesse 
(Olanda) 56,15 ; 400 m mixt : 1. Janet Evans 
(S.U.A.) 4:37,76 — campioană olimpică ; 2. NOEM1 
LUNG (România) 4:39,46 ; 3. Daniela Hunger (R.D.G.) 
4:39,76 : 4. Elena Dendeberova (U.R.S.S.) 4:41,64 ; 5. 
Kathleen Nord (R.D.G.) 4:41,64 ; 6. Jodie Clatworthy 
lAi.straUa) 4:45,86 ; 7. Li Lin (R.P. Chineză) 4:47,05; 
» Donna Procter (Australia) 4:47,51 ; masculin, 200 
m liber: 1. Duncan Armstrong (Australia) 1:47,25 — 
(record mondial) — campion olimpic ; 2. Anders 
Holmertz (Suedia) 1:47,89 ; 3. Matt Biondi (S.U.A.) 
1:47,99 : 4. Artur Wojdat (Polonia) 1:48.40 ; 5.
Michael Gross (R.F.G.) 1:48,59 ; 6. Steffen Zesner 
(R.D.G.) 1 :48,77 ; 100 m bras : 1. Adrian Moorhouse 
(M. Britanie) 1:02,04 : 2. Karoly Guttler (Ungaria) 
i :02,05 ; 3. Dmitri Volkov (U.R.S.S.) 1:02.20 ; 4.
victor Davis (Canada) 1:02,38 ; 5. Tamas Debnar 
(Ungaria) 1 :02.50 : 6. Richard Schroder (S.U.A.) 
I :02,55.

TIR. Feminin, pistol sport : 1. Nina Salukvadze 
(U.R.S.S.) 690 (59: 99) — campioană olimpică, 2.
Toraoko Hasegawa (Japonia) 686 (587/99), 3. Jasna 
Sekarici (Iugoslavia) 686 (591 95), 4. Lieselotte Bro
ker (R.F.G.) 633 (585100), 5. Agnes Ferenc (Ungaria) 
685 (585/100). 6. Kristina Fries (Suedia) 685 (586/99) ;

masculin, pușcă liberă, 66 f culcat : 1. Miroslav 
Varga (Cehoslovacia) 703,9 p — campion olimpic, 2. 
Cha Young-Cbul (Coreea de Sud) 702,8 p, 3. Attila 
Zahonyi (Ungaria) 701,9 p, 4. Pavel Soukenik (Ceho
slovacia) 701,2 p, 5. A lister Allan (M. Britanie) 
700,9 p, 6. Xu Xiaouguang (R.P. Chineză) 700,6 p.

haltere. Categoria 56 kg : 1. Mitko Grablev 
(Bulgaria) 297,5 kg (130+167,5) — campion olim
pic, 2. Oxen Mirzoian (U.R.S.S.) 292,5 kg, 3. Yiang- 
qiang He (R.P. Chineză) 287,5 kg, 4. Shoubin Liu 
(R.P. Chineză) 267,5 kg, 5. Dirdja Wihardja (Indo
nezia) 255 kg, 6. Takisl îchiba (Japonia) 252,5.

HOCHEI PE IARBA. Masculin. Grupa A : Olan
da — Argentina 5—1, Pakistan — Spania 5—1, Aus
tralia — Kenya 7—1, Grupa B : R.F. Germania — 
Canada 3—1, Marea Britanie — Coreea de Sud 2—2, 
U.R.S.S. — India 1—0.

FOTBAL. Grupa A : R.F. Germania — Tunisia 
4—1, Grupa B : Italia — Zambia 0—4 I 1 !

BASCHET. Feminin : Grupa A : U.R.S.S. — Bul
garia 91—62 ; Grupa B : S.U.A. — Cehoslovacia 
87—81.

VOLEI. Masculin. Grupa A : Suedia — Coreea de 
Sud 3—2, Brazilia — Italia 3—0, U.R.S.S. — Bulga
ria 3—0, U.R.S.S. — Suedia 3—0, Bulgaria — Italia 
3—0 i Grupa B : Olanda — Franța 3—1, S.U.A. — 
Japonia 3—0. Argentina — Tunisia 3—0. S.U.A. — 
Olanda 3—1, Franța — Tunisia 3—0.

*

ONESTITATE
Doctorul Philippe Boisse e. 

fără Îndoială, unul dintre cel 
mai repuuți scrimeri fran
cezi. Poate chiar mai mult 
decit atlt, de vreme ce, Ia 
Los Angeles, in 1984, și-a ad
judecat titlul olimpic in pro
ba de spadă, aducindu-: ' 
odată contribuția, una 
stanțială, la cucerirea 
llel de bronz de către 
.hexagonului-.

In vîrstă de 34 de 
Boisse șl-a făcut 
altfel logică.

■șl tot- 
sub- 

meda- 
echiDa

ani. 
socoteala.

___ _ normală, că 
Jocurile Olimpice 1988 vor fi 
ultimele pentru el, drept pen
tru care, vislnd să-și apere 
supremația doblndltă la edi
ția precedentă, s-a pregătit 
cu maximă seriozitate In 
perspectiva Seulului. încă 
mai mult: a renunțat (tem
porar) la serviciul tntr-o cli
nică de radiologie (la Lens). 
„dorind să fie numai scrlmer. 
în ideea de a-șl păstra titlul 
olimpic" („rEquipe"). Numai 
că, surprinzător, genunchiul 
său sting. .. n-a fost de a- 
cord! Simțind dureri atroce 
Boisse s-a 
unei 
nise.
prea
ba a ______ ______ wSii
prilejuri, treaba, motiv pen
tru care campionul de la Los 
Angeles a urcat iarăși, in lu
na mai, pe masa de operație.

De-acum, I s-a spus, nu vet 
mai avea orobleme.

A avut. Cu toate că, ime
diat după a doua intervenție, 
a „luptat" admirabil la Hei
denheim. îitr-un concurs de 
.Cupă Mondială", ocupînd un 
încurajator loc 4. La fel, a- 
dică bine, s-a prezentat și la

supus, în.. . iarnă, 
prime operații de me- 
revenind repede, poate 
repede, pe planșe. Gra- 
stricat, ca șl în alte

testul de selecție, eallflcîn- 
du-se pentru J.O. Necazurile 
au venit iasă 2 ,1 _____
genunchiul n-a încetat să se 
umfle, • Boisse 
bllgat să renunțe, încă din 
asaltul :—-------
de la Legnano. Sportiv, 
ascuna __ ____
du-1 pe antrenori să hotăras
că, după o îndelungată chib
zuință. înlocuirea lui din 
concursul individual. A fost 
Insă desemnat, pentru virtuo
zitatea sa de atttea ori dove
dită, ca șl 
său. să ia 
pe echipe.

Cu cîteva 
cării spre ____r____ ,
părea că nimic nu se ___
poate schimba, Philippe Bois
se a anunțat eă. împotriva a- 
vlzulul favorabil al medici
lor, nu va merge la J.O., ce- 
dîndu-1 locul — nota bene, 
unul cîștigat pe planșă — 
mai tînărului Frădi ric Delpla! 
Cu o omenească șl întru totul 
justificată tristețe, dar 
spiritul unei onestități 
prii sportivilor de cea 
aleasă spiță, el a declarat: 
-Prefer sâ mă retrag, nefiind 
complet restabilit. Nu nii-aș 
ierta niciodată faptul că, in- 
sistînd să ajung la J.O., aș 
fi ocupat, de fapt, locul al
tuia, mai in puteri decit mi
ne. Probabil că peste 4 ani 
voi fl prea bătrin. dar asta 
e. Nu-1 nimeni vinovat, 
atît mai mult. falr-playul 
trebuie respectat".

Orice 
credem, inutil.

după aceea:

văzîndu-se o-

Inaugural, la turneul 
’ _ . . n-a
suferința, determinin’

pentru palmaresul 
parte în turneul

zile înaintea 
Olimpiadă,

ple- 
cînd 
mai

in 
pro- 
mai

Cu

comentariu devine.
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BASCHET • întreceri pentru 
competiția masculină ..Cupa A- 
dria“. la Ltubliana: Olimpia Lju
bljana — Hitachi Veneția 86—84 
(49—36). Iugoslavul Tavornik a 
înscris 28 puncte • La Wroclaw, 
în meci masculin. Slask a fost 
întrecută de Jalehiris Kaunas cu 
118—118.

rugby • tn turneul interna
țional de la Moscova, echipa 
S.U.A. a întrecut cu 17—7 (6—0) 
formația României. Punctele e- 
chipei noastre au fost înscrise de 
Ignat (eseu șl Lp.). Rugbyștii 
români vor juca azi cu repre
zentativa U.R.S.S.

TENIS • Finala probei de du
blu. din cadrul turneului de la

Varșovia se va disputa Intre 
două perechi românești, tn semi
finale. Adrian Marcu și Răzvan 
ttu au întrecut cu 6—2, 3—6, 6—3 
perechea Gavrihidze, Kacearava 
(U.R.S.S.), in timp ce Adrian 
Popovlci șl Georgs Cosao au e- 
timinat cu 1—6, 6—1, 6—1 cuplul 
Seile, Ernvall (Suedia), tn sfer
turile de finală la simplu, Mihai 
Vanță a cîștigat ou 6—1, 4—6, 
6—1 în fața lui Girt Dzelde 
(U.R.S.S.). • Suedezul Kent
carlsson a cîștigat turneul de la 
Barcelona, întrecînd în finală, cu 
6—3, 6—3, 3—6, 6—1 pe austriacul 
Thomas Muster. • In finală, la 
Amelia Island (Florida), jucăto
rul american Andre Agassi l-a 
învins cu 6—2, 7—5 pe coechipie
rul său Dan Goldie.

• ANGLIA (et. 4). Arsenal — 
Southampton 2—2, Coventry — 
Charlton 3—0, Liverpool — Tot
tenham 1—1, Luton — Manches
ter U. 0—2, Middlesbourgh - 
Wimbledon 1—0. Millwall — E- 
verton 2—1, Newcastle — Norwich 
0—2, Nottingham — Derby 1—1. 
Q.P. Rangers — Sheffield W. 2—0. 
West Ham — Aston Villa 2—2. 
tn clasament : Norwich 12 p 
Southampton și Millwall cu cite 
10 p, Liverpool 8 p. • SCOȚIA 
(et. 5). Celtic — Aberdeen 1—3, 
Dundee Utd. — Hibernian 1—1. 
Hamilton — F.C. Dundee 1—0, 
Hearts — Glasgow Rangers 1—2, 
St. Mirren — Motherwell 1—0. Pe 
primele locuri : Rangers 9 p, 
Dundee Utd. 8 p. • FRANȚA 
(et. 12). Montpellier — Paris St.

Germain 0—0, Sochaux — Mona
co 0—0, Toulouse — Auxerre 
9—0. Marsilia — Cannes 2—1, St 
Etienne — Caen 1—1, Nisa — 
Lens 3—0, Strasbourg — Metz 
0—2, Racing Matra Paris — Nan- 
/es 2—0. Lille — Toulon 0—0, La
val — Bordeaux 1—0. Pe primele 
ocuri 1 Paris St. Germain și 
Auxerre cu cite 24 p, Marsilia 
13 p, Nisa 21 P. Bordeaux 20 p. 
• it.D. GERMANA (et. 5). Bran
denburg — Karl Marx Stadt 2—1. 
Zwickau — Dresda 0—1, Dynamo 
Berlin — Ma’gdeburg 1—1. Leip
zig — Erfurt 2—0, Cottbus — 
Union Berlin 2—1. Jena — Aue 
2—0, Rostock — Halle 3—0. Con
duce Dresda cu 8 p. urmată de 
Dynamo Berlin. Rostock și Halle 
cu cite 6 p.

• tn meci amical, la MUnehen: 
Bayern — Internazionale 2—2 
(0—2). Au inserts Cioci ș! Berti 
pentru oaspeți, respectiv Wohl
farth (2).
• MIERCURI seara se vor

desfășura două meciuri amicale 
interesante: la Praga. ceho
slovacia — Austria, iar la Dils- 
seldorf, R.F. Germania — U.R.S.S. 
Antrenorii Beckenbauer și Loba- 
novski au anunțat numeroase 
modificări. Din echipa gazdă vor 
lipsi Matthâus, Brehme, Vollcr, 
Berthold, care activează în Ita
lia, iar din formația sovietică 
vor absenta Hidiatulin, Besonov. 
Pasulko. In schimb, s-a apelat la 
Blohln (35 de ani, de 103 feri in
ternațional), acum legitimat la 
steyr vorwărts din Austria.
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