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Astăzi, în cea de d cincea zi 

a marii competiții polisportive 

GIMNASTELE LlIPTĂ PENTRU PRIMA LOR MEDALIE
LA ACTUALA EDIȚIE A JOCURILOR OLIMPICE
• Disputa pentru podium a echipelor lemininc se anunți c'trcm de diiicili

• Noi reușite ale canotorilor m cursa pentru finale • ’ Alțl sportivi romint

în întreceri sau la ora ultimelor pregătiri înaintea startului

Corespondență telefonică 
de la trimisul nostru

Urmărind programul tot mai 
Încărcat al Jocurilor Olimpice, 
aproape că nici nu am obser
vat cînd s-a consumat și cea 
de a patra zi de întreceri... 
încă de la primele ore ale di
mineții, canotorii noștri, spre 
pildă, s-au aflat pe pista nau
tică, învăluiți în ceața ivorie, 
pregătindu-se de concurs pentru 
alte patru probe preliminare 
(după cele cinci serii — victo
rioase — de luni); pentru ca la 
puțină vreme să vedem si e- 
ehipajele prezente marți la 
start, calificate în fazele supe
rioare. cu o excepție — fetele 
de la ,,4 vîsle", ele urmînd să 
participe miercuri la recali
ficări. în fapt, această «flotilă 
de aur" a noastră are un singur 
gînd, acela de a-și confirma 
numele și renumele, „chiar 
dacă întrecerile semifinale și 
finale se anunță foarte dîrze", 
cum sublinia antrenorul Ion 
Boicu, adăugind că și pînă 
acum „disputele au fost acerbe, 
adversarii întilniți atacînd pu
ternic pe ultimele sute de me
tri, îndeosebi cei din R. D. 
Germană, Bulgaria. Uniunea 
Sovietică. Ploaia și vintui din 
față, în rafale, au îngreunat 
desfășurarea concursului".

Prezenți șl pe alte baze ale 
marii competiții, sportivii noș
tri au continuat să depună e-

forturi pentru o clasare cit mai 
bună în elita mondială (n.r. 
amănunte despre comportarea și 
rezultatele obținute — în croni
cile de la pag. a 4-a). S4 subli
niem însă că, dacă principala 
atenție a delegației noastre se 
îndreaptă spre cei care intră în 
ziua respectivă în competiție, 
ceilalți reprezentanți ai sportu
lui românesc urmăresc cu rigu
rozitate programele de antre
namente minuțios alcătuite, 
respectă cu strictețe orele de 
refacere. Totul, in slujba obți
nerii unor performanțe deose
bite în întrecerile cu cei mai 
buni sportivi ai lumii, așa cum 
o dorește fiecare român prezent 
la Olimpiadă, așa cum c dorim 
cu toții. •.

...O dorim, în primul rind, în 
această zi de miercuri, care va 
fi o zi lungă, de așteptare și 
încordare pentru delegația noas
tră, conectată din plin la ten
siunea înaltă a concursului fe
minin de gimnastică, ajuns și 
el la ora decernării primelor 
medalii. în această a cincea zi 
a Jocurilor Olimpice de la Seul, 
gimnastele din România socia
listă, aureolate de numeroase și 
strălucite izbînzi în trena in
ternațională. sint din nou în a- 
tențla întregii lunii. Daniela Si- 
livaș. Gabriela Potorac, Aure
lia Dobre și colegele lor își vor 
arunca în luptă toate cunoștin
țele, întreg talentul, măiestria 
acumulată în mii și mii de ore 
de pregătire pentru realizarea 
unui punctaj cit mai bun la

exercițiile liber alese, astfel In
cit în final să putem consemna 
o nouă performanță de presti
giu. Este lesne de înțeles că 
misiunea lor nu este deloc u- 
soară. selecționatele U.R.S.S., 
R.D.G. și S.U.A., mai ales, do- 
vedindu-se adversare deosebit 
de puternice, prima dintre a- 
cestea avînd aproape un punct 
avans după exercițiile impuse, 
în același timp, notele din con
cursul de miercuri vor cîntări 
substanțial șî în „balanța" fie
cărei competitoare și sperăm ca 
aceste note să-i consolideze po
ziția de lideră la individual 
compus multiplei noastre cam
pioane europene și mondiale 
Daniela Silivaș, aflată în 
fruntea topului feminin cu un 
avans de o jumătate de punct. 
După cum a evoluat în prima 
zi, cu cei dai de 10 la paralele 
și sol. dovedindu-se cea mai 
bună gimnastă din întreg con
cursul, este firesc să nădăjduim 
într-o evoluție la același nivel 
înalt și la „liber alese".

Cornel POPESCU

Troici „Sovctslii Spori" la ruobij

ROMÂNIA - U.R.S.S. 28-18 (19-0)

MOSCOVA, 20 (Agerpres). — 
Marți, la Moscova, în cadrul 
turneului internațional de rug
by dotat cu trofeul „Sovetski 
Sport", reprezentativa Români

ei a învins cu scorul de 28—18 
(19—0) selecționata U.R.S.S.

Ultimul meci al ech.pei noas
tre în această competiție se va 
desfășura sâmbătă, în compania 
formației secunde a U.R.S.S.

I E F.S.-LA ÎNCEPUT DE AN
Ca în fiecare toamnă, la In

stitutul de Educație Fizică 
și Sport tinerețea și-a dat în- 
tîlnire la acest început de nou 
an universitar. Emoțiile au

mătorul stimat și iubit al 
tinerei generații, pentru a 
onora importantele sarcini cc

fost puternice, reîntilnirea cu
colegii și cu profesorii produ
când o mare bucurie, un sen- 

, timent de încredere și opti- 
.mism în munca viitoare. ..Ac
tivitatea comună, de zi cu 
zi. pe tărimul pregătirii pro
fesionale, al cercetării îm
binate cu munca din școli și 
de pe terenurile de sport" — 
iată gîndurile studenților și 
profesorilor atum, la star
tul noului an de învățămînt.

într-adevăr : „Noul an de 
studiu, ne spunea conf. univ. 
Elena Firea, rectorul acestui 
institut, ne găsește pe toți 
pe deplin pregătiți pentru a 
răspunde, la un nivel calitativ 
superior, încrederii acordate 
de partid, personal de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al parti
dului, părintele și îndru

îi revin invățâminlultii supe
rior de educație fizică și spori, 
prin ridicarea acestuia la 
noi dimensiuni calitative in 
domeniul pregătirii multila
terale a absolvenților, a for
mării unor cadre cu un larg
orizont 
prin 
nente 
melor

profesional, 
reușita unei

politic, 
perma-

racordări a progra
de învățămînt la

neîncetatele evoluții din toa
te domeniile de activitate".

Iată și un gînd, un an
gajament totodată, în numele 
colegilor pe care îi repre
zintă, al studentei Costinela 
Ungureanu, din primul an al 
Institutului : „Am asistat cu 
deosebită emoție la fru
moasa. tradiționala și săr
bătoreasca festivitate de des
chidere a noului an de învăță
mînt. Eu si colegii mei ne vom 
strădui, cu toată responsabili
tatea, să obținem rezultate cit

CONSTANȚA, 20 (prin tele
fon). Pe o vreme frumoasă, o- 
rașul de pe Litoral a primit, cu 
recunoscuta-i iubire pentru fot
bal, meciul dintre reprezenta
tivele României și Albaniei, 
care a reprezentat ultimele 
verificări publice ale ambelor 
selecționate în vederea star
tului în preliminariile C.M. 
1990. Antrenorii noștri au pre
zentat în unsprezecele de înce
pere șapte jucători de la Stea
ua, trei de la Dinamo și unu! 
de la Universitatea Craicva, a- 
sigurînd astfel o bună omoge
nitate acestei garnituri. S-a șt 
remarcat. în prima repriză, u- 
nttatea de acțiune a «tricolori
lor". care au combinat eu multă 
precizie și cu insistență, punînd 
adeseori in dificultate comba
tiva selecționată albaneză. 
Chiar în mm. 3 înregistrăm șu
tul puternic al lut Bagi, de la 
30 ni., Mersin respingind CU 
dificultate în corner. Tot HagJ 
va fi cel care încearcă din nou 
vigilența portarului oaspeților, 
în min. 4 și 7, dar de fiecare

dată goalkeeper-ul Mersin este 
la post. Prima acțiune a for
mației albaneze se produce în 
min. 12, cînd Yoza șutează pe 
jos, dar Lung este atent și re
ține. Formația noastră domină 
cu autoritate în continuare, dar 
în min. 15 și 20 șuturile expe
diate de Hagi si. respectiv, Gh. 
Popescu, trec cu puțin peste 
transversala porții lui Mersin. 
Urinarea logică a dominării te
ritoriale și presiunii efectuate 
de reprezentativa României se 
înregistrează pe tabela de mar
caj în min. 23: Hagi execută 
„Itftat" • lovitură liberă de la 
32 m și BELODEDICI trimite, 
eu capul, mingea în plasă; 
1—0. Un minut mal tîrzlu, Sabău 
are o bună poziție In fața 
porții lui Mersin. dar trimite 
mingea, cu capul, peste bară. 
Hagi, în vervă deosebită pe 
stadionul orașului unde s-a 
format ca jucător, î? încearcă

EflMe IONESCU

(Continuare în pag. 2-3)

In prima proba a Campionatelor Naționale dc ciclism

DINAMO ȘI-A ADJUDECAT TITLUL
LA CONTRATIMP
ClMPULUNG MUSCEL, 29 (prin 

telefon). Au trecut doar două 
săptâmîni de la întrecerile Turu
lui ciclist al României, prestigi
oasă competiție internațională, 
în care cicliștii noștri fruntași au 
avut o excelentă comportare, șl 
iată că sportul cu pedale trăiește 
un nou eveniment de seamă : 
Campionatele Naționale de semi- 
fond și fond, pe șosea. La ca
pătul a cinci zile de întreceri ce se 
vor desfășura, așa cum am mai 
anunțat, în împrejurimile orașu
lui Cîmpulung Muscel, se vor 
acorda patru titluri naționale : 
contratimp echipe, contratimp 
individual, fond Individual, se- 
mlfond pe circuit. Dar iată șl 
protagoniștii primei probe, cea 
de contratimp echipe. 100 km (4 
ture a 25 km, pe șoseaua Cimpu- 
lung — Lerești), desfășurată azi 
(n.r. ieri) : Dinamo București — 
Mircea Romașcanu. Constantin 
Căruțașu, Costlcâ Paraschlv, Va
lentin Constantinescu (antrenor : 
Nicolae Voicu), Steaua — Cris
tian Neagoe, Olimpiu Celea, Va- 
leriu Pavel, Alexandru Ion (an
trenor : Ion Stoica). Metalul Plo- 
peni — Nicolae și Mihai Aldulea.

ECHIPE (100 Km)
Stellan Bulăreanu. Constantin 
Dumltrache-Ologu (antrenor: Ni
colae Ciocan), Electromureș Tg. 
Mureș — Mihai Orosz. Marian 
Făgăraș, Sllard David, Tibor Blr- 
talan (antrenori Nicolae David), 
I.M.G, București — Petru? Mitu, 
Florin Sandu, George Olteanu, 
Paul Pătrunjel (antrenor : Nico
lae Grigore), Torpedo Zărnești — 
Zsolt LSrincz. Viorel Grosu, Wil
helm Gross, Livlu Sucln (antre
nor : Mircea Bădilă), Voința A- 
rad — Ludovic Kovacs, Gheorghe 
KleLnpeter, Iosif Schneider, Lu
cian Boari (antrenor : Matei Pe- 
loc), Voința București — Gheor
ghe Nefllu. Nicolae Manolache, 
Vasilo Dumitru, Adrian Radu 
(antrenor : Gheorghe Neagoe).

Dlnamo București se instalează 
în frunte încă din prima tură, 
cînd realizează un avans de 30 
de secunde, față de principala 
adversară, Steaua București, M. 
Romașcanu și coechipierii rulea-

i/lcto- NIȚÂ

(Continuare in pag 2-3)

La Yoincasa, îaza finala a competiției „Amicii drumeției”

0 EDIȚIE A SUPERLATIVELOR
Cu siguranță că nu întîm- 

plător Secția sport de masă 
și economică din cadrul 
C.N.E.F.S., Federația română 
de turism-alpinism, prin Co
misia centrală tehnică de 
specialitate. s-au oprit la 
stațiunea Voineasa pentru 
desfășurarea celei de a 15-a 
ediții a finalei republicane 
„Amicii drumeției", compe
tiție sportivă înscrisă sub ge
nericul Daciadei. Pentru că 
zona este (poate și știți) de 
tin deosebit pitoresc, are o pu
ritate aparte, beneficiind de

frumuseți și de o măreție a 
peisajului montan care merită 
din plin a fi străbătute^ Co
mitetul comunal de partid 
Voineasa (prin secretarul ad
junct Maria Milea), conduce
rea stațiunii (director adjunct 
Vasile Stan) și clubul de tu

nai, iar C.J.E.F.S. Vîlcea 
(acum, prin Viorica Enescu, 
secretară) a dovedit, nu o 
dată, multiple capacități or
ganizatorice și s-a arătat gaz
dă primitoare.

Sub aceste auspicii este 
de la sine înțeles că întrecerea

UNIVERSITAR
mai bune, atit la studiu, cit și 
pe terenurile de sport. în a- 
cest fel, vom da glas profun
delor noastre sentimente dc 
stimă și prețuire față de to
varășa academician dr. in
giner Elena Ceaușescu, sa
vant de largă reputație inter
națională. îndrumătorul neo
bosit și competent al științei șl 
învățămlntului din țara noas
tră".

Ca for metodologic, care a 
dat țării zeci de promoții de 
profesori de educație fizică și 
antrenori, și care aduce O 
contribuție de prestigiu la 
fundamentarea teoretică a 
acostui domeniu de maxi
mă importanță, răspunderea 
I.E.F.S. este deosebit de 
mare. „Ne-am ales toți, 
sublinia în fața studenților, 
a cadrelor didactice prof, 
univ. dr. Mihai Epuran, un

E. ALEXANDRU — coresp.

(Continuare In pag. 2-3)

Din cele 400 dc corturi, instalate la Voineasa. cu prilejul con
cursului „Amicii drumeției* ’88, iată citeva aparținind sportivilor 
doljeni, avindu-l in prim-plan pe unul din veteranii turismului 

montan, Virgil Constantinescu. de la cercul „Șoimii Daniei”. 
Foto : Constantin CIOBOATĂ

rism „Lotru" (președinte 
Gheorghe Sporiș) au făcut o 
bună propagandă acestor locuri 
prin numeroasele acțiuni pe 
care le-au găzduit (simpozio
nul „Omul și muntele", con
cursul „Trofeul Lotru" și 
„Carnavalul zăpezii" . s-au 
bucurat în acest an de pre
zența a peste 700 de iubitori 
ai muntelui din întreaga 
țară), demdnstrînd că le 
stă în putere să organizeze o 
întrecere chiar de nivel națio-

s-a desfășurat. — nu exagerăm 
—, din toate punctele ■ de ve
dere, la superlativ, - toți cei 
1 000 de „amici ai drumeției" 
devenind, în urma participării, 
adevărați... profesioniști ai 
turismului. gata oricînd să 
profite de frumusețile dăruite 
de natură, dar pregătiți să le 
și apere. Vrem să spunem că

loan NOVAC

(Continuare in pag. 2-3)



CURSE SPECTACULOASE DE MOTOCRC'S PE ECHIPE
© Stiliștii — învingători la 3 dtn cela 4 clasa 8 Cei mai 

mici piloți, la înălțime ® Succes organizatoiic9 Succes organizatoiic

53 p, 2. Stea-

no-
cîtcva mii 

cu

pofida burniței și a 
amenințători, 

spectatori. înarmați 
au venii

în 
rilor 
de 
umbrele. au veni: duminică 
dimineața pe Dealul Singeriș. 
de la marginea orașului Mo- 
reni, pentru a asista la etapa 
a doua a Campionatelor Repu
blicane de motocros pe echipe, 
organizată excelent do aso
ciația sportivă Automecanica 
din localitate (președinte — 
Gheorghe Lupea), prin 
ția. sa de moto (antrenor 
Teodor Bălănoiu).

Deși specialiștii 
de comun acord cu 
au fost nevoiți să 
cîteva urcușuri abrupte, deve
nite aproape impracticabile 
din cauza ploii căzute 
bundențâ în cursul 
gradul de dificultate ai 
lui a rămas destul de 
supunihd concurența 
dificil examen 
precum și al 
Pilor pentru 
de 
)ii, --------------
bul sportiv al armatei Stea
ua 
■iță, 
Mihai 
filmat 
domine 
clase _
Dacă la 125 cmc. Florian Pop 
s-a impus in maniera lui obiș
nuită. adică categoric, 
schimb campionul țării 
250 cmc. seniori. Ernest Mul- 
ner, resimțindu-se și după 
un accident suferit la picior, a 
fost învins în prima manșă de 
Petrișor 
Zărnești). 
exemplar 
evoluție, 
sat in final ca învingător de e- 
tapă.

Disputindu-și intiietatea cu 
ardoarea specifică vârstei,

timp, In 
motocrosiștii

sec

federației, 
antrenorii. 
..decupeze-

dir. a- 
nopții, 
traseu- 
ridicat. 
la un 
tehnic, 
masi- 

variantele 
cor.di-

fizic și 
pregătirii 
toate

aceste 
de la du-

(antrenor — 
profesor 
Dănescu) 
valoarea, 
trei din 

înscrise

Gheorghe Io- 
metodist — 

și-au con- 
reușind să 
ode patru 

în program

în

Titilencu (Torpedo 
Mobilizindu-se, insă, 
in cea de-a doua 

stelistul s-a deta-

juniorii de la clasele 30 și 50 
cmc. au furnizat curse airacti- 
ve. apreciate de secretarul 

Motociclism. Corneliu 
drept „cele mai 

întreceri din aclua- 
Confruntările ce- 

au 
multi protagoniști 

Stelistul Adrian

jr. (13 ani) 
srarț in- 

dueL ur- 
i jdoieșteni

cmc — 1. Steaua
gul R Brașov 44 p. 3. Tor
pedo Zărnești 24
— 1. Steaua 58

48 p.

F. R. 
Voiculescu. 
frumoase 
Iul sezon".
lor mai tineri motocrosiști 
avut mai 
ca oricind.
Roman (15 a: 
Mihai
s-au 
tr-un 
măriți
Ștefan Radu si Ciprian Sli- 
neseu la clasa 50 cmc. Toți 
patru sint in evident progres. 
La clasa 80 crac. Cristian 
Ghineea din Zâmesti, Iulian 
Milea din Omapulung Hui
tei ți .Andras Goez din SL 
Gheorghe au format un trio 
remarcabil. S-a inregis’.rat 
ți o surpriză, elevii veteranu
lui antrenorilor. Ioan Ște
fan (Locomotiva Ploiești), 
sosind înaintea echipei Po
iana Cimpina la clasa 50 cmc.

i) și cîmpineam
Dinescu —

angajat din 
pasionant 

de feroviari

CLASAMENTE: indivjfci-I
30 cmc — LA. Roman (Stea
ua) 40 p X M. D.nescu — jr 
(Poiana Cimpina) 34 p. 3.
ȘL Rade (Locomotiva Plo
iești) 3» p : W — L C.
Gteuwea (Torpedo Zărnești)
40 p. Z A. Gc^-Z (Electro St 
Gr.eorghe) 34 p. XL MUea 
(Muscelul Cimpulung) 30 p. 

125 ane — L FI Pop (Steaua) 
40 p. 2. L- Deneș (SL R- Br ). 
34 p. X E. Do.- (Torpedo) 15 p ; 
250 cmc — 1. E. Mulrcr (Stea
ua) SO p. Z P. Titilencu (Tor
pedo) 28 p. X AL Ilieș (Steaua) 
28 p; •' “
Steaua
Ploiești 
pina 51

p ; 250 cmc. 
p. 2. I.R.A.

Tg. Mureș 48 p. 3. Torpedo 
Zărnești 43 p. 4. Automecanica 
33 p. 5. Poiana Cimpina 33 p : 
general. 50 cmc — 1—2. Stea
ua. Poiana Cimpina 106 "P-

X Locomotiva Ploiești 91 p ;
80 cmc. — 1. Torpedo Zărnești 
129 p.
112 p.

81 P ;
122 p.

73 p. 
D : 250
Z I.ILA.
Torpedo Zămesl

Citeva 
comentatul
aceasta, ca

2. Muscelul Cimpulung
3. St-.-ag-.it Roșu Brașov 
125 cmc — 1. Steaua

2. Steagul 
X “
rme — 1. Steaua 

Tg. Mures 91
85 p. 

cuvinte despre 
arbitraj. De 
o singură _____

cotn_-â in m msa I la sosirea 
juniorilor de la clasa 50 cmc. 
. cp ii de oficiali, condus de 
Gabriel si Nicoleta Olariu (ar
bitrul principal sl. respec- 
tiv. cronometrorul-șef). a a- 
vn*. o burtă prestație, iar secre- 
tariatxil de concurs, avind la

Zoica Jurian. a func- 
operativitate.

Troian IOANIȚESCU

_ Roșu Brașov, 
Torpedo Zâmesti 63 

130 p, 
P. 3.

mult 
data 

eroare

întreceri șahislc

GABRIELA OLARAȘU-

CAMPIOANA

ii

clasamont
Gabriela 

(virtuală 
puncte, i 
Bâdulescu

STANCIU, VIRTUALA

PREDEAL, 29 (Agcrpres). 
Cu o rundă înainte de înche
ierea Campionatului Republi
can feminin de șah. de la Pre- 

cOnduce 
O’.ărașu- 

cîștigătoa- 
urmată de 
i si Otilia

deal. în 
maestru 
Stanciu 
re) cu 
Cristina --------------- —
Gant eu cite 9 puncte. In run
da a 14-a. penultima, au fost 
consemnate următoarele re
zultate : Ursuleac — Ghindă 
0—1 ; Duminică — Stanciu 
0—1 ; Stroe — Cozma 1—0 ; 
Bădu’es-u — Ioniță remiză; 
Mureșan — Gant remiză ; Jic- 
man — Radu 0—1 : Chiș — 
Bauanstark 0—1.

Rezultate 
masculin : 
laid? remiză 
lescu remiză :

Secvență clin in! a part: ■.ipanților la ,
fășurată in stațiunea Eforie Nord
ca 1—0 ; 
remiză ; 
avut zi 
der al 
puncte.

Ștefanov — Pavlov 
Mihail Marin, care a 
liberă, sa menține li- 
clasâmentuiui cu 9

din campionatul 
Biriescu — Nico- 

i : Foișor — Negu- 
Armas' Stoi-

eehipe
56 P.
52 p.
p; 80 

pedo Zărnești
Iul Cimpulung 46 p. 3. E- 
lec ro St Gheorghe 43 p ; 125

DIN NOU SPERANȚE

5* cmc — 1-
2. Locomotiva

3. Poiana Cim- 
eme — 1. Tor-
M p 2. Musce-

Cimpulung

M

O EDIȚIE A SUPERLATIVELOR
(Urmare din pag. 1)

ei știu acum mai bine să a- 
plice, dar și să învețe pe al
ții, normele de comportament 
pe munte. Este și meritul re
gulamentului competiției, ex
celent întocmit, , cu 
teoretice (cunoașterea 
gii zone), practice (parcurge
rea unui traseu de 
5 ore) și

probe 
între-

maximum 
Speciale (însușirea 

unor deprinderi privind orien
tarea în teren, acordarea pri
mului ajutor in caz de ac
cident ș.a.j, care a contribuit 
Ia îmbogățirea cunoștințelor 
de cultură generală ale spor
tivilor prezehți (5 categorii de 
vîrstă, de la 10 la 70 de ani) 
și le-a 
pentru 
tejarca 
tor.

Acestea au 
niile multor 
printre care Valentin 
directorul școlii hr. 
tești Și președinte al 
„Argesis", Ludovic 
președintele comisiei 
cipale de turism din Turda și 
membru în Montan-club Chei- 
ile Turzii, Horia Dolhan, se
cretarul comisiei județene de 
turism-alpinism Brăila. Gheor
ghe Mihai, președintele cercu
lui de turism al 
Iași șl responsabilul 
sieî județene de ____ _
tate. Nu altfel s-au exprimat 
și doi invitați de peste hota
re. Serghej Gherasimov, in
structor în cadrul Comisiei 
centrale de turism și excursii 
a U.R.S.S., și Ludmila Scoro- 
bogatova, șefa comisiei de 
turism și excursii a regiunii

stimulat preocupările 
conservarea
mediului

și pro- 
inconjură-

și opi-fost 
interlocutori, 

Badea,
15 Pi
ce rcului 
Molnar, 

muni-

Penicilinei 
subcomi- 
speciali-

Sverdlovsk. Ei au fost de-a 
dreptul entuziasmați de mo
dul în care funcționa și era 
gospodărită 
regulament 
rioară) tabăra 
proape 400 de corturi (cazarea 
in ele fiind obligatorie pen
tru concurenți în tot timpul 
acțiunii), de felul 
s-a desfășurat și 
nalizat competiția.

Evident, au fost 
te premii echipelor și compo- 
nenților lor care au urcat 
pe podium, s-au acordat nu
meroase diplome și cupe. 
Dintre acestea din urmă să le 
menționăm Pe 
de ziarul nostru 
cele mai multe 
cipante — Sibiu, 
mâții —•, și de Comisia centra
lă tehnică de turism cercului 
care a cumulat cele mai mul
te puncte 
de vîrstă 
cu 9410 p 
8825 p.. 3. 
Ciuc 8295 p.).

CLASAMENT pe catego
rii de vîrstă : A (intre 10 și 14 
ani) — 
șoimilor 
2. IEELIF 
cilina Iași : 
ani) — 1- 
„Albamont" 
„Cindrelul" 
t re 18 si 33 
turist Galaț 
tra Neamț.
Mirșa ; D (intre 35 și 50 ani)- - — - 2. 

„Cindre- 
59 și 70 
Iași. 2 
Carpați

(pe baza, unui 
de ordine inte- 

cuprinzînd a-

in care 
s-a fi-

înmina-

cele oferite 
județului cu 

echipe parti- 
cu 28 de for-

la țoale categoriile
— Penicilina Iași, 
(2. Cindrelul Sibiu 
IEELIF Miercurea

1. Casa pionierilor și 
patriei 1

~ M. Ciuc,
B (intre

Penicilina
A’.ba Iulia
Sibiu : C 

ani) — 1. Mecano 
i. Z ..Polaris" Pia 
X „Venlți eu noi'

Brașov, 
3. Peni- 
14 și 18
Iași, 2.

3. 
(in

— 1. Montan club Turda. 
Penicilina Iași. 3. 
Iul" Sibiu : E (intre 
ani) — 1. P-nicilina 
..Șoimii Băniei", 3. 
M. Ciuc.

DINAMO ȘI-A ADJUDECAT TITLUL
(Urmare din pag. I)

ză în forță și este vădit că vor 
realiza timpi superiori și în ur
mătoarele trei ture. O excelentă 
comportare au avut in prima 
parte și cicliștii de la Metalul 
Plopeni, care profitind de des- 
completar-ea echipei Steaua (Al 
Ion a abandonat), se instalează 
pe locul doi. Deși luptă exem
plar, cicliștii steliști se văd obli
cați, astfel, să se mulțumească în 
Imal cu locul trei. Foarte fiu- 
mos au alergat rutierii de la 
Voința Arad, dar, în ultima par
te a turului IV, cînd aveau cel 
de-al patrulea timp aJ cursei si. 
dată fiind valoarea echipei, ar fi 
putut să urce pe locul 3. Gh. 
Kleinpeter a rupt ro-ata. Rămasă

doar in doi alergători (juniorul 
L. Boari (abandonind de la primul 
tur).- echipa arădeană s-a văzut 
obligată să abandoneze. O altă 
formație care a abandonat, din 
aceleași motive tehnice, a fost 
Voința București, celelalte echi
pe rămase în competiție reușind 
să termine —* -----
ordine : 1. 
2b 18:16 — 
2. Metalul
Steaua 2h ____ ___________ ,
Tg. Mureș 2h 23:39. 5. Torpedo 
Zărnești 2h 29:09, 6. I.M.G. Bucu
rești 2b 29:42.

Joi, 22 septembrie, va avea Ioc 
proba de contratimp individual 
(2 ture X 20 km), cu startul din 
fața Hotelului „Muscelul", Ia o- 
ra 10,30.

proba în următoarea 
Dinamo București 

campioană națională, 
Plopeni 2h 21 :OT, 3. 

23 33, 4. Electromureș

Un scurt dialog cu antreno
rul AL Achim, care a asigu
rat. împreună cu Șt. Po- 
pescu, conducerea tehnică a 
Selecționatei bucureștene de 
tineret, pentru cele două me
ciuri. susținute recent in Polo
nia :

— Ce lot a 
ce rezultate 
gistraie ?

— Echipa a

.at și 
inre-

cuprins___  _ jucă
tori de la Steaua, Rapid, Glo
ria, Energia, Olimpia, Sportul 
Studențesc. La Leghionow 
am intilnit selecționata si
milară a Varșoviei, partida în- 
cheindu-se cu o categorică 
victorie 
(30—3). 
niei, p_. 
lecționată 
de seniori —, diferența de scor 
fiind, de asemenea, copioasă : 
51—4 (20—4) în favoarea rug- 
byștilor noștri.

— Dar dincolo de rezultate ?
— Acest mini-turneu și-â 

atins scopul prin evidențierea 
unor jucători demni de a 
fi incluși în lotul național de 
tineret. Exact ceea ce s-a și 
urmărit cind s-a format aceas
tă selecționată, în care doar 
Iosef. de la Steaua, și Stan- 
ciu. de la Rapid, reținuseră

cu o 
românească : 
In capitala 

parteneră a fost ci
studențească

ABSOLVENȚI

64—3 
Polo- 

i se

mai inainie vreme atenția 
pentru reprezentativa „spe
ranțelor". Astfel, dacă pri
mul s-a dovedit nu numai 
foarte activ, dar și un exce
lent conducător de joe (perso
nal, il văd valabil chiar 
pentru lotul mare), iar fero
viarul a confirmat calitățile 
de fundaș sigur și sobru, alți 
cițiva rugbyști intre 18 și 
29 de ani sint pe un drum bun 
al afirmării. E cazul lui 
Ad. Voicu (Energia), la fel 
de util in linia a doua sau a 
treia, cu gabarit, priză cu am
bele miini, capabil de travaliu ; 
al 
la 
tant, 
șului la grămadă 
(Steaua) — jucător polivalent, 
șuteur și placheur, al lui A. 
Vâtășelu (Olimpia) 
rugbystului ceicbral, 
ră sau centru, al lui 
mitru (fost Ia Steaua, acum la 
Focșani), o aripă — centru care 
„crește" de la meci la meci.

Așadar, din nou speranțe. 
Să-i așteptăm pe cei amin
tiți, pe toți tinerii talentați și- 
devotați acestui sport, 
iSa 
tul 
nostru.

Gheorghe Scurhan 
profesoara Otilia 
elevele Denisa și 

(Prahova). La

pilierului V. Ionescu (de 
Rapid), puternic, 

, combativ, al
C.

percu- 
mijloca-

Fugigi

— tipul 
uvertu- 

M. Du-

care 
contribuie la mult dori- 
„suflu nou“ în rugbyul

cu frunica 
mărturisea ieșea- 

Prisăcaru, care a 
împreună cu bucu- 
V. Popescu, la 

internațional pentru 
organizat cu con- 

la Bor-

„Am terminat
sus ne 
nul Gh. 
participat, 
reșteanul 
cursul 
arbitri, 
secvență de F.I.R.A,. 
deaux, in Franța. Printre alte 
aspecte mai importante din

cadrul seminariilor, testelor 
fizice sau conducerii unor 
partide, a fost accentuată ne
cesitatea asigurării unei cit 
mai mari „aerisiri" a jocului, 
sancționîndu-se. spre pildă, 
numai acel ru.gbyst care 
împiedică cursivitatea în mo
mentul cînd balonul este blo
cat la pămînt.

O CONFIRMARE.
...o reprezintă 

nărului Daniel 
prim-planul 
tru cucerirea
„Trofeu Sportul", 
ziarului nostru — 
sibianul Olimpiu 
in ediția 
ziei A. a*a 
cat 
a •

ti- 
in 

pen- 
nou 

al

troșani 5. Grivița Roșie 4, 
Știința CEMIN Baia Mare, 
Universitatea ELTIM Timi
șoara 3. Rulmentul Birlad 2.

eu'.tură 
cipiul d 
a reunit 
ga țară, 
F.I.D.E. 
cpen, p 
drian B 
9 p, urn 
talul D 
(C.S.M. 
ca) și I 
tea Buc 
concurși 
fost oct 
(C.S.M. 
re s-au 
nțversita 
Circu (I 

I 
c

♦
• Participare-record la cea de 

a Hl-a ediție a Festi. aiului Na
țional Rural, care se desfășoară 
în satul Roșieni din județul Olt : 
81 de concurenți și concurente 
din 16 județe și din Municipiul 
București. Inițiat de asociația 
Sportivă Munca Roșieni, întrece
rea s-a bucurat de sprijinul Co
mitetului comunal Dobrun al 
P.C.R. (de care aparține satul 
Roșieni). al conducerii C.A.P. 
Dobrun și I.A.S. Piatra Olt, al 
C.J.E.F.S. Olt și al Comitetului 
județean U.T.C. printre cișligă- 
tc-rii actualei ediții a Festivalului 
s-au aflat muncitorii Dorin Boule 
(Sălaj) și 
(Hunedoara), 
Sofron (Olt).
Georgiana larca 
Festival o prezență cu totul ine
dită, cea a actorului Cornel Vulpe, 
de Ia Teatrul de Comedie din 
București. Întrecerea. înscrisă sub 
genericul Daciadei, s-a bucurat 
de o largă masă de spectatori, 
elevi și tineri din școlile și uni
tățile economice din localitate și 
din așezările învecinare satului 
Roșieni, constituind astfel o fru
moasă acțiune dc popularizare a 
sportului minții.
• Tot ia a IlI-a ediție a a- 

juns și „Cupa C.S.M. Electrome- 
tal", organizată de C.S.M. Ciuj- 
Napoca și întreprinderea Electro- 
metal, cu concursul comisiei de 
șah a C.J.E.F.S. Cluj. Găzduită în 
condiții excelente de Casa de

I.E F.S.

poca). 
lei alte 
Lucian 
Iu li a), 
cula 
Președinl 
C.J.E.F.S 
preciază 
scrie pi
ca parti- 
tițională 
avut loc 
revin ai 
organiza 
Gri gote 
sociației
• Au 

pentru . 
Eforie 
400 de ț 
peste h 
neului 
ber
Ildik 
Bucu 
tiv-^
taniW 
blitz, 
nică

c
(•'

l B 
$ 

Fi!

LA ÎNCE
(Urmare din nao. î)

activitate 
de

domeniu de 
mari resurse 
pentru împlinirile 
le putem aduce educării 
ce și morale a tineretului 
triei noastre. Aspirația 
excelență, spre maximă 
voltare are nevoie de îndru
marea cadrelor didactice, 
care — alăturate eforturilor de 
auloreaiizare — vor conduce 
pașii studenților pe 
nu totd eauna netede 
formării profesionale".

cu 
satisfacții 
pe care 

fizi- 
pa- 

spre 
dez-

căile
ale

Așad 
put de 
atmosf 
proresi 
intreaf 
un n 
gram 
cuvînt; 
genera 
Nicola 
iul c 
învăță 
azi, P 
ducate 
pe ca' 
pa*’*!'°:
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i
s
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MAREA MAI OSPITALIERA
de pe Litoral 
pentru odihnă 
Neagră con tinisituarea

Boldor 
întrecerii 

unui 
Laureat

împreună cu 
Becheș — 

anterioară a Divi- 
nntul stelist a mar- 

; acum, in pă ru jocuri (cite 
disputat echipa campioană, 
ind aminat meciul de la 

Timișoara), de fiecare dată 
totalizind 8 eseuri. Cu u- 
nul mai puțin are coechipie
rul lideniluL Liviu Hodorcă. 
tn continuare : Doroftei (Po
litehnica Iași). 4. Murariu. Co- 
doi, Vărzaru (Steaua). ~ 
pescu, Copil (Dinamo), 
pătescu, Zanfir (Farul) 
3 ș.a.m.d.

Dintre transformer!, 
mai sigur s-a arătat grivițea- 
nul Tudor Radu, autorul a 
69 de puncte, ceea ce repre
zintă 75 la sută din „activul" 

Parcul Copilului.
D.
Ion

(Rulmentul Bîr-

Rubrică realizată de
Geo RAETCHI

Frumoasele stațiuni 
timpul verii, resursele

Vacanțele la Marea 
și octombrie cu avantajul tarifelor rei

Adresați-vâ oficiilor județene de tu 
rești, care vă oferă locuri in hoteluri 
și cu sejur la alegere !

'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

DE LA I.D.M.S
Magazinele auto I.D.M.S. livrează 

septembrie 1988 autoturisme DACIA,
BUCUREȘTI pentru cumpărătorii

PITEȘTI pentru cumpărătorii

C. Po-
Cnm- 

cîte

cel

BRAȘOV pentru cumpărătorii

BACĂU pentru cumpărătorii
CLUJ pentru cumpărătorii 
IAȘI pentru cumpărătorii
TIMIȘOARA pentru cumpărătorii 
REȘIȚA pentru cumpărătorii
BAIA MARE pentru cumpărătorii

rilor care au depus banii 
autoturisme pînă la data i 
baza numărului de ordti 
indiferent de magazinul < 
urmează , la magazinele ;

Alexandru
(Dinamo)

CRAIOVA pentru cumpărătorii
BRĂILA pentru cumpărătorii

pînă Ia 30 
eumpărăto-

cu domiciliul stabil în municipiul 
și Teleorman.
cu domiciliul stabil în județele i 
Prahova, Vîlcea.
eu domiciliul stabil în județele Bri 
Mureș.
cu domiciliul
Vrancea.
cu domiciliul
cu domiciliul 
Vaslui.
cu domiciliul_______  .
cu d-omicillul stabil în județele 
Hunedoara, Mehedinți. Sibiu.
eu domiciliul stabil în județele 
Năsăud, Sa tu Mare, Sălaj.
cu domiciliul stabil în județele Dc 
cu domiciliul stabil în județele B 
Călărași, Ialomița, Tulcea.

stabil în de
stabil în jud. Cluj, 
stabil în județele

stabil în județele

echipei din 
îl urmează 
(Steaua), Fi.
55, Floricică 
Iad) 41 etc.

Cu 35 de eseuri, Steaua con
duce (și) in această ierarhie. 
Dinamo a marcat 19, Farul 13, 
Politehnica Agronomia Uni
rea Iași 10, T. C. Ind. Con
stanța 9. Con'actoare Buzău 8, 
C.S.M. Sibiu 7, Știința Pe

Vinzările se efectuează în funcție de 
autoturisme și capacitatea zilnică de 
fiecărui magazin.

La livrarea autoturismului, cumpărătorii tre
buie să prezinte în mod obligatoriu comunica
rea cu numărul de ordine pe tară.

Pentru înscrierea la magazinele auto I.D.M.S. 
în vederea cumpărării autoturismului DACIA — 
sollcitantii se vor prezenta pentru luarea în evi
dență conform arondării teritoriale a județelor 
de domiciliu la magazinele auto din prezentul 
anunț.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru per-

stocul de 
livrare a

soanele care au banii i 
pentru autoturism, astfel 
Autoturisme OLTCIT CLI
— anterior datei de 30 
Autoturisme DACIA 1110
— anterior datei de 31 m 
Autoturisme DA'OIA bre.
— anterior datei de 31 
Pentru toate tipurile

Dină la onorarea tuturo 
denta magazinului auto 
SE POT FACE TRANSFE



loop" des 
li miron

I din minl- I competiția 
I din intrea- I 3 maeștri 
I în turneul 
I situat A- 
■Galați) cu 
lakacs (Me- 
Iviu Oltean 
I Cluj-Napo- 
l(Universita- 
fe 8,5 p. în I local I a 
tstina Vlad 
I după ca- 
Icandea (U- 
I și Sorina 
Im Cluj-Ma
iorii la ce- 
ptegoria I 
ptorul Alba 
li, Ion Zar- 
[Timișosra). 
I de șah a 
li Hang, a- 
[curs se in
ft reușite — 
[arc compe
te care au 
|i“. Meritele 
fior, cit și 
re ei. ing. 
ledintele a- 
krometal).
I întrecerile 
bop“, de la 
le cu peste 
I țară și de 
or al tur- 
Irone Spul- 
kk La fete.

Fină

WWf (Mc- 
de 

seu (Meca-

HAGI.I opt metri.

I
I

I3| m

I șea
s •

I K

TA HO.
Repay
— »n

efect și 
plasă :

fjSt o pnrtidă uti 
noștri avînd posit

I
I
I

mee- 
kersitar, cu 
plicare în 
ar pe care 
trăba'.e. cu 

clar pro- 
ma gist raia 
secretarul 

i. tovarășul 
cu prile

jului an de 
.idenții de 
ii 2 000.
1 nou aflat 
x>muniste a

e-

miinir.

CINO
lizat, în

ptembrie

t. Bucu- 
ireferată

s

iiiiumimiiiii.

pentru
1983, in 

pe țară, 
pă cum

Giurgiu
rița, Olt,
[arghita,

NeajsU,.

iuceava.

lor. 
î, Alba,
Bistrița

.. Galați,

în cont

ie ARO, 
din evi-

— NU

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

șutează extraordinar, 
de Ia peste 29 m., cu 
mingea se oprește In 
2-0.

în repriza seeu ndă, 
rii noștri ele 

medul

ntreno- 
naștrj efectuează cinci 

schimbări, meciul sc.de in in
tensitate. dar .controlul pari 
râmi ne tot al formației n 
tre. în min. 63. după 
schimb cu Klein și Mal 
Hagi șutează spec 
țe poartă. Două 
tîrziu. oaspeții nu 
sistent, Kusta c

trează, resping apărătorii alba
nezi și CAMATARU reia, de la 
circa opt metri. in plasă : 
3—0. După ce. in mln. 81. Kus- 
ta este blocat de Etlodedici la 
6 m de butu le iui Lung, cu 
un minut înaintea fkierulu: 
fin'll prr n L-wHneS

ROMANIA : 
(min. 7? Barr 
BELODEDICI. 
SA BAU 
Popescu 
Rotariu 
— LĂCĂTUȘ. 
46 Cămătarul.

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND
PLOIEȘTENII CONFIRMĂ

C.S.M. Suceava — Petrolul Ploiești 1—1 (0-0)
Partida de la Suceava socotită 

a fi derbyul seriei I, nu s-a ri
dicat la nivelul așteptat. Este a- 
devărat că timpul nefavorabil 
(a plouat înainte de a începe 
meciul și în timpul reprizei se
cunde) și terenul alunecos (pe 
unele porțiuni cu apă) au con
stituit obstacole în conducerea 
balonului, dar, nu trebuie omis, 
majoritatea jucătorilor sînt foști 
divizionari A, capabili să. preste
ze un joc de calitate și în ase
menea condiții. Deși, pe par
cursul intîlnirii. localnicii au a- 
vut inițiativa, jocul lor a fost

fără orizont si cu supărătoare 
greșeli tehnice." în schimb. Pe
trolul a desfășurat un frumos 
joc de pase la mijlocul terenu
lui. cu acțiuni ofensive purtate 
pe spații mari, -- cr-eind deseori 
panică în careul gaztelor. Prin 
evoluția de duminică, ploie.ștenii 
confirmă că sînt principalii can
didați la șefia seriei.

Prima repriză a fost săracă în 
faze periculoase, doar Șumu- 
lanschi (min. 22) „încălzind*4 tri
bunele cînd a trimis balonul în 
bară dintr-o lovitură liberă. După 
pauză, ambele formații au forțat

deschiderea scorului, același șu- 
MULANSCHI (min. 58) trausfor- 
mind penaltyul acordat pentru o 
cădere spectaculoasă a lui M. 
Leța in careu. După patru mi
nute, MOCANU a reluat în pla
să. Ia o lovitură liberă executată 
de I. Toma.

A arbitrat A. Czikmantori (Tg. 
Mureș).

C.S.M. SUCEAVA î Bucu — Mi- 
ronaș, CRISTESCU, Gălușcă, Bal- 
tig (min. 79 Breniuc) — Gaf ncu, 
M. Leța. ȘUMULANSCHI — Su- 
sanu,. I. Radu (min. 1) Păiuș). 
iBu-liga.

PETROLUL ! Jipa — Catinca, 
Pitulice. C. ȘTEFAN, I. Toma — 
MOCANU, Hîncu. O. Grigore — 
I, Nieolae. CR. ENE (min. 43 Pa- 
nait ; min. 85 V. Popa). I. Manea.

Pompiliu VINTILĂ

DINTR-O FAZA TIPICA DE... RUGBY
C.S. Tîrgoviste — Chimia Rm. Vilcea 1—0

Intr-o partidă în care acul ba
lanței s-a abătut doar sporadic 
de la semnul echilibrului, avan
tajul terenului propriu (umed și 
invitînd la oarecare prudență) a 
fost fructificat de tîrgovișteni în- 
tr-o primă parte în care, para
doxal, jocul a fost strîns de 
„chinga4* celor două linii defen
sive spre zona centrală. De aici, 
gazdele au reușit să scape mai 
periculos pentru poarta lui Pre
da în min. 19, cînd puteau des
chide scorul dacă Obreașcu nu 
rata preluarea mingii centrate 
de Turcu lingă careul mic, și 
în minutul 27. cînd tabela elec
tronică a „Municipalului" (func- 
ționînd în premieră) a consem

nat unicul gol a1 meciului. Un 
gol creat printr-o fază tipică de... 
rugby : fundașul central ROMI- 
CA TUDOR aruncă o „minge de 
urmărire- dincolo de zidul de
fensiv vîlcean. țîșncște, preia și 
trimite pe lingă Preda, între bu
turi...

La reluare, jocul iese din cor
setul primei părți, devine mai a- 
lert și mai aerisit, prin cîteva 
construcții de efect în atac, nu 
însă și cu efect pe tabela de 
scor. Tîrgoviștenii, impulsionați 
de Bondoc (care dă mai multă 
vivacitate liniei mediane), joacă 
mai aproape de pretențiile publi
cului propriu și sînt, în șase 
rînduri, la un pas de mărirea

avantajului, prin Niculesc i (min. 
53), Bondoc (min. 60), Răducanu 
(min. 63). Obreașcu (min. 75 — 
blocaj curajos Preda) și Nicul- 
cioiu (min. 76 și 85). Dar și oas
peții trec pe lîngă egalare în 
min. 6< și 71 (frumoase lovituri 
de cap ale -virfulai* Guda, mi
limetric pe lîngă bare). Arbitrul 
Gr. Ion eseu (Ploiești) a condus 
formațiile :

C. S. TÎRGOVISTE ; Mindrilă
— Toma (min. 58 BONDOC). TU
DOR, BADEA, Turcu — NICU- 
I.ESCU, Călin, RĂDUCANU — 
Dumitrescu (min. 75 Ștefan'. Ni- 
culcioiu. Obreașcu.

CHIMIA rm. VÎLCFA : PREDA
— Gaiță, M. Nieolae, LAZAR. 
Tudose — Niță, Giurcă (min. 68 
Tresehln). C ARAB AGE AC — Tu- 
dorache (min. 61 Aehim). GUDA. 
Stan cu.

Aurelion BREBEANU

SINGURĂ POARTĂ
Poli" Timișoara 1—0 (0—0)

LA O
Gloria Bistrița — „

Surprinzătoare înfrîngerea la 
scor (0—5) a Gloriei Bistrița în 
etapa precedentă, la Reșița, în 
fața C.S.M.-ului din localitate, 
comparată cu foarte buna pres
tație împotriva fostei divizionare 
A „Poli44 Timișoara, o preten
dentă la șefia seriei a IlI-ă. Deși 
s-a desprins în învingătoare tîr- 
ziu, spre finalul meciului (cînd 
„zvîrluga44 numită Pîrvu n-a mai 
putut fi stopat dccît prin fault 
în careu de fundașul Varga, pe
nalty transformat, cu siguranță, 
de neobositul mijlocaș T îTÎMBI- 
ȚAȘ), Gloria a controlat partida 
în permanență, supunîndu-șî ad

versara la o defensivă continuă. 
Marile ocazii de gol ale primei 
reprize au fost irosite de Pîrvu 
(min. 9 — din 3 m !, după ex
celenta centrare a lui Manea : 
min. 11 și 25, cînd portarul Moise 
a avut intervenții salvatoare), 
Manea (min. 21), Florea (min. 
29) și Săsăran (min. 45 — $,capa 
din 6 m. afară). Pînă la pauză, 
„Poli-4 a beneficiat de o singură 
ocazie (de altfel unica pe întreg 
parcursul întîlnirii), a Tui Oloșu- 
tean, blocat curajos, în min. 15, 
de Nalaț.

După pauză, mingea a întîlr.it 
de două ori bara porții timișo-

ARĂDENII - LA PRIMUL EȘEC
Armătura Zalău — U.T. Arad 1—0 (1—0)

rene (Trîmbițaș — min. 57 și 
Pîrvu — min. 57), pentru ca, în 
alte cîteva rînduri, portarul Moi
se să facă „minuni", opunîndu-se 
inspirat la șuturile puternice ex
pediate, pe rînd, de Pîrvu, Ma
nea și Trîmbițaș. o victorie cla
ră, care putea lua proporții, e- 
locventă în acest sens fiind și 
caseta tehnică, la capitolele șu
turi : 23—3 (pe poartă : 9—1) și 
corners : 10—1.

Arbitrul C. Popovici (Cîmpia 
Turzii) a împărțit cu prea multă 
larghețe 8 cartonașe galbene (cîte 
4 de fiecare parte), unele pentru 
simple faulturi de joc.

GLORIA • Nalaț — Roman, 
HURLOI, SASARAN, I. Nieolae
— trîmbițaș, Mezaroș, Florea
— PÎRVU, Suvagău (min. 60 
Pîrciu), MANEA.

„POLI" • MOISE — ”ascu, Oan- 
cea. Crăciun, Varga — Neagu. 
Cloșutean, Bozeșan II. China — 
Trăistaru, Banu.

Gheorghe NERTEA
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• Evintx j 
două £>iminâ 
partida derby stea
ua — Victoria 
influențat ~ n 
mentul de an 
blu al ceio • 
echipe, mai a!< 
plan tact?.?, r. 
că iinărul i>. 
trescu încep 
tul de b>ne 
participînd
cui drept, ii 
ce Cojacaru 
stabilit de s

cul, 
ont 
'n- 
imp 
;cse

rul Florlu llaîagiai» 
dr 3pt ^umbr-i- lui 
Hagi • Arbitrul 
vilce-in I. Crăcii*» 
nescu a avu*. cum 
se spune, un meci 
de difi«*ultat\ pe 
care — spre meri
tul să-i, liutat fi
ind >1 de cei doi 
tușieri, J. Grama sj 
B. Cațaros — i-a 
dus cu bine la sfîr-

u- 
în 

Victoria :
e- 
in 

art A s- a
sbnbătă 
a ocs- 

de fun- 
dreapta

Șit • Un nou 
căibr pa ivalent 
echipa 
Lais, car? după 
voZuții apre fa*.e 
linia med e 
remarcit 
și !n noi’* 
tură, aceeu 
daș lateral 
<Adr. V4-
• -AI ECHIPA 

BUNA, I.»- M*-. i-a 
ic’rebat c?reva pe 
Eie Ba! ari după 
meciul de speranțe 
Dinamo — Rapid 
(3—1). Proaspătul 
an'.renor al * dina- 
movistilor n-a ezi
tat ?ă ră-pundă: 
-Nu știu cît de bu
nă e. dar pînă 
acum rai ne-a bă
tut nimeni • • Ru
gat să ne 
formația, cu 
ceas înaintea 
ierului arbitrului V. 
Alexandru, Mircea 
Lucescu a început, 
spre surprinderea 
noastră, cu Mora- 
ru, pe care îl cre
deam (după ..scena
riul" partidelor an
terioare) 
,.A venit, ne-a spus 
el, rîndul lui Mora- 
ru, care s-a pregă
tit cu multă con
știinciozitate, 
plus, n-aș vrea 
fac din absența 
un caz" a încă 
la apariția la 
bine, Rapidul 
s-a părut o... 
pă învinsă!

indice 
un 

flu-

rezervă!

în 
să 
lui 
de 

câ
ni 

echi
pa învinsa j „Avem 
atîtea «găuri», ne-a 
șoptit Ioan Pop, in
cit mai. mai c-ar 
fi loc în formație 
și pentru mine ?!“ 
• Se rândul* di-
namovist Florin 
Cheran n-a stat, 
cum se obișnuiește, 
pe banca tehnică. 
El s-a instalat la 
tribuna I, Llmînd
întîlnirea pe video. 
„Pentru a analiza
eventualele greșeli*, 
ne-a explicat • In
trat în minutul 50. 
tînărul Răducioiu^ a 
ținut mult să 
scrie m gol, 
gîndu-se'* la 
mingile, cînd 
cazul, dar și

în- 
,.bă- 

tt>ate 
era 

U«6Ul, V- Cînd
nu era! Foarte ta
lentat, Răducioiu 
nu trebuie să uite 
că fotbalul e un 
joc colectiv! • Ga
leria cfluîeșteană în

final: „Rapid 
ce-ar fi, noi la lei 
te vom iubi!- Ade
vărat, dar numai 
cu iubirea tribunei 
nu se cîștigă me
ciurile! Rapidului 
ii trebuie, întîi 
și-ntii. un antrenor,

’ -3 de în- 
in rorțeie 

(Ov. I).
TREI 

absență

și un plus 
creaere 1 
proprii.
• DUPĂ 

LUNI de_____ _
(forțată), sj-a reîu^ 

locul lui pe ban- 
U^i verși tă ții 

dr. Vasile 
,Mi s-a 
liniște, 

confesat... 
omițîn- 

ceea ce 
să sufăr

aț 
ca 
Craiova _ 
Frînculescu. 
recomandat 
ni s-a 
medicul, 
du-se că 
mă face _ ______
este lipsa' ue lingă 
echipă*. O echipă 
pe care o slujește 
cu competență și 
devotament de foar
te mult timp • 
„Una le spui și al
ta fac ai mei jucă
tori*, * * “•
nuia, 
dună 
Vlad.
forța ___ __  _
niversității Ciaiova, 
i-am zis, de pildă, 
lui Doboș, s-a ex
plicat antrenorul 
lui WU* Ciuj-Napo
ca. să acționeze in 
colaborare cu fun
dașii centrali în 
scopul de a închi
de, împreună, căile 
frontale spre poar
ta iui Vrunea. Nu 
m-a ascultat c’... 
rezultatul se știe* • 
în min. 27. o ^al
tercație* Mânăilă — 
Teodorescu s-a în
cheiat cu o rezol- 

extrafotba- 
a craiovea-

n* se destăi- 
la vestiar, 

meci. Remus 
„Cunoscînd 

de atac a U-

vare... 
listică

Denii u 
adăuga 

renului-* lor 
.c.-nsîe lor,, cinste 
ior, ,in sie sibieni 
lor" • Poarta *e- 
chipei mureșene a 
fost apărată de Va
ro, rit ji ai ul Naște 
devenind indispo
nibil din cauza 
unei rapturi de fi
bre musculare, 
toate acestea, 
te a 
brace 
rezervă. f'L.J 
în ori?e clipă, 
intre în poarta echi-

(Gli. Ner.)
SE- 

briga- 
.1 la 

Farul Con- 
- S.C.

Cu 
Nas- 

îm- 
de

;inu‘ să 
iricoul

Pi nd gata 
’• ă. să

Del lui (CL. 
• EXAMEN

VER pentru 
da de arbitri 
meciul
stanța — s.C. Ba
cău. Nu numai me
ciul în s ne. echili
brat (terminat, de
altfel, nedecis, 0—0). 
constituia o încer
care dificilă, ci și... 
exigența observato
rului federal, 
meni altul 
Mircea Pascu, 
cepreședintele 
rației. Dar N.
nea — Ia centru, A. 
Porumboiu și N. 
Dinescu s-au achi
tat cu b ne de mi
siunea lor, fiind fe
licitați, în final, de 
M. Pascu. • ““ '
constănțeanul 
da a reiuat, 
vote, o minge, 
doi metri de butu
rile băcăuane, por
tarul Cîmpeanu, 
fericit plasat, a 
avut parcă un gest 
reflex, apărîndu-și 
fața. Cum necum, 
ocazia de gol 
spulberare, dar 
toată nuh.îirea 
simțită, Funda 
avut 
tea să-l 
umăr pe 
băcăuan,

ni-
decît

vi- 
fede- 
Voi-

Cînd
Fun- 

din 
la

se 1 
cu I 
re- I 

a 
disponibil It a- 

bată pe 
portarul ‘ 
într-un

I
*

I
I
*

I

I
A

I, 
I

A'
nului. 
cred, 
adversarul 
cît mai 
pentru, 
tuia, c 
bitru Cristian 
dorescu' 
firește, 
gă noi... _ 
este scorul ultime
lor două meciuri 
susținute de Univ. 
Craiova pe propriul 
teren. Și 
nota bene 
Șt. Stoica 
rea, două 
lentele 
ale ..unsprezecelui* 
din Bănie. (G. Nic.)

• CU PUȚINE 
MINUTE ÎNAINTEA 
MECIULUI DE LA 
TG. MUREȘ, pe 
poarta stadionului 
și-a făcut apariția 
galeria sibiană. pur- 
tînd șepci și stea
guri ci culorile 
clubului F.C. Inter. 
Trecînd prin fața 
tribunei I, suporte
rii sibieni au lăsat 
o frumoasă impre
sie asistenței, 
mele 
fiind 
„cinste lor, 
lor, 
nilor*.
s-au 
bună, îacurajîndu-și 
necontenit și civi
lizat ecnipa favori-

pentru 
direct, 

degrabă 
... tatăl aces- 
tunoscutul ar- 

Teo- 
f, a glumit, 
cineva lîn-

9—0

asta — 
— fără 
și Ciu- 

dintre ta- 
autentice

pri- 
lor cuvinte 
următoarele: 
2__, cinste 

cinste’ mureșe- 
'. După care 
grupat în tri-

gest care însemna 
și „felicitări!" dar 
parcă și constata
rea „mare norocos 
mai ești !r " ~ ‘
• PARTIDA 

la Hunedoara 
început sub 
mai bune auspicii. 
Dincolo de faptul 
că, mai mereu, în 
ultima vreme, ,,un- 
sprezeeeie44 piteș- 
tean a pus proble
me Corvi nul ui, a- 
mintirea întîlnirilor 
din Cupa Palcanică 
era ’ncă proaspătă. 
Iar prezența 
formația 
a 
cel care 
grava _____
a lui Burlan, 
făcut aitceva 
să toarne gaz 
foc. Am asistat 
un meci destul 
aspru, cu unele ... 
terve.iții la limita 
regulamentului, dar, 
dacă vom reaminti 

că arbitrul 
numit loan 
nu credem 
trebuie adăugat ce
va • Renasc „spe
ranțele" 
Succesul 
(4—1) în fața hune- 
dorenilor, un alt
centru prolific în
sectorul juniorilor, 
este jn argument. 
(M.C.).

(I.C.). 
de 

n-a 
cele

9 r

lui
în 

oaspeților 
Tirchineci, 
produsese 

accidentare 
nu a 
dccît 

pe 
Ia 
de 

in-

s-a 
Igna, 

că mai

piteștenc. 
la scor
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ȘT\R\ • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• DE LA F. R. FOTBAL. De

legații cluburilor și asociațiilor 
din Divizia B seriile - și a Ii-a, 
sînt convocați la sediul F. R. 
Fotbal, vineri 23 septembrie (ora 
9) pentru tragerea la sorți a bri
găzilor de arbitri care vor oficia 
în etapele următoare. Pentru se
ria a ill-a, tragerea la sorți se 
va efectua sîmbătă 24 seotembrle.
• ORA DE ÎNCEPERE A ME

CIURILOR DE DIVIZIA A. Toate 
partidele din campionatul Divi
ziei A programate in luna sep
tembrie (etapa a 7-a și semi- 
etapa a 8-a cu întîlnirile echipe

lor care participă in cupele eu
ropene) vor Începe la ORA 16. 
in deschidere, jocurile echipelor 
de speranțe, se vor disputa de 
la ora 13,30. In luna octombrie, 
întîlnirile sînt programate de la 
ORA 15. urmînd ca formațiile de 
speranțe să joace de la ora 12.30.
• ETAPA IN CUPA ROMÂ

NIEI. Astăzi, miercuri 21 septem
brie. cu începere de ’la ora 16. 
va avea loc o nouă etapă în ca
drul marii competiții naționale 
Cuba României, desfășurată sub 
egida Daciadei, la care vor par
ticipa echipele de județ si din 
Divizia C (calificat*).

Ploaia și timpul rece r.u au 
fost impedimente pentru iubito
rii fotbalului din Zalău. cave au 
venit în număr mare la stadio
nul „23 August* în dorința vi
zionării unui spectacol de cali
tate. Speranțele le-au fost înșe
late însă de jocul prestat de cele 
două echipe. A fost un meci în- 
cîlcit, în care ambele protago
niste au jucat fără orizont, mai 
m ult la mii locul terenului, prin- 
tr-o temporizare excesivă în aș
teptarea unei greșeli a adversa
rului. Și totuși, cele care au a- 
vut mai mult curaj au fost gaz
dele, care prin Floricel (min. 14) 
și-au creat ocazia de a înscrie, 
dar Sinescu a apărat. Pînă în 
min. 40, același joc de pase re
petat. în acest minut, la o lo
vitură liberă directă, trei jucă
tori ai echipei gazdă, Floricel, 
Păturică, COLESNIUC, realizează 
o schemă de kinogramă si ul
timul înscrie un gol la care a- 
părarea textiliștilor a fost spec
tatoare 1—0, De menționat fap

tul că în această repriză arbi
trul M. Bumbui (Oradea) a po
tolit spiritele prin eliminarea lui 
Marta (Armătura) în min. 29 și 
a lui Popescu (U.T.A.) în min. 
44, iar în repriza a doua a a- 
vertizat cinci jucători : Naghl, 
Colesniuc, Murar, Anton (Armă
tura) și Hirmler (U.T.A.).

în repriza a Il-a, U.T.A. a a- 
tacat minute în șir, dar inefica
ce. acțiunile oaspeților oprin- 
du-se. de regulă, în preajma ca
reului mare. Primul șut al lor 
pe spațiul porții a fost expediat 
abia în minutul 60, prin Negrău.

ARMATURA zalău : Pere? — 
Toth, Marta, Petreanu — ORTE- 
LECAN, SîNTĂMĂREAN, Floricel 
(min. 67 Murar), R. NAGHI — 
Colesniuc, PĂTURICA, Armaș 
(min. 87 Anton).

U.T.A. : SINESCU — Bumbelea 
(min. 72 Mulțescu), Popescu. Gai- 
că. V. Popa — Hirmler, NAGHI, 
Mulhorth. Mitu — NEGRĂU, 
Vancea (min. 58 Vînătoru).

Ghcorghc BĂLAȘA

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea PRONOERPRES de 

astăzi, 21 septembrie, va avea 
loc în București. în sala clubu
lui din str. Doamnei nr. 2, în- 
cepînd -de la ora 15,50. Aspecte 
de la operațiunile de trage ’e vor 
fi radiodifuzate pe programul I, 
la ora 16,15. Numerele extrase 
vor fi retransmise pe același 
program, Ia ora 23,05, și mîine, 
joi, 22 septembrie.

• Duminică, 25 septembrie, va 
avea loc o nouă tragerb lo
to 2, cînd participanții vor a- 
vea posibilitatea de a obține cîș- 
tiguri și pentru numai 2 numere 
cîștigătoare. Reamintim că nume
rele favorite se pot juca pe bi
lete cu taxă unică de partici
pare (10 lei), ultima zi fiind sîm- 
bătă, 24 septembrie.

• ASTĂZI și MIINE Silit UL
TIMELE ZILE în care vă mai 
puteți exprima opțiunile în ceea 
ce privește numerele favorite 
la atractiva TRAGERE MULTI
PLA LOTO de vineri, 23 septem
brie. Reamintim că la acest gen 
de tragere se extrag nu mai pu
țin de 72 de numere, in cadrul 
a 8 extrageri, ceea ce înseamnă 
că un participant își poate juca 
șansele la echivalentul a 4 tra
geri LOTO obișnuite, avînd posi
bilitatea de a obține și cîștigurl 
cumulate. La rîndul său. gama 
cîstigurilor este și ea pe măsura 
numelui și renumelui tragerii fi
nind seama că se atribuie auto
turisme, excursii peste hotare și 
importante sume de bani. Bile
tele de 25 de lei participă la 
toate extragerile și au acces la 
toate categoriile da cîștiguri.

cîștigurile concursului 
PRONOSPORT DIN 18 SEP

TEMBRIE

Categoria 1 (13 rezultate) :
1 variantă 100% a 50.000 lei și 
9 variante 25% a 12.500 lei ; 
categoria 2 (12 rezultate): 12 
variante 100% a 3.790 lei și 287 
variante 25% a 947 lei ; cate; 
goria 3 (11 rezultate) : 86 va
riante 100% a 607 lei și 3.142 
variante 25% a 152 lei Report 

■ la categoria 1 : 49.099 lei.
Ciștigul de 50.000 lei de la ca
tegoria 1 a revenit participan
tului Ivașeu Simion din lo
calitatea Pucioasa, jud. Dîm
bovița.
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GIMNASTICA
Pe baza rezultatului înregis

trat la „impuse", echipa noas
tră masculină de gimnastică a 
evoluat marți la „libere", în a 
doua grupă valorică, cu mare 
dorință de a-și îmbunătăți po
ziția în clasament. Este adevă
rat, sportivii noștri au făcut un 
concurs bun. și-au apărat cu 
ardoare șansele Intr-o dispută 
de mare spectaculozitate, Ma
rius Gherman a fost apreciat 
în două rînduri cu 9,90 (la sol 
și bară fixă), dar n-an putut 
să treacă de nici una dintre 
echipele situate in prima grupă 
valorică de „șase". Astfel că, la
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BREV/AR OLIMPIC

SURPRIZELE AVERTIZEAZĂ

fel ca la Campionatele Mondiale 
de anul trecut de la Rotterdam, 
echipa României se situează pe 
poziția a șaptea în lume, dar 
cu un punctaj (581,750) superior 
cu 8 p celui de anul trecut. 
Multiplul campion al țării noas
tre, Marius Gherman, deține 
un loc care îi permite să abor
deze cu încredere disputa la 
individual compus. Gimnașth 
sovietici s-au impus, după cum 
era de așteptat, în l’ipt3 pentru 
Intiietate pe echipe, fiind ur
mați de reprezentativele R. D. 
Germane și Japoniei.

LUPT®

• Președintele C.I.O. Juan An
tonio Samaranch, a făcut cu
noscut că vor fi perfectate a- 
corduri Intre forul olimpic șl 
UNESCO. în vederea protejării 
J.O. și a mișcării olimpice. Este 
vorba de întărirea spiritului o- 
Bmpic In lume, de intensifica
rea luptei împotriva dopingului 
și de ajutorarea sportivilor din 
țările în curs de dezvoltare. 
Apropo de chestiunea dopingu
lui : Comisia medicală a C.T.O. 
a adoptat măsura de excludere 
di* viața sportivă pentru cel oara 
prepară medicamente stimulatoa
re destinate sportivilor sau se o- 
eupă eu traficul acestora.

La „S/ingmu Gymnasium" au 
continuat întrecerile turneului 
olimpic de lupte greca-romane, 
la unele categorii desemnln- 
du-se chiar ți campionii olim
pici. Marți a intrat b> concurs 
sl celălalt reprezentant al țării 
noastre la acest stil. Petro CI- 
rare (68 kg). El a Început bine 
competiția, tn primul tur tn- 
vingîndu-1 la puncte pe cam
pionul Austriei, Markus Fitt- 
ryer. în partida următoare, cam
pionul român a obținut un nou 
succes, de data aceasta tn fața 
canadianului Yeats Douglas, pe 
care l-a condus Ia puncte cu 
3—0, iar apoi, dominîndu-1 cu 
autoritate, i-a obligat pe arbl-

tri să-1 descalifice pe canadian 
pentru luptă pasivă. Tot prin 
descalificare a pierdut ți V*- 
sile Andrei (100 kg) partida din 
turul 5, cu polonezul Andrzej 
Wroaski.

• LA BOX, Daniei 
trescu, Învingător ta 
meci, 11 va tntîlnl tn 
următoare pe japonezul 
nuda.

unor întinderi
deranjament*

• Mare surpriză in turneul de 
box : tnfrlngirea prin k.o. a 
eampdoaului mondial al catego
riei pană, americanul 
Banks. învingltorul.
Regiito Tuur, a fost 
Uit de uimit de acest 
deznodămtnt că, pur 
a rămas tn poziție de gardă mai 
multe secunde după ce s-a pro
nunțat .Out*-ol adversarului său!

k.o.

Kekde 
olandezul 
el însuși 
neașteptat 
și simplu.

r
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CANOTAJ
Pe pista nautică 

tinuat întrecerile 
Ia canotaj. Un 
românesc, cel feminin de 8+1, 
a evoluat excelent, cîștigînd 
seria în care a concurat șl ca- 
lificîndu-se direct în finală. 
Sportivele noastre au fost cro
nometrate cu timpul de 6:15,65, 
devansîndu-le pe cele din 
Germană (6:16,29) și R. F. Ger
mania (6:38,31). La schif 
piu, Marioara Popescu a sosit 
a doua și va concura în semi
finale. Echipajul feminin de 4 
vîsle. situat pe locul secund în 
prima serie, va evolua în reca
lificări.

în concursul masculin, echi
pajul nostru de 2+.1 a ocupat 
locul 3 în seria a llî-a, urmînd 
să se prezinte și el la startul 
semifinalelor.

Han au con- 
preliminare 

nou echipaj

R. D.

sim-

De fapt, cu cît surprizele sint mai mari, 
titiile sportive internaționale, îndeosebi 
sint mai gustate de public. Si acestea 

în anul 1952, trăgătorul Iosif Sîrbu a 
ma medalie olimpică de aur printr-o 
in anul 1988, Sorin Babii l-a imitat, deschizînd seria trofee
lor cucerite de sportivii noștri după ce i-a întrecut, prin
tre atitia alți performeri de înaltă valoare, pe campionul 
mondial la pistol liber, Igor Basinski, și pe recordmanul 
lumii, Aleksandr Melentiev, Dar cea mai mare surpriză a 
primelor patru zile din programul Olimpiadei ’88 a fost in- 
frîngerea in cursa de 200 m liber a înotătorului american 
Matt Biondi, care, de cînd s-a instalat in Satul Olimpic, a 
umplut coloanele gazetelor și ecranele TV cu promisiunea 
că va bate recordul compatriotului său Mark Spitz, ciști- 
gător a șapte medalii de aur la J.O. din 1972. Mal puțin 
lăudăros s-a arătat recordmanul mondial Michael Gross, 
mare favorit alături de Biondi. Dar ambii au fost intre- 
cuți de un cvasinecunoscut, australianul Duncan Armstrong, 
creditat pini acum doar cu a 47-a (!) performantă mondia
lă. Armstrong a stabilit si un nou record al lumii, ceea 
ce l-a determinat pe antrenorul său să se arunce, de bucu
rie, îmbrăcat, in bazinul cu apă. $i fotbaliștii italieni, 
care se declarau candidați la medaliile de aur, au fost în
vinși de cei din Zambia cu 4—0...

De altfel, multi sportivi mari fac aici gălăgie in jurul 
numelui lor, cu speranța intimidării adversarului, atitudine 
pe care au preluat-o chiar si unele gimnaste. Din fericire 
pentru noi, sportivele si sportivii noștri sint departe de a- 
semenea atitudini. Chiar si atunci cînd ar avea motive să 
o facă, cum e cazul in prezent, clnd Daniela Silivas a fost 
creditată cu două note de 1(1 si a luat o primă opțiune îw 
fata adversarelor. Atmosfera din lotul feminin de gimnasti
ci este caracterizată, pe lingă încredere, de aceeași serio
zitate hi pregătiri, da mobilizarea tuturor forțelor pentru 
a cincea zi a Jocurilor. cea a exereitiilor liber alese in 
concursul pe echipe. La gimnastică, spre deosebire de alte 
sporturi, nu poate apare nici un „Armstrong" !

. cu atit comve- 
Jocurile Olimpice, 

nu lipsesc de fel. 
adus României pri- 
surpriză, iar acum.

Aurel C. NEAGU

i

FlȘflER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER
TIR. Masculin, pușcă aer com

primat : I. Goran Maksimovici 
(Iugoslavia) 693.6 p — campion 
olimpic, 2. Nieolaos Berthelot 
(Franța) 694,2 p, 3. Johann Bie- 
derer (R.F.G.) 694.» p. 4. Robert 
Foth (S.U.A.) 692.3 p. J. Harald 
Stenvaag (Norvegia) 692.» p, 8. 
Attila Zahonyi (Ungaria) 691.4 p ; 
trap : 1 Dmitri Manakov
(U.R.S.S.) 222 (197-23 —8) — cam
pion olimpic, 2. Mlloslav Bedna- 
rik (Cehoslovacia) 222 (197/23—7).
3. Frans Peeters (Belgia) 219 (196/ 
24—16), 4. Francisco Boza (Peru 
219(195/24—15), 3. Been van Lim- 
beek (Olanda) 219 (195/24—7), 8.
Kazumi Watanabe (Japonia) 218 
(195/21).

sărituri in 
trambulină : 1. 
(S.U.A.) 730,89 p 
pic, 2. Liangde 
neză) 704,88 p, 
(R.P. Chineză) 665,28 p. 
Killat (R.F.G.) 661,47 p, 5. Mark 
Bradshaw (S.U.A.) 642,88 p, 
Jorge Mondragon (Mexic) 
598,77 p.

LUPTE GRECO-ROMANE. Cate
goria 48 kg : 1. Vicenzo Maenza 
(Italia) — campion olimpic, 2. 
Andrzej Glab (Polonia), 3. Bra-

APA. Masculin, 
Greg Louganis 
— campion olim- 
Tan (R. P. Chi-
3. Dellang LI 

------  4. Albin

8.

ut Zeaav (Bulgaria). 4. Magu- 
jatdin AUakverdgiev (UJt-S.S.),
3. Khaled Alfaraj (Siria), i. Mar
kus Scherer (RJP.G.) ; Categoria 
63 kg : 1. Kamander Madjatov 
(UJI.S.S.) — campion olimpic, 3. 
Jivko Vangheîov (Bulgaria), 3. 
An Dae Hyun (Coreea de Sud).
4. Jend Bodi (Ungaria) 3. Peter 
Behl (R.F.G.), t. Isac Anderson 
(S.U.A.) ; Categoria 90 kg : 1. 
Atanas Komcev (Bulgaria) — 
campion olimpic, 2. Harri Kos- 
kela (Finlanda), 3. Vladimir Po
pov (U.R.S.S.) ,4. Christer Gull- 
den (Suedia), 3. Andreas Stein
bach (R.F.G.), 6. Franz Pltsch- 
mann (Austria).

CICLISM. 1900 m cu start de 
pe loc : 1. Aleksandr Kiricenko 
(U.R.S.S.) 1:04,499 — campion o- 
limpic, 2. ”■ ' *
(Australia) 
Lechner (R.F.G.) 1:05J14, 
nneth 
1:03,168, 
(Spania) 1:05,281, 6. Mâlc 
chow (R.D. " "1 *:_____

GIMNASTICA. Masculin, echi
pe : 1. U.R.S.S. 593,350 p — cam
pioană olimpică, 3. R.D. Germa
nă 588,450 p, 3. Japonia 585,600 
p, 4. R. P. Chineză 583,250 p, 3.

Martin Vinnicombe 
1:04,784, 3. Robert -  ... . Ke, 

Ropke (Danemarca)
5. Bernardo Gonzales

Mal-
Germană) 1:05,393. 

Masculin, 
U.R.S.S. 593,350 p -

4.

Bulgaria 585,100 p, 8. Ungaria 
583,300 p, 7. România 581,750 p, 
8. Italia 579,000 p, 9. Canada 578,800 
p, 10. Franța 577,450 p.

HALTERE. Categoria 60 kg : 1. 
Nairn Suleymanoglu (Turcia) 
343,3 kg record mondial (152,3 
r.m.+l90 ran.) — campion olim
pic, 2. ștefan Topsror (Bulgaria) 
313,5 kg, J. Ye Huanmlag (R. p. 
Chineză) 287 kg, 4. Mln Joouki 
(Coreea de Sud) 280 kg, 3. Iosou- 
ke Muraki (Japonia) 276,5 kg, 8. 
Yannls Slderopoulos (Grecia) 265 
kg. (Atilla Czanka a ratat cele 
trei încercări la 130 kg, la stilul 
smuls).

FOTBAL. Grupa A: Suedia — 
R.P. Chineză 2—0; Grupa B: 
Irak — Guatemala 3—0; Grupa 
C: Coreea de Sud — S.U.A. o—o, 
U.R.S.S. — Argentina 2—1; Gru
pa D: Iugoslavia — Nigeria 3—1, 
Brazilia — Australia 3—0.

HOCHEI PE IARBA, 
grupa A: 
Australia 
kistan — . .
U.R.S.S. — Coreea de Sud 3—1, 
Marea Brltanie — Canada 3—0, 
R.F. Germania — India 1—1.

BASCHET. Feminin, grupa B: 
Iugoslavia — R.P. Chineză 50—

Masculin,
Olanda — Spania 1—1, 
— Argentina 4—0, Pa- 
Kenya 3—0; Grupa B:

S3; Masculin, grupa A: Coreea 
de Sud — Australia 91—53. Mas
culin, grupa B: Brazilia — R.P. 
Chineză ISO—103, Spania — Egipt 
113—7», S.U.A. — Canada 70—7».

VOLEI. Feminin, grupa A: 
U.R.S.S. — Japonia 2—3,; grupa 
B: S.U.A. — R.P. Chineză 0—3. 
Masculin, grupa A: Coreea de 
Sud — Brazilia 3—2; grupa B: 
Argentina — Japonia 3—1.

TENIS. Masculin, ct'eva rezul
tate din primul tur al probe! de 
simplu: Ștefan Edberg (Suedia) 
— Horst Skoff (Austria) 7—8, 
6—2. 6—3. Mlloslav Mecir (Ce
hoslovacia) — Eric Jeien (R.F.G.) 
3—7, 6—1, 6—2, 7—6, Guy Forget 
(Franța) — Omar Camporese 
(Italia) 6—2, 0—0. 6—3. Michie! 
Schapers (Olanda) — Andrei Ces- 
nokov (U.R.S.S.) 6—3, 5—7, 0—0, 
6—2.

1NOT. In întrecerile feminine, 
la 200 m bras (serii) Silke Hor
ner (R. D. Germană) a înregistrat 
un nou record olimpic cu 2:27.63 
• La 200 m liber. în finala B, 
vor evolua și Luminița Dobrescu 
și Stela Pura, înregistrate in se
rii cu 2:01,93 și respectiv 2:02,26.

HANDBAL. Masculin, grupa A: 
U.R.S.S. — Iugoslavia 24—18, 
Suedia — Algeria 2!—18, ; Grupa 
B : R.D. Germană — Japonia 
23—18.

Recentul Congres al F. I. H. G. a definitivat

PROGRAMUL MARILOR COMPETIȚII DE HOCHEI»
Recent, au avut loc în 

Spania lucrările Congresului 
Federației Internationale de 
Hochei pe Gheață. Am invi
tat pe sceretarul responsabil 
al federației noastre, prof. 
Constantin Nicolae, care a 
participat la Congres, să pre
zinte hotăririle luate cu acest 
prilej de forul internațional.

— Timp de o săptămină. la 
Palma de Mallorca au fost 
dezbătute probleme impor
tante. Atrag atenția cele 
privind organizarea viitoa
relor competiții din calen
darul F.I.H.G. Astfel, au fost 
definitivate datele de dis
putare și componența grupelor 
campionatelor mondiale și 
europene. în ceea oe ne pri
vește. a«estea sint : ..euro
penele" de juniori, grupa A, 
la Kiev (U.RJS.S.). între 1 
și 11 aprilie 1989 reprezenta
tiva noastră fiind reparti
zată în seria B. împreună cu 
echipele U.R.S.S.. Elveției și 
Finlandei. celelalte echipe 
fiind componente ale gru
pei A. resDectiv Cehoslovacia. 
R. F. Germania si Suedia ; 
..mondialele" de tineret, gru
pa B la Chamonix (Franța), 
între 19 și 29 martie 1989. ti
nerii noștri a vi nd ca par
teneri de întrecere formațiile 
Elveției. Iugoslaviei. Olandei. 
Poloniei. Italiei sau Dane
marcei (după un meci de 
baraj) Japoniei si Franței : 
..mondialele" de «seniori gru
pa D la Anvers (Belgia). în
tre 16 și 22 martie 1989. cu 
partic’narea reprezentativelor 
din Belgia. Noua Zeelandă. 
Marea Briante Spania. Hong 
Kong și ...România.

— Nu mai jucăm in gru
pa C ?

— Componenta și, implicit, 
locurile de desfășurare ale 
grupelor C și D, alcătuite 
din formații europene și asia
tice. au suscitat cele mai 
lungi discuții. S-a votat, s-a 
rediscutat, s-a votat din 
nou. Cheltuielile excesive 
reclamate de deplasările lungi, 
cu efective de minimum 25 de 
concurenți — in 1989 gr. C se 
va juca la Sidney (Australia) 
— pun probleme și unora și 
altora. Unele echipe s-au re
tras de la viitoarele intreceri, 
altele au cerut reinscrierea... 
între numeroasele federații 
care au pus chestiunea găsi
rii unei soluții echitabile și 
pen'ru formațiile din Euro
pa și pentru cele din Asia a 
fost și federația noastră. 
Congresul a aprobat, după 
lungi dezbateri. cum ară
tam. ca anul viitor echipa 
noastră să joace in grupa D 
și a hotărit — pentru a nu ne 
defavoriza — ca. în loc de o 
echipă, de aici să promoveze 
două în grupa C. De aseme
nea, ediția din anul 1990 ur
mează să aibă doar grupa C. 
împărțită în două serii : una 
pentru Europa și una pe-> 
Asia, cîștigătorii celor două 
serii oromovînd în grupa B.

— Cum sc vor disputa ..mon
dialele" și „europenele" 7

— Cu excepția campionate
lor europene de juniori, 
grupele A B și — mai nou — 
C. care se vor disputa după 
sistemul grupelor. ..mondia
lele" si ..europenele" d.> se
niori si tineret sS ioacă sis
tem turneu.

— Unde și cum se va orga
niza ediția 1988—89 a Cupei 
Campionilor Europeni, in 
care va evolua Steaua ?

— Steaua va juca în grupa 
B, în Olanda, între 18 și 20 no
iembrie. alături de Kosice 
(Cehoslovacia). I. F. Valeren- 
gens (Norvegia), S.I.J. Nij
megen (Olanda), organiza
toare fiind campioana Olan
dei. Să adăugăm că pe a- 
genda Congresului F.I.H.G. a 
figurat și organizarea turneu
lui de hochei din cadrul Jocu
rilor Mondiale Universitare de 
iarnă, care în anul 1989, în 
martie, vor avea, loc la Sofia.

— S-a discutat, ca de obicei, 
și selecția arbitrilor pen
tru viitorul sezon ?

— Cej 7 arbitri internațio
nali din țara noastră, propuși 
de noi și anume Florin Gu
bernii. Iuliu Becze, Mihai 
Presneanu (centrali), Ghcor- 
ghe Micu. Mihai Dinu. Dumi
tru Trandafir și Emil Both 
(la linie) au. primit licența B 
(o noutate în materie, se acor
dă licențe A. B. C). urmînd ca 
forul internațional să stabi
lească delegările ne fiecare 
competiție. în viitor, acti
vitatea arbitrilor, ca și a 
iucătorilor și antrenorilor va 
face obiectul unei riguroa
se evidențe, pe noul computer 
cu care a fost înzestrată 
F.I.H.G. O altă măsură în 
premieră : arbitrii de’eeati 
să oficieze la marile competi
ții vor stisține noyme de con
trol în timpul acestora. în fața 
comisiilor federației interna
ționale.

Mircea COSTEA

bulgaria (eL 6). In meci 
derby, echipele Vitoșa șl Sredeț 
au terminat Ia egalitate : 2—2. 
Alte rezultate : Cerno More Var
na — Lokomotiv Gorna Orcaho- 
vlța 1—o, Etlr Timjvo — Spar
tak Varna 4—2, Beroe Stara Za- 
gora — Trakla Plovdiv 1—1, Lo
komotiv Plovdiv — Slavia Sofia
1— 0, Minior Pernio — Botev Vra- 
(a 4—1. Lokomotiv Sofia — Du- 
nav Ruse 1—0. In clasament, 
conduce Sredeț Sofia 10 p, ur
mată de Cerno More Varna 9 p 
și Etâr Tîrnovo 8 p. GRECIA 
(et. 2). Iraklis — Olymplakos
2— 2, Panathinaikos — Dlagoras 
Rhodos 3—0, Aris Salonic — Vo
los 1—1. Ethnikos — Doxa Dra
ma 1—o. A.E.K. — Kalamarla
3— 1. Larissa — Panionios 4—0. 
Apollon — P.A.O.K. 2—0, Leva- 
diakos — O.F.I. 2—1. Tn clasament 
conduc Ofympiakos. Levadiakos 
și Ethnikos cu cite 3 p.

BELGIA (et. 8). Charleroi — 
Waregem 3—0, Beerschot — Stan
dard Lifege 1—1, Genk — Lierse 
0—0, Courtral — Anvers 1—2, 
I.ifge — F. C. Malines 1—1, 
Lokeren — Anderlecnt 2—4, F.C. 
Bruges — St. 'Frond 4—0. Molem- 
beek — Cercle Bruges 2—1, Ra
cing Malines — Beveren 1—3. 
Conduc Anderiecht, F. C. Bru
ges șl Malines cu cite 14 p. 
U.R.S.S. (et. 23). Kairat — Spar

tak Moscova 1—3. Baku — 
Zenit 1—2, Dinamo Minsk — Ere
van 0—0, Torpedo Moscova — 
Odesa 2—0, Talghlrls — Dinamo 
Tbilisi 0—l, Dinamo Kiev — Do- 
nețk 0—0. In clasament conduce 
Dnepr cu 34 p (13 j). urmată da 
Dinamo Kiev 32 p (22 j). Spar
tak Moscova 31 p (23 j), Torpe
do Moscova 30 p (2! j), Jalghi- 
»is și Zenit cu cite '!5 p (ambele 
din 23 J). TURCIA (et. 5). Gala- 
tasaray — Adana 7—3, Anka- 
ragUcu — Mailtva 2—1, Demir — 
Fenerbahce 1—3, Besiktas — Sa- 
karla 4—1. Trabzon — Bolu 3—0, 
Altay — Sariyer 3—3, Samsun — 
Bursa 1—0, Eskișehir — Karsyia- 
ka .0—0, Maras — Konya 0—0. 
Conduce Galatasarav cu 13 p, 
urmată de Ankaragiicu 12 p șl 
Fenerbahce 11 p. AUSTRIA (et. 
12). Citeva rezultate: Vienna — 
Austria 3—3, Sturm Graz — St. 
Polten 2—3, Admira Wacker — 
Steyer 1—0. Conduce Austria cu 
18 p, urmată de Tirol și St. Fol- 
ten cu cite 17 p. SPANIA (et. 3). 
Sevilla — Atletico Madrid 4—1, 
Bilbao — Cadiz 1—0, I.ogrones — 
Malaga 1—0. Vigo — Espanol 
0—0, Murcia — Elclie 0—1. F.C. 
Barcelona — Valencia 1—1, Val
ladolid — Osasuna 1—0. Zarago
za — Gljon 1—1, Real Madrid — 
Real Sociedad ?—2, Oviedo — Be- 
tis 0—3. In fruntea clasamentu
lui: Bilbao șt Logrones cu cite 
6 p.

PE SCURT • PE SCURT 9 PE SCURT 9 PE SCURT
AUTOMOBILISM • Cursa 

internațională de 1 000 km. 
desfășurată pe circuitul de lâ 
Francorchamps (Belgia) a re
venit pilotului italian Mauro 
Baldi, care a concurat pe o 
mașină ..Mercedes". Pe locu
rile următoare s-au situat o- 
landezul Jan Lammers si fran
cezul Jean-Louis Schlesser.

BASCHET • Turneul femi
nin de la Gliwice (Polonia) a 
fost cîștigat de echipa Akade- 
mik Sofia, care a întrecut în 
meciul decisiv cu scorul de

81—58 (43—27) formația Slavia 
Bratislava.

MOTOCICLISM 3 Campio
natul Mondial de viteză la cla
sa 500 cmc s-a încheiat cu 
victoria sportivului american 
Eddie Lawson 252 puncte, ur
mat de australianul Wayne 
Gardner 229 puncte. In ul
timul concurs, desfășurat la 
Goiania (Brazilia), pe primul 
loc s-a situat Eddie Lawson 
(„Yamaha"), cu o medie orară 
de 156.834 km.
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