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Corespondenli telefonică 
de la trimisul nostru

Ziua a cincea a marii compe
tiții polisportive a fost, așa cum 
ne așteptam, dominată de 
disputa echipelor feminine de

Cu 9,900 la sol și sin tur 
niela păstrează șanse m 
pentru celelalte finale 
parate. Ea si-a adus, 
printr-o comportare apl 
în numeroase rinduri la 
deschisă, o contribuție su 

genera!

Pentru a nu știm cita oară 
ne-am convină de marea dis
ponibili-ate a publicului con- 
stănțean pentru foibal. După 
ce au dovedit o exemplară pa- 
s._ne pentru F. C Farul, au
toarea unui frumos dar către 
suporterii ei, promovarea in 
prima divizie, spectatorii din 
tribanele stadionului „1 Mai* 
aa manifestat aceeași dragoste 
și același interes și pentru pur

datele importantului joc de La 
Sofia au fost revăzute, 
încercat, cum s-a văzut 
prezentarea jucătorilor 
lizați, mai multe formule 
linii și, lucru foarte impor
tant, s-a reintilnit, marea 
majoritate a componenților lo
tului reprezentativ. Au fost 
ore de bună dispoziție și con
lucrare la antrenamente și, în 
final, in partida de verificare.

s-au 
din 
utl- 

de

rianieta Sfl'aat

țială !a bi lan iul

ăurefta Dobrp

Celestina Popa

Gabrietr Pvtorri'

Eugenia Golea Camelia Voinea

5 — cit de puțin a des- 
t-o de prinsul său 1# or
ie !). cit ma> cu seamă la 

, unde elementele acrobati- 
aie exercițiului au fost e- 
tate pe o melodie din te- 

folclorului roi
cunoscută — «Clo- 
ciri: a*. Prea exi
genta brigadă de 
arbitraj a acordat 
doar 9,9W...

Evoluțiile fetelor 
noastre în reuniu
nea de miercuri 
seară, de la Seul, 
notele primite de 
Daniela 
Gabriela 
șl Aurelia 
le mențin 
disputa pentru po
diumul olimpic ci
tit în concursul 
primelor 36, pen
tru individual 
compus, de vineri, 
cît și pentru fi
nalele pe aparate, 
de duminică. La 
individual compus, 
Silivaș se află 
in clasamentul 
provizoriu, cu 
19,787, la o infimă 
distanță de so
vietica Elena Șu- 
șunova — 39.837.
In continuare : 
Svetlana Bogins- 
kaia, Gabriela Po
torac, Natalia Laș- 
oenova, 
Dobre 
MEIS.

Pînă

^SC

Silivaș, 
Potorac 

Dobre
In

«i
Aurelia
Phoebe

relntfl-

Foto : Eduard ENEAza
1 de un fundaș albanez, va marca al treilea gol 
■stră selecționată

tătarii tricaulni național A- 
proape 20 300 de prieteni ai 
fotbalului au urmărit intilni
rea de verificare dintre na
ționala noastră și cea alba
neză. Așa cum s-a mai subli
niat, intilnirea 
constituit 
publică a 
niei pînă 
minări ile 
dial din 1990.
antrenorii Em. Jenei și C. 
Drăgușin au convocat 19 jucă
tori, un lot ceva mai mare ca 
de obicei. Pe de o parte spre 
a urmări 16 dintre el, fiind 
permise cinci schimbări In 
protocolul meciului, iar pe 
de alta spre a introduce în at
mosfera lotului, în cele două 
zile, pe cit mai mul ți dintre 
posibilii selecționați pentru 
intilnirea de la 19 octombrie. 
„Binevenită a fost această reu
nire a lotului, ne spunea, du
pă partidă, Hagi. Multe dintre

acestei 
eondl- 
Se vor 
de de- 
în ca-

de marți a 
ultima verificare 

selecționatei Româ- 
la startul In preli- 
Campionatului Mon- 

In acest scop, 
Em. Jenei

Sint sigur că efectele 
ultime repetiții, în 
țiile unui meci oficial, 
vedea in intilnirea 
but a echipei României

lificările Campionatului Mon
dial. un start pe care dorini 
eu totii să-l realizăm in cele 
mai bune eondițiuni".

Partenerii de întrecere ai 
„tricolorilor", fotbaliștii alba
nezi, au prezentat caracteris
ticile adversarilor de la 19 
octombrie : un joc în forță, de 
angajament și, in unele mo
mente, și dovada unei vir
tuozități tehnice, capitol Ia 
care au excelat Minga și Lek- 
bcllo. ~ 

mai mare 
avind la 
redus de

Deși dominați în oea 
oarte din timp, deșt 
activ un număr mai 
acțiuni la poarta lut

Eftimie IONESCU

(Continuare in pag i-3)

AZI, 0 NOUĂ ETAPĂ A CAMPIONATULUI

DIVIZIEI MASCULINE A DE HANDBAL

gmnastică din grupa de elită, 
din care au făcut parte, alături 
de selecționata țârii noastre, 
reprezentativele U.R.S.S.. R. D. 
Germane și S.U.A. Iar celor 
peste 15 000 de spectatori pre- 
zențl intr-o sa’ă devenită ne
încăpătoare 11 a-a oferit, in
tr-adevăr, un concurs de nivel 
foarte ridicat. în care decizia 
a stat tn cumpănă pînă la ul
timul schimb de 
fost vizibil faptul 
le. cele mai bune 
folosit în luptă 
registru tehnic, 1 
din dorința de a obține punc
taje cît mai ridicate, în execu
tarea unor elemente de extre
mă dificultate. Nu de puține ort 
această tactică a reușit, acor- 
dindu-se multe note maxime. 
Spre satisfacția noastră, Da
niela Silivaș n obținut alte 
două note de 10: din nou la 
paralele, unde șî-a depus o 
autorizată oandidatură pentru 
medalia de aur în finalele pe 
aparate, apoi la bîrnă, pe care 
a lucrat admirabil, în maniera 
ce i-a adus, in urmă cu trei 
ani primu] său titlu mondial.

aparate. A 
că gimnaste- 
ale lumii, au 
întregul lor 

riscînd chiar,

echipei noastre reprezentative, 
care a obținut in final 391,125 
puncte, cucerind 
argint — la fel 
din 1976 și 1980 
mari competiții 
la mare luptă, nun ai de selec
ționata sovietică, dar lăsînd în 
urmă la diferență categorică 
alte mari forțe ale gimnasticii 
feminine mondiale, cum 
R.D.G., S.U.A. Tulgaria 
R. P. Chineză. Iar impresia 
deosebită produsa de repre
zentantele noastre la exercițiile 
libere alese, pu»erea lor de 
luptă, ardoarea cu care și-au 
disputat șansele, au fost 
gestiv reliefate în timpul 
festivității de premiere. cînd 
sala întreagă. *n picioare, le-a 
aplaudat cu multă căldură. Așa 
cum s-a întîmplat șl In 
timpul execuțiilor lor, cînd nu 
numai 
Daniela 
Dobre 
mai frumoase aprecieri, dar șî 
o debutantă absolută la marile 
competiții, ea „mezina" Gabrie
la Potorac, care a entuziasmat 
publicul nu doar sărituri

medalia de 
ca la edițiile 

ale acestei 
—. devansată.

sini 
sau

In pagina a 4-a, rubricile „Breviar", 

relatări ale întrecerilor de gimnastică, lupte, canotaj, 

inot, din cadrul Jocurilor Olimpice.

ls
ntrea cu gimnaste
le noastre, aștep
tăm cu interes e- 
voluțiila sportivi

lor români în Întrecerile de joi, 
cînd ei vor ft angrenați In șapte 
discipline.

Cornel POPESCU

Din etapa a V-a a campio
natului Diviziei masculine A 
de handbal programată azi. 
reține atenția partida de la 
Buzău, unde Dinamo București 
întîlnește pe deținătoarea tro
feului ultimei ediții a «Cupei 
I.H.F.". formația băimărea- 
nă H. C. Minaur. Va fi. fără 
Îndoială, un meci plăcut de 
urmărit sL presupunem, echi
librat. Programul etapei și 
arbitrii. BUZĂU : Dinamo
București — Minaur (VL Co
jocari — I Mihăilescu din 
Craiova) : BRAȘOV : Trac

torul — Universitatea Craiova 
(AL Vîrtopeanu — Șt. Georges
cu din București) ; TG. MU
REȘ : A.S.A. Electromureș — 
Universitatea Cluj-Napoca (Tr. 
Apostol — St. Stlcea din Bra
șov) : TIMIȘOARA : Politeh
nica — Dacia Pitești (P. Sir- 
bu — E. Flueraș din Arad) ; 
SÎNNICOLAU MARE : Co
merțul 
Purică 
iești) ; 
Steaua 
Iași și 
zău).

MARE :
— Dinamo Brașov (D.
— V. Erhan din
BACĂU : Știința 
(D. Gherghișan 

Gh. Mihalașcu din

Plo-

din 
Bu-

Adnotări după Campionatele Naționale ale juniorilor I

DINCOLO DE CIFRELE DE MOMENT, 
PERSPECTIVA REALĂ A TINERILOR ATLETI a

campioanele mondiale
Silivaș sau Aurelia 

s-au bucurat de cele

su

Denisa Zăvelcă a intrat din nou (ca și anuf trecut) in posesia 
tricoului de campioană la 800 m Foto : Nicolae PROFIR

Programate 
sezon care a 
virf Campionatele 
le la sfirșitul lui iulie, 
pionatele Naționale 
niorilor I (a doua iumătate a 
lui ! ’
start 
calaj, 
prin 
concurs doar a unui medaliat 
(hurdlerul Mugur Mateescu) 
din cei trei care au urcat pe 
podiumul de premiere la 
Sudbury (săritoarea în înăl
țime Alina Astafei se află în 
delegația României la Jocu
rile Olimpice, iar semifondista 
Cătălina Gheorghiu n-a fost

la sfirșitul unui 
avut ca punct de 

Mondia- 
, Carn
ale iu-

septembrie) 
handicapul 

, concretizat 
prezența pe

au avut din 
acestui de- 
nu numai 
listele de

°aul SIAVESCU

(Continuare in pag. i-3)



JUNIORUL VICTOR ARGHIR,

LIDER AUTORITAR LA DIRT-TRACK
A lost rcproQramata etapa I din Întrecerea seniorilor LA ARAD, O NOUA EDIȚIE A „CUPEI ROMÂNIEI"

SPORTIVII BUCURESTENI AU
ÎNTRECERILE DE YACHT

Campionatul Republican in
dividual de dirt-track, rezer
vat juniorilor, a reunit în acest 
an un număr sporit de concu- 
rtnți, ceea ce a facilitat înce
perea competiției (fapt inedit) 
-în formula clasică de 16 aler
gători, în 20 de manșe.

Tinerii piloți și-au disputat 
întiietatea cu ardoarea speci
fică virstei. întrecerile lor a- 
jungind la cea de-a 10-a etapă, 
desfășurată recent pe pista sta
dionului I.P.A. din Sibiu. 
Cursele l-au triat pe motoci- 
cliști după aptitudinile Și_ con
știinciozitatea manifestată în 
procesul de instruire. In toate 
testele, petrolistul Victor Ar. 
ghir, elev al Inimosului antre
nor Nicu Niță, s-a impus ca 
un autentic talent, detașîndu- 
se de la o etapă la alta de 
principalii lui adversari. în 
prezent, el este un lider auto
ritar înaintea ultimelor două 
runde, avind un avans de 29 
de puncte in clasamentul ge. 
neral.

Așa 
natul 
bune 
tat.
s-a...-----.------ ----- —-------- -
secțiilor Voința Sibiu, Metalul 
București. C.S. Brăila și I.P.A. 
Sibiu ,,dispărînd“ din arena 
competițională, chiar dacă unii 
erau angajați in lupta pentru 
un loc pe podium, cum este ca. 
zul brăileanului Marian Găină, 
absent la ultimele două etape 1 
Să sperăm că tinerii piloți ali- 
niați la startul campionatului 
nu s-au pierdut definitiv pe 
drum.

p, 2. D. Morariu (C.S. Brăila) 
13 p, 3. P. Giurgiu (I.P.A. Si
biu) 12 p ; general : 1. V. Ar- 
ghir 129 p, 2. O. Simion (I.P.A. 
Sibiu) 100 p, 3. P. Giurgiu 93 p, 
4. V. Mayer (Metalul Buc.) 86 
p, 5. M. Găină (C.S. Brăila) 77 
p, 6. S. Ciorogaru (Voința Si
biu) 68 p.

• Prima etapă a campiona
tului de seniori pe echipe, a- 
mînată din cauza ploii, a fost 
reprogramată la 29 septembrie, 
pe stadionul Metalul din Capi
tală. In deschidere (de la ora 
14) va avea loc etapa a 11-a a 
campionatului de juniori.

Sala sporturilor din Arad găz
duiește, începînd de astăzi, o 
nouă ediție a „Cupei României* 
la tenis de masă. Conform pro
gramului, joi și vineri se vor 
afla în competiție băieții, urmînd 
ca sîmbătă și duminică să intre 
în concurs echipele feminine.

La ediția precedentă, trofeul a 
revenit formațiilor Universitatea

FRUMOASE SUCCESE LA CONCURSUL DIN

A.S.A. Craiova (masculin) — ne
învinsă din 1981 — șl Juventus 
București (feminin) — victorii 
neîntrerupte din 1983 —, dar la 
primul loc 
alte echipe. . 
flindu-se C.S.M.
C.S.Ș. Știința 
Hidrotehnica 
Constructorul 
rcș. Metalul

mai candidează șl 
printre acestea a- 

Cluj-Napoca, 
IJPIPS Constanța, 
C.S.C.S-M. Buzău, 
înfrățirea Tg. Mu- 
C.S.Ș. Hm. Vilcca.

CEHOSLOVACIA

In rada portului Tomis, pe par
cursul unei întregi săptămînl 
s-au disputat Campionatele Na
ționale de yachting rezervate se
niorilor și juniorilor. In general 
întrecerile au fost dominate de 
sportivii bucureștenl, care s-au 
prezentat bine pregătiți, imp_.u- 
nîndu-se la majoritatea catego
riilor. Rezultatele :

Seniori : Clasa F.D. : 1, M. Carp 
Butucaru (CSU-Aeronauti- 

0 p, 2. M. Mu- 
(Proiect 

Juru-
Con-

Troian IOANIȚESCU

In orașul cehoslovac Preșov a 
avut loc un important turneu 
Internațional de tenis de masă 
la care au luat parte șl clțiva 
dintre cei mai buni sportivi ro
mâni. Jucătoarele noastre Otilia 
Bădescu, Maria Alboiu șl Kinga 

" Lohr au avut o foarte bună com
portare, sltuîndu-se pe primul 
loc la echipe (3—2 în finală cu

simplu prin Otilia 
in finală cu Ivana 

i dublu prin Otilia

Cehoslovacia). 
Bădescu (3—0 !
Masarikova) și ___ _ ...
Bădescu. Maria Alboiu (2—1 tn 
finală cu Chvatalova, Debesova). 
La rîndul lor, băieții — Vaslle 
Florea, Călin Creangă, Daniel 
Cioca — au ocupat locul 3 la 
echipe, la simplu (C. Creangă) 
și dublu (C. Creangă, V. Florea).

— M. 
ca București) 0 p, 2. 
gescu — M. Lungescu 
București) 23,1 p. * 
biță — N. Giuglea (ASIM 
stanța) 27.6 p.

Clasa 470 : 1. V. Făgărășanu — 
AL Soci (CSU Aeronautica) 0 p.

3. M.

2. D. Blaga — 
(Aeronautica) 36, 
tan — D. Pestriți 
rești) 38,7 p.

Clasa Finn t 1. 
lectrica Constan: 
Luchian 
p, 3. T.

Juniori 
dorescu 
Bușchilă 
p, 3. R. Pislaru

Clasa 470 : 1. 
Moga (CSU Aer 
2. D. Doară — 
lect București) 1: 
— C. Florea (C 
23.4 p.

(CSU . 
Iancu ( 
: clasa 
(Electrii
(CSU ‘

Cornel

FINALA PE TARA A CAMPIONATUL

REZULTATE DIN DIVIZIILE B
HANDBAL

cum menționam, campio- 
a demarat sub cele mai 

auspicii, dar, trep- 
numărul participanților 

subțiat, reprezentanți ai

Clasamente : etapa a 10-a —
1. V. Arghir (Petrolul Ianca) 14

CAMPIONATUL
NATIONAL DE ȘAH

PREDEAL, 21 (Agerpres). tn 
runda a 15-a a Campionatului 
Republican masculin de țah, 
de la Predeal, au fost consem
nate următoarele rezultate : 
Pavlov — Armaș 0—1 ; Grun- 
berg — Ștefanov 1—0 ; Negu- 
lescu — Ionescu remiză ; Ma
rin — Biriescu remiză ; Du- 
mitrache — Foișor 1—0; Nico- 
laide — Takacs 0—1 ; Ghindă 
— Standu remiză. în clasa
ment conduce Mihail Marin cu 
9,5 puncte, urmat de C. Iones
cu, Negulescu și Takacs cu 
cîte 8,5 puncte.

etapa a lll-a
MASCULIN, seria I ; LM P. SL 

Gheorghe — Calculatorul HRUC 
17—16 ; Steaua H — A.S.A. Bu 
zău 25—23 : Celuloza Brii a — 
Arctic Găeștl 28—36 : Mollosin
Vaslui — Teleajen Ploiești 29—H ; 
Relonul Sâvlnești — I.M.U. Ba
cău 24—23 ; Fortus Mecon Iași 
— Hidrotehnica Constanța 25—26 ; 
sena a H-a : Minaur II B. Ma
re — Strungul Arad 12-15 ; Con
structorul Arad — Metalul Bis
trița 19—18 ; C.S.M. Reșița Teh- 
noutilaj Odorhei 24—25 ; Metalul 
Hunedoara — Unlo S. Mare 37—211 
Mecanica Oradea — Metalul Lu
goj 26—22 ; Ind. Carpațl Mirșa — 
Autoturism Timișoara 25—20

FEMININ, seria I : Sportul Mun
citoresc Caracal — Filatura Foc
șani 27— 22 ; I. T. București — 
Relonul Săvlneștl 27—25 ; Metalul 
Ol. Plopenl — otelul Galați 20—20; 
Cetatea Tg. Neamț — Precizia 
Vaslui 15—9 ; Carpatex C.S.U. 
Brașov — Textila Buhușl 17—U ; 
Olimpia Slobozia — C.S.M. Sf. 
Gheorghe 13—12 ; seria a II-a : 
Electromotor Timișoara — Ind. 
Linii Timișoara 22—24 ; 
Timișoara - C.S.M. Sibiu 22-27 : 
C.F.R. Craiova — Ind. Ușoară 
Oradea 23—19 ; Voința Rm. Vil- 
cea — „U" Farmec Cluj-Napoca 
26—25 : Voința Odorhei — Tex
tila Sebeș 31—21 : C.S.M. Bistri
ța — Constructorul B. Mare 23—22. 
(Relatări de la corespondenții : 
I. Zaharia, M. Florea. G. Rizu, 
Al. Nour, Ilie Ioncscu. I. Ghișa, 
P. Fuchs, M. Verzescu. N. Stre- 
Jan, V. Schiopu, C. Gruia, 1. 
Bartha, I. Toma, St. Marton, I. 
Matei. V. Frincu. V. Pelenghian. 
loan Ionescu).

RUGBY - etapa I
Rulmentul Alexandria — Gri- 

vlța Roșie II 21—24 ; Aeronautica

Buc. — ș. N. Oltenița 3—12 ; Du 
târea Giurgiu — Tablierul Pitești 
49—12 ; Chimia Tr. Măgurele — 
IO.B. Balș 10—20 ; Știința Buc. — 
Electroputere Craiova 13—10 (se
ria I) ; I T.C. Constanța — Glo
ria Buc. 7—24 ; I.M.U. Medgidia 
— Chimia Năvodari 35—10 ; Con
structorul Feroviar Buc. — Calla- 
tis Mangalia 62—0 (!) ; Pescărușul 
Tulcea — I.O.R. Buc. 4—6 (se
ria a H-a) ; C.S.U. A.S.A. Plo
iești — Automobilul Galați 16—0 
(seria a IlI-a) ; Petrolul Arad — 
Foresta Baia Mare 41—3 : Trans
portul Tg. Mureș — Unirea Să- 
cele 7—0 ; Utilajul Petroșani — 
Rapid M. Ciuc 6—0 ; Minerul Lu- 
penl — Foresta Sibiu 20—9 ; Tras- 
loe Alba Iulia — Carpați Mirșa 
4—0. (seria a IV-a).

• Reamintim că hml. 26 sep
tembrie (ora 9) va avea loc la 
Centrul de cercetări „23 August" 
din Capitală, consfătuirea anuală 
cu antrenorii tuturor divizionare
lor B de rugby.

A.E.M.

VOLEI - etapa I
FEMININ, seria Ii I. 

rești — Calculatorul
2— 3, Voința București 
tehnica Focșani 3—0, 
Constanta — Chimpex
3— 2, C. P. București 
Fălticeni 3—0, ACMRIC 
Neamț — Metal 33 București 9—3, 
știința Bacău — Braicont Brăila 
3—1 ; seria a II-a : C.S.M. Comer
țul Lugoj — A.S.S.U. Craiova 
3—0, Viitorul IGCL Petroșani — 
Metalotehnlca Tg. Mureș 2—3, E- 
lectronica București — „U“ Elec
tronica Cluj-Napoca 3—1, GIGCL 
Brașov — Politehnica Timișoara 
3—2, Confecția București — C.S.M. 
Libertatea Sibiu 0—3, Toplitana 
Toplița — Armătuura Zalău 2—3.

MASCULIN, seria I : IUGC Ști
ința Constanța — C.S.M. Delta 
Tulcea 1—3, Nicotină Politehnica 
Iași — Rapid București 1—3, Pra-

T. Bucu- 
Bucjrești

— Hidro- 
Comerțul

Constanța
— Fintex 

Piatra

r 
i 
i 
i 
i 
i 
i

AUTOMOBILISM. DIN CAUZA unul 
Incident tehnic, Dinu Silviu a lucrat ere 
în șir la mașina sa, în cniar preziua cir
cuitului de viteză de la Oradea. In cele 
din urmă, a fost nevoit să schimbe intreg 
setul motor, reparație care, firește, antre
na șl obligativitatea măcar a unul mini
mum de rodaj. Ceea ce Dinu Silviu a și 
făcut, parcurgînd la volan aproximativ 300 
de kilometri în noaptea dinaintea startului. 
Iar a doua zi a alergat și... a cîștigat! 
Frumoasă probă de voință, de pasiune. • 
UN PILOT, Indiscutabil, talentat șl despre 
care credem că va face o reușită carieră 
sportivă ----  —----- -- ~~ ----
acest an 
pion — 
cazurile 
nament, 
bineînțeles, ___ ___
abandonul sau neputința prezentării la 
start. Să fie vorba de o ușoară superficia
litate intervenită după rapida sa ascensi
une? Noi așa înclinăm să presupunem; cu 
mențiunea că am prefera să ne înșelăm, 
și să-l vedem pe Mazilu dezmințind ipo
teza chiar la concursul de -ăptămîna vi
itoare, de la Satu Mare. « L-AM VĂZUT 
pe Nicu Grigoraș, campionul absolut al 
automobilismului nostru, meșterind meti
culos, de unul singur, la... remorca mașinii 
de concurs, și cînd te gînfleștl că alți ri- 
loți se plimbă prin oraș în vreme ce echi
pa lor tehnică le prepară chiar mașina de 
concurs!! Să ne mai întrebăm, atunci, de 
ce Grigoraș domină de ani șj ani întrece
rile naționale de viteză? (S.A.).

CAlArie. „FINALA campionatelor de 
juniori a însemnat un mare... pas pentru 
noi — ne spunea Gheorglie Smîntînă, 
directorul I.A.S. Roman, de care aparține 
asociația Drago? Vodă — atit în ceea ce 
privește organizarea, cît șl pe plan pro
pagandistic. publicul din Roman devedin- 
du-se extrem de interesat de echltație". 
Perfect adevărat, dovadă și cupa oferită 
asociației „Dragoș Vodă" pentru reușita 
organizării. De fapt, felicitări tuturor ro- 
mașcanilor! • O CUPA a fost acordată 
și celei mal mici concurente. Alexandrina 
Olaru (Dragoș Vodă), dar și călăreților de 
Ia Izvorul M. Ciuc pentru -el mai frumos 
stil de a încăleca, trofeu de care n-au 
fost denarte nici sportivii de la C.S.M. Me
talul Rădăuți * MULȚI părinți în tribună, 
pentru a-șj încuraja copii. Printre ei, șl 
ing. Valerian Boțoc, președln’ele asociației 
gazdă, care „tremura" si oentru fiul său, 
Ciprlan, dar șl pentru ceilalți component! 
ai lotului acestei asociații, e O PREZEN
TA nelipsită în tribune: actorul băcăuan 
Florin Blănărescu, unul din foarte bunii 
călăreți ai deceniilor trecute, venit în do
cumentare „pentru că si ta Bacău dorim 
să înființăm un centru de echitațle". De 
altfel, primele demonstrații au șj avut loc. 
Fr m-asă InlHatîvă. (Em. F.l.

este Ovidiu Mazilu. Numai că in 
după ce tn 1387 devenise cam- 
dreptul Iul s-au cam înmulțit 
lovire a mașinii, fie la antre- 
în competiție. Toate acestea, 

cu consecințele de rigoare 
neputința prezentării

în 
de 
fie

HANDBAL. RAR AM VĂZUT un arbi
traj mai părtinitor ca acela prestat de bri
gada N. Iancu (Buzău) șl Gh. Șandor (O- 
radea), la meciul feminin Rapid — Chimis
tul. „Capul răutăților" a fost N. Iancu, 
care a persistat în... greșeală șl la una din 
cele mal evidente decizii inverse, în pofida 
intervenției colegului. Dar și acesta din 
urmă s-a lăsat antrenat în „stilul" pri
mului, chiar dacă nu așa, cu seninătate, 
cum o făcea Iancu. O greșeală de corec
tură a inversat in cronica meciului ordi
nea culpabilității. Facem, deci, acum pre
cizarea, cu mențiunea că în asemenea ca
zuri nuanțele contează mai puțin decît... 
rezultatul. • IN POFIDA ARBITRAJULUI 
DEFAVORABIL, Rapid putea cîștlga, dar 
A RATAT prea mult în prima repriză. 
(M.C.) e TEXTILA I.A.S. ZALĂU este e- 
chipa cu media de vîrstâ cea mai scăzută
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(20 de ani șl 2 luni) din campionatul Divi
ziei feminine A. Dar nu și cu nivelul de 
joc cel mal... redus, dovadă și victoria — 
am numl-o de răsunet — obținută dumini
că in compania campioanei, Mureșul. • 
O SALA ARHIPLINA a încurajat frenetic, 
dar în modul cel mai sportiv, pe handba
listele de la Textila șl, deopotrivă, pe cele 
de la Mureșul, atunci cînd ele ofereau faze 
frumoase de handbal. Nu s-a auzit nici 
un cuvlnt de apostrofare la adresa arbi
trilor (este drept că aceștia, 3. Mateescu 
șl V. Dăncescu, nici nu au oferit astfel de 
prilejuri, prestația lor fiind de bună ca
litate). • ÎN CE LE PRIVEȘTE pe cam
pioane, este îmbucurător faptul că, în 
poartă, Angela Bloj a dovedit siguranță 
(a blocat 5—6 aruncări periculoase și a 
apărat o aruncare de la 7 m). (I.Gv.) • 
LA MECIUL Politehnica Timișoara — 
Steaua, handbaliștlj celor două echipe s-au 
întrecut în mod dîrz, dar, spre cinstea lor. 
șl în mod sportiv. A surprins, tn schimb, 
neplăcut lrasclbllltatea antrenorului C. Ju
de, care a avut cuvinte jignitoare la adre
sa conducătorilor și antrenorilor oaspeți, 
a antrenorului echipei naționale, precum 
șl a arbitrilor, care l-au penalizat, de alt
fel, cu cartonaș roșu. O atitudine care a 
lăsat o Impresie neplăcută. (P.lv.).

MOTO. ÎN CAMPIONATELE indivi
duale de viteză, recent încneiate, alergăto
rii Dan Cojanu (Torpedo Zărnești) șl Cor-', 
nel Băjan (I.T. București), care au debu-

b.ova I.P.G. Ploiești — PECO Plo
iești 1—3, Metalul Tirgoviște — 
SARO Tirgoviște 0—3, C.S.U. Hi
drotehnica Galati — E.ectra Bucu
rești 3—1, A.S.A. Buzău — I.M.G. 
București 3—0 ; seria a Il-a : „U" 
Electronica Cluj-Napoca — Elec
trotehnica Bistrița l—3. Metalul 
Rm. Vilcea — Silvania Șimleu Sil- 
vaniei 3—1, Voința Alba Iulla — 
A.S.A. Electromureș n Tg. Mu
reș 3—1. C.S.U. Sănătatea Ora
dea — Politehnica Timișoara 0—3, 
Otelul Oraș Dr. P. Groza — Me
talul Hunedoara 
Motorul II Baia 
Caransebeș 3—0.

Corespondenți: 
Lazăr. o. Guțu, 
Avanu. C. Popa, 
Băloi. C. Gruia. 
Anghelina, I. Domițian, I. Pocol, 
E. Ciocirlan. A. Crișan.

Dintre sutele de participante 
la Campionatul Republican de 
oină, 10 echipe au mers din 
victorie în victorie, reușind să 
se califice în finala pe țară a 
celei mai importante competi
ții a sportului nostru 
Iată Pe autoarele acestei 
formanțe : Dinamo “ 
C.P. București, 
București. Electro 
Energia Rimnicelu

național, 
per- 

Bucurcști, 
Politehnica 

Botoșani, 
(jud. Bu-

zău), Metalurgia 
Constanța, La 
I.P.A. Sibiu ș 
ceul Industrial

Ultimele între 
natului sînt pro 
și duminică la 
cele 10 protagoJ 
pută întîietatea 
preliminare, iai 
4 echipe se vq 
neul final.

3—1, Explorări 
Mare — C.S.M.

N. Mateescu, Gh.
N. Tckacek, M.
L. Mandler, S.
O. Bălteana, I.

DINCOLO DE
(Lrmare din pag- 1)

TURNEU DE BASCHET IN
feminin,

■ Capitală : 
cu participarea 
cele mai bune

Iată progran

se va
„Cu- 

a 
e-

Un turneu, 
desfășura in 
pa Olimpia", 
patru dintre 
chlpe ale țării. Iată programul 
competiției găzduite de sala O- 
limpia — sîmbătă. de la ora 
16,30 : Voința C.S.ș. 2 Bucu-

rești — Voința 
nica C.S.ș. Ti 
pla București J 
ora 16 : Voința 
litehnica, Olima 
șov ; luni, del 
ința Brașov -| 
Umpla — Volnl

CIFRELE DE MOMENT

înscrisă), ci și printr-un re
flux de formă (firesc, oare
cum) la majoritatea selecțio- 
nabililor (exemple edifica
toare constituindu-le sprin
tera brăileancă Daniela Ples- 
ean, care la Concursul Repu
blican de primăvară, din mai, 
a încheiat învingătoare proba 
de 400 m cu un nou record 
național — 52,51, iar acum a 
fost învinsă de Luminița Koch 
— C. S. Tirgoviște, care a a- 

săritoarea 
Belu — 

C.M..

lergat 53,35, și 
lungime Mirela 
ua, finalistă la 
doar 6,18 m).

Și în 
valoarea 

spus, în ultimă instanță, 
viatul, lăsind 
vadă, dincolo de cifrele

condiții,aceste
și pregătirea

în 
Stea- 
acum

însă, 
și-au 

cu- 
să se între- 

de

tat în sportul cu motor pe traseele denive
late de motocros, și-au găsit vocația 
cursele de pe șosea. Primul a reușit 
îmbrace tricoul de campion la clasa 
cmc-începători, iar celălalt a urcat 
cea de-a doua treaptă a podiumului 
clasa 125 cmc în etapa finală de la Reșița. 
• CIȚIVA dintre principalii favoriți au 
pierdut primele locuri în clasamentele ge
nerale datorită... necunoașterii unor pre
vederi regulamentare. Concret: în etapa a 
patra (penultima), de la Tg. Mureș, talen
tatul motociclist Tiberiu Troia (IM.G. 
București), după ce a parcurs o treime 
din traseu, a suferit o defecțiune tehnică 
și a intrat în parcul de mașini (abandon), 
în loc să se oprească în fața liniei de so
sire pînă la terminarea cursei și astfel să 
obțină punctele care '-au lipsit în final 
pentru a cîștiga cununa de lauri la ciasa 
125 cmc; foștii campioni ia ataș, Petre 
Popescu și Aurel Popa (Torpedo Zărnești), 
aflațl în luptă directă pentru întîietate cu 
frații Attila și Ferencz Toth (I.R.A. Tg. 
Mureș), au urmat... exemplul acestora din 
urmă, care au „furat" startul (și unii, și 
alții fiind sancționați cu cîte un minut 
penalizare). Dacă ar fi luat startul normal, 
cuplul din Zărnești și-ar fi păstrat titlul, 
deoarece a sosit la o distanță mai mică de 
un minut față de piloții mureșeni. Păcat! 
(Tr. I.).

POLO. O POSTURA NEOBIȘNUITA pen
tru Vlad Hagiu, unul dintre cei mai ini
moși (și talentați, se știe) jucători ai noș
tri, la etapa dublă cu numărul 2: îmbră
cat, pe marginea bazinului. Ier dacă agi
tația celor de pe banca dinamovistă, direct 
implicați în dificultățile partidei de sîm- 
bătă, pare lesne de înțeles, frămîntarea 
golgeterului aflat in imposibilitate de a 
juca (un accident stupid) e mai greu de 
descris. El se plimba agitat, fără a-șl găsi 
locul, necăjit, Intorcînd chiar capul de la 
anumite faze, gata să sară tn apă... ® 
CIND antrenorul D. Popescu 11 spunea 
unui Înfocat suporter di.aamovist, Înaintea 
meciului cu C.S.U.-T.M.U.C.B., „azi avem 
un joc foarte greu", acesta din urmă îl 
privea neîncrezător. Pentru a avea însă 
apoi mari emoții, răsuflind ușurai abia... 
după minutul 28: echipa antrenată de Gh. 
Zamfirescu a ținut sîmbătă „în șah" for
mația campioană. Afirmația amintită a 
tehnicianului dinamovlst nu a fost, așadar, 
una de complezență. (G.R.) • FOARTE
TÎNĂRA este formația Rapidului, nu mai 
puțin de 9 jucători (Totolici, Abrii, Median, 
R. Dan, M. Ștefănescu, Voicu, Petrescu, 
Lupescu, L. Crețu) fiind, cum subliniază 
antrenorul C. 
răm că noua 
deveni cît de 
loului nostru, 
sprijinului —

in 
să
50 
pe 
la

Rusa, „under 21“. Să spe- 
garnitură feroviară va re- 

curînd o protagonistă a po
pe măsura aspirațiilor — și 

............... conducerii secției (Stan Da
vid — președinte, Petre Măinescu, Diomede 
Istrătescu ș.a.). Așteptăm. 'G.R.).
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moment, perspectiva reală. 
Trebuie subliniate în acest 
context în primul rînd perfor
mantele atleților Mugur Ma- 
teescu (400 m.g.), Daniei Cojo- 
caru (sprint) — ambii de la 
Dinamo și Tudor Bogdan 
(lungime), de la C.S.Ș. 5 Ra

de o 
titluri- 

Ia 
trei categorii de virstă — ju- 

De

pid. care, la interval 
lună, și-au adjudecat 
le de campioni naționali

nlori I, tineret și seniori, 
altfel, aceștia au și fost pro
tagoniștii celor două reuniuni, 
primii terminînd învingători 
în cite două probe (400 m plat 
și garduri, respectiv 100 și 200 
m), cel de al treilea realizînd 
singurul record național 
ediției ’88 (lungime — 7,71 
egali nd 
13 ani), 
lăturăm 
niori și
părat șansele cu ardoare și en
tuziasm. ieșind la rampă chiar 
și în finalul sezonului, atunci 
cînd. cum se spune, 
fuseseră deja aruncate, 
bind astfel nu numai 
ponibilitâțile de care 
pun, ci și seriozitatea și 
ponsabilitatea 
tează 
atletice 
pionat 
deci, 
(Viitorul Vaslui), 
1500 m și 2 la 800 m, Mihaela 
Moldan (C.S.Ș. ,.Mihai Emi-
nescu" Iași), învingătoare Ia 
lungime și „bronz" la 100 m.g, 
Sitnona Staicu (C.S.Ș. Cetate 
Deva), campioană la 3 000 
m și „argint" la 1 500 m. De- 
nisa Zăvelcă (C.S.Ș. Voința 
Slatina), din nou prima la 800 
m, Oana Mușunoiu (C.S.Ș. 2 
Galați) și Caria Popa (C.S.Ș. 2 
Constanța), ambele în prim- 
plan, la înălțime și, respectiv, 
sprint, deși 6Înt încă junioare 
II, Marius Languris (Steaua), 
primul la 2 000 m obstacole, 
Eleodor Roșea (C.S.Ș. Olmpia 
Craiova), campion la aruncarea 
ciocanului.

Dincolo de întrecerea fiecă
rei probe (plină de imprevizi
bil). pasionantă a fost la a- 
ceastă competiție disputa pen
tru întîietate la număr de 
titluri între reprezentanții ce
lor mai puternice secții din 
tară, Steaua și Dinamo. Deși 
aflați intr-un marcat revi
riment, juniorii dinamoviști, 
bazați în fond pe un trio 
(Mateescu — Cojocaru — Oai-

al
m, 
de 
a- 

ju-

un rezultat vechi
Lor trebuie să le 
și numele altor 

junioare care și-au a-

cu care 
antrenorii și 

respective un 
național. Este 
de Mihacla 

locul

zarurile 
pro- 
dis- 
dis- 
res- 
tra- 

sectiile 
cam- 

vorba, 
Vîrlan 

1 la

dă), nu i-au 1 
cei militari, 
cucerind 8 tit 
ale principi 
Decisive au fJ 
au și inched 
două reuniuJ 
4 X 100 m, | 
cursă la el 
lui schirsb, I 
l-a preîlSțț q 
bățul din mi 
la 4 X 400 nl 
dacă ii avea I 
formeri ai pl 
Mateescu, și I 
la 800 me‘ri.1 
subliniat fapl 
lanț pozitiv I 
Ghencea, fel 
o singură col 
tate, prin I 
timp oe la I 
una (!?), 1J 
provincial, I 
(cu trei I 
s-a bazat nil 
nuța Birzu I 
Grăcca — îl 
4 X 100 m.l

Dintre <■ 
precedente. ■ 
(100 m). Mii 
marș), ManH 
Miroca OaidH 
gur Malccscl

re, ceea 
rea de vîrstH 
mite un cuH 
dent, care ■ 
sti'uie, de B 
principală. ■ 
trenorilor B 
tinerilor a*B 
prea multe ■ 
la nivelul H 
nhonnra'o <?■
in rîndul
"•z "-s'- - 
ră : anul H 
prăjină ii rH 
17 ani RoșB 
Rapid), cu ■ 
lungime -"B 
bia pe locB 
tvră do 7 
cum nrn’ir-B

(Sienua). ■
B B 

l-n rime, 
rocord'.iț -H

• ASTAZI 
pentru a vă 
vorite la dec 
TRAGERE M 
are loo mii 
tembrie. Vă 
tribuie numq

yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiin

1

MAREA MAI OSPITALIERĂ DE
Frumoasele stațiuni de pe Litoral nu 

timpul verii, resurseie pentru odihnă și săr
Vaqar.tele la Marea Neagră continuă în 

și octombrie cu avantajul tarifelor reduse.
Adresați-vă oficiilor județene de turism 

rești, care vă oferă locuri în hoteluri în s 
șl cu sejur la alegere !
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PORTARII SE AFIRMĂ

Etapa a V-a
22 septembrie.
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Este binecunoscută importanța 
și mai ales dificultatea postului 
de portar într-o echipă. Cu atit 
mai mult ne bucură prezența tot 
mai frecventă a numelor diferi- 
ților jucători care ocupă acest 
dificil post printre evidențiați și 
încă cu superlative. De două ori 
pînă acum au apărut în prim- 
plan Petruța Oanță (Mecanică 
Fină), în etapele 3 și 5, și A 
drian Simion (Steaua) — 
Au mai fost remarcate 
Bloj (Mureșul — et. 2), 
Iliescu (Confecția — 2), 
Iosifescu (Confecția — 4), J 
lena Albert (Textila — 5) 
na Vasilca (Știința — 5) 

de asemenea,

2 și 3. 
Angela 
Florica 
Florica 
Magda- 
și loa- 

), după 
cum. de asemenea, s-au eviden
țiat Viorel Sotter, Ludovic Vidak 
(Comerțul Sînnicolau Mare) și 
Lucian Popa („Poli”), toți trei 
în primă etapă, Dinu Gorea 
(A.S.A. Electromures Tg. Mureș 
— 2), Radu Marc (Universitatea 
C.U.G. Cluj Napoca — 3), Clau- 
diu Ionescu și Liviu Ianoș, am
bii Dacia, în etapa a Ul-a. Să 
sperăm că vom avea ocazia să 
continuăm această listă.

După patru etape, în Campio
natul masculin al Diviziei A, cla
samentul se prezintă astfel j

1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. H. C. Minaur 

„Poli” Tlm. 
ASA Electr. 
Dacia

4.
5.
6.

4
4
3
4
4
4

4 0 0
4 0 0
2 10
2 0 2
2 0 2
2 0 2

123- 87 12
105- 73
94- 64

100- 98
98- 99 

130-110

12
8
8
8
8

7. Univ. Craiova
8. „U“ Clui-N.
9. Dinamo Bv.

10. Știința Bc.
11. Comerțul
12. Tractorul

97- 95
76- 74
87- 89
83-112
77- 107 
81-118

• Partida aminată din etapa I 
dintre Universitatea C.U.G. Cluj- 
Napoca și H. c. Minaur Baia 
Mare a fost reprogramată pentru 
12 octombrie, iar meciul dintre 
Dinamo București șl politehnica 
Timișoara, programat inițial la 
2 octombrie, va avea loc la 1 
octombrie, ora 17,30, In sala Da
cia din Buzău.

In întrecerea feminină a Divi
ziei A, după cinci 
este următoarea :

1. ȘTIINȚA
2. Chimistul •)
3. Mureșul
4. Rulmentul
5. TEROM
6. Hidrotehnica
7. Textila
8. Rapid
9. Confecția

10. Constructorul
11. Mec. Fină
12. Dorobanțul •)

5 
5
5
5
5
5
5
5
5 
5
5
5

etape ordinea

4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1

1
1 
o
o
o
1
1
• 
o
o
0 4

0 0 5

0
•
2
2
2
2
2
3
3
3

148 102 14 
144-104 
123- 98 
lfc- 99 
123-122 
131-105 
103-119 
110-134 
112-118 
119-142 
102-128 

89-144

•) Echipe penalizate cu 3 puncte. 
Etapa a Vl-a se va disputa 

duminică 25 septembrie.

„TROFEUL SPORTUL" PENTRU EFICACITATE
FEMININ

1. Ana Bălănean (Textila) 48 
de goluri ; 2. Rodica Pălici (Con
structorul) 46 ; 3—4 Lldia But- 
nărașu și Emilia Luca (ambele 
Știința) 40 : 5. Cristina Berbece 
(Confecția) 38 ; S. Maria Veri
geanu (Chimistul) 36 ; 7—8. Si
mona Tudor (Dorobanțul) și 
Esztera Matefl (Mureșul) 34; 9—10. 
Beatrice Duca (TEROM) și Edit 
TorOk (Chimistul) 32 ; 11. Sorina 
Lefter (Mecanică Fină) 31 ; 
Gabriela Raita (Hidrotehnica)

MASCULIN
1. Ion Mihăilă (Dacia) 32 de _ 

Marian Dumitru (Steaua)lurl : 2.

12.
27.

go-

26; 3—4. Dumitru Berbece (Steaua) 
și Remus Chirilă (Știința) 25 ; 5. 
Cornel Boha (Tractorul) 24 ; 6—7. 
Petru Dan („Poli-) și Costică 
Neagu (Universitatea Craiova — 
un meci mai puțin disputat de 
echipa sa) 23 ; t. Sorin Paras
chiv (Dacia) 22 ; 9. Robert Lieu 
(Dinamo București) 21 ; 10—1L
Gheorghe Mureșan și Corneliu 
David (ambii A.S.A. Electromu- 
reș) 20 ; 12—14. Benoni Nicolescu 
(Dinamo Brașov), Gabriel Marian 
(Universitatea Craiova) și Marius 
Craionic (Universitatea Cluj Na
poca) 19 — 
mal puțin 
le lor.

HANDBAL IN FAMILIE
„familiuțe” în echipele 

fruntașe : frații Radu 
Mare (portar) și Ovidiu

I

Cîteva 
noastre 
Antoniu 
Codruț Marc (pivot) la „U" Cluj- 
Napoca, Maria Verigeanu și Edit 
Tiirolc (Cimistul), Dragoș și Ni- 
ehlfor Dobrescu („Poli”), Aurel 
șl Petre Baranga (Comerțul), So
rina șl Marusia Arvatu (Confec
ția), Vasile și Aurel Stingă 
(Steaua) — deocamdată ultimul

a selecționatei de tinere

RETUȘURI11MAI SINT DE FĂCUT DESTULE
jN VEDEREA JOCULUI CU ECHIPA BULGARIEI

Cum se știe, echipa naționa
lă de tineret va debuta în pre
liminariile noii ediții a Cam
pionatului European la 18 oc
tombrie. cind va intilni, in de
plasare. echipa similară a 
Bulgariei. Se anunță o întîl- 
nire dificilă, ca toate partide
le susținute pe terenurile 
tenerelor de întrecere, 

competiție tratată

ca autentice speranțe si 
cind spunem acest lucru ne 
gindim la portarii Stelea si 
Prunes, la Dan Petrescu, Sta
nici, Lupescu, Răducioiu. Ilie 
Dumitrescu, Cristian Sava. 
Ursea,

Partida, cum am spus și în 
cronică, a fost dominată de 
sportivii noștri, care au ciș- 
tigat cu 3—0 (1—0), după un

ultimii doi cu un joc 
disputat de echipe-

Steaua II, sau soțiiactivînd la , ___
Elena și Remus Drăgănescu, an
trenori la Rulmentul Brașov, E- 
lena și Gheorghe Tadici, antre
nori la Textila Zalău ; Jucători 
activi : Gheorghlța și Vasile O- 
prea (Rapid și Dacia), Cristina șl 
Dumitru Berbece (Confecția șl 
Steaua), Ioana șl Neculai Vasilca 
(Știința Bacău).

..Șl ALTCEVA DESPRE EFICACITATE
• $1 portarii înscriu

(colegilor !) : Mircea
(H. c. Minaur) Comerțului 
colau Mare (et. H) 
Toacsen '
va)
(etapa
• In 

lor eu 
scrise 
loo se 
reușite _ .. 
Bălănean (HI), Lidia Butnăr.lșu 
(IV), Emilia Luca (II) și Esztcra 
Matcfi (III) cu cite 12 ; apoi, 
Maria Verigeanu (II), Sorina Lef-

goluri 
Petran 
Sînni- 
Sorin 

Craio-(Universitatea 
dinamoviștilor bucureșteni 

IV).
clasamentul handbaliste- 

cele maf multe goluri în- 
intr-un meci, pe primul 
află Rodica Pălici cu 17 
(et. III), urmată de Ana

ter (IH) cu 11 ; Cristina Berbece 
(I), Bălănean (I), Pălici (I), But- 
nărașu (II) $i Ev a Mozsi (IV) 
cu cite 10 goluri. La băieți situa
ția se prezintă astfel : Dumitru 
Berbece (III) și Paraschiv (IV) 
cu 13 goluri tntr-un meci, ur
mați de Mihăilă (II), Neculai Va- 
silca (Știința Bacău — II) și Ser
giu Pop (Universitatea Cluj-Na
poca — IV) 
rilă (II) — 10.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

îată excelentul gol înscrie de I. Dumitrescu, din lovitură liberă, 
in meciul formațiilor de tineret România — Albania

toată seriozitatea de federații
le de fotbal pentru acest eșa
lon al jucătorilor pînă Ia 21 de 
ani.

în cadru] pregătirilor pentru 
partida cu Bulgaria, la care 
se va mai adăuga în această 
toamnă și intllnirea eu Grecia, 
tot oficială, pentru antre
norul Mircea Răduleseu jocul 
amical, de verificare, susținut 
luni la Medgidia, cu Albania, 
a avut o mare importanță. De 
la început trebuie 6ă spunem, 
ca fapt pozitiv, că antrenorul 
a avut la dispoziție cam tot 
ce a considerat apt de selec
ție, un lot de jucători aflați în 
plin campionat, cei mai mulți 
apărînd ca titulari în formații
le lor de cluburi. Excepțiile se 
numesc Cotora (Inter Sibiu), 
care a jucat mai puțin, Buna
ciu, L Stan și Măstăcan (toți 
de Ia Steaua), Neagoe (Univ. 
Craiova) și, mai ales, Bu- 
țerchi, cel de care știam 
că este la C.S.M. Suceava, dar 
despre care am aflat că e po
sibil să joace în echipa de 
pe litoral. Cind 1 Vom vedea. 
Pînă atunci, el a fost., titu
lar în echipa națională de ti
neret, iar perioada de inac
tivitate s-a cam văzut. Au ve
nit însă în teren, ca titulari, 
alți jucători care s-au con
stituit timpul din urmă

raport categoric de șuturi 
(22—6) și de ocazii. Trebuie 
să nu omitem însă, în per
spectiva meciului cu Bul
garia, că replica echipei Alba
niei a fost palidă și că, eu 
toate acestea, rezultatul a fost 
facilitat și de arbitrul Vasile 
Curt, care în faza premergă
toare golului doi 
ționat un fault în 
Stan și a acordat 
lovitura de la îl
min, 81. In schimb, echipa

nu a sanc- 
atae al lui 
eu ușurință 
metri, din

noastră a ratat cîteva mari o- 
cazii, care au făcut ca supe
rioritatea ei de ansamblu 
să nu se materializeze și pe ta
bela de marcaj. Am reținut 
prestația bună a unor jucători 
(Cristea, Bunaciu, Ursea. Cr. 
Sava), exoepționalul gol în
scris de I. Dumitrescu, din lo
vitură liberă, de la 17 m. dar 
așteptăm mai mult de la Sta
nici, Lupescu și, mai ales, de 
la acest talentat Răducioiu, 
neinspirat însă la finalizare 
și foarte pripit.

în condițiile în care antre
norul M. Radulescu a operat 
7 țșapte) modificări în forma
ție, este greu de făcut apre
cieri generale asupra posi
bilităților reale ale unei ECHI
PE $i ale unor jucători, ca să 
nu mai vorbim de omogeniza
re și despre o pregnantă idee 
de joc. Iată de ce, dincolo 
rezultatul obținut luni 
fața echipei Albaniei, de 
plica slabă a oaspeților, 
trebuie ocolite carențele ma
nifestate în jocul formației 
noastre. în evoluția unora
din’re jucători.

Există azi, cum am mai spus 
și a confirmat-o și antrenorul 
lotului, un bun fond de jucă
tori, de real talent și perspec
tivă, mulți titulari in echipele 
lor de club, dar care trebuie 
să formeze o echipă competi
tivă, capabilă să treacă cu brio 
examenul de debut, de la 18 
•etombrie, cu reprezentativa 
Bulgariei, ai cărei antrenor se 
afla luni in tribunele stadio
nului din Medgidia, ca o 
dovadă a seriozității cu care 
este privită confruntarea cu 
reprezentativa de tineret a 
României.

Constantin ALEXE

de 
în 

re- 
nu

DUPĂ TESTUL DE
(Urmare din pag. 1)

LA CONSTANȚA
in ultimele etape. un

CEHOSLOVACIA-AUSTRIA 4-2
Pregătindu-se pentru prelimi

nariile Campionatului Mondial, 
echipele Cehoslovaciei și Aus
triei au susținut un meci amical 
la Praga. Victoria a revenit e- 
chipei gazdă, cu 4—2 (1—0), prin 
golurile marcate de Luhovy, 
Bilek. Danek (2), respectiv Pacult 
și Willfurth. în formația învin
gătoare au evoluat 7 jucători de 
la Sparta Praga. Iată echipele : 
CEHOSLOVACIA J Stejskal — 
Chovanek. Bielik, Kadlec. Ki
ll ier — Weiss, Nemecek (Fieber), 
Hs^ravy (Moravcik), Bilek — Lu
hovy (Danck), Griga (Skuhravy), 
AUSTRIA • Lindenberger (Wohl
farth) — Peci (Schottel), Weber, 
Pfeffer — Artner, Zsak (Glatz- 
maier), Herzog, Hormann, Will
furth — ogris (Pacult), Polster. 
Tn meci de tineret, la Rpkovnik : 
Cehoslovacia — Austria 1—1 (0—1).

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 7). Rad - 

Celik 3—0, Napredak — Hajduk 
2—4, Osijek — F. C. Sarajevo 
0—3, Zcleznicear — Spartak Su-

Rubrică realizată de
Mihail VESA

botica 1—1, Steaua Roșie — Rad- 
ricki 1—2 (6—7, după 11 m). Ce
lelalte meciuri 
în clasament
11 p, urmată 
PORTUGALIA 
ses — Maritimo 2—2, Madeira — 
Sporting 0—1. F. c. Porto — Por- 
timonense 1—0, Benfica — Viseu 
4—0, Chaves — Boavista 1—0, Se- 
tubal — Amadora 1—1, Braga — 
Penafiel 0—0, Leixoes — Guima
raes 2—1. Fafe — Farense 1—0, 
Beira Mar — Espinho 1—0. în 
clasament : Belenenses, Sporting, 
Benfica și F. C. Porto, toate cu 
cîte 8 p. OLANDA (et. 6). Ajax — 
Kerkrade 3—3, Tilburg “ 
hoven 1—r “ “
lem
4— 0.
5— 2, 

Venlo — Groningen 1—1, Sitlard 
— Sparta Rotterdam 3—0, Zwolle

au fost aminate, 
conduce Rad cu 
de Hajduk 9 p. 
(et. 5). Beenen-

Eind-
3, Den Bosch — Haar-

2—5, Volendam — Utrecht
Feyenoord — Maastricht 

Veendam — Waalwijk 2—0,

care autoturisme și excursii pes
te hotare, participanților care 
vor beneficia de marile avantaje 
ale formulei tehnice : 72 de nu
mere în cadrul a nu mai puțin 
de 8 extrageri ceea ce înseamnă, 
practic, 4 trageri LOTO obișnui
te la un loc. In felul acesta, tra
gerea se constituie tntr-o ocazie 
de excepție cu cîștiguri pe mă
sura așteptărilor.
• De reținut că se apropie și 

termenul limită pentru juearea 
numerelor favorite la TRAGEREA 
LOTO 2 de duminică. 25 septem
brie, precum și pentru depune
rea buletinelor Ia concursul PRO
NOSPORT al acestei săptămîni.

• NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 21 SEPTEMBRIE 
tragerea I: 41 39 35 2 
tragerea a Il-a 10 11 
16. Fond total de —__
507.151 lei din care 17.811” lei 
report la categoria 1.
• ClȘTIGURILE _________

PRONOEXPRES DIN 14 SEPTEM
BRIE 1988. Cat. I : 
25% — autoturism ______  ___
(70.000 lei) ; cat. 2 : 2.25 a 18.529 
lei ; eat. 3 : 9.75 a 4.276 lei ;
cat. 4 : 48,50 a 860 lei ; cat. S3 
148 a 282 lei : cat. X: 185.50 a 
225 lei : cat. Z : 2.433.75 a îOO lei.

REPORT LA CATEGORIA 11 
17.811 lei.

Autoturismul ..Dacia 1300“ 
(70 000 lei) a revenit participan
tului Rașcu Constantin din lo
calitatea Sărmaș, jud. Mureș.

1988. Ex-
19 7; ex-
14 21 84
cîștiguri:

TRAGERII
1 variantă 

„Dacia 1300“

— Twente 2—2. Pe primele locuri: 
Eindhoven 9 p (S J), Twente 9 p 
(6 j), Feyenoord i p (< J). FRAN
ȚA. Meci disputat In avans în 
cadrul etapei a 13-a : Toulon — 
Toulouse 1—1. SCOȚIA. Primul 
med din semifinalele Cupei Li
gii : Dundee United — Aberdeen 
0—2. ANGLIA. în Cupa Ligii : 
Swansea — Cardiff 0—2 (în tur 
1—0) și Cardiff s-a calificat pen
tru runda a doua.

ALTE ȘTIRI
• Diego Maradona este toarte 

afectat de jocul dur al fundași
lor italieni. „In ultima vreme, m 
toate meciurile amicale și de 
cupă am fost faultat în mod bru
tal de către apărătorii advu-și. 
Ar trebui ca arbitrii *ă-i sanc
ționeze mai aspru pe jucătorii 
vinovați” — a declarat celebrul 
jucător argentinian de la Napoii.
• Un scor record în prelimi

nariile Campionatului feminin al 
Europei : R. F. Germania — El
veția 10—0 !

Lung, elevii lui Relî Sikiri șl 
Agrun Sulaj au arătat în a- 
oeste momente, spontaneita
te, viteză, promptitudine. După 
partidă, cei doi tehnicieni aub- 
liniau, într-o discuție eu an
trenorii noștri, că partida de 
la Constanța a reprezentat
pentru ei un excelent punct 
de plecare în definitivarea 
pregătirilor pentru 
pe cane reprezentativa 
nezâ o va susține, 
startul preliminariilor 
1990, în aceeași zi. 19 
brie, și tot în deplasare, în 
compania selecționatei Po
loniei. .Din multele secvențe 
de joc cind a acționat eu toată 
convinge-ea, mi-am dat sea
ma eă echipa României are 
un ridicat potențial, bazîn- 
du-se pe un numeros grup de 
jucători de certă clasă inter
națională. Are certe șanse de 
a obține calificarea", a înche
iat antrenorul Reli Sikiri.

Da, reprezentativa noastră 
a terminat învingătoare fără 
să forțeze prea mult. Mai cu 
seamă în partea a doua a jo
cului. „tricolorii" au acțio
nat mai relaxat, urmărind rea
lizarea unor scheme în care 
au apărut și cei cinci nou in
troduși pe parcursul 
al doilea", 
serva țiile 
ar începe 
rajatoare, 
destul de 
la locurile in echipa naționa
lă, sau, altfel spus, al asigură
rii posturilor cu mai multi 
candidați. Pentru partida de 
la Constanța, rezerva lui Lung 
a fost Nițu, portar mereu re-

partida

octom-

„actului 
Cîteva dintre ob
oare s-au desprins 

cu constatarea încu- 
privind numărul 

mare al aspiranților

ANUNȚ
Oficiul Național de Turism „CARPAȚI" București ’ • 

anunță că, în perioada 1—20 octombrie 1988, cu excepția 
duminicilor, între orele 10—18, face înscrieri de candidați, ’; 
cunoscători de limbi străine, pentru examenul de selec- " 
ționare la cursurile de ghizi interpreți, colaboratori ex- - • 
temi. înscrierile se fac La sala Universității cultural- 
științifice din stir. Biserica Amzei nr. 7, sectorul 1. --

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

marcat 
jucător cu experiență competi- 
țională, 
tide cu 
calificări. Fundașii au în Io- 
van, Andone, Belodedici, Un- 
gureanu o linie redutabilă. 
Marți a reapărut, după o lun
gă absență, Bumbescu, cane, 
prin marea dorință de a-și 
relua activitatea competi- 
ționalâ, dă îndreptățite spe
ranțe de a se reface complet 
pînă la data întilnirii de 
Sofia. Și mai sînt Rednic 
E. Săndoi, internaționali 
pabili să evolueze Pe 
multe posturi ale defensivei. 
La fel, în linia de mijloc. Sa- 
băa, Gh. Popescu, Rotaria, 
Hagi, Klein, Mateuț repre
zintă un grup masiv de fot
baliști compleți. Pentru a- 
cest compartiment mai e- 
xistă notabile candidaturi, 
cele ale lui Roioni si T. Stoica, 
internaționali care nu au pu
tut răspunde acum convocării. 
Vîrfurile de atac au avut pa
tru reprezentanți. Lăcătuș, 
Cămătarii, Vaișcovici. Gcol- 
gău, primii trei evoluînd pe 
stadionul din Constanța. Din 
această simplă enumerare a 
componenților lotului înțe
legem că pentru antrenorii 
Em. Jenei și C. Drăgușin exis
tă prețiosul avantaj de a a- 
vea la dispoziție variante mul
tiple și promițătoare nentru 
toate liniile. ..întîlnirea de 
astăzi, ne declara Em. lenei 
la întoarcerea spre Bucu
rești, în chiar seara meciului, 
ne-a oferit posibilitatea să 
controlăm randamentul mai 
multor formule în tpate 
compartimentele. Adăugate la 
constatările noastre anteri
oare și beneficiind, sperăm, la 
convocarea pentru meciul de 
la 19 octombrie, și de selecțio- 
nabilii absenți astăzi, vom 
putea alcătui cel mai bun 
„unsprezece" reprezentativ, o 
formulă care să se bazeze 
pe omogenitatea oferită 
existența unor grupuri 
sive de internaționali de 
Steaua și Dinamo".

Bineînțeles că pentru 
nicienii lotului reprezentativ 
foarte importante vor fi și 
observările selecționabililor în 
partidele de campionat și, pen
tru marea lor majoritate. și 
în înlîlnirile din cupele euro
pene.

condiȚie a unor par- 
miză cum sînt cele din

la 
Si 

ca
rnal

Și 
de 

ma
la

teh-
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ICONCURENȚA, IN CREȘTERE
Dacă la Olimpiada d e la Londra din anul 1948 au oar

de anj nu- 
și s-a du- 

prezenta de

§ ticipat 59 de țări si ă 100 de sportivi, după 40 
§ mărul acestora aproape că s-a triplat la țări 

blat la participanți. dună cum se constată din 
§ la a 24-a ediție a J.O.
§ Olimpiadă de Olimpiadă, cei nou veniți au.. - - ■

a

GIMNASTICA •
Clasa ridicată a gimnastelor, 

dar șl diferențele minime dintre 
favorite după concursul cu exer
ciții impuse (U.R.S.S. - 197,325
p, România — 196,425 p, R. U- 
Germană — 195,425 p S.U.A. — 
194,950 p) au făcut ca întrecerea 
de miercuri seară să capteze in
teresul general. Lupta pentru 
cele trei poziții ale podiumului 
a fost de o mare spectaculozi
tate. foarte disputată, cu multe 
execuții care au ridicat sala In 
picioare. Echipa noastră repre
zentativă a debutat tn concursul 
cu exerciții liber alese ta pa
ralele. probă In care la .Impuse 
Daniela Sillvaș fusese cotată cu 
nota maximă, șl de data aceas
ta, multipla noastră campioană 
a fost ta înălțime, onorlndu-șl 
cu brio titlul de campioană moc 
dtală a acestui aparat, fiind din 
nou notată cu 16. Deci, 
rloasă opțiune pentru r 
duminică a acestei 1 
care gimnasta noastră 
gura care va intra < 
maximă, 10. Așa cum 1 
tam, evoluții, aplaudate 
corespunzător au avut 
două componente ale 
noastre. Aurelia Dobre 
brieta Potorac. ambele 
9.900. Pentru bll.Mițu’ __ 
celelalte fete au punctat mal 
slab (Celestina Popa — 9 829 Eu-

... o se- 
flnala de 
probe. In 
este sln- 
cu media 
ne aștep- 
șl notate 
si alte 

formației 
. și Ga- 
> obținlnd 

echipei.

genia Golea — 9,725, Camelia Vol- 
nea — 9,275 p>, astfel că in acest 
moment al disputei dintre selec
ționatele României și U.R.S.S. 
pentru primul loc pe echipe, 
gimnastele sovietice șl-av mărit 
avansul pe care 11 dețineau după 
exercițiile impuse. In următorul 
schimb, la btmâ. Daniela Sillvaș 
își probează Încă o dată înăl
ța sa clasă mondială realizl id o 
execuție apreciată tn unanim‘tate 
eu 10. Două execuții, două note 
maxime! Aceleași Aurelia Dobre și 
Gabriela Potorac s-au dovedit la 
fel de bine pregătite Și in ■- 
ceastă probă, ambele fiind no
tate eu 9 90. Lac U s-a alăturat 
— de data aceasta — șl Cries- 
tina Popa, și ea notată cu SN 
1a btmâ. Golea a primit 9 850. 
iar Voinea 3 300. In penultimul 
schimb, echipa voastră s-a pre
zentat la sol, proba in care ne 
puneam mari speranțe a‘dt pen
tru un punctaj bun pe echipe, 
cit și pentru otianțul individual 
al sportivelor noastre. Nu a fost, 
insă, să fie așa! Pentru o oriei 
Imperfecțiune. Daniela Sillvaș a 
primit 1.90 (si nu 10 cum se 
spera), aceeași noxă fiind acor
dată si Gabriel el Fotorae. Came
lia Voinea a primit 1 875. Celes
tina Popa 9 M. iar Eugenia Go
lea 1.7SS. La sărituri (ultima pro
bă). Gabriela Potorse a fost cea

mal bună tio ecnlpa noastră — 
9.975. Excelemă evoluție și pen
tru Aurelia Dobre — 9,950, tn 
timp ce Sillvaș. Voinea și Go
lea au fost votate cu 9.900. Pen
tru Celestina Popa, arbitrele au 
acordat 9.87S. tn felul acesta, e- 
chlpa României a acumulat 
394.125 p. mentiniadu-și poziția a 
doua șl cucerind medalia de ar
gint. la o -listantă apreciabilă 
— de aproape 4 p m.te — de for
mațiile situate pe locurile 3 șl 4, 
R.D. Germană și S.t’.A., cu cite 
190.875, respectiv 3 <0.575 p. Lo
cul I a fost cucerit de selecțio
nata U-R-S.S„ CU 395.475 p.

progresat si
au inceput să ia cu asalt podiumul. Fascinația medaliUoi 

§ îndeosebi a celor de aur, a determinat acțiuni susținute de 
§ depistare a talentelor, pregătiri asidue, mari investiții, in- 
Ș susiri de tehnici noi, folosirea de materiale si echipament 

sportiv tot mai perfecționate. Progresele au inceput să a- 
5 pară de la nivel mediu la nivel olimpic. Numărul țărilor 
| medaliate la J.O. s-a mărit. Si iată că. in numai cinci zile 
§ de concurs de aici, numărul țărilor ciștigătoare de meda- 
§ Hi de aur s-a apropiat de 30. A crescut deci concurența, si- 
§ tuație in care se înscrie o nouă surpriză : Surinam, țară si- 
§ tuată in nord-estul AmericH de Sud, cu numai 400 000 de 
$ locuitori, este de miercuri posesoarea unei medalii de aur, 
§ chiar la inot, in proba de 100 m fluture, in care Anthony 
§ Nesty nu i-a învins pe alții (printre alții...) decît pe cele- 

brii Matt Biondi, din S.U.A., și Michael Gross, din R.F.G. 
Ș Iar Costa Rica a ciștigat o medalie de argint, tot la inot 
§ Mobilizarea olimpică ia proporți...
| ' Aure! C. NEAGU
^HniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiTii
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CANOTAJ •
încă o reușită pentru culorile 

noastre In concursul de cano
taj disputat pe rial Han: In pro
ba feminină de 4 vlsle. echipa
jul Llpă — Cogeanu — A. Bălan 
— Minea, eiștlgînd seria I, s-a 
calificat pentru finală, urcind 
pină acum la cinci numărul am
barcațiunilor române care vor fi 
prezente tn disputa pentru me
dalii.

Astăzi. In cadrai semifinalelor, 
vor lupta pentru accesul tn fi
nală și echipajele masculine de 
2 rame (Dobre — Neagu), 2+1 
(Tomolagă — Popescu + Lovren- 
schl) șl 4+1 (Tomoiagă — Po
pescu — Snep — Robu + L^- 
vrenschl), precum și Măricara 
Popescu, la schit simplu. Rea
mintim, finalele la canotaj vot 
avea loc slmbătă șl duminică.

ÎNOT •
în trece rile de pe cele opt cu

loare ale piscinei acoperite eu 
confirmat, pini acum, ponderea 
șl importanta înotului in pro
gramul olimpic, valoarea tnaltâ 
a concursului Au fost stablHte. 
ta două reuniuni finale, patru 
noi recorduri mondiale (trei din
tre ele fiind realizate miercuri) 
șl alte performante deosebite. 
SpecleUetH anticipează menți
nerea acestui „ritm" șl ta ur
mătoarele reuniuni. care — 
spre deosebire de prima parte a 
competiției — se vor desfășura 
tn sistemul clasic, cu serii dimi
neața șl finale dună-amiaza. ta

aceeași ri După ce ier! Lumi
nița Dobrescu și Stela Pun au 
participat in „finala mică" la 
IN m Uber. prima clastndu-M a 
patra, cu 2 31.65, cealaltă a clo
cea — 2.P2.36. joi ne Interesează 
ta mod deosebit probele femi
nine de 400 m liber si 100 m spa
te, printre competitoare (In 
cursa celor opt lungimi de bazin 
parcurse In stilul craul) afllndu- 
se șl Noemi Lung, sportiva care, 
reamintim, a adus. luni, 
tie! românești prima 
lie de argint la J.O., 
Anca Pătrășcolu 
pic ta 1984

nata- 
meda- 

după 
bronz olim-

LUPTE •
Concursul olimpic de lupte 

greco-romane se apropie de 
sfîrșlt. Miercuri, la „Sangmu 
Gymnasium" s-au disputat Între
cerile la categoriile care au în
ceput ultimele competiția. ta 
rtndul celor ce au urcat pe «ni
țelele de concurs afllndu-se «1 
reprezentantul tării noastre la 
categoria 68 kg Petre Cărare. 
După cele două victorii de 
marți In turul 3 campionul ro
mân 1-e depășit categoric la

puncte pe peruanul Edmu Ichl- 
llumpa. In partida următoare, 
intr-un meci deosebit de dispu
tat Petre Cărare a realizat un 
succes prețios. hitndu-si. ta 
același timp, o binemeritată re
vanșă tn fața lui Attila Repka 
(Ungaria), cel care îl învin
sese pe reprezentantul nostru ta 
finalele Campionatelor Euro
pene din acest an. de la Kol- 
bota.

BREVIAR

FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER •
ÎNOT. Feminin, 200 m liber : 

^R-D.G.) 1:57.65 — campioană olimpică, 
_ - - - Manuela

FIȘIER • FIȘIER
Heike Friedrich 

___ ,_____ _____ ^:_1, 2. Silvia
Poli (Costa FU ca) 158,67, 3. Manuela Stellmach 
(B.D.G.), 4. Mary Wayte (S.U.A.) 1:59,04, 5. Natalia 
Trefilova (U.R.S.S.) 1:59.24, 6. Mitzi Kremer (S.U.A.) 
2 50.23 ; 2N m bras : L Silke Horner (RJJ.G.) 
2 35,71. record mondial — campioană olimpică, 
2. Xiaomin Huang (R.P. Chineză) 2:27,49, 8. An-
toaneta Frenkeva (Bulgaria) 2 38,34, 4. Tanla Dan- 
galakova (Bulgaria) 2:28,43, 5. Iulia Bogatceva 
(UJLS^.) 2 38,54, «. Ingrid Lempereur (Belgia) 
139,42 ; Masculin, IN m delfin : 1. Anthony Nesty 
(Surinam) 53,00 — campion olimpic, 2. Matt Biondi 
(S.UA.) 53.01, 3. Andrew Jameson (Marea Britanie) 
93.3». L Jonathan Sieben (Australia) 53.33, 5. Michael 
Gross (R-F.G 53.44. S. Jay Mortenson (S.U.A.) 54,70 ; 
4N m mixt : L Tamas Damyi (Ungaria) 4:14,75, re
cord mondial — campion olimpic. 2. David Whar
ton (S.UA.) 4dT3«, 3. Stefano Battistelli (Italia) 
«38.91. 4. Jozsef Szabo (Ungaria) 4:18,15, 9. Patrick 
Kuhl (RJl.G.) 4:18.44. 8. Jens-Peter Berndt (R.F.G.) 
«31.71 ; 4X200 m liber : 1. S.U.A, (Dalbey, Cetlinski, 
Gjertsen, Biondi) 7:12,51, record mondial — cam
pioană olimpică, 2. R.D. Germană 7:13.68, 3. R. F. 
Germanta 7:14.35, 4. Australia 7:15,2J, 5. Italia 7:16,00, 
«. Suedia 7 39,16.

TIR. Feminin, pușcă Hm:
(R-F.G.) «85,6 p — campioană olimpică. 2. Vessels 
Letceva (Bulgaria) «83J p, 3. Valentina Cerkasova 
(U.R.S.S.) 681.4 p, «. Katja Klepp (R.D.G.) 686. 5
p. 5. Sharon Bowes (Canada) «80.5 p. S. Anna Ma- 
lukina (U.RS.S.) 678,4 p ; Pistol sport : 1. Jasna
Sekariei (Iugoslavia) 489.5 p. record mondial — 
campioană olimpică. 2. Nino Sutakvdze (U.R.S.S.)
487.9 p, 3. Marina Dobranțeva (U.R^.S.) 485,2 p. ‘ 
Anne Goffln (Belgia) 480.2 p. 5. Anke “ ” 
(R.D.G.) 479,3 p, 6. Halylng Liu (R.
476.9 p.

LUPTE GRECO-ROMANE. Categoria 
Jon Honningen (Norvegia) — campion 
Atsuji Miyahara (Japonia), 3. Jae-Suk 
da Sud), 4. Aleksandr Ignatenko 
Roman Klerpacz (Polonia), 6. Tobor 
(Cehoslovacia) ; Categoria 74 kg : 1. 
Klm (Coreea de Sud) — campion olimpic, 2. Dau- 
let Turlikanov (U.R.S.S.), 3. Josef Traca (Polonia), 
4. Janos Takacs (Cehoslovacia), 9. Martial Mischler 
(Franța), 6. Borislav Velicikov (Bulgaria) ; Cate
goria 106 kg : 1. Andrzej Wronskl (polonia) — cam
pion olimpic, 2. Gerhard Himmel (R.F.G.), 3. De
nnis Koslowski (S.U.A.), 4. Hla Gheorghiev (Bul
garia), 9. Jozef Terței (Iugoslavia), 9. Yoo-Young 
Tai (Coreea de Sud).

HALTERE. Categoria 67,6 kg : 1. Anghel Gheneer 
(Bulgaria) 362,9 kg, record mondial (166 kg r.m.+

r

I

I

i.

9.

i.

p.

4.
Volker

Chineză)

kg 1.33 _
olimpie, I. 
Lee (Coreea 

(U.R.S.S.), 9.
Jankovics 

Toung-Nam

FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER
202,5 kg r.m.) — campion olimpic, 2. Joachim Kunz 
(R.D.GJ 340 kg, - - - ---------- ------------ --------
kg, 4. Li Jlnhe 
weryn (Polonia) 
cia) 317,5 kg.

gimnastica.
p — campioană
R. D. Germană 390,875 p, 4. S.U.A. 390,575 p, 5. Bul
garia 390,550 p. 6. R.P. Chineză 388,400 p, 7. Ceho
slovacia 386,150 p, 8. Ungaria 358,625 p.

HANDBAL. Feminin, grupa A : Cehoslovacia — 
Coreea de Sud 27—33 ; Masculin, grupa A : Islanda—
S. U.A. 12—15 ; Grupa B : Cehoslovacia — Spania 
20—17.

HOCHEI PE IARBA. Feminin, grupa A : Olanda— 
S.UA. 3—1, Marea Brltanle — Argentina 1—0 ; Gru
pa B : Australia — Canada 1—1, Coreea de Sud — 
R.F. Germania 4—1.

FOTBAL. Grupa A : Tunisia — R.P. Chineză 0—0, 
R.F. Germania — Suedia 1—2 ; Grupa B : Zambia — 
Guatemala 4—0, Italia — Irak 2—0 ; Grupa C : 
U.R.S.S. — Argentina 2—1 ; Grupa D : Brazilia — 
Australia 3—0. Pentru sferturile de finală s-au ca
lificat i (pină la această oră) : Suedia — Italia, 
R.F.G. — Zambia.

baschet. Masculin, grupa A : Porto Rico — 
Coreea de Sud 79—74, Iugoslavia — Republica Cen- 
trafricană 102—61, U.R.S.S. — Australia 91—69 ; Gru
pa B : Canada — Egipt 117—64, Spania — R.P. Chi
neză 106—74, S.U-A. — Brazilia 102—81.

SCRIMA. Feminin : floretistele române Elisabeta 
Tufan șl Reka Lazăr au trecut de primele două 
tururi eliminatorii.

POLO. Grupa A : Italia — U.R.S.S. 9—9, Franța — 
Coreea de Sud 16—5, R. F. Germania — Australia 
13—11 ; Grupa B : Ungaria — Grecia 12—10, S.U.A.— 
Iugoslavia 7—6, Spania — R.P. Chineză 13—6.

VOLEL Feminin, grupa A : Coreea de Sud — R.D. 
Germană 3—1 ; Grupa B : Peru — Brazilia 3—0.

TENIS. întreceri din cadrul primului tur. Feminin: 
Jana Novotna (Cehoslovacia) — Isabelle Demon- 
geot (Franța) 6—4, 6—3, Anne Minter (Australia) — 
Xochtll Esobedo (Mexic) 6—1, 6—3, Leila Mcskl 
(U.R.S.S.) — Regina Kajhtorova (Cehoslovacia) 7- 
7—5 ; Masculin : Sergio Casai (Spania) — Mark 
Gurr (Zimbabwe) 6—2, 6—3, 6—1, Andrei Cerkasov 
(U.R.S.S.) — Hugo Chapacu (Paraguay) 6—0. 6—0,
6—1, Darren Cahill (Australia) — Alexander Anto- 
nlsch (Austria) 6—2, 6—4, 6—7, 6—2, Emilio Sanchez 
(Spania) — Shuzo Matsuoka (Japonia) 6—3, 6—4,
6— 3, Tim Mayotte (S.U.A.) — Song Dong Wook 
(Coreea de Sud) 6—8, 6—3, 6—4, Anders Jarryd 
(Suedia) — Martin Laurendrau (Canada) 7—6. 4—6,
7— 9, 7—S, Robert Seguso (S.U.A.) — Nduka Odlzor 
(Nigeria) 6—4, 6—3, 6—2.

3. Is rail Militosian (U.R.S.S.) 337.S 
(R.P. Chineză) 325 kg, 5. Marek Se- 

317,5 kg, 6. Ergun Bataniaz (Tur-

Feminin, echipe : 1. U.R.S.S, 395,479 
Olimpică, 2. ROMANIA 394,125 p, 3.

5.

P£ SCURT • PC SCURT MECI INTERNAȚIONAL DE RUGBY

iI

• La actuala ediție a I O„ Carl Lewie, cvadruplul ctștlgâtor de 
acum patru ani va încerca să-și reediteze victoriile ta 1N sa. 
200 m. lungime șl ixlN m. D va fi foarte greu, dar nu șl im
posibil. ta orice caz, el va avea de făcut tată unei serioase 
solicitări fizice H nervoase parfiripind ta sase zile de concurs i 
23 sept IN m — sert P „W-lml. 94 sept. — IN m semifinale 
și finală. 25 sept. — lungime calificări. N sept — 2N ■ serU 
si „m-tad. lungime finală M sept — M m semifinale șl fi
nala M sept. — <xlN m sera. 1 oct. — SxlN sa semifinale ta 
finala. E un efort nu glumă I
• Ptnă la această oră singurul campion olimpie din 1694 

care s ...recidivat este săritorul de la trambuHa* Greș Leag>- 
nls (S.U.A.).
• Clștigătorul probe! de ciclism IM m eu start de pe loc. 

sovieticul Aleksandr Klricenke (H ani. student la Kiev), a În
registrat un rezultat excelent: 1 :04 49* care reprezintă o medie 
orară de 55.814 km.
• Cu 5 goluri înscrise fotbalistul brazilian Eemarie, de ta 

Vasco da Gama conduce tn clasamentul golgetetUor turneului 
olimpic.
• Dintre cei 9626 de sportivi participant! la J.O.. 1552 au mai 

puțin de 20 de ani. 4168 au Intre 20 șl 25 ani. 2743 Intre 26 și N 
ani și doar 1163 au depășit vtrsta de 30 de ani.
• Cu ocazia unei reuniuni a forului atletic Internațional 

(I.A.A.F.) a fost omologat excelentul record mondial ta 100 m 
(10,49 s) și al americancei Florence Griffith-Joyner. De asemenea, 
s-a decis ca începtnd din 1992 tn programul olimpic să figureze 
șl proba feminină de 10 km marș (C.I.O. și-a șl însușit propu
nerea) în acest fel numărul probelor atletice a ajuns la 43.
• Nu există desigur, nici un criteriu obiectiv în a Ierarhiza 

surprizele, așa că pe citeva dintre ele le vom pune absolut la 
Intîmplare : victoria cvaslnecunoscutului înotător australian 
Duncan Armstrong la 200 m liber cea a hil Anthony Nesty, 
înotător din Surinam, la 100 m fluture, succesul categoric a! 
fotbaliștilor din Zambia în partida cu reprezentativa Italiei, una 
dintre favoritele competiției, al trăgătorului Iugoslav Goran 
Maximovici la mișcă aer comprimat sau victoriile — este drept 
doar în primul tur din competiția masculină de floretă — ale 
unor scrtmerl din Bahrein asupra unor trăgători francez! (spor
tivii arabi stnt antrenați Insă de un tehnician . francez 1).

I
I
I
I
I
I

I

I

BOX • Francezul Christophe 
Tlozzo și-a păstrat titlul de 
campion european la categoria 
mijlocie, învlngîndu-I prin k.o. 
tehnlo. In repriza a T-a, pe șa- 
langerul său, spaniolul Alfonso 
Redondo. Meciul a avut loo la 
Paris.

HOCHEI PE GHEATA • In 
campionatul unional, echipa Di
namo Moscova a învins cu sco
rul de 4—2 (0—1, 3—0, 1—1) for
mația Ț.S.K.A. Moscova. Aceas
ta a fost cea de-a treia în- 
fringere suferită de dețlnătoirea 
titlului tn actuala ediție a com
petiției Intr-un alt Joo, Dinamo 
Minsk a terminat la egalitate, 
*—* (2—2. 1—a. 0—1). cu Hlmlk 
Voskresensk. In clasament, după 
șrse etape, conduc echipele Di
namo Moscova *1 Avtomoblllst 
Sverdlovsk — eu cite 11 puncte.

pe lo-T.9.KA. Moscova se află 
cui șapte, cu « puncte.

S-AH * în turneul de 
burg (Olanda) după I 
conduce marele maestru 
tic Anatoh Karpov cu 8.5 .
urmat de englezul Short 9.9 
puncte, iugoslavul Nlkolici I 
puncte etc. In runda a 9-a Kar
pov a ciștlgat ia Van de WîeL 
Nlkolici la Hubner. Timman la 
Hjartarson. iar partida Portlsch 
— Short

la TE- 
rur.de 
sovie- 

puncte. 
Short 
Nlkolici

i-a terminat remiză.

• In clasamentul ge- 
Clrcultulul internațional 

se menține lideră cam-

Ieri, la Constanța, s-a dispu
tat meciul amical de mgby din
tre echipa locali Farul șl R. C. 
Clontarf Dublin (Irlanda). Intîl- 
nlrea s-a Încheiat cu scorul de 
13—19 (8—6). Au Înscris : Trancă

— t eseuri șl Foca pentru Farul, 
respectiv Logan — eseu șl Mat
hews — | l.p. A arbitrat V. Chi- 
rondojan (Constanța). (C, POPA, 
coresp.).

TENIS 
neral al 
feminin 
plcana vest-germană Steffi Graf, 
cu 5 280 puncte, urmată de Mar
tina Navratilova 3 555 puncte, Ga
briela Sabatini 3 370 puncte. Chris 
Evert 2 980 puncte. Pam Shriver 
2 331 puncte și Helena “ ‘
1833 puncte. • Primele
din turneul de la Los
(California), contlnd pentru 
rele Premiu", s-au încheiat cu
următoarele rezultate : Marthy 
Davys (S.U.A.) — Todd Witsken 
(S.U.A.) 7—6. 6—1 : Jim Courier 
(S.U.A.) — Jaime Yzaga (Pcu) 
7—5. 6—2 : Mark Woodforde (Aus
tralia) — Robert van Hof (S.U.A.)
7— 5. 6—1 : Pete Sampras (S.U.A.) 
— Peter Doohan (australia) 3—6.
8— 3. 6—3.

Sukova 
partide 

Angeles 
,Ma-

MOTIVE DE NEDUMERIRE
Vâ amintiți, desigur, de uriașul scan

dal care era cit pe-ad să izbucnească 
în Turul Franței, cînd după unul dintre 
obișnuitele controale antidrog, spanio
lul Pedro Delgado, liderul MarH Bu
cle* a fost depistat pozitiv. Discuții,

proteste, amenințări ; Delgado • solicitat o contraexportlză șl 
a anunțat că, Indiferent de rezultat el avea să abandoneze 
Întrecerea. Noul examen de laborator l-a confirmat pe cel din
ța. dar Delgado n-a fost totuși descalificat, așa cum se spu
sese Inițial, pentru simplul motiv că medicamentul utilizat de 
ciclistul spaniol nu figura Intre substanțele incriminate de 
Uniunea Internațională de Ciclism. Așa că. trectndu-i rapid 
supărarea. Pedro Delgado a continuat Întrecerea șl. orecum se 
știe, d a devenit clștigătorul Turului Franței /88.

Iată că. zilele trecute, la Gând In cadrul unei reuniuni a 
forumului internațional al ciclismului. Iutndu-se in discuție, din 
nou, problema dopajului, U.C.I. a anunțat că s-a decis să 
adopte aceeași listă de substanțe (interzise) ca șl Comitetul 
Internațional Olimpic, măsură care va intra In vigoare la 1 
ianuarie 1989 Ba, mal mult, precizează U.C.I.. lista substanțe
lor Interzise este Identică de trei ani. cu cea a CJ.O. (adoptată 
de marea majoritate a federațiilor internaționale). Dacă au 
existat totuși unele nepotriviri șl divergențe — șl au existat! — 
este pentru că Interzicerea șl de către U.C.I. a unor medica
mente nu s-a putut face din... motive de calendar! Adică, n-a 
fost timp pentru ca să se facă anumite adăugiri de substanțe 
pe lista „neagră" dar că de la ianuarie încolo...

înțelegem, deci că incriminatul „Probeneclde" folosit de 
Pedro Delgado In „Turul Franței '88". care n-a stlrnlt anul 
acesta altceva declt o oarecare vțlvă dacă va fi utilizat anul 
viitor, de Delgado sau de oricare alt ciclist, va aduce automat 
după sine descalificarea ! Numai dacă U.C.I. nu va apela ia
răși la ..explicația" cu calendarul...

Romeo VILARA

P.S. Am precizat. In final problema cu calendarul, deoarece 
forul internațional al ciclismului nu este consecvent. In aceeași 
reuniune de la Gând, prilejuită de desfășurarea Campionatelor 
Mondiale de pistă. U.C.I. a omologat trei recorduri mondiale 
realizate de clcllsta franceză Jeannie Longo, la 22 septembrie 
1987 la Colorado Springs, in S.U.A. : 10 km — 13:19,80. 20 km 
— 26:41,19 și o oră — 44.933 km. Inițial U.CJ nu a omologat 
aceste performante pentru că Longo era suspendată, deoarece 
doar cu citeva zile mai Înainte, la o altă tentativă de record 
controlul antidrog rezultase pozitiv Cine ce mai înțelege 7
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