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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE SAH
• La feminin, titlul a revenit Gabrielei Olărașu- 
Stanciu (Politehnica București) • La masculin, Mihail 

Marin continuă sâ fie lider, înaintea ultimei runde

Întrecerile celei de a 24-a ediții
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a Jocurilor Olimpice de vară

LA CANOTAJ, TOATE ECHIPAJELE NOASTRE 
CALIFICATE ÎN DISPUTELE PENTRU MEDALII

Corespondență telefonice 
de la trimisul nostru

Interesul față de această_________ ___ a 
24-a ediție a Jocurilor Olimpi
ce este în creștere. Cursa spor, 
tiviior lumii pentru medaliile 
olimpice se întețește, în ziua a 
șasea, de joi, ■ marii competi
ții disputîndu-se cele mai multe 
finale de pînă acum. Iar de 
vineri debutează în program 
atletismul, disciplina cu cel mai 
numeros set de trofee (42).

în rîndul sporturilor care 
și-au consumat fazele preli
minare se află și canotajul, 
înainte de orice alte amănunte, 
să remarcăm reușita pe linie a 
flotilei românești '■ toate cele 
nouă echipaje ale noastre, în. 
scrise în concurs, și-au ciștigat 
dreptul de a lupta în finalele 
de simbătă și duminică. Este 
un prim succes al sporti velor și 
sportivilor care ne reprezintă 
la această disciplină, succes pe 
care protagoniștii înșiși, noi 
toți. îl dorim ia dimensiuni cît 
mai mari, pe măsura frumoase
lor tradiții făurite, în timp, cu 
atitea eforturi, cu pilduitoare 
dăruire pentru culorile patriei.

Joi dimineață, la baza nau
tică de pe rîul Han, zeci de e- 
chipaje erau gata de start la 
ora anunțată pentru semifinale, 
în vreme ce numărul specta
torilor creștea continuu. Cele 
16 curse erau programate să 
înceapă la ora 9 (ora locală). 
Așteptam la capătul pistei în
grijorați de timpul neprielnic : 
vlntul batea in rafale. învol- 
burînd întinderea de apă. Cu 
numai cîteva minute înainte 
de ora oficială a startului, s-a 
anunțat amînarea curselor cu 
o oră și jumătate, după care 
a urmat o nouă aminare. iar 
în final s-a decis reprograma- 
rea întrecerilor pentru după- 
amiază. în aceste momente de

răgaz, i-am întilnit pe antre
norii noștri. Ei așteptau liniș
tiți disputarea semifinalelor, 
încrederea In propriile posibi
lități definea atmosfera din ca
drul lotului românesc. Și, ta- 
tr-adevăr, speranțele erau în
dreptățite: cele patru echi
paje și-au făcut datoria, ca- 
lificîndu-w pentru cursele la 
finele cărora cei mai buni ca
notori ai lumii vor fi așteptați 
de... medalii. Aceste patru e- 
chipaje »-au alăturat astfel 
primelor cinci intrate direct 
din serii în finale ! Și ce poa
te fi mai sugestiv, apropo de 
amintita dăruire a sportivilor 
noștri, de înalta lor valoare, 
decît faptul că, la puțină vre-

me după ce și-au asigurat locul 
In elita probei de 4+1, V. To- 
moiagă, D. Popescu și L. Lo- 
vreaschi (un canotor de la Di
namo. altul de la Steaua și un 
timișorean) au urcat din nou 
în barcă, spre a se califica șl 
la 2+1?

Dintre celelalte rezultate con
semnate joi, să remarcăm obți
nerea de către Marius Gherman 
a celei mai bune performanțe 
înregistrate vreodată la indi
vidual compus din gimnastica 
noastră masculină, locul 5, pre
cum și noua victorie a boxe
rului Daniel Dumitrescu (amă
nunte, în cronicile pe sporturi).

Așa cum era de anticipat — 
după o convingătoare evoluție 
în turneul final de la Predeal 
— șahista Gabriela Olărașu- 
Stanciu, reprezentantă a clubu
lui sportiv Politehnica Bucu
rești, cucerește titlul de cam
pioană a țării — ediția 1988, 
totalizînd 12 p din 14 posibile, 
în urma ei, pe podium, Cristi
na Bădulescu f 
p) și Otilia Ganț 
(9,5 p). de la Elec
tromotor 
șoara.

Provenită 
piniera 
moldovean, 
mată la clasa 
trenoarei Margare
ta Perevoznic, din 
Iași, Gabriela Olă
rașu-Stanciu face 
parte, din 1984, din 
secția de șah a Po. 
li tehnicii Bucu
rești, împreună cu 
soțul ei, Traian 
Stanciu. jucător și 
antrenor la băieți 
(șl el printre fina- 
liștii turneului 
masculin). Trăiește 
pentru prima oară 
bucuria obținerii 
titlului de cam
pioană a țării la 
senioare, după ce 
mă; fusese foarte 
aproape de acest 
succes, aflindu-se 
în preajma mai 
lor Margareta Mureșan 
Ellsabeta Polihroniade-Rusu cu 
care, de altfel, ta decembrie 
1986, la Dubai, ta Emiratele 
Arabe Unite, la cea de a 27-a 
ediție a Olimpiadei de Șah. ob
ținuse medalia de bronz pe e-

(io

Timi-

din pe- 
șahuiui 

for- 
an-

Cornel POPESCU

ÎNOT
Disputele pentru medalii 

continuă. în piscina olimpică 
acoperită, in același ritm sus
ținut. joi fiind stabilit un alt 
record mondial la 400 m liber 
feminin: Janet Evans și-a co
rectat performanța anterioară 
— de la 4:05,45 la 4:03,85.

în două finale B au partici
pat și sportive române. La 100 
m spate, Anca Pătrășcoiu — 
care a ratat intrarea în finala

GIMNASTICA
După spectaculozitatea si dra

matismul disputelor pentru 
„podiumul" pe echipe la femi
nin. de miercuri seară, joi di
mineață s-a desfășurat con
cursul gimnașt’lor pentru indi
vidual compus. întrecere care a 
inaugurat, de 
individual" al 
pice. Pe baza ______ _____
la exercițiile impuse și liber 
alese, primii 36 sportivi 
clasament au susținut un nou 
concurs cu exerciții liber ale
se pentru desemnarea campio
nului absolut al Jocurilor O- 
limpice. Pentru această fază 
superioară a întrecerii s-au ca
lificat și trei dintre compo- 
nenții echipei României. Este 
vorba de Marius Gherman, 
Marius Tobă și Nicolae Beje
naru. La capătul unor dispute 
de înalt nivel tehnic. în care 
multiplul campion al țării noas
tre a făcut din plin dovada ta
lentului și pregătirii sale supe
rioare, Marius Gherman s-a 
situat în final pe locul al cin
cilea la individual compus, po
ziție onorantă pentru gimnas-

fapt, „capitolul 
competiției olim- 
notelor obținute

din

tica noastră masculină, nici un 
alt gimnast român nercușind, 
pînă acum, o clasare atît de 
bună la Campionatele Mondi
ale sau Jocurile Olimpice, la 
individual compus, Marius 
Gherman a obținut joi dimi
neață note foarte bune: 9,800 
la sol, 9,900 la cal cu minere, 
9,850 la inele. 9,800 la sărituri, 
9,800 la paralele și 9,900 la ba
ră fixă. Punctajul realizat de 
gimnastul nostru este de 
117,825. ceilalți doi sportivi ro
mâni situîndu-se pe locurile 21 
(Marius Tobă, cu 116,925) și 33 
(Nicolae Bejenaru. cu 115,400). 
Ceea ce ni se pare important 
să subliniem este faptul că 
înaintea concursului de joi Ma

(Continuare In pag. a 4-a)

chipe. Tot acolo, cîștigătoarea 
celei de a 41-a ediții a cam
pionatului României mai adău
gase un frumos rezultat în pal
maresul ei, cei mai bun re
zultat la masa a 4-a și™ o 
medalie de aur !

Maestră internațională. Ga
briela Olărașu-Stanciu este 
studentă in anul IV la Â.S.E.,

Gabriela Olărașu-Stanciu. noua campioană 
republicană de sah la tenioare

Foto : Gabriel MIRON

rutinate.
Și

printre fruntașe la tnvătăturâ 
ca și în sport, calitate pe care 
— impulsionată de această fru
moasă reușită, pe deplin meri-

(Continuare, in pag 2-3)

in „proba adevărului*' la ciclism, contratimpul

FAVORIȚll S-AU IMPUS CLAR
CIMPULUNG MUSCEL, 22 

(prin telefon). O ploaie rece, 
din fericire de scurtă durată (a 
plouat doar în primele ore ale 
dimineții), a amenințat contra
timpul individual (40 km, 2 
ture X 20 km pe șos. C-lung — 
Lerești), cea de a doua probă 
a Campionatelor Naționale de 
ciclism pe șosea, găzduite, pen
tru a treia oară, cu ospitalitate 
și dragoste pentru sportul cu 
pedale, 
Muscel.
șoseaua 
conferit 
optime 
insă, doi ....................
scontați ai probei, dinamoviștii 
M. Romașcanu și Val. Constan-

de orașul Cimpulung 
Dar la ora startului 
era uscată, fapt ce a 
alergătorilor condiții 

de rulaj. Din păcate 
dintre protagoniștii

tinescți, au hotărît (strategic?!), 
după victoria de marți la con
tratimp echipe, să-și menajeze 
forțele pentru probele de sîm- 
bătă și duminică, respectiv fond 
(120 km) și circuit. Dar, chiar 
și in aceste condiții, plusate ne
gativ de prestația slabă a lui V. 
Mitrache (marcat de o furun
culoză rebelă), campionul de 
anul trecut al probei și recent 
cîștigător al Turului României, 
contratimpul individual a avut 
ritm, nerv, s-a rulat în forță, 
cu o medie orară de circa 43

Victor NIȚA

(Continuare in nao. 2—3)

In etapa de ieri a Diviziei A de handbal masculin

DINAMO BUCUREȘTI - MINAUR, MECI EGAL LA BUZĂU !
A pentru două sutimi de se
cundă (a înregistrat 1:03,29 în 
seria a patra) — a cîștigat a- 
ceastă cursă, cronometrată în 
1:03,33. situîndu-se deci în fi
nal pe poziția a noua în cla
samentul probei. La 400 m li
ber, Noemi Lung — 4:11,68 și 
Stela Pura — 4:12,14 au sosit 
pe locurile 2 și, respectiv. 3 (10 
și 11 în ierarhia finală).

• Tractorul Brașov cedează pe teren propriu
Ieri, în Divizia masculină A 

de handbal două dintre gazde 
nu și-au putut depăși adver
sarii, Dinamo București reu
șind un „egal'* cu Minaur, in 
timp oe Tractorul Brașov a 
cedat în fața studenților cra- 
ioveni.

Astăzi și mline, la baza hipică de la Belciugatele

FINALELE CAMPIONAIULIII
NATIONAL

Astăzi și miine, la baza 
hipică a Stațiunii Experi
mentale a Institutului A- 
gronomic București de 
la Belciugatele vor avea 
loc întrecerile finale ale 
Campionatului ” " 
de dresaj 
ni ori.

La ediția 
titlurile au ___  ___
roților Nicolae Gheorghe. 
Radu Marcoci și Marius 
Curtoanu, pentru aceasta 
anunțîndu-se o dispută 
mult mai echilibrată.

Iată programul com
plet : vineri — de la ora 
10 : cat. „Sf. Gheorghe"

și cat. Intermediar 
simbătă — de la ora 
cat. Intermediar 
Marele Premiu.

Național 
pentru se-

precedentă, 
revenit călă-

La Roman au avut 
loc finalele Campio
natelor Naționale pen
tru juniori șt fete, o 
foarte bună compor
tare avînd stelista 
Mariana Moisei — ciș- 
tigătoarea titlului — 
surprinsă aici într-o 
spectaculoasă săritură.

în pag, 2—3. un co
mentariu ne marginea 
întrecerilor finale.

DINAMO BUCUREȘTI - 
H.C. MINAUR BAIA MARE

DE DRESAJ

18—18 (1#—8). Sala „Dacia" din 
Buzău a fost arhiplină la der- 
byul acestei etape, spectatorii 
asistînd la un meci de o deo
sebită încleștare, terminat cu 
un echitabil rezultat de egali
tate. Golul egalizator al băi- 
mărenilor a fost înscris de 
Bontaș (cel mai bun de pe te
ren), cu numai I secunde îna
inte de fluierul final al aces
tei partide conduse de craio- 
venii VI. Cojocarii și I. Mihă- 
ilescu, cărora le putem imputa 
doar cite două decizii eronate 
pentru fiecare echipă. Fiecare 
formație a fost mai proaspătă 
cite o repriză, iar în plus 
băimăreanul Mircea Petran a 
fost excelent în acest meci, 
cîstigînd net în... competiția cu 
ceilalți apărători ai buturilor, 
respectiv colegul său Neșovici,

și Buligan și Cocuz de ia Di
namo. Au înscris: Durău 5, 
Roșea 4, Bedivan 2, Mocanu 2, 
Dogărescu 2, Zaharia 1. Jianu
1, Lieu 1, respectiv Bontaș 4, 
M. Voinea 3, Pavel 3, Andronic
2, Porumb 2, Rădulescu 2, Co
vacii! 1. Marta 1.

Mihoil VESA

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— DACIA PITEȘTI 30—19 
(13—7). Au înscris: N. Dobres- 
cu 6, D. Dobrescu 6, Dan Pe
tru 6, Tudor 4, lanto 4, Horge 
3, Vasilache 1. respectiv Mi- 
hăilă 10. Nica 2, Paraschiv 2, 
Eremia 1. Barbu 1, Bălășescu 
1, Oprea 1, Anton 1. Au arbi
trat P. Sîrbu și E. Flueraș (A-’ 
rad) (C. CREȚU — coresp.)

(Continuare in pag 2-3)

în Capitală ,,LRALHJL TINEREȚII"
O interesantă acțiune, in Ca

pitală, organizată de către Bi
roul pentru Turism și Tineret — 
Unitatea de agrement, alimenta
re și cazare, în colaborare cu 
Clubul Municipal de automobi
lism și karting București î „RA
LIUL TINEREȚII". Este ■ vorba 
despre o manifestare cultural- 
sportivă. educativă, inițiată in 
dorința de a oferi tinerilor din 
întreprinderile și instituțiile Bucu- 
reștiuluî un prilej de a șl pe
trece în mod plăcut și lnstruc-

• tiv timpul liber.

In programul aceste! acțiuni 
este cuprinsă vizitarea bazelor 
turistice și de agrement ale ti
neretului din Capitală, un concurs 
de regularitate și îndemînare 
auto, un concurs „Cine știe cîș- 
ligă“ pe teme soclal-educatlv? si 
de turism. In. final, la Comple
xul turistic pentru tineret de <a 
Tei-Toboc, va avea loo un fes
tival artistic în cadrul cărJc -e 
vor acorda premii eUnțSf- -- 
diferitelor întreceri orcsn:--x 
acest prilej.



BIN VIAȚA SPORTIVA fl SATELOR
VOINICII DIN ȚINUTUL ZARANDULUI
Satul Seliște este aruncat 

peste un deal din Depresiurea 
Zarandului. De fapt, această 
așezare arădeană nu e inur*ă 
intr-o.. albie. Unul din cape
tele ei urcă domol t>e dealul 
firav, iar partea opusă este 
scăldată de pirîul Teuz. Nu 
știm citi ani are satul, dar am 
putut să constatăm că este 
trainic si are o fierbinte do
rință de a se mfri museta st 
bine gospodări. «Fiecare mo
ment are importanta sa s> M 
trebuie uitat, ne sp. ->e fsst'jl 
primar. loan Jurcă acum pen
sionar, considerat de coosMea* 
un fel de.. memorie a lo -ui ut 
Dt- la actul cooperativizării s-a 
schimbat mereu fala tatălui, 
în care au mai rămas doar 
douâ-trei case vechi S-a rea 
struil an de an mult si fru
mos. Recent s-a dat ia folo
sință și căminul cultural cu 
etaj, in cadrul căruia va fi a- 
menajat un club sportiv.

Să spunem că peste 220 de

AVANTAJ DECISIV
5 Țel ui oriei, a
JJ șah este unul singur: matul.
2 Acesta certifică victoria unu- 
■C ia din cei loi jucători, ectii- 
Jt calează tu punctul eiștigat.

Dar și eistigul de material 
!! poate pune capăt luptei oe 

eșicnier. a-unci cînd este evi
dent decisiv. Aprecierea unui 
asemenea avantaj rămine la 
latitudinea j îcătorului aflat 
în defensivă și de obicei, la 
momentul oportun, el’ anunță 
că ..cedează" punctul. Fste. 
în aceasta, un mod elegant de

a. recunoaște superioritatea 
adversarului, specific șahului, 

în poziția partidei Gheor
ghiu — Strcitherg, după a 
14-a mutare <alb — Rgl, Ddl, 
Tel, fl, Na5, Ce4, e5, Pa2, b2, 
d4, e3, f2, g3, h2; negru — 
Rg8. De7, Ta8. f8. Nb7, Cd7, 
f6, Pa7, b6, c6, eG, f7, g7. h7), 
pe care am propus-o cititori
lor spre analiză avantajul 
albului este momentan numai 
pozițional. Dar el poate fi re
pede transformat într-unul 
material, așa cum am văzut 
în continuare. Un jucător mai 
puțin versat 
ba, însă, 
piesa oferită, 
adică 14...N :a6? Iată, explica-

■ ția este simplă și totodată 
frumoasă. Albul, r»u numai că 
recupera imediat dezavanta
jul, dar îl și transforma în 
avantaj echivalent cu victo
ria: 15.C:c6! și acum dama 
neagră nu are decît un sin
gur cîmp de retragere, 15..Pe8. 
iar la mutarea următoare, 
16.Cd6!, nici unul... O combi
nație foarte instructivă, .
tru faza de leschidere a rar- 
tidei, care-1 
marele maestru F’orin Gheor
ghiu și ea un versat tactician.

Pe agenda marilor corn peti
ții se înscrie acum 
pentru campionatul 
feminin. început ia 
(R.S.S. Gruzină)., care opune 
pe marile maestre sov’etlce 
Maia Ciburdanidze — dețină
toarea Titlului — și salangera 
sa Nana lose’iant Să amin-

se putea între- 
de ce nu s-a luat 

aparent gratuit,

pen-

recomandă pe

meMuI 
mondial 
Eorjomi

/.■.■.‘.'.V.,.,.,.,.V?.V.WA‘?1,^.VAWAVAVAVAW.V/A‘r

CAMPIONATELE \AJIO\U1 DE ȘAH
(Urmare din Dag 1)

tată — va căuta să o confirne 
cit mai curînd. cu prileiul vi
itoarei ediții a Olimpiadei, la 
Salonic, chiar în actualul, se
zon competițional.

A -•
Cu o rondă înainte de final. 

In campionatul masculin de 
șah, lider continuă să fie Mi-

FAVORITII S-AU IMPUS CLAR
a

(Urmare din pag. 1)

km/h. Dar iată, pentru a exem
plifica ritmul susținut, timpii 
înregistrați (a se vedea com
parativ timpii finali) la capătul 
primilor 2C km: L. Kovacs — 
27:24. Cr. Păun, la 6s. S. O- 
prescu, la 8s Vom asista. în 
partea a doua, la un puternic 
atac declanșat de Sergiu Opres- 
cu. dar. așa cum se mai îr.tîm- 
plă uneori in cursele de acest 
gen. vom fi si martorii unei 
mari surprize! Cu numai 3 km 
înainte de sosire, S. Opreșcu 
„sparge" la roata din spate și 
pierde aproximativ 45 de se
cunde. un timp care i ar fi a- 
sigurat. fără doar și poate, ti
tlul. Grație bicicletei primite din 
partea mașinii care asigura de

case noi au fost făcute din 
cărămidă și racordate la rețe
lele electrică și de telefon, -oa
menii obișnuir.du-se să-și or
doneze viața ia condiții de con
fort ca la cras. De cițiva ani 
bu.-.i. multi localnici lucrează 
ia întreprinderile din Sebiș (o- 
rășel aflat la circa 15 km). Ar 
fi putut să devină orășeni, dar 
ei n-au uitat muaca pămkttultii. 
care e o veritabila a doua pro- 
feăBDC, moștenită tie kt pă-> 
rir.ti. Cînd sint la lucru, ne
vestele țin gospodăriei,
îngrijind animalele cu care, pe 
drept cuvint, se miadresc Cînd 
vin acasă, hătboții ian In pri
mire muncile mei grele. grădi
nile lor fund pur.: de bogăție 
dm primăvară și pmă toasrta 
tirzfx Baza a rămas insă tot 
C.A-P.-uL Tineri sp >rti vi ca 
Savu Bociort. Nicoiae Pavel, 
loca Hanes, loan Jurcă saa
Doru Staaeiu. jucători de ht-â 
in echipele de fotbal și vojei.

WW.VA‘AW,7AWWAVA>,V<M,,.Ș’.'

(învingătoare
• ' ; Sala

fie in formă.
ree?nt: Ioseliani

(Turneul _mixf de la

in țara 
ciștigâu 
a Turneului Intv 
României, la Brs 
doar 13 ani!), iar Na 
a doua la Bule Here 
1984 
A iimilo vsk ila j.
re să 
atestă această partidă j 
jucată ”—”
Pirro
Baden-Baden, 1988) l.e4 eS 2. 
Cf3 Ce« J.Nb5 4 „Na 4 CfS
5.0-0 Ne7 XTel b5 7.Nb3 0-0 
8.>4 b4 9.d4 d« 10.h3 C :d4 
1X.C :d4 e:dl 12JO:dl c5 13.Dd3 
Nb7 14.Cd2 (15 15.e:d5 C:d5
lC.Ce4 Rh8 17.a5 f5 18.Cg3 f4 
19.CI5 NfG 2O.Tdl Dc7 21.N:d5 
Tad8 22.Dc4 T:d5 23.T:d5 N:d5 
24.D:d5 Td8 25.DC6 Tril 4 26.Rh2

27.N î

de pe diagramă me- 
semnal de a- 

pre- 
27—
Rț? 
BM

Rgt H.Cd8 - și ?LDe« 
'* .Tel(!) ce ar

Poziția 
rită și ea un 
tenție. Negrul . a ct dat. 
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Radu VOIA

PESCARII SPORTIVI

bail Marin, tot reprezentant al 
Politehnicii din București, cu 
10 puncte, urmat de Neguîescu 
CU 9.5 p. în runda a 16-ă. Mi
hail Marin-a remizat c j Takacs 
Același rezultat a fost consem
nat și în partidele Foișir — 
Ghindă, Ionescu — Dumiirache 
și Navrote^pu — Pavldv. în 
tin p ce Armas a eiștigat la 
Granberg, iar Ștefannv a pier
dut la Neguîescu...

panarea echipei Steaua, Opres- 
cu își continuă cursa și se cla
sează, totuși, al doilea. Superb 
gest de sportivitate din partea 
antrenorului (I. Stoica) si me
canicului (I. Nedelcu) echipei 
Steaua. Dar, de ce oare, la un 
Campionat Național, echipa
I.M.G. b. nu a avut mașină pen
tru asistență tehnică?!

Relatind mai pe larg această 
întîmplare. nu vrem să scădem 
cu nimic din meritele învingă
torului arădeanul Ludovic Ko
vacs, care confirmă, iată un 
pronostic general care-1 acre
dita cu șanse la primele trei 
locuri ale probei. O evoluție 
excelentă, adevărată revelație 
a acestui contratimp, a avut și 
tînărul Cristian Păun, sosit al 
treilea, înaintea multor alți ru

9 Țârani cu... dublă r 
calificare • Seniorii ți t 
juniorii în întrecere • | 
Cei mai mici îți ame- r 
najează terenurile de L 

handbal și volei
□ EZ3C=ri=ic=n

r ici-ori tîmplari, pot fi văzuți 
deseori alături de părinții lor 
Ia prășitul porumbului și al 
si- clei, la seceriș, la transpor
ți paielor sau ia întreținerea 
uiilajelor. „Dincolo de muncă, 
a continuat baci loan, printre 
picături oamenii ascultă muzi
că, vizionează spectacole și fii— 
n>- la căminul cultural. Tine
rii se întrec pe terenul- de fot
bal, iar in zilele de odihnă se 
intilnesc cu echipe din Carand, 
Pr anișor sau IgnestL Cei mai 
mici crlățeai au ia școală și 
la grădiniță aparatură pentru 
«port-.

La Seliște, una din cele mai 
frumoase așezări rurale din 
cile ia văzut, există peste 100 
oe elevi. .Poate că nu sint 
wniți, ae spune învățătorul Ion 
T ---șrrw dar sint foarte bani 
ta carte, la acțiunile rultural- 
«pnetive și gospodărești. Cu un 
aomaaaWw dio clasele I—IV am 
cisligat anul trecut, la Arad, 
co m montaj literar locul 1 
pe țara la CinJa rea Vonia - i. 
Ca eirvu am plantat ieri de 
dezi sâ tnt cu ei lucrăm, să- 
pmd m deaL ia li im ■ajni i 
trre—r3er de handbal si vutci 
dm c urtea scolii. Șomms pntreri 
au • salt muflîfui cti mfr m»- 
drl pe JudeU unde tac gim
nastică zilnică și per fit cer pro
grame Sportive r-ntru serhtri. 
au un teren destinat diferit rine 
jocuri, devenind de miri pric- 
te.ii ai exerxiliilor fizice-

Tntr-ade-.âr. vizi tir. d școila 
r.e-am dat seama că vocnicS 
satului benriăriaxâ de excelen
te condiții pentru invălăloră ti 
sport. Cind am plecat era spre 
inserate și dinspre terenul de 
fotbal răzbatea zgomotul spe
cific pasionantelor întreceri cu 
balonul rotund. își disouLatj 
întiietatea echipa seniorilor cu 
formația de juniori, oameni a- 
flați la rosturile lor. care se 
relaxau după o zi de muncă, 
practicînd sportul preferat.

Troian IOANÎTESCU

IERI, IN DIVIZIA
lU'marț din cao D

STIINTA 3ACÂU - STEAUA 
BUCUREȘTI 31—31 (15—17). In 
prima parte s-au consemnat 
zece egalități pe tabela elec
tronică, pentru ca în partea a 
doua — pe fondul distanțării 
oaspeților — băcăuanii să se 
apropie de mai multe ori Ia 
un gol: 23—24 (în min. 43), 
24—25 (44), 25-25 (45). Jocului 
în \-.teză si cu atacuri in forță 
al steliștilor. băcăuanii i-an 
răspuns cu o bună organizare 
in teren, cu angajament bun al 
pivotului Vasil ca (cri mai bun

LAUREATIi
Pe lacul Stăr.cuța, din preaj

ma comunei Bucu (nu departe 
dc Sl>bozia) au avut loc între
cerile finale individuale ale 
Campionatului Republican de 
jH-scuit sportiv. A fost una 
dintre cele mat disputate edi
ții surprizele ținindu-se lanț 
de la prima pină la cea de a 
4-a (ultima) manșă. Semnifica
tiv in acest sens este faptul că 
nici unul dintre campionii ul-

tieri consacrați Dar iată și cla
samentul general al acestei 
probe: 1. L. Kovacs (Voința 
Arad, antrenor Matei Peloc) 
55:34, campion național. 2 S 
Oprescu (I.M.G.B.) 56:06. 3. C. 
Păun (Dinamo) 56:13, 4. M.
Orosz (Electromures Tg Mu
reș) 56:33, 5. D. Răcășan (Dina
mo) 56:39. 6. W. Gross (Torpedo 
Zărnești) 56:41. acesta din urmă 
singurul junior din plutonul 
fruntaș.

Sîmbătă. 24 septembrie, va 
avea loc proba de fend. 120 km. 
pe șoseaua Cîmpulung — Bran 
și retur, cu trei dificile puncte 
de cătărare. care vor tria 
foarte sever pe concurenti. iar 
duminică, cu start la ora 10.30. 
se va desfășura ultima probă, 
semifondul. pe un circuit în 
centrul orașului Cîmpulung.

Pe marginea „naționalelor" de cală

COMPORTAREA JUNIORILOR, OGLINDA FIDELĂ A MUNCII
Cu finala juniorilor și fete

lor — desfășurată la finele 
săptămînii trecute la Roman — 
sezonul competițional la călărie 
a intrat pe ultima linie dreap
tă, în discuție mai rămînînd 
acordarea titlurilor la dresaj 
(azi și mîine), obstacole și con
curs complet (13—24 octombrie, 
Sibiu) la nivelul seniorilor, 
ceea ce, firește, aduce în dis
cuție o primă și importantă 
problemă : structura anului 
competițional și influența sa 
asupra creșterii valorice a a- 
cestui sport care se bucură, 
iată, din ce în ce mai mult de 
o reconsiderare a audienței din 
partea publicului.

Rămînînd în perimetrul ju
niorilor, vom -spune că sezonul 
care (deja) s-a încheiat a cu
prins doar două etape, una în 
primăvară și alta acum. cea 
din vară fiind anulată din mo
tive fortuite, ceea ce înseamnă 
că un călăreț pentru a-și ad
judeca unul din titluri a efec
tuat în cele 365 de zile numai 
4 (!!) parcursuri, ținînd seama 
că proba se desfășoară în 
a Fără comentarii,
tn fond comentarii ar mai fi 
necesare, dar le lăsăm pe 
s..--ia comisiei de competiții 
care se cdntoncazii Ir.tr-o inex- 
pl: :abilă rigid tate in a con
cepe programul competițional 
general s riuar cel al fiecărei 
etape si riie ia parte Să spe- 
iâ«r. după cum am fost asi- 
gorați. că ceva se va schimba 
..-j.ă cin sezon.al viitor. Aștep
tări. Meuținîndu-ne pe aceeași 
iir-ie. am mai adăuga că spor
tivii își conduc caii la— graid 
tn septembrie p»-tru a reveni 
timu En primăvară, oferin- 
<Lo-i>-se si obrsnu-ndB-se cu 
puțin, iniri hiwlr necriitor de 
a organiza .corscursnri de ca
să* tn lipsa altora mai consis
tente ftir.d mult prea spora
dice. De ce ?

Pentru tinerii călăreți, anul 
1X9 este și anul tn care Cam
pionatele Balcanice — care vor 
avea loc la noi In tară — vor 
constitui evenimentul de ctrf. 
impunind, deci, o prezentă rit 
mai fructuoasă, fir.akle de la 
Roman oferind, din acest porrt 
de vedere, o primă bază de

A DE HANDBAL
de pe teren), el înscriind go".uri 
aplaudate de cei peste 1500 de 
spectatori. Au marcat: Cliîrilă 
9, Gherhard 8, Vasilca 7, Bon
dar 5, Iehim 1. Rotaru 1, res
pectiv Stingă 11, Ghimeț 19, 
Dumitru 5, Berbece 5. Petre 1. 
Niculae 1, Mirică 1. Au arbi
trat Gb. Mihala=eu (Buzău) si 
D. Gherghisan (Iasi). (E. I El- 
RAU — coresp)

A^.A. ELECTROMURES TG. 
MUREȘ - UNIVERSITATE.% 
C.U.G. CLUJ-NAPOCA W—H 
(17—12). Un joc specific de 
campionat, tn care gazdele au 
fost în majoritatea timpului 
„vioara în‘.ii“, condueind cu

ȘI-AU DESEMNAT 

ANULUI
timelor trei ediții — Zoltao 
Kosza (Oradea) 17, Cristian Ro- 
mașcar.u. (București) ’86 și Teo
dor Bentu (București) ’85 —
n-a reușit să se claseze între 
primii 14. vărindu-se astfel ne- 
voiți sâ concureze la anul în 
„finala B* și. firește, să se ca
lifice pentru a ajunge din nou 
pe standurile „finalei A“. Sâ 
mai subliniem câ r.oul campion 
n-a reușit sâ cîștige nici o 
manșă, dar in trei dintre ele 
s-a aflat intre primii 6.

Concurența aprigă dintre 
pescarii bucureșteni și cei o- 
rădeni. care au dominat net 
întrecerile de anul trecut s-a 
incheiat cu succesul primilor, 
orădenii avind un singur re
prezentant printre fruntași. 
Dar. iatâ clasamentul final :
1. Iiie Trineci (București) 20 p.
2. Adrian Sebe (București) 27
p. 3. Constantin Mateescu (Bu"U- 
••esti) 28 p. 4. Ștefan Balasz 
(Oradea) 30 p. 5 Ion Pană 
(București) 31 p, 6. Firicel Su
san (Hunedoara) 36 p r

Și două adnotări complemen
tare : 1. printre finaliști s-au 
numărat și pescari aproape 
nelipsit) de la toate edițiile — 
Ion Pană, Mihai Ambrozie. 
Gheorgite Timolion. Victor 
Stoica (toți din București). An
ton Barna (Iași’ ș.a. : 2. vînă 
terii si pescarii din comuna 
Bucu. conduși de inimosul Mar
cel Mitu, au asigurat o orga
nizare ireproșabilă. 

discuție pentru o viitoare se
lecție. Ceea ce ni s-a părut 
îmbucurător a fost faptul că 
există potențialul necesar pen
tru alcătuirea unei echipe re
prezentative — și la juniori, și 
la fete — cu reale posibilități 
de a obține performanțe - de 
bun nivel. Se cere, . desigur, o 
muncă susținută pentru ca „po
tențialul" să devină real, tim
pul rămas pentru perfecționa
rea mijloacelor de exprimare 
tehnică a călăreților (mișcări 
dezordonate, poziții incorecte în 
timpul săriturii ș.a.) și de ale
gerea cailor potriviți (există 
suficient material cabalin de 
calitate) fiind numai în aparen
ță liniștitor.

Am reliefat-o șl In cronici, 
o facem și acum, pentru că ni 
se pare o trăsătură definito
rie a recentelor finale : ascen
siunea asociațiilor din „eșalo
nul 2“. care nu mai sint „vic
time" sigure ale celor de la 
Steaua, Dinamo sau C.S.M. Si
biu, ci se află în luptă directă 
pentru podium, uneori devan- 
sîndu-le net pe accsteă, călăre
ții dovedind o bună stăpînlre 
a principalelor elemente și u- 
tilizîndu le în genere cu pri
cepere și folos. în această ca
tegorie intră Voința Tg. Neamț. 
Izvorul M. Ciuc, . Agricola P- 
Neamț și chiar „Dragoș Vodă" 
R man și C.S.Ș. Metalul Ră
dăuți aflate Ia început de drum. 
Semne de întrebare în conti
nuare pentru Olimpia, Petrolul, 
C-S..M. Iași. CS.M. Craiova și 
A.S.A. Cluj-Napoca. Munca an
trenorilor. nu spunem o nou
tate, este oglindită de compor
tarea sportivilor pe care-i pre
gătesc. Așa cum sublinia și 
Scrin Soveja. secretarul fede- 
rariei de specialitate, această 
„finală a demonstrat, din nou. 
rclol antrenorilor pe plan teo
retic si practic, modul în care 
ii reunesc să-i învețe pe tine
rii călăreți cum să-și transmi
tă cunoștințele asupra calului 
pe parcurs". în această privință 
aemnlul antrenorilor Iosif Mol
nar (Aâdâuti) și Antal Zoltan 
iM. Ciuc) este elocvent. în rest, 
multe, foarte multe restante.

Un rol deosebit în desăvâr
șirea juniorilor revine dresa

jului, ca 
dar care 
la periferi 
trenorilor n 
ghe (Steal 
r.efăcînd o 
Andrei CțJ 
sile Olaru 
exemple d 
ce grupări 
diție (exen: 
noră dresa 
bile pe lis

Iată, așa
— asupra 
încheierea 
trebuie să 
ținînd sear 
ții ce revii 
țiilor pen 
performant 
la nivelul

Emar

ți—7 goluri. St rder-tii au avut 
o perioadă bună ia mijlocul re
prizei secunde. Marcatori: Gh. 
Mureșan II, Priițj 4, Ciobanu 3. 
Boros 3, R. Moldovan 3, David 
1, Bâdău 1, pentru învingători, 
respectiv Crainic 5, S. Pop 5 
Bo torte 5. Kiss 2. O. Marc 2. 
Simbszn 2, Gal 1. Au arbitrat 
Tr. Apostol și Șt. Sticca (Bra
șov). (A. SZĂBO — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
19—29 (8—9). O partidă echili
brată. in care s-a ratat foarte 
mult, in spec. :1 localnicii (4 a- 
runcări de la 7 m, față de 1 a 
craioveni’jr). Oaspeții au ciști- 
gat la limită in faia'.ul meciu
lui. De remarcat portarii Anton 
(Brașov). Albiei și Toacsen 
(Craiova). Au marcat: Bereșes- 
cu 5, B"ha 5. Puinlet 3, Cu- 
rițeanu 2. Mitroi 2, Coman 1, 
Gremples 1 — de la gazde si 
Marian 8, Dumitru 3, Neagu 3, 
Agapie 2, Nitu 2. Barcan 1, 
Dumitrescu 1. Au arbitrat Al. 
Virtopeanu — ȘL Georgescu 
(București)- (Circ’ GRUIA — 
coresn).

CO.MKSTI I. M.VX'ICOLAU MA
RE — DI>» VMO BRAȘOV 26—22 
(9—9). După o primă repriză . e- 
chilibrată. oaspeții s-au desprins 
la 3—4 goluri, dar gazdele au 
revenit puternic și au câștigat 
pe merit. Au marea;: BAdosu 7, 
tslode 4, A. 'Jar-inga 4, Georges
cu 3, lankoviei 1, Pleșca 3, Bo
botea L P. -laranva 1, pentru. în- 
vinzăiori. .’csoeetiv N'icolaeseu 
7, Donosa S, llosu 4, Moldovan 2. 
Tonca 2, Holzyes 1, Cian 1. Ar
bitri: V. Erban și D. Purică 
(Ploiești). (George BIAȘ — co
resp.).
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C.S.ș. Sibil 
plăcută fa 
datorează 4 
și expe^M 
jutoarei 
sprijinul ci 
tea C.J.E.H 
un J
tura d^Uprl 
zatâ cu j 
să elastica 
tma vrenl 
înțelegerea I 
care nu I 
copil de I 
rno-nizeze I 
na men te ci 
PARATURI 
CAT a fol 
pentru sa

(dmpion

TINERII
Ediția di] 

natului Na
pentru jui 
juniorilor 
Rădăuți, f
care 
tele 
la c 
două
registrat ri 
tabilă. De 
Rădăuți 
Deneș) a 
sportivii d 
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rezultJ 
niori mari
cu (C.S.M 
mitru JegJ 
1180 p, 3. 
iași) 1132 
(D. Jega, 
3297 p, 2. 
Minerul II
1. Magda 
ria Iurescu
Rădăuți), 3 
limpia) liol 
Rădăuți (M 
E. Pojar) 
p, 3. Mobl 
juniori II,J 
Rotar (C.s 
Florin Ign

DE LA
în ziua de 29 septembrie 1988, orele 10, di 

licitație publică autoturisme de diferite nil 
prin Decretul 277-1979

Licitația se ține în sala I.D M.S. din Buci 
ar. 6—8. etaj V camera 17. sector 1.

La licitație noate particina orice persoani 
Ia C.E.C. o garanție de 10% din prețul de I 
autoturismului I

Autoturismele se vînd cu plata integrală. I 
Dosarele de stare tehnică a autoturismele 

Ia in reDrinderea deținătoare. I
Listele cu caracteristicile, prețurile de îl 

precum si adresele unde pot fi văzute aul 
sate Ia următoarele magazine auto — motol 
I.D.M.S din : I

— Șos Mihai Bravu 47-49, Bl. P. 16. sector]
— Sos, Pantelimon nr. 312 sector 2 ; |
— Sos. Colon tina. Bl. 64 sector 2 ; |
— Bd. Magheru nr. 22. sector 1 : |
— Calea Victoriei 59 sector 1 : |
— Bd Nicola% Bălcescu nr. 36 sector 1 : |
— Mag auto din str Valea Cascadelor rj 
Informații suplimentare la telefon ll.39.5Cl
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RILOR FAIR-PLAY CHIAR FĂRĂ TROFEE

ormativă, 
se afle 

•ilor an
te Gheor- 
ele sale 
i-mală —, 

și Va- 
nstituind 
în timpi 

i și tra- 
iibiu) ig- 
lări vizi-
:urs. 
probleme 
reveni la

— care . 
i atenție, 
e obliga- 
>r ți sec- 
ea unor 

ridicate 
lăretl.

EANU

ursul

Un concurent, aliat în drum 
spre circuitul ae automobi
lism de la Stîna de Vale, ră- 
mîne. în pană la cîțiva kilo
metri de tocul de cazare. 
Vestea ?.e află și. deși 
noapte și ceață, alți doi 
legi de întrecere sar din 
ternuturi și vin să îi dea 
cesara mină de ajutor.

Gheorghe Morasi. 
unul din vetera
nii automobilismu
lui nostru. con
stată că mașina sa 
are pinionul de la delco rupt. 
O piesă care, a doua zi, pe 
circuit, putea fi necesară, 
oricînd, orrsăruia dintre ad
versari. Cu toate acestea, Ste
fan Iancovici nu stă o clipă 
pe gînduri și ii împrumută 
Iui Morasi im rinion de re
zervă, de altfel singurul pe 
care îl avea; Cu un gest fi
resc, simplu, de parcă i-ar 
fi oferit un foc la o țigară...

La concursul disputat acum 
cîteva săptâmini la Baia Ma
re un grup de tineri mecanici 
localnici observa că pilotul 
Ovidiu Mazilu nu are nici un

fel de asistență tehnică, drep* 
care fcși sjflecă îndată mî- 
necile costumului lcr „de du
minică" și se pun pe treabă. 
Prietenia dintre pilot șj me
canic s-a Înjghebat spcn:an. 
trainic, astfel că. la concursul 
de la Oradea, in parcul teh
nic, Manlu s a trezit față in 
față cu metan cil săi ad-hoc.

Venti cu nădejdea 
că ii vor putea C 

u utili...
să du Iun- 
vorba, fîînd- 
aotonobHis- 
poate mai 

iîte discipline.
lumea 

nostru, 
mult decit in ; 
am putea desprinde 
rate asemenea exemple de o- 
menie, de adevărată colegia
litate, și TSîem tatilni U tot 
pasul asemenea gesturi ce 
care sportul le denumește 
acte de fair-olay.

Gesturi făcute Firesc. dezin
teresat. • fără pretenția la cîae 
știe ce trofDeți n-ar ti 
rău dacă, lin eind ta ctad. 
și-ar face apariția și așa 
ceva...

Sorin SATMAR:

9 999 9 9999 9 999 9 999 9. 999 • 999 9 999 • 99 ! 999 • * w *

celor mai tineri săritori in apă

EMAȚI, SPERAM Șl MULȚI RAMAȘI
(neoficial) 
toarea ie- 
irituri re- 
l Repabli- 
rat recent 
. din Ca- 

17 locuri 
2. C.S.Ș. 

-5—5), 3.
), 4. Lie. 
-2-1). 5.

(3—0—0), 
-0-1). 7.

Sarorina 
căuani se 
•ofesionale 

k antre- 
A și a- 

dar și 
din par- 

Bacău. De

le antre-

st^para-
;ca»Yealf-
ile (pla-

în ul-
nă) și...
fără de

ca un
;ă-și ar-
ilă. « A- 
I PE US- 
cesalui și 
la C.o.Ș.

Triumf (antrenori : Nicolac Spa
țios, Ana Neicu și Doina Kusan), 
care promit să mențină vechea 
și frumoasa tradiție a secției a- 
cestui club. Oana Dinu. Valeriu 
Dumitru, Răsvan Marin și Nico- 
lae Dragomir sint cei mai în
dreptățiți să calce pe urmele 
Cristinsi Timar-Tomescu, Ilenei 
Pirjol și lsabelei Bercaru, pînă 
nu demult cotate printre frunta
șele Europei. • ALĂTURI de an
trenori mai mult sau mai puțin 
consacrați (Gavrilă Rogge — Lie. 
ind. 37. Andrei și Zita Găvosdea 
— C.S.Ș. Sibiu. Angela Pope^cu- 
Mărgineanu, Gheorgha Bana — 
C.S.M. Sibiu, Oliviu Lăzâu — 
Crișul oradea) am remarcat și 
rezultatele bune :ale unor foști 
performeri aflați la începutul ca
rierei de ^învățători'* : Felicia 
Plutea (Progresul). Alexandru 
Bagiu, Ildîko'Sgaho (Crișul). Ru- 
xandra Hociotă (C.S.Ș. Sibiu). 
Sperăm ca succesele din această 
vară să constituie doar un în
ceput oentru vM* de an-
tenori. • SĂRITORII de In 
Voința București au debutat în 
activitatea competitională cu pri 
lejul Concursului Republican de 
copii. Deocamdată cea mai bună 
performanță a fost realizată de

IP

nalc fle tir cu arcul ale juniorilor

C.S.Ș. RĂDĂUȚI ÎN PRIM-PLAN
Campio- 
cu arcul 
Criteriul 

fășurat la 
ploioasă.

il ^rezulta

dup 
nu""s-a în
nanță no- 

că C.S.Ș. 
Alexandru 
>țină prin 

cele opt 
id și cu 
centru al 
localitate 

zărată pe-

Benone Munteanu (C.S.M. Iași) 
1011 p; echipe: 1. C.S.Ș. Rădăuți 
(C. Rotar, I. Popescu, S. Ignatiuc) 
2641 p, 2. Mobila Satu Mare 2097 
p; junioare TI: 1. Noemi Honig 
(Voința Satu Mar?) 1106 p, 2. 
Geta Muha 1069 p, 3. Carmen Cu
rie 1057 p (ambele, (C.S.S. Ră- 
dăuți); echipe: 1. C.S.Ș. Rădăuți 
(C. Curie, G. Muha, V. Lucescu) 
3095 p, 2. Minerul 2573 p.
Aurel SECELEANU, coresp.

——————— ■ J *'
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Andreea Nicolcea, ocuDan:s lo
cului 7 la platformă fete cat. a 
Hl-a (dintre 22 de pârtiei pante). 
Un început modest, dar touși 
promițător, mai ales dacă ținem 
seama că antrenoarea secției este 
I lena Timar, cea care a pregă- 
tit-o pe... Cristina Timar pină la 
medalia de bronz cucerită la 
Campionatul European de junioa
re din 1983. • MULTI CHEMAȚI, 
sperăm și ciți mai mulți ră
mași. Apreciem numărul mare al 
participanților (ci~ca 190) și — 
mai cu seamă — nivelul tehnic 
ridicat al majorității salturilor e- 
xecutate. dar credem câ foarte 
important va fi ca și de acum 
înainte copiii prezenți la „Tine
retului* să continue pregătirile 
cu conștiinciozitate, in acela*! 
tâmp să nu părăsească activita
tea sportivă. Am subliniat aeesf 
lucru țînînd seama câ m ii in 
fiecare an se produc -.scurge*!*, 
unii dintre săritorii talen'ati pă
răsind activitatea comoetiti 
mai mult sau mai puțin justi
ficat. Credem că la ace^t capi
tol tactul pedagogic a» antreno
rilor are rolul nrimordial.
APROAPE 10 ORE IN ȘIR a stat în 
scaun brigada de f-.rbitri în cele 
trei zile ale Concursului Repu
blican. Un efort apreciabil, cu 
atît mai mult, cu cit ?i calitatea 
arbitrajului a fost Ia nivel ti ri
dicat al competiției. Nota 10, 
deci, pentru Anca Mure* an. Da
niela Ilieș, Carmen Bădesea. Ion 
Ilicș. Doru Nedeleu șl Andrei 
Bondor. • „MATEMATICIENII* 
competiției, cei care trebuie ca 
în cîteva secunde sâ adune, să 
scadă și să înmulțească notefe 
arbitrilor, au fost și ei la înăl
țime, operînd cifrele cu o promp- 
titudine de calculator electronic. 
Echipa respectivă (aflată st ea 
„pe poziții" zi-luminâ) a fost al
cătuită din : Elena Timar, Cris
tina Timar-Tomescu. ștefania 
Buftea și Matilda Glință.

Dumitru STANCULESCU

Capitală
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BORIS ANCHEIOV,

antrenorul echipei naționale a Bulgariei;

„APRECIEZ VALOAREA TEHNICĂ
A JUCĂTORILOR ROMÂNI

în. tribuna oficială a meciu
lui România — Albania 
îoc si Beris Anghelov. 
r.orul echipei Bulgariei, 
nit. desigur, pentru a-i 
pe .tricolorii’ 
rva meciului de 
brie, de Ia S: Ca.

Tn minutul 85 
tribună. pentru 
cîteva cuvinte, 
acest prilej, că ___
Iov a ju^at la Lokomotiv Sofia 
st la Akadcmîc, imbrăcînd de 
22 de ori tricoul echipei na
ționale. cind fundaș central de 
n:arta\ cind libero. își aduce 
air iote câ a meat in comoa-

a luat 
antre- 
A ve- 
vedea 
vede-noștri în

la 19 octom-

am
a

Am
Boris Anghe-

urcat la 
schimba 

aflat.. cu

Echipe mici, ambiții mari

UNJIlfA UBZICINI
iȘI DEPUNE

CANDIDATURA...

FITA, ju- 
lexandres- 
p, 2. Du- 
Aninoasa) 
ai (C.S.M. 
L. Minerul 
l. Furdui) 
3181 p, 3. 
>are mari: 
p, 2. Ma

mele C.S.S. 
laescu (O- 
: 1. C.S.Ș, 
I. Iurescu, 
nerul 3078 
?e 2928 p; 
1. Cristian 
1080 o, 2. 
1021 p, 3.

le prin 
bilizate

„CUPA I. C. E. D."
Ediția a 10-a a Campionate

lor Naționale de baschet este 
prefațată de atractive turnee 
de verificare. O astfel de com
petiție se va desfășura vineri, 
sîmbătă și duminică, in sala 
Construcția I.C.E.D.. fiind do
tată cu „Cupa I.C.E.D.", care 
prilejuiește și aniversarea a 20 
de ani de activitate neîntre- 
ruotă a echioei I C.E.D. (fostă 
I.C.H.F.) în Divizia A. în pro
gram figurează și . o întîinire 
între foștii jucători ai forma
ției resnective (Em. Nicuîescu, 
I. Dinescu. M. Ciir.ncanu, M. 
Axente, A. Anastasiu, 11. Mă-

LA BASCHET MASCULIN I
lușel, S. Satmari, Fî. Nicuîescu, I 
M. Chiciu, M. Andrcescu, Șt. | 
Tudosi S. Rotarii ș.a.). și cei 
ai echipei Politehnica București. |

Programul „Cupei I.C.E.D." | 
este următorul — vineri, de la 
ora 16,30; I.C.E. D. — Metald- ■ 
tehnica Tirgu Mureș. Balanța I 
C.S.U. Sibiu — Farul C.S.Ș. 1 • 
Constanta sîmbătă, de la ora . 
15,30 : Balanța — Metaloteh- I 
■nica, I.C.E.D. — Politehnica I 
(old-boys), I.C.E.D. — Farul : g 
duminică, de la ora 9,30 : Fa- * 
Tul — Metalotehnica. I.C.E.D. g 
— Balanța. *

lagheru
nnează 
citației

ts uitate
citației.
’nt afi- 
ort ale < 

« 
X
4
4
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• în ultimul timp, la sediul 
Administrației de Stat 4-oto-Pro- 
nosport au continuat să se pre
zinte numeroși rlti participant! 
care au beneficiat de șansa cîs- 
tigării de TELEVIZOARE COLOR 
la popularul și îndrăgitul sistem 
LOZ în PLIC, pentru a-și primi 
cuvenitele „îștiguri. Reamintim 
că astfel de cîstiguri se atribuie 
(alături de lutoturisnie și impor
tante sume de bani) la emisiu
nile speciale limitate, ur.de tipul 
LOZULUI TOAMNEI, lansat re
cent în vînzare la agențiile și 
vînzătorii vol.antl din întreaga 
tară. Asa duDă cum deîa se știe, 
numărul mare de cîstigători la 
astfel de serii limitate se expli
că. între altele. 51 prin aceea că 
se atribuie 'dstlguri suplimenta
re, din fondul special al siste
mului.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• TRAGEREA MULTIPLA LO

TO de astăzi, vineri, 23 septem
brie, va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, începînd de la ora 15,15. 
Aspecte de la operațiunile de 
tragere vor fi t.'insmîse la ra
dio, la ora 16,35. Cele 72 de nu
mere extrase vor fi radiodifu
zate din nou, la ora 11.05, și mîi- 
ne. sîmbătă, 24 septembrie, la 
ora 8.55. De menționat că, dună 
efectuarea tragerii, va rula un 
film artistic; atît la tragere, cit 
și la spectacolul cinematografie, 
accesul în sală este liber, rentru 
toți cei interesați.
• ASTAZI și MHNE sînt UL

TIMELE ZILE pentru a vă pro-

Orașul Urziceni are un re
nume fotbalistic mai mare de
cit performanța reprezentantei 
sale. Unirea, ajunsă în Divizia 
C, căci a propulsat pa prima 
scenă a fotbalului nostru pc 
Ivăncescu, Jcrcălău, Damaschin 
(I și II), Toadcr, Teodorcscu. 
După cum se observă, cu ex
cepția primilor doi, ceilalți au 
făcut întîia oprire în Giulești, 
evoluînd sub culorile Rapidu
lui. Acest flux de simpatie și 
de interes are șl... reflexul său, 
căci Rapidul, la rîndu-i, ali
mentează mica ecliipă din Ur
ziceni cu promoțiile sale de la 
„speranțe"., ultimul eșalon nu- 
mindu-se Mihăilescu, Androne, 
Em. Dumitru, Măcelaru, Stri
zu, Lazăr.

Dar iată că Unirea declară, 
prin vocea doctorului Ion Po
iană, antrenorul cu care s-a 
„smuls", din campionatul Jude
țean, pentru a parcurgă apoi, 
împreună, traseul amintit, că 
obiectivul actual a devenit 
promovarea în Divizia B. Să 
recunoaștem, perspectiva nu 
pare utopică, dacă avem in 've
dere că 
nirea a 
gătoarea 
rași, cu 
tor-iile, 
(1—0). în întîlnirile directe. Alte 
argumente • întărirea Iotului 
prin venirea lui Cățoi și resta
bilirea Iui Aelcnci, care sc a- 
daueă celor șase „rapidiști" a- 
mintiți, o responsabilă pregăti
re centralizată efectuată la 
Sinaia, sprijinul concret al or 
•anelor locale.

Unirea a manifestat o formă 
bună înainte de start. Dovadă: 
cele 3 
2—2 și 
Bâicoi, 
în care 
Aeîenei, 
portarul _ 
timul are 21 de ani.
kg, a fost golgeterul echipei 
de speranțe a Rapidului și este 
considerat înlocuitorul iui Dudu 
Georgescu (care a abandjnat 
activitatea competitională. dedî- 
cîndu-se carierei dc antrenor). 
Dar. mai elocvente decit aceste 
teste sint rezultatele din cam
pionat : 7—1 cu Viitorul Chir- 
nc.gi, 2—0 cu Victoria Munte
ni Buzău si 0—0 cu Voința 
I.C.S. Medgidia (ultimele două 
înfilniri in deplasare). Unirea 
știe însă că are contracandi
date serioase la promovare.. în 
Montana Sinaia. Olimpi i si 
Unirea Slobozia. Progresul Med
gidia. ultima rezultind din fu
zionarea a două forțe locale. 
Cimentul si I.M.U.M.-uI. Credo 
îr.să sincer că experiența com
petitională.
subînțeles ăl lotului 
yîrstă 21 de. ani. si 
aspirațiile nucleului 
si dorința fierbinte 
de a mai escalada 
conioetitională, vor 
p-eună. să se opună veleităților 
contracandidatelor sale.

— Se spune, în general, că 
ar fi o dispulă între trei e- 
chipe. cu un mic plus de... 

ime pentru Danemarca. Eu 
cd că va fi o dispută in pa- 

Mereu ara avut dificul- 
eu vecinii greci.
Deci, ar fî plusul de... nu
li Danemarcei ?

că nu iau 
r plusul de. 
■clarat mai 
ază în pri- 

nică echi- 
■■ âzut, de- 
lor nume 
european 

a mai 
i noi. 
mize- 

aer și Ler- 
trînit. Sint 

câ D area pregă- 
altâ Promoție „oentru

— D ci. cit'va cuvinte des
pre partida care se apropie dc 
sfirs-t

r:ei a jucat cu friieie uoere. 
dacă p-?rmiteți expresia, avind 
și d-so momente de relaxare, 
situații în care s-au aflat mai 
ales Hagi și Lăcătuș. Apreciez 
in mod deosebit valoarea teh
nică a jucătorilor români, o 
valoare care a fost etoiată ta 
unele nv-ute chiar și in me
ciul foarte amical de astâzL

— Ce ne puteți spune despre 
echipa pc caTe o conduceți?

— Ne pregătim. Avem destui 
jucători in străinătate, dar nu 
cred că am să apelez !a ei. 
Este posibilă folosirea Iui Si- 
rakov și, poate, a lui Kolev, 
care, la 23 de ani, are stilul 
lui Hagi. Sper să ajungă și la 
valoarea lui. In momentul de 
față, Kolev 
naikos.

— Ce părere 
șrnsele 
noastră ?

ioacâ la Panathi-

aveți despre 
echipelor în grupa

ze pe faptul 
by au 
convins 
teste o 
Europa-

— Am 
d.-nov a 
pentru Belenenses._

— Asta nu spune încă nimic. 
Echipa națională trebuie să 
aibă un fond psihic de bază, 
care e mai important decit un.. 
gol.

— Deci, începem—
— Da. începem. Aș fi prefe

rat să jucăm cu Grecia acasă, 
dar rămîn optimist, chiar dacă, 
repet, apreciez în mod deose
bit valoarea tehnică a jucăto
rilor români.

loan CHIRILĂ

citit câ jucăt' rul Mla- 
marcat colul victoriei

ȘTIRI • ȘTIRI ® ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• ACȚIUNI

F.R.F. 
juniori 
trialuri . ___ ,______  „
turilor reprezentative de juniori. 
Prima ~~
brie), la care au fost convocați 
46 de jucători, vizează alcătuirea 
nucleului selecționatei ’93. A 
doua acțiune este programată 
pentru zilele de 3, 4 și 5 octom
brie, fiind convocați 100 de ju
niori pentru completarea postu
rilor deficitare la selecționatele 
’90. ’91 șț ’92. Ambele acțiuni se 
vor desfășură la Snagov.
• REZULTATE DIN „CUPA

ROMÂNIEI". Miercuri au avut 
Ioc jocurile din etapa a n-a a 
actualei ediții a „Cupei Româ
niei" (disputate pe terenul 
melor formații), etapă la 
au fost prezente echipele 
campionatele județene și 
192 divizionare C. Iată rezultate
le sosite la redacție pînă la în
chiderea ediției: I.U.C. Ploiești — 
Unirea Cimpina •_ 1—2 (1—1), Fo-
resta Gugesti — A.S.A. Buzău 
4—0 (0—0; 0—0), Carpati Nehoiu 
— Chimia Buzău 2—1 (2—0), Izo- 
mat șimleul Silvaniei — Minerul 
Baia Sprie 2—0 (0—0: 0—0), Mi
nerul Lupeai — Automecanica 
Reșița 3—0 .'2—1). Petrolul Moi-
nești — Textila Buhuși 3—0 <0—0), 
Otelul Oraș Dr. P. Groza — Mi
nerul Sărmășag 5—0 (2—0), Car
pati Gălănești — Avintul Frasin 
4—0 (4—0), Mecanica Bistrița —
Sticla Arieșul Turda 4—1 (2—1), 
Nitramonia Făgăraș — I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe 4-0 (2-0). Minerul

DE SELECȚIE.
- prin sectorul său de
— va efectua două vaste 
pentru completarea lo-

acțiune (26—28 saptem-

Baraolt — Progresul Odorheiu Se
cuiesc 3—1 (1—0), Carpați Covas- 
na — Cimentai Hoghiz T—0 (1—0), 
Rapid Miercurea Ciuc — Viitorul 
Gheorgheni 2—1 (0—0), C.F.R. Si- 
meria — Mureșul Deva 1—3 
(1—1), Cimentul Fieni — Electri
ca Titu 3—1 (3—0), Steaua Meca
nica Huși — Viitorul Vaslui 2—1 
(2—0), Laminorul Biăila — Ș.N. 
Tulcea 7—9 (0—1; 3—3), Unirea 
Urziceni — Progresul Energia 
București 2—1 (0—0; 1—1), Prole
tarul Bacău — Mecon Gh. Gh. 
Dej 1—2 (0—1), I.M.G. București 
— Metalul București 4—3 (1—1; 
3—3), Viscolii București — Me
canică Fină București 1—2 (0—1).

pri- 
care 
din 

cele

cura bilete cu numerele favorite 
la TRAGEREA LOTO 2 de du
minică, 25 septembrie, precum și 
pentru exprimarea opțiunilor. la 
concursul PRONOSPORT al săp- 
tăminii ce se apropie de final.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
“ Cat 1 :

autoturism 
- 25°'r a

1 variantă 
16 variante 

va- 
46

5 :
6 : 

'at.
ei. 

lei.
a 

sită
Frumos, județul

DIN 16 SEPTEMBRIE.
1 variantă 109% —
Dacia 1300 si 1 variantă 
17.500 lei : cat. _ .
100% a 14.285 lei și 
25% a 3.571 lei : cat 
riante a 2.304 lei : 
variante a 1.553 lei :
149 50 variante a 478 lei : cat 
197.75 variante a 361 lei • 
X : 1.449 75 variante a 100 
Reoort la catcao’-T 1 : 8’ n‘>d 
Autoturismul r>?eîn HOO" 
revenit- partici^sntnlui 
V'-ile din Tg.
Iași.

2 :
3 : 31 

cat 4 : 
cat

La sfîrșital lunii iulie a 
fost dat publicității Comunica
tul F.R.F. prin care se stabi
lea și noua formulă de dis
putare a Campionatului Repu
blican al juniorilor I. Așa se 
face că ediția 1988,1989 a «ces- 
tei deosebit de importante 
competiții — al cărei princi
pal scop rămîne formarea ju
cătorilor necesari 
eșaloanelor de per
formanță, acel 
de discutat 
necesar schimb ... 
mîine — a pornit la ____ ___
opt serii (în loc de 12), mo
tivul reducerii numărului de 
echipe fiind acela al concen
trării valorilor. Numai că. ..

Fostul tucător al Universi
tății Craiova, Aurică Beidea- 
nu, acum antrenor al „repu
blicanilor" clubului din ..Bă
nie". ne spunea la începutul 
acestei săptămîni: „Bine ve
nite măsurile luate, numai că 
interesul conducerilor clubu
rilor pentru soarta juniorilor 
continuă să fie foarte mic. 
Iată două exemple care spun 
totul: în prima etapă am cîs- 
tigat cu 15—0 partida cu Da
cia Orăstie, Iar în a doua, la 
Hm. Vîlcea, am ' 
teren cu zgură 
practicabil".

După outnai 
scurt dialog cu 
antrenorul juniorilor 
câni de ia Viitorul 
„Tn etapa a doua a 
natului — ne-a spus

atît
Și 
de

în sezonul trecut V- 
talonat sever pe cîsti- 
seriei. Dunărea Călă- 

care si-a împărțit vic
ia scoruri simetrice

meciuri dc verificare, 
2—1 cu Pețralistni 

1—0 cn Steaua Mizii. 
s-au remarcat Cățoi. 
Andror.e. Măcelaru, 

Boioagă și Strizu. UI- 
„ — J----- i, 1.85 ni si 75

tinerețea și elanul 
(liiedie de 
jumătate), 

rapidist ca 
a orașului 
o treantă 

putea, ini-

Ion CUPEN

MULTA ZGURĂ!
venit la București pentru a 
disputa meciul cu C.S.Ș. E- . . . jucat

din
Au- 
afla

Iectroaparataj și l-am 
pe un teren cu zgură 
Complexul sportiv „23 
gust", deși alăturat se ___
unul cu iarbă, foarte bun. De 
ce n-am jucat acolo, nu în
țeleg. Vreau să mai spun că 

Pitești, primim toate 
echipele pe un te
ren cu gazon bine 
întreținut, pe care 
se poate juca de 
plăcere".

Problema nu e deloc... nouă. 
De nenumărate ori am sub
liniat în coloanele ziarului că 
valoarea fotbatului nostru de 
mîine. rezultatele lui în ma
rile confruntări internaționa
le depind de CONDIȚIILE 
create ta nivelul copiilor și 
juniorilor, și nu credem că 
mai este lecesar să argumen
tăm acum de 
meni nu spune 
apară pe iele 
renuri atunci’ 
e«te rea. după _ 
zile, cum se întîmplă toam
na tîrziu. Au spus acest 1Uț 
cru si Aurică Beldeanu, și 
Dan Silvăsan. Numai că pri
mele etape ale campionatului 
fimiorilor nu s-au disputat 
nici la sfîrsit dc toamnă, nici 
t» început de primăvară, 
dimă o iarnă grea. Si atunci? 
Cum rămîne cu grija pentru 
schimbul de miine?

t"”«iTRESCU

noi. la

ACCENTE

drum cu

jucat pe un 
aproape im-

două 
Dan

zile. 
Silvă șan. 
rooubli- 
Fitesti • 

campio- 
el — am

ca. Sigur, ni
ca juniorii să 
mai bune te- 
cînd vremea 
ploi de cîteva

ur.de
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■' GIMNASTELE NOASTRE DIN NOU i
$ I » IN CURSA PENTRU AUR!

BOX CANOTAJ

I! 
ii 
ii 
ii 
ii 
ii

:i
■i

3

Numărul deosebit de mare 
(440> al concurenților în turneul 
olimpic de box. ce se desfășoa
ră pe două ringuri, la „Cham- 
shi. Students Gymnasium”, cre- 
ază unele dificultăți organizato
rilor 2__ J ____
fel că. în timp ce ____
ui" Francisc Vaștag n-a 
încă pași 
legul său. 
(pană), a 
al doilea 
campionul 
japonezul 
sportiv mai

dar și concurenților. Ast- 
.semlmljlocl- 

făcut 
pe ringul olimpic, co- 

Daniel Dumitrescu 
susținut deja cel de 
meci. In turul doi. 
nostru l-a intilnlt pe 

Yamada Wada. un 
scund decît reore-

zentantu.1 nostru, dar foarte 
combativ Daniel Dumitrescu a 
știut să-și valorifice avantajul 
alonjei și al vitezei de execu
ție. punctînd cu directe de mare 
efect, de la distantă. Net supe
rior tehnic și cu o bună pregă
tire fizică. Dumitrescu și-a do
minat categoric partenerul 
întrecere, obtinînd o 
5—«

Francisc Vaștag va 
tele ringului pentru 
tn ziua de stmbătă. 
intîlni pe J Hamidou (Togo).

_____ de
victorie cu

urca trep- 
orima oară 
cind n va

LUPTE
Turneul olimpic de lupte grecp- 

romane s-a incbeiat joi seara, la 
„Sangmu Gymnasium”, cu par
tidele finale la ultimele patru 
categorii. Tn rindul concurență- 
lor care au evoluat tn ultima 
reuniune a competiției a-a aflat 
si reprezentantul țării noastre 
Petre Cărare (66 kg). După tn- 
frîngerea la puncte (In prebia- 
giri) suferită tn fața sovieticului 
Levon DjulfalakUa, cel care a 
devenit campion olimpic. Cărare 
s-a -lasat pe tocul secund

încă o zi plină 
pentru canotajul 
consumat ieri pe canalul 
al rlului Han. Concurlnd 
faza semifinală a întrecerilor o- 
Hmpice. trei echipaje masculine
— cele de 2 rame, î+1 șl 4+1
— precum si schifista Marioara 
Popescu. înscrisă in proba de 
simplu, au obținut calificarea 
In finalele de stmbătă si dumi
nică. In acest mod. toate echi
patele noastre care au luat startul 
vor fi orezente in ultimul act al 
concursului, 
zintă de oe 
tă notabilă.

în prima 
rînd in cadrul seriei a Tl-a. Ma
rioara Popescu s-a clasat a 
doua tn proba de simplu, dună 

~ ~~ Gheor- 
a fost 
Echipa- 

elasat

de satisfacții 
nostru s-a 

nautic 
in

ceea ce repre- 
acum o performan-

semifinală, concu-

HALTERE

condus La to- 
reușit apo*. ua 
n-a mai avut 
Atice sâ e»a

La categoria 
întrecerilor ’a 
in competiție . _
care a avut adversari extrem de 
valoroși. Cu 347,5 kg Ia totalul 
celor două stiluri, el s-a clasat 
pe locul al șaselea, deși a ter
minat la egalitate cu sportivul 
chinez Cai Junsu, situat pe po
ziția a cincea. Attt sportivul din 
R.P. Chineză, cit și ce! din țara 
noastră au fost egali și la

75 kg. din cadrul 
haltere, a Intrat 

și Andrei Soeari.

(Urmare din pag F)

tarul oficial. Pentru departajare 
a (ost nevoie să se recurgă la un 
alt criteriu, și anume cine a to
talizat primul greutatea la tota
lul celor două stiluri, șansa a 
fost de partea Iui Cai Junsu. Dar. 
să notăm, Socaci a concurat sub 
posibilitățile sale maxime, avind 
tn vedere faptul că recordul na
țional — care îi aparține — este 
de 367.5 kg. performanță care 
l-ar fi putut aduce locul secund.

campioana mondială 
eh’eva (Bulgaria). Ea 
cronometrată tn 7:39.92 
jul masculin de l+l s-a
M locul 1 tn seria M (t'tno —

MT cd de 4+1 (com
pus din Popescu. Tomoiagă + 
Lovrenschl de la 2+1. cărora ti 
s-au adăugat Robu și Snep) s-a 
clasat pe locul secund (timp — 
5-O9SS1 Evolutnd excelent e- 
chloaju! nostru de 1 rame a ter
minat neînvins a S-a cursă con
secutivă a acestui an. Dănut 
Dobre — Dragos Neagu trecînd 
primii Unia de sosire a seriei 
L Timp — 6:48.70 cel mal bun 
al zile! in această probă
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Prlma gală finală a gimnasticii feminine mondiale n-a reușit 
sâ dea reprezentativei României strălucirea aurului medaliei 
cucerite pe echipe la Campionatele Mondiale de anul trecut 
de la Rotterdam. Handicapul de aproape un punct de la 
exercițiile impuse, apreciabil atunci cind e vorba de două 
echipe de forțe egale, a fost produs din cauza evoluțiilor mai
scăzute față de nivelul reputației gimnasticii românești, iar la _ 
exercițiile liber alese eforturile reprezentantelor noastre nu au ■ 
putut duce la anularea sau măcar reducerea avantajului luat 
de adversare. Echipa ne-a părut marcată de importanța eveni
mentului și a debutat slab la exercițiile impuse la paralele, 
stabilindu-se astfel de la bun început o diferență de un punct, 
redusă apoi la numai cu puțin sub un punct. Pe de altă par
te. Aurelia Dobre, campioana mondială a anului 1987, n-a pu
tut fi la înălțimea titlului, lăsind astfel Danielei Silivaț rolul 
de primă vioară a echipei. Gimnasta numărul 1 a lumii se 
resimte după o accidentare mai veche. Cu ea In formă de 
virf. este aproape sigur că medalia de aur ar fi revenit echi
pei României. Ar mai fi de spus și că unele arbltre ale con
cursului nu lasă Impresia unei depline obiectivități față de 
marile performanțe, care reflectă, de fapt, munca și ta
lentul gimnastelor noastre, și micile „ciupeli* de 25 sau 
chiar 50 de miimi cu care depunctează uneori componentele 
echipei noastre atirnă greu, pină la urmă, tn clntarul final 
care operează tocmai cu miimi de punct.

Gimnastele noastre sin: hotărite ca in cele două concursuri 
următoare sd repurteze victorii. Mai sînt tn joc 5 medalii de 
aur. Una in concursul general individual, care se dispută vi
neri. ți patru la aparate, ~ ------

fn concursul individual.
in clasamentul la zi. are 
care poate fi anihilat de 
fără orețea’d. Campioana 
in plină formă. Ea va putea urca pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului. La concursul pe aparate, se apreciază cd stnt de 
asemenea citeva posibilități pentru medalii de aur. Pentru una 
dintre ele este păstrată Aurelia Dobre, pe care, tn acest scop, 
antrenorii intenționează sd nu o folosească tn concursul In
dividual. pentru care ea este calificată de drept, dar cu șanse 
reduse de a ocupa unul din primele trei locuri, lăsind astfel 
Gabrielei Potorac. clasată mai bine, posibilitatea de a deveni 
cea de a doua reprezentantă a României pe podiumul între
cerii Individuale.

Gimnastele noastre Intră din nou tn cursă pentru medaliile 
de aur si stntem convinși cd vor obține citeva din cele cinci 
puse acum in foc. Noi. cei de aici. le ținem pumnii strînși, le 
vom tncuraia. dorindu-te mult succes șl In numele celor de 
acasă !

întrecere ce va avea loc duminică. 
Elena Șușunova, aflată pe primul toc 
un avans de numai o suta de miimi, 
Daniela Silivaț, dacă ea va evolua 
noastră europeană este ambițioasă fi
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rius Gherman era situat, in 
clasamentul provizoriu, pe lo
cul 8. Deci, trei locuri cîș ti ga
te de campionul nostru în cla
samentul final. Marius Gher
man a fost devansat doar de

GIMNASTICA
*

trei gimnaști sovietici (Vladi
mir Artemov Valen Liukin și 
Dmitri Bilozercev), precum și 
de Sven Tippeit din echipa 
R.D. Germane, situați în
oeastă ordine în clasamentul 
întrecerii masculine.

a-

BREVIAR OLIMPIC
• Singurul wort... mixt este 

călăria șl ista pentru că pro
gramul intrecedlor olimpice nu 
a făcut Încă o diferențiere între 
probe masculine și cele femini
ne. La călărie concurează încă 
împreună „amazoanele** și „cava
lerii “ și nu se poate spune ca 
prezența femeilor trece neobser
vată. iată, spre exemplu, foarte 
dificila probă completă între
cere în care britanica Virginia 
Leng a și urcat pe podium, cîș- 
tigînd medalia de bronz la in
dividual. împreună cu Karen 
Straker. Leng a făcut parte și 
din echipa Marii Britanii, meda
liată cu argint.
• Noul președinte al Federa

ției Internaționale de Natație. al
geria nul Mustapha Larefaoui, a 
făcut publică decizia de a fi cre
ată Confederația Mediteraneană de 
natație. organism care va înglo
ba toate federațiile naționale din 
bazinul Me di te.* anei Ca pre
ședinte al noului for a fost ales 
italianul Bartolo Consolo.

• Anthony Nesty, din Suri
nam. campionul probei de 100 m 
fluture, este orii nul spcrtiv ne
gru din istoria natației care a 
cucerit un titlu olimpic.
• întrecerile de atletism încep 

astăzi pe Stadionul olimpic. Con
cursul a fost precedat de o ex
traordinară campanie, poate nu 
doar publicitară, cît de intimida
re a adversarilor. Astfel, record
mana mondială la 100 m, Flo
rence Griffith-Joyner, a declarat. 
„Am venit aici să cîștig trei me
dalii de aur: la IM m. 200 m și 
4vioo m. sînt în formă bună și 
dacă în ziua finalei la 100 m

(n.n. duminică) voi fi în pleni
tudinea forțelor, Intenționez 
să-mi dobor recordul mondial, 
de 10,49 s!“. Un alt valoros atlet, 
marocanul Said Aouita, a afir
mat: „Programul îmi este potriv
nic! Altfel, aș fi devenit primul 
alergător din Istorie care să fi 
cîștigat, la 
probele de 
5 000 m!“
• Marea 

olimpic de 
bil, zamblanul ICaiusIiu Bwalya, 
care a devenit golgeterul nr. 1 al 
competiției. După ce înscrisese 3 
goluri în poarta echipei Italiei 
(apărată de cunoscutul portar Tac- 
coni, de la Juventus Torino) și 
unul in meciul cu Irakul. în a 
treia partidă din grupa B. cu 
Guatemala, a mai marcat 2 go
luri. Oare în ce echipă europea
nă va evolua el în viitor, avind 
tn vedere că, la această eră. 1 
se face o „curte* asiduă?
• Procentual, cele mai multe 

bilete de intrare au fost vîn- 
dute la „Olympio Gymnastics 
Hall”. La întrecerile de gimnas
tică au fost vtndute 134 821 bilete 
re întreaga durată a competiției 
Si doar 75» rămăseseră nevtn- 
dute t
• Campioana olimpică la Indi

vidual compus din 1984. Mary 
Lou Rctton, participă, totuși și 
acum la întrecerile de gimnas
tică, dar numai tn calitate de... 
comentatoare la
• tn cadrul 

Huiui I.A.A.F,, 
fost omologat și 
cord de 10.49 s 
zat de Florence

Jocurile Olimpice,
800 m. 1500 m și
revelație a turneului 
fotbal este, indiscuta-

televiziune, 
reuniunii Con si - 
între altele, a 

excepționalul re
ne 100 m, reali- 
Grififh Joyner,

SCRIMA. Masculin, floretă : I. Stefano Cerioni 
(Italia) — campion olimpic, 2. Udo Wagner 
(R.D.G.), 3. Aleksandr Romankov (U.R.S.S.), 4. 
Ulrich Schreck (R.F.G.), 5. Zsolt Ersek (Unga
ria), 6. Mauro Numa (Italia) : Feminin : repre

zentantele noastre Elisabeta Tufan și Reka La- 
zăr nu au trecut de turul al treilea la floretă.

GIMNASTICA. Masculin, individual compus :
1. Vladimir Artemov (U.R.S.S.) 119.125 p — cam
pion olimpic, 2. Valeri Liukin (U.R.S.S.) 119,023
p, 3. Dmitri Bilozercev (U.R.S.S.) 118,975 p, 4. 
Sven Tippelt (R.D.G.) 118,000 p, 5. Marius Gher
man (România) 117,825 p, 6. Kaiofer Hristosov 
(Bulgaria) și Wang Chongsheng (R.P. Chineză) 
117,750 p, 8. Yukio Iketani (Japonia) și Gyorgy 
Guczdgy (Ungaria) 117,675 p.

CĂLĂRIE. Proba completă, Individual : 1. Mark 
Todd (Noua Zeelandă) 42,60 p campion olimpic.
2. Ian Stark (Marea Britanie) 52,80 p, 3. Virginia 
Leng (Marea Britanie) 62,00 p, 4. Claus Erhorn 
(R.F.G.) 62,35 p, 5. Tinks Pottinger (Noua Zee
landă) 65,80 p, 6. Matthias Baumann (R.F.G.) 
68.80 p ; echipe : 1. R.F. Germania 225.95 p 
campioană olimpică, 2. Marea Britanie 256.80 p.
3. Noua Zeelandă 271,20 p, 4. Polonia 389,60 p, 5. 
Australia 457,60 p, 6. Franța 498.80 D.

PENTATLON MODERN. Individual : 1. Janos 
Martinek (Ungaria) 5104 p — campion olimpic, 
2. Carlo Massullo (Italia) 5379 p. 3. Vaștang la- 
gorașvili (U.R.S.S.) 5367 p, 4, Attila Mizser (Un
garia) 5281, p. 5 Christoph Ruer (Franța) 5242 p, 
6. Richard Phelps (Marea Britanie) 5229 p ; e- 
chipe : 1. Ungaria 15886 p — campioană olimpică, 
2. Italia 15571 p, 3. Marea Britanie 15276 p. 4. 
Franța 15268 p, 5. U.R.S.S. 15214 p. <G. Cehoslova
cia 15043 p.

TIR. Masculin, pușcă 3X40 f : 1. Malcolm 
Cooper (Marea Britanie) 1279.3 (1180+99.3) — cam
pion olimpic, 2. Alister Allan (Marea Britanie) 
1275.6 p, 3. Kirll Ivanov (U.R.S.S.) 1275.0 p. 4. Jorn 
Christensen (Danemarca) 1273.6 p. 5. G'.enn Du- 
bis (S.U.A.) 1273,5 p, 6. Gratșia petikiane
(U.R.S.S.) 1272,2 p.

LUPTE GRECO-ROMANE. Categoria 57 kg : 1. 
Andras Sike (Ungaria) — campion olimpic, 
Stoian Balov (Bulgaria), 3. Haralambos Holidis 
(Grecia), 4. Yang Changling (R.p. Chineză), 5. 
Huh Byung-Ho (Coreea de Sud), 6. Ghazi Salah 
(Irak) ; Categoria 68 kg : 1. Levon Giulfalakian 
(U.R.S.S.) — campion olimpic, 2. Kim Sung-Moon 
(Coreea de Sud), J Tapio Sipila (Finlanda). 4 
Petre Cărare (România), 5. Jerzy Kopanski (Po
lonia), 6. Yasuhiro Okubo (Jat>onia) : Catego
ria 82 kg : 1. Mihail Maișvili (U.R.S.S.) — cam
pion olimpic, 2. Tibor Komaromi (Ungaria). 3. 
Kim Sang Kyu (Coreea de Sud), Stig Eleven 
(Norvegia), 5. Goran Kasum (Iugoslavia), 6. 
Magnus Fredriksson (Suedia) ; Categoria 130 kg : 
1. Aleksandr Karelin (U.R.S.S.) — campion olim
pic, 2. Ranghel Gerovski (Bulgaria), 3. Tomas 
Johansson (Suedia), 4 Hassan Elhadad (Egipt). 
5. Laszlo Klausz (Ungaria), 6. Kazuya Degtichi 
(Japonia).

HALTERE. Categoria 75 kg 1 1. Borislav Ghi-

: 1. 
2.

dikov (Bulgaria) 375 kg (167,5+ 207,5) — campion 
olimpic, 2. Ingo Steinhoffel (R.D.G.) 360 ‘ 
Aleksandr Varbanov (Bulgaria) 357,5 kg, 
man Csengeri (Ungaria) 350 kg, 5. Cal 
(R.P. Chineză) 347,5 kg, 6. Andrei Socaci 
nla) 347,5 kg (152,5+195)

CICLISM. Masculin, 4000 m urmărire 
duală, finala 1—2 : Gintautas Umaras (U.R.S.S.) 
4:32,00 — campion olimpic, 1. Dean Woods (Aus
tralia) 4:35,00 ; finala 3—4 : Bernd Dittert
(R.D.G.) 4:34,17, 4. Colin Sturgess (Marea Bri
tanie) 4:34,34 : 5. Ryszard Dawidowicz (Polonia), 
6. Peter Clausen (Danemarca).

înot, _ ----------- ----------- ------ - ------
(S.U.A.) 
Umpică. _ __
cord european, 3. Anke Mohring (R.D.G.) 4:06,62,
4. Tami Bruce (S.U.A.) 4:08,16, 5. Janelle Elford
(Australia) 4:10,64, 6. Isabelle Arnould " ’
4:11.73 ; 100 m spate : 1. Kristin Otto
1 :00.89 — campioană olimpică, 2. Cristina Eger- 
szegy (Ungaria) 1:01,56, 3. Cornelia Sirch (R.D.G.) 
1:01,57, 4X100 m liber : 1. R.D. Germană 3:40,63 — 
campioană olimpică, 2. Olanda 3:43,39, 3. S.UJV. 
3:44.25 : Masculin. 100 m liber : 1. Matt Biondi 
(S.U.A.) 48,63 — campion olimpic, 2. Crlstopher 
Jacobs (S.U.A.) 49,08, 3. Stephan Caron (Franța) 
49,62 : 200 m spate : 1. Igor Polianski (U.R.S.S.) 
1 :59,37 — campion olimpic ; 2, Jorg Baldusck 
(R D.G.) 1 :59,60. 3. Paul Kinsman (Noua Zeelandă 
2:00.48.

FOTBAL. Grupa C : Argentina — Coreea da 
Sud 2—1. U.R.S.S. — S.U.A. 4—2 ;

BASCHET. Feminin, grupa B : S.U.A. — Iugo
slavia 101—74 ; Masculin, grupa A : Iugoslavia — 
Coreea de Sud 104—92, U.R.S.S. — Porto Rico 93— 
8t. Australia — Republica Centrafricană 106—67.

HANDBAL. Feminin, grupa A : Iugoslavia —
5. U.A. 19—18 : Grupa B : U.R.S.S. — R.P. Chi
neză 24—19, Norvegia — Cote d’Ivoire 34—14 : 
Masculin, grupa B : Coreea de Sud — R. D. 
Germană 23—22 !!

HOCHEI PE IARBA. Masculin, grupa A : Spa
nia — Kenya 4—2, Pakistan — Argentina 2—1, 
Australia — olanda 3—2 ; Grupa B : India — 
coreea de Sud 3—1. U.R.S.S. — Canada 0—0, R.F. 
Germania — Marea Britanie 2—1.

VOLEI. Masculin, grupa A : Brazilia — Bulga
ria 3—1, Italia — Suedia 3—2 ; Grupa B : " ” " 
Argentina 3—2.

TENIS. Partide din turui n. Masculin : Stefan 
Edberg (Suedia) — Augustin Moreno '**

kg. 3.
4. Kal- 
Jungsu 
(Româ-

indivi-

Feminin, 400 m liber : 1. Janet Evans 
4:03,85 record mondial — campioană o- 
2. Heike Friedrich (R.D.G.) 4:05,94 re-

(Belgia)
(R.D.G.)

S.U.A.-

Edberg (Suedia) — Augustin Moreno (Mexic) 
6—2, 7—6. 6—0. Mlloslav Mecir (Cehoslovacia) — • 
Teremv Bates (Marea Britanie) 6—3, 4—6, 6—1» 
6—4. Guv Forget (Franța) — Slobodan Zlvojlno* 
'del (Iugoslavia) 7—5, 7—6, 6—2, Brad Gilbert 
(S.U.A.) — Andrei Cerkasov (U.R.S.S.) 8—4, 1—8, 
6—1. «—2 Paolo Cana (Italia) — Emilio Sanchez 
(Spania) 7—5. 6—3. 6—7, 6—4.

POLO. Grupa A t U.R.S.S. — Australia 11—4, 
R.F. Germania — Franța 10—9, Italia — Coreea 
de Sud 11—1 : Grupa B : Grecia — R.p. Chineză 
to—7, Spania — s.U.A. 9—7, Iugoslavia — Ungaria 
10—9.
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CIND „LOCOTENENTUL" Șl A UITAT ROLUL
I După 25 de an!. Campionatele Mondiale do d- 
i ciișm. fond &u fost organizate din nou de loca- 
1. "alea Renaix. din Belgia Prilej de aducere 
l nrnfnje a unui Incident care, la vremea res- 
J oectivă, dar și mai apoi, a făcut multă vllvă în 
L lumea c’c’imntiluj. In cursa dc fond principalul 
’ favorit al întrecerii era rutierul belgian Rik Van
1 , Y? ?are Pu avea un oponent pc măsura va-

lom șale. Tn afară de aceasta. Van Loy dlspu-
5 ,nea ° echîpă de .locotenenți" care trebu-
, .nu să-i ajute în momentele, firești, de dificui- 
j tale să-l ducă trena, sau să anihileze eventua- 
i_______

lele tentative de evadare a altor adversari. La 
sprintul fina! al cursei, care ar fi trebuit să-i 
consfințească succesul. Rik Van Loy, și nu nu
mai el au avut marea surpriză ca victoria să-i 
surîdă lui Beheyt, unul dintre „iocotenenții" 
lui Rlk. Pentru cîteva secunde, acesta și-a uitat 
rolul și a devenit astfel... campion al lumii ! 
Putini știu insă ce s-a întîmplat mai apoi cu 
acest Beheyt. avînd tn vedere că prin neaștep
tata sa victorie, a încurcat multe socoteli, inclu
siv de natură financiară într-o disciplină cum 
este ciclismul profesionist.

AU DECIS CENTIMETRII !

La Vichy s-au des
fășurat. nu de mult 
întrecerile Campiona
telor Mondiale de na- 
rasutisrn sportiv sub 
semnul unui sensibil 
echilibru de forte tn 
proba de precizie in
dividuală. spre exem
plu dună execv*a-^a 
a șapte manse, clasa
mentul a ară+qt e«t-

fe! : 1. Lubbă (Franța) 
la 2 cm 2. Issa (Emi
ratele Arabe Unite) Ia 
3 cm. 3. Larregain 
fS.U A) la 4 cm. 4. 
Rreaux (S.U.A.) și 
HeUmeister (R.D.G.) 
la 5 cm. tn aceeași 
nrobă dar De echipe, 
rn-rnatiile Franței șl 
R D Germane s-au ă- 
f'nt la egalitate (16

cm), după 34 de sal
turi efectuate în- șap
te manșe. Pentru 
Stabilirea campioanei

a fost necesar un salt 
de baraj, în baza că
ruia titlul a fost atri
buit echipei sazdă

APĂRĂTORILE - OBLIGATORII i

Proliferarea accidentelor de Joc ale 
tilor a determinat FIFA să decidă ca 
eu preliminariile viitorului Campionat _______
jucătorii să fio obligați să poarte apărători pen
tru tibia. Măsura vizează și meciurile turneului 
olimpic de fotbal. Arbitrii au primit indicații 
să controleze, înainte de Jod, dacă fotbaliștii 
poartă apărători șl să comunice ulterior la 
FIFA numele celor care nu le au pentru ea fo
rul international, puf Si simplu, să-i amendeze 
pe ce! în cauză sau să ia împotriva lor alte 
măsuri administrative.

Obligativitatea utilizării apărătorilor- este va
labilă pentru toate competițiile fotbalistice, deci 
și pentru partidele din campionatele naționale.

fQtb.aliș- 
începînd 
"Mondial

Roma, nu a figurat pe 
lista înscrișilor la 
Jocurile Olimpice, 
oentru simplul motiv 
că Burundi 
de origine, 
deocamdată. 
Olimpic 
urma 
ții 

tic 
mod 
mitetul 
Olimpic 
cordul

* eiparea

O EXCEPȚIE FIREASCĂ

tara sa 
nu are 

Comitet 
național. în 

unei i-nterven- 
a forului atle- 
internațional. în 

excepțional. Co
in ternational 

: și-a dat a- 
pentru parti- 

i acestui valo
ros sportiv la întrece
rile olimpice 
tism.

DIeudonne 
(21 ani, 184 
kg.) practică 
din 1985 -
1986 — 1 :48,23, 1937 — 
1 :45.06. 1988 — 1 :44,82

de atle-

Kwizera 
cm si 60 
atletismul 

1:49,2.

Semifondistu! 
donne Kwizera. 
gător oe 800 m

Dieti-
aler- 

fl :44.82
fn acest sezon), semi- 
finalist anul 
la ..mondialele'

trecut 
de la
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