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VICTORII ROMANEȘTI LA
BALCANIADA DE CANOTAJ

Vineri, în întrecerile celei de a 24-a
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ediții a Jocurilor Olimpice de vară
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DANIELA SILIVAȘ - MEDALIE
DE ARGINT LA INDIVIDUAL COMPUS
® Doar 25 de miimi de punct au despăr|it-o pe gimnasta româna de titlul olimpic w Atleta Paula ha?

a lăsat o impresie deosebită in proba de 3000 m: cel mai bun timp al seriilor ® Astăzi și miine,

două zile de reale speranțe la canotaj, gimnastică, atletism alte discipline din program
mai bună

Corespondență telefonică 
de la trimisul nostru

în a șaptea zi de întreceri 
din cadrul 
rul 24 a 
gimnastica feminină s-a 
flat din nou în Centrul aten
ției : vinerj s-a desfășurat 
concursul primelor 36 dc spor
tive, desemnate pe baza note
lor de 1 
și liber 
lească 
vidual 
fază au 
lege, cele mai bune 
ale lumii și se anunța o dis
pută extrem de strinsă între 
marile campioane Daniela 
Silivaș, Elena Șușunova — în 
primul rîrid, Aurelia Dobre, 
Svetlana Boginskaia, Ga
briela Potorac si Natalia Laș- 
cenova. cele șase concurente 
din România și Uniunea So
vietică _aflindu-se, 
pe primele șase 
clasamentului. A 
tă sportivă extrem de 
brată. cu o desfășurare 
matică și cu o decizie 
venit chiar în finalul 
peste două ore de întrecere în- 
dîrjită, de ridicat nivel tehnic.
Pornită dg pe poziția a doua, 
în competiția pentru indivi
dual compus, Daniela Sili
vaș a reușit să inverseze ro
lurile încă de la primul 
schimb, in care ea a primit 10 
Ia paralele — a treia notă 
maximă a româncei la acest 
aparat ! —. în timp ce princi
pala sa adversară obținea 
9.99 (ele au evoluat una după 
cealaltă de-a lungul între
gului concurs) : sportiva noas
tră conducea astfel cu 50 de 
miimi de punct. Ea a avut a- 
vantaj și după următoarele 
două probe, bîrnă și sol, 
intrînd la ultimul schimb — 
6âritttri — cu 25 de miimi mai 
mult, decît Șușunova. Emoțiile 
ne erau 
vietică 
paratul 
sărituri 
cel european), la care 
se aici două note de 10. Și a 
urmat al treilea 
nasla noastră 
egaleze numai 
pentru a nu 
că. in cazul cind era notată și 
ea cu 10 ar fi rămas singură

ATLETISM

ediției cu numă-
Jocurilor Olimpice, 

a-

la exercițiile 
alese, menit 
medaliatele 
compus. In 

i avut, aocas.

impuse 
să stabi
la indi- 

această 
se ințe- 
gimnaste

de altfel, 
locuri 
fost

ale 
o lup- 
echili- 

dra- 
care a 

celor

mari. Sportiva 
se prezenta la 
ei forte (deține la 
titlul mondial și pe 

primi-

60-
a-

„10".
putea 
cu un 
mai

Gim- 
să o

9,975, 
spune

în frun.e. Dar, cea
dintre cele două sărituri exe
cutate a fost cotată, de briga
da di 
ție în care Daniela Silivaș 
trebuit 
medalia de argint.

Un deznodămînt pe care nu 
putem decît regretăm :

arbitraj, cu 9,S50. situa- 
a 

să se mulțumească cu

Daniela Silivaș

s-a pierdut medalia 
pentru numai 25 de miimi de 
punct, diferență fără prece
dent între primele clasate în 
analele marilor competiții. 
La primul său concurs de o 
asemenea amploare în rîn- 
dul senioarelor.
Potorac s-a 
a patra, iar 
ocupat locul

Gimnastele 
posibilitatea 
mons'ra adevăratul 
în finalele pe 
duminică, în 
nesc cu șanse 
pentru mult 
olimpic...

Tot vineri 
atletismul, 

momente 
zilei inaugurale 
disciplină cu 
pondere in progra- 
vom zăbovi asupra 
pentru asigurarea 

loc în finala probei 
de 3 000 de metri 

precizăm că 
tării noastre.

în 
Gabriela 

situat pe poziția 
Aurelia Dobre a 
6.

noastre mai au 
de a-și de- 

potențial 
> aparate, de 
care ele por- 

reale. Inclusiv 
doritul „aur"

și-a intrat ..în 
Dintre 

semni fi ca
ia 

atit

drepturi" 
multele 
tive ale 
această 
de mare
mul J.O.„ 
întrecerii 
cite unui 
feminine 
De la început,
reprezentanta 
Paula Ivan, a făcut în aceas
tă cursă o impresie deosebită 
celor eîteva zeci de mii de 
spectatori din tribunele Sta
dionului Olimpic de la Se

in mijlocul unui interes ma
jor. care-i este propriu, vineri 
au început, pe marele Stadion 
Olimpie din Seul, întrecerile 
atletismului. Și, de la bun în
ceput, trebuie spus că specta
colul sportiv și valoarea rezul
tatelor au fost pe măsura aces
tui interes. La acestea și-au 
adus contribuția și concurente
le participante în seriile cursei 
de 3000 m, la' starturile căreia 
au fost prezente Maricica Pui
că, deținătoarea titlului și a re
cordului olimpic de la Los An
geles, sovietica Tatiana Samo- 
lenko, campioana mondială in 
1987, americanca Mary Decker- 
S’aney, campioana mondială 
1983, olandeza Elly van Hulst,

performera mondială nr, 1 a 
sezonului ș.a. Prima serie și-a 
desemnat calificatele, pentru 
finala de duminică, doar la 
ultimul sprint, diferențele fiind 
de ordinul sutimilor de se
cundă : Elena Romanova
(U.R.S.S.) 8:48.47, Elly van 
Hulst (Olanda) 8:48,54, Angela 
Chalmers (Canada) 8:48,60. 
Lynn Williams ^Canada) 8:18,60 
etc., Maricica Puică a încercat 
să se înscrie și ea printre ca
lificate, dar n-a rezistat, un 
accident mai vechi recidivând, 
și a abandonat.

In seria a doua, tempoul a

(Continuare In pag. a 4-a)

Zilele trecute s-au desfășurat 
in Turcia întrecerile Campiona
telor Balcanice de canotaj re
zervate juniorilor și junioare
lor. Confirmînd valoarea ridi
cată a canotajului nostru, fap
tul că în această disciplină se 
pregătește cu deosebită atenție 
și schimbul de mîine, repre
zentanții noștri au cucerit nu 
mai puțin de 6 medalii de aur. 
Astfel, în singura probă a ju
nioarelor, schif simplu, Con
stanța Pipotă a cîștigat deta
șat întrecerea. La băieți, spor
tivii români s-au impus în 
probele de 4+1 (Alexandru E- 
n:il, Dan Cristian, Iulian Rui- 
can, George Bulie + Gheorghe

Dinișel), 2 rame (Marius Con
stantin — Constantin Vorni- 
ceanu), 2 + 1 (Cornel Bănică. Iu
lian Vizitiu — Gh. Dini tel), 4. 
rame (Eusebiu Șerban, Vasilc 
Hanuscac, Nicolae Mihalcoa, 
Florin Ene) și 8 + 1 (Mariius 
Constantin, Dan Cristian, Eu- 
llan Ruican, Vasile Hanuseac, 
Alexandru Emil, George Bulie, 
Eusebiu Șerban, Constantin 
Vorniceanu + Gh. Dinișel). 
Așadar, un frumos succes al 
canotorilor noștri și al antre
norilor lor — Adrian DavM, 
Valentin Sarchizian, Nicolgc 
Vulpe, Ion Dospincscu, Virgil 
ștefănescu și Smaranda Rusu.

Pe velodromul Dinamo

ULTIMELE CONCURSURI ALE PISTARZILOR

ul. prin siguranța cu care a 
alergat, prin finișul său su
perb, care o instalează ca fa
vorită la podiumul olimpic. în 
seria ei (a doua), 
menținut 
fruntașe : 
(parcurși 
poziție după 2 000 m (5:57,17), 
după care forțează, trece pri
ma.
foarte valoroasele ei 
nere. Sprintul atletei 
tre este însă prea 
pentru Murrau- Bowler. 1 
ker — Slangy, Samolenko 
Artemova, Paula Ivan a 
tigat cu 8:43,10, un timp 
paste cinci secunde mai 
decit cel al cîștigătoarei 
riei I.

Finala la 3 000 de metri 
loc duminică. O zi 

și-

Paula s-a 
tot timpul între 

a treia la 1 000 m 
în 2:55,60>,- aceeași

urmată îndeaproape de 
valoroasele ei parte- 

Sprintul atletei noas- 
este însă prea puternic 

Murrau. Bowler. Dcc- 
sau
Cliș

eu 
bun 
se

are 
duminică. O zi plină, 

prin program și... speranțe, 
pentru reprezentanții spor
tului românesc, la fel ca a- 
ceea de simbătă, de altfel. Vor 
fi două zile in care, pe lingă 
d:sputele deja amintite, ne 
interesează în cel mai înalt 
grad și alte finale. De pildă, 
cursele pentru medalii la ca
notaj. unde, vă reamintim, 
întreaga noastră flotilă pre
zenta aici va lua parte la lup
ta pentru întiietate. Tuturor, 
mult, mult succes !

Corne! POPESCU

De-i nu s-au terminat intre- 
• urile p-- șosea ale cvlor mai 
buni cicliști seniori (ultimele 
două probe au loc azi și mîine. 
Ia C'impulung Muscel), iată că 
și pistarziî sint chemați să-și 
dovedească valoarea in întrece
rile de pe velodromul Dinamo, 
unde este programată să se des
fășoare „Cupa F. R. Ciclism", 
care va deschide o serie de 
concursuri rezervate atit senio
rilor, cit și juniorilor. Iată 
programul : 25 septembrie, 200 
metri lansat pentru juniori 
mari și seniori. 500 met.’i start 
de pe loc pentru juniori și 
1 000 metri cu start de pe loc 
seniori ; 26 septembrie: probele 
de urmărire individuală si 
cursa pe puncte atit ale junio-

rilor, cît și aie seniorilor. 
Mîine, intrecerea va începe la 
ora 9,30. iar luni de la ora 16.30.

După încheierea acestei com
petiții. se vor desfășura în con
tinuare ultimele probe ale Cam
pionatelor Naționale ale senio
rilor și juniorilor mari. Pro
gramul este următorul : 27 sep
tembrie : urmărire individuală, 
serii și sferturi de finală la 
ambele categorii ; 28 septem
brie : semifinale și finale la 
urmărire individuală ; 29 sep
tembrie : urmărire echipe la 
ambele categorii, iar în ultima 
zi
se 
ba 
te 
ra

de întrecere. 30 septembrie, 
vor decerna titlurile la pro- 
cu adițiune de puncte. Toa- 
concursurile se vor desfășu- 
începînd cu ora 16.30.

De azi, la Buzău

ZECE ECHIPE
A

IN LUPTA
PENTRU TITLUL DE CAMPIOANA

A TARII LA OINĂ
Campionatul Național de oină 

își va derula azi si mîine. Ia 
Buzău, penultimul act. în care 
s-au calificat cele mai bune 10 
echipe dintre sutele de parti
cipante la . etapa de masă: Di
namo București — deținătoarea 
titlului, C. P. București, A.S.A. 
Constanța, Politehnica Bucu
rești, Energia Bîninicclu (jud 
Buzău), Metalurgistul Sadu, 
Țrîcolorul-Liceul industrial - Ba
ia Sprie, Electro Botoșani. La
minorul Roman și I.P.A. Sibiu

care
serii _ .. _______ ______
formații din fiecare grupă își 
vor disputa întîietatea în tur-» 
neul final, returul acestuia ur- 
mind să aibă loc săptămîna vi
itoare pe Stadionul Tinerelului 
din Capitală

Federația a delegat ca arbi
tri la aceste jocuri decisive pe 
A. Cazacu (București), P. Is- 
tratc (Sibiu), V. Comșa (Că
lărași), Gh. Dumitrescu (Foc
șanii si alții.

se vor întrece in două 
preliminare. Primele două

Mîine, in Divizia A de foibal

SPORTUL STUDENȚESC

UN DERBY DE ETAPĂ Și
® La Sibiu, față în față doi „dispeceri", Majaru și 

misiune dificilă penlru A.S.A. Tg. Mureș ® in Giulești, 
de ia capăt © La Bacău, se înlîlnesc două vecine 
gazdele au prima șansă ® La Oradea, 
Napoca se teme iarăși de o „remiză" 
• în „Regie", Mircea Dridea pregă
tește ceva „mutări" pentru Mircea Lu- 
cescu • La Craiova, Universitatea se 
află în vervă de gol, dar Flacăra 
este pusă la punct cu lecția apărării

CLASAMENTUL
1. DINAMO .6 6 0 0 24— 5 12
2. Steaua 6 6 0 0 19— 8 12
3. Victoria 6 3 12 15—10 7
4. Sp. Studențesc 6 3 12 11- 8 7
5. Corvinul 6 3 12 9— 8 7
6. F. C. Inter 6 3 12 8—12 7
7. F. C. Bihor 6 2 2 2 7— 3 6
8, Univ. Craiova 6 3 0 3 13—11 6
9. Flacăra 6 2 2 2 9— 7 6

10. F. C. Farul 6 2 2 2 7— 6 6
11. „V" Cj.-Nap 6 2 2 2 6— 8 6
12. F.C.M. Bv. 6 2 13 10— 8 5
13. F.C. Olt 6 13 2 4- 6 5
14. F. C. Argeș 6 2 0 4 8— 7 4
15. S. C. Bacău 6 114 6—14 3
16. Oțelul 6 114 5—14 3
17. A. S. A. Tg. M. 6 114 3-14 3
18. Rapid 6 114 3—18 3

DINAMO,

DE CLASAMENT
Barbu,
Rapid,

care, adesea, decid ® în „Trivale", 
cu Motroc la timonă, o ia din nou 

de clasament in criză de puncte ® Pe „Victoria" 
favoriți sint oaspeții ® Lingă Dealul Feleacului, „U" Cluj-

PROGRAMUL Șl ARBITRII
Sibiu : F.C. INTER - F.C.M. BRAȘOV
(V. Angheloiu ; D Petrescu — ambii din București. I. 
Cot — Ploiești)
Pitești : F.C. ARGEȘ - A.S.A. TG. MUREȘ
(J. Grama — București ; V. Titorov — Drobeta Tr. Seve
rin, M Nicolau — Bacău)
București : RAPID - CORVINUL
(Ad. Moroianu — Ploiești : N. Dtnescu — Rm. Vil Tea
M. șteiănolu — Tg Jiu)

— s adionui Giulești —
Bacău : SPORT CLUB - OȚELUL GALAȚI
(V. Curt — Constanța ; D. Buciuman — Timișoara și 
Rolea — București)__
București :
(C. Corocan
Gheorghe —
— stadionul
Oradea :
(Gh. Constantin
Cr. Teodorescu — Buzău)
Cluj-Napoca : UNIVERSITATEA - F.C. OLT
(I. Igna — Timișoara ; I Velea — Craiova ș! A Ren- 
ghel — Vaslui.)
București : SPORTUL STUD.- DINAMO
(M. Saîomir — Cîuj-Napcca ; S. Nccșulescu — 'i’îr-i’Vi?re 
și I Silviu — Galați)

— stadionul Sportul Studențesc —
Craiova : UNIVERSITATEA - FLACĂRA MORENI
(Fl. Popescu — Ploiești : Gr. Macavel — Deva și N 
Votnea — București)

VICTORIA - F.C. FARUL
— Reșița ; C. Gheorgne — Suceava și 
P. Neamț)
Victoria din comDlexul sportiv Dina-no 

F.C. BIHOR - STEAUA 
Rm. yîlcea : m. Axente A -1

Și

A

A

Partidele vor începe la ora 16.
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Campionatele de ha nd ba!

LA BAIA MARE, MINAUR-STEAUA
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Partide atractive $1 îii competiția icminlnfl

0 EECȚff INTR-UN COMPARTIMENT DE TREN
In drum spre Brașov, în com

partimentul unui tren accele
rat. Discuția s-a legat destul 
de repede, dar a fost între
ruptă de gestul unuia dintre 
călători : s-a uitat la ceas, a zis 
scurt „E ora!“, a scos meti
culos cîtcva tubulețe și cu
tiuțe divers colorate, a adunat 
în căușul palmei cam 10 pilu
le, la tei de colorate, a adău
gat glumeț, „Nasturi de cap H 
și Ic-a înghițit pe toate deo
dată. Ei biăe, le-a înghițit 
fără apă, dar, firește, nu nu
mai asta ne-a uimit Trecem, 
din motive de spațiu tipogra
fic, peste replicile care au ur
mat, replici de compătimire, 
de dezaprobare etc. Consem
năm doar stupefacția unuia 
dintre călători, un om în vîrs
tă. dichisit îmbrăcat, cu o e- 
videntă alură sportivă A dus 
mîna instinctiv spre reverul 
hainei, unde aveam să zărim 
două mici insigne, intre care 
Una binecunoscută, 
pentru sănătatea ta 
simțit că ar avea 
spus, ceva care ar fi 
sistență “__ .2“ ___
de gestul mai sus povestit 
doar citeva date dintr-o . 
biografică" declarată pe 
Stelian Ungureanu. 65 de 
pensionar, fost mecanic la 
din întreprinderile de vîrf 
industriei noastre I.O.R., 
și actual atlet, alergător 
fond. A debutat în atletism în 
anul 1945. într-o echipă a clu
bului Rapid, apoi a trecut la 
Telefo-Club.' unde a alergat 
alături de Ion Baboie, Vasile 
Teodosiu și frații Dumitru si 
Vanghele Chiosea. Are 65 de 
ani, dar. firește, „nu-i arată", 
se simte nu numai sănătos, din 
toate punctele de vedere, dar 
încă în putere, drept pentru 
care participă, de cele 
multe ori pe cont propriu 
mai toate marile crosuri 
veteranilor. în tară sau 
străinătate. Dintr-o sacoșă, 
tru trilul asemănătoare celor în 
care sportivii își poartă echi
pamentul. scoate un portmoneu 
din care ies la iveală zeci de 
fotografii înfățișindu-1 pe „co-

„Aleargă 
!** L-am 
ceva de 
dat con- 

discutiitor declanșate 
iată 
-fișă 
loc : 
ani. 
una 

' ale 
fost 

de

mai 
la 

ale 
tn 

tn-

legul" nostru de călătorie In 
timpul crosurilor de la Karlovy 
Vary, de la Praga, din Berlin, 
sau din tară, cele mai recente 
fiind din Tîrgoviște, — unde, 
mărturisește, a fost bătut de 
un prieten al său, Atodiresei, 
dar el este mulțumit că a a- 
Iergat 15 km într-o oră șl opt 
minute — și din Brăila, unde, 
în organizarea C.C. al U.T.C., 
a participat la o frumoasă de
monstrație pe care veteranii au 
făcut-o in fața tinerilor pen
tru a le arăta cit de impor
tantă este practicarea sportului 
In menținerea sănătății. _N-aas 
luat in toată viața mea i se 
adresează omului cu p lulele, 
decit cel mult 10 aspirine si 
citeva antinevralgice. Cit des
pre fumat, ce să zic, am în
cercat ți eu, ca mai tot omul 
care crede că, tinăr fiind, in
tră astfel, mai repede, in ria
dul bărbaților. Dar mi-am dat 
seama câ • prostie mai mare 
decit asta nu pot face, asa că, 
gata, după trei țigări -am pus 
fumu-n cui». La fel și cu bău
tura, fără să spun că omul 
n-are voie să bea și el un pa
har, dar asta la o ocazie, la o 
sărbătoare, nu turn fac alții. 
Nu știu dacă numai aceste două 
renunțări, între care prima a 
fost totală, m-au ajutat să nn 
fiu niciodată bolnav. Dar, o 
spun cu mina pe inimă, spor
tul, alergatul, gimnastica zil
nică, de numai 5 minute di
mineața, toate astea mi-au dat, 
intr-adevăr, o sănătate de fier. 
Nu știu cite pastile luați pe 
zi, dar dacă le-ati înlocui cu 
exercițiile fizice, cu mișcarea 
sint sigur că ați avea numai 
de cîștigat".

Ne-ar fi fost, desigur, ușor 
să încropim o masă rotundă pe 
loc, într-un compartiment de 
tren accelerat, dar sîntem con
vinși că înțelesurile întîmplării 
de mai sus sint limpezi și cla
re pentru toată lumea, sportul 
este realmente o sansă — o 
extraordinară șansă ! — pen
tru sănătatea noastră, a tutu
ror, indiferent de vîrstă.

Diviziile A de handbal mascu
lin și feminin au ajuns la ace
lași... nivel, astfel că duminică 
se va desfășura etapa a Vl-a — 
în sfirșit, completă — cu des
tule meciuri care rețin în mod 
deosebit atenția. în ceea 
privește pe băieți, fără îndoială 
că derbyul se va consuma la 
Baia Mare, unde H.C. Minau: 
primește vizita echipei campioa
ne. Steaua București. Privit atît 
prin prisma campionatului în si
ne, dar și prin aceea a faptului 
că ambele formații sint angajate 
in cupele europene, este de aș
teptat ca întîlnirea =ă se ridice 
la un nivel ridicat. Două for
mații studențești, Universitatea 
C.U.G. Cluj-Napoca (gazdă) și 
politehnica Timișoara (aceasta 
din urmă șl ea cu ghidul la a- 
propiatele întîlniri dir „Cupa 
LH.F. •), vor putea, fără îndo
ială, să ofere un handbal demn 
de aplaudat. Dinamo București, 
după „egalul" cu Mlnaur, nu va 
avea, mal mult ca sigur, pro
bleme cu Tractorul Brașov, dar 
este cert că antrenorii Ghiță Li- 
Cu și Valentin Samungl iși vor 
lua măsurile de rigoare...

Handbalistele de la Chimistul 
vor avea ca oaspete pe icșencele 
de !a TEROM, prima șansă ră- 
minînd gazdelor, cu otit mai 
mult cu cit vîleenecle și-au în
tărit considerabil „șaptele" prin 
venirea Marianei Tîrcă. Mureșul 
și Știința Bacău — și ele in cu
pele europene — vor folosi, de
sigur. etapa de mîine și peitru

ce-i

a-și verifica potențialul de 
Iată însă programul 
bitrii:

MASCULIN, BATA 
naur — Steaua (B.

Ene); BRAȘOV:

etapei și
joc. 
ar-

Mi-MARE: :
lamandi

Tr. Ene); BRAȘOV: Dinamo 
Știința Bacău (V. Dănecscu — J. 
Mateescu); PITEȘTI: Dacia —
Comerțul Smnicolau Mare (T.
Curelea — I. Păunescu); CLUJ- 
NAPOCA: Universitatea C.U.G. — 
Politehnica Timisoara (PJ. Stănci- 
lă — Al. Isop); CRATOVA; Uni
versitatea — A.S.A. Electromu
reș Tg. Mureș (Tr. Șchiopu — 
Pohl); BUZĂU: Dinamo 
rești — Tractorul Brașov 
Siliu — V. Vlăduț).

FEMININ, BUCUREȘTI 
Floreasca, de la ora 11,30) : Con
fecția — Dorobanțul Ploiești (Tr. 
Apostol — R. Mahler); TIMI
ȘOARA : Constructorul — Textila 
Zalău (Șt. Georgescu — Al. Vîr- 
topeanu); TG. MUREȘ: Mureșul 
— Hidrotehnica Constanța (Al. 
Mărieș — Gh. Istrăuan); BRA
ȘOV : Rulmentul — Mecanică Fi
nă București (D. 
Erhan); BACAU: 
pid București (C. 
Dumitrescu); RM. 
mistui — TEROM 
caru — I. Mihăilescu). — meciul 
se joacă azi, de la ora 18. © 
Meciuri de Divizia B în Capitală: 
I.T.B. — Precizia Vaslui (f), Sa
la Floreasca, de la ora 9. ur
mat de întîlnirea Steaua II Me* 
cos lUțcurești — Teieajen Pra
hova Ploiești (m).

A.
Bucu- 

(B. Va-

(Sala

Purică — V. 
Știința — Ka- 
Cristea — Gli. 
VÎLCEA: Chi- 
Iași (VI. Cojo-

REZULTATE DIN DIVIZIA B
Rezultate din etapa a IV-a a 

campionatului Diviziilor B de 
handbal.

MASCULIN. Seria I: Calculato
rul IIRUC București — Fortus 
Mecon Iași 22—23, Hidrotehnica 
Constanța — Relonul Săvinești 
18—17, I.M.U. Bacău — Moldosin 
Vaslui 26—18, Teieajen Prahova 
C.S.U. — Celuloza Brăila 40—a. 
Arctic Găiești — Steaua II Bucu
rești 27—13, A.S.A. Buzău 
I.M.P. Sf. Gheorghe 26—22.
ria a Il-a: Strungul Arad — In
dependența Carpați Mîrșa 26 —23, 
Autoturisme Timișoara — Me
canica Oradea 32—15, Metalul 
Lugoj — Metalul Hunedoara 28— 
26, Unlo Satu Mare — C.S.M. Re
șița 27—25, Tehnoutilaj Odorhei.— 
Constructorul Arad 25—26, Meta
lul Bistrița — Mlnaur II Cavnie 
27—23.

Se-

Relonul Săvinești — Sportul 
Muncitoresc Caracal 41—26. Se
ria a ii-a: Industria linii Timi
șoara — CSM Bistrița 20—28. 
Constructorul Baia Mare — Vo
ința Odorhei 33—29. Textila Se
beș — Voința Rm. Vîlcea ÎS—11. 
-U“ Farmec Cluj-Napoca — CFR 
Craiova 23—20, Industria ușoară 
Oradea — A.E.M. Timișoara 12— 
16. CSM Sibiu — Electromotor 
Timișoara 37—25. (Corespondenți: 
V. Ionescu, I. lonescu, V. Pe- 
Ienghian, I. Toma, V. Sabou, M. 
Florea. I. Vieru, Ch. Goldenberg, 
T. Siriopol, I. Tănăsescu» L. 
Mandler).

Victor NIȚA

FEMININ. Seria I: Filatura
Focșani — Olimpia Slobozia 28— 
21, C.S.M. Sf. Gheorghe — Car- * 
patex C.S.U. Brașov 28—21, Texti
la Buhuși — Cetatea Tg. Neamț 
25—20. Precizia Vaslui — Metalui 
Olimpia Plopeni 30—27, Oțelul
Galați — I.T. București 21—22,

Două

I
I O MARE FINAL71

I
LA ALBA IULIA

I
î

I
I
I
I
I

După O săpiămînâ fără finale pe țară (nu 
fără ,,sport pentru toți**, desigur, fie și numai 
dacă ne gîndim că în programul la zi figurau 
etapele județene la mai multe dintre competi
țiile Daciadei). iată că asemenea întreceri de 
desemnare a celor mai buni revin pe agenda 
manifestărilor curente. Cea mai amplă, prin 
numărul participanților. și cea mal plină de vi
goare . prin tinerețea acestora, este, fără îndo
ială. Crosul armatei, la care vor fi prezenți 
alergători din diferite unități ale Ministerului 
Apărării Naționale, reprezentanți ai tuturor spe
cialităților armatei noastre. Va fi. ca întotdea
una un prilej de a vedea că tinerii co-ncurenți 
militari, de pe întreg cuprinsul patriei, reuniți 
de această dată mîine. Ia Alba Iulia, sînt la fel 
de bine pregătiți și de dărurți sportului ©a în 
tot ceea ce fac zi de zi. îndepliniindu-și datoria 
de fii 91 cetățeni ai tării.

O altă competiție ajunsă la „ultima (și cea 
mai importantă) manșă" își desfășoară astăzi 
acest moment de mare atracție : „Raliul econo- 
miei** m automobilism, performerii intrecîn-

du-se în a merge cit mal departe cu o aceeași 
(minimă) cantitate de combustibil, punctul de 
start fiind localizat la Brașov, unde, sintem 
siguri, vor fi numeroși spectatori (Inclusiv din
tre șoferii amatori și profesioniști....).

* concursuri cu tradiție locală nd se
două județe. La Călărași, astăzi și 
organizat un Festival al sportului 
întreceri de atletism (proba de 

crosul), de volei, tenis de masă și

Acțiuni și 
anunță din 
miine. este 
feminin, cu 
deschidere : __ _ _ ____  ____ ___ ______
șah, iar într-un alt port din același perimetru 
geografic, Oltenița, încă de ieri, cu disputele 
de ...clasament final programate în ziua cînd 
apar aceste rînduri, cele mal tinere dintre 
..speranțele" voleiului, școlărite abia întoarse din 
vacanță, iau- parte la „Cupa bobocilor". E 
toamnă și, cum vedeți, a început numărătoa
rea.. Un alt Festival al sportului feminin (și 
muncitoresc), la aceleași discipline, plus teni
sul la fileul mare, are ca zi „de vîrf" această 
ultimă sîmbătă a lui septembrie ; loc de desfă
șurare : Sîngeorz-Băi, județul Blștrita-Năsăud.

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

septembrie 1S88 autoturisme dacia.
Mvreazâ pînă la

cumpără
X 

>to-

rllot care au depus banii tn cont la CEC pentru 
autoturisme pînă la data de 31 octombrie 1983. în 
baza numărului de ordine centralizat pe tară 
indiferent de magazinul de Înscriere, după cum 
urmează , la magazinele :

BUCUREȘTI pentru cumpărătorii
PITEȘTI pentru cumpărătorii

BRAȘOV pentru cumpărătorii 

BACAU pentru cumpărătorii
CLUJ pentru cumpărătorii 
lași pentru cumpărătorii

timișoara pentru cumpărătorii 
REȘIȚA pentru cumpărătorii
BAIA MARE pentru cumpărători
CRAIOVA pentru cumpărătorii 
BRAILA pentru cumpărătorii

cu domiciliul stabil tn municipiul București, jud. Giurgiu 
și Teleorman.
cu domiciliul stabil tn județele Argeș Dîmbovița. Olt. 
Prahova. Vîlcea.
eu domiciliul stabil în județele Brașov. Covasna Harghita. 
Mureș.
cu domiciliul
Vrancea.
cu domiciliul 
cu domiciliul 
Vaslui.
cu domiciliu) 
eu domiciliul . . _
Hunedoara. Mehedinți Sibiu 
cu domiciliul stabil In județele 
Nâsăud. Satu Mare. Sălaj 
cu domiciliul stabil în ludețele Dolj . 
cu domiciliul stabil în județele Brăila, 
Călărași. Ialomița Tulcea.

stabil In județele Bacău. Buzău. Neamț.
stabil tn Jud Cluj.
stabil tn județele Iași. Botoșani. Suceava
stabil tn județele Timiș. Arad. Bihor 
stabil tn județele Caraș-Severln. Alba.

Maramureș, Bistrița

Si Gorj.
Constanta. Galați.

I
I
I
i
I
I
I

Vînzările se efectuează în funcție de 
autoturisme șl capacitatea zilnică de 
fiecărui magazin.

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

Pentru înscrierea la magazinele auto I.D M.S. 
m vederea cumpărării autoturismului DACIA — 
solicltanțl’ se vor prezenta pentru luarea tn evi
dentă conform arondării teritoriale a județelor 
de domiciliu la magazinele auto din prezentul 
anunț.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru per-

stocul de 
Mvrare ■

Ia CEC tn contsoanele care au banii depuși 
pentru autoturism, astfel : 
Autoturisme OLTCIT CLUB
— anterior datei de 30 iunie 1980 j 
Autoturisme DACIA 1410 SPORT
— anterior date! de 31 martie 1987 : 
Autoturisme DACIA BRMK
— anterior datei de 3i octombrie 1983.

Pentru toate tipurile de autoturisme ARO, 
pînă la onorarea tuturor persoanelor din evi
dența magazinului auto I D.M.S. Pitești — NU 
SE POT FACE TRANSFERURI

CURSE ATRACTIVE

DE MOTOCROS

DIN NOU JOCURI
DUBLE LA POLO

Noua 
femini 
debutat 
mai m 
mare,

Zalău, 
cău — 
Dacia 
ciurile 
Mare și
se dlspu 
pă-amiaz

După 
de ca 
volei 1 
mai întî

Tg. Mureș — Aurul Baia Mare, 
C.F.R. Cluj-Napoca — C.F.R. Tg. 
Mureș. Tehnoutilaj Odorhei — 
Constructorul Tg. Mureș, Chimi
ca Tîrnăveni — Olimpia Reșița.

427 șl
__  . ... 428 de la eaz-
Ăurica Bota — 449 și Varvara

433 de la U.T.A. (I-

La Zărnești

Întreceri de atletism pe

3.

1. E-
2.

Campionatele Republicane de 
motocros pe echipe continuă mîi
ne pe traseul de la Zărnești, în 
organizarea asociației sportive 
Torpedo din localitate. în pro
gram figurează clasele 250 cmc 
— seniori, 125 cmc — tineret, 80 
și 50 cmc — Juniori.

Dacă în disputele seniorilor și 
tineretului steliștii s-au distanțat 
in clasamentele generale, în 
schimb confruntările juniorilor 
se anunță extrem de aprige, de
oarece echipele sînt despărțite de 
mici diferențe ; la 50 cmc, de 
exemplu, micii motocrosiști de la 
steaua și Poiana își Împart pri
mul loc, flecare cu cite 106 punc
te acumulate pînă în prezent. 
Primul start se va da la o- 
ra 9,30.

Sîmbătă șl duminică au loc 
meciurile duble din cadrul eta
pei a JH-a a campionatului Divi
ziei A de polo (prima grupă va
lorică). tn Capitală sint progra
mate, în bazine diferite, partide
le dintre Steaua șl C.S.U. — 
TJH.U.C.B. (Ștrandul Tineretului, 
astăzi de la ora 17. mtine de la 
ora 11), apreciate drept cele măi 
atractive din această etapă, și 
jocurile dintre Rapid București 
si Vagonul Arad (Bazinul Giu- 
lești, de la ora 15 și. respectiv, 
9). în care prima echipă esie co
tată ca favorită Campioana. Di
namo București — evoluează la 
Timișoara, tn fața Industriei Li
nii, o surpriză fiind foarte puțin 
nrobab'lă. dacă avem in vedere 
diferența de valoare dintre cele 
două formații, disputele lor ur- 
mînd să se desfășoare astăzi de 
Ia ora 17. iar mîine de Ia ora 9 
La Oradea, Crișul din localitate 
primește vizita Voinței Cluj-Na- 
poca, echipa gazdă avind toate 
șansele de a-și trece în cont cele 
patru puncte puse în ioc (meciu
rile vor începe, sîmbătă. de Ia 
ora 17 șl, duminică, de la ora 10).

ETAPA IN DIVIZIA A DE POPICE
meciuri disputate în devans

Astăzi, etapa 
natului Diviziei .
gramează următoarele partide — 
feminin, seria Sud : Mucava
Molid Vama — Petrolul Băicol. 
Voința Ploiești — Laromet B,c->- 
rești. Carpațl Sinaia — Dacia 
Ploiești, Voința Galați — Gloria 
București, Rapid 
Voința București ; 
Voința Timișoara 
ta Tg. Mureș,

a 2-a a eampio- 
A de popice pro-

București — 
seria Nord :

— Voin-
__  ____ , Constructorul 

Gherla — Hidromecanica Brașov. 
C.S.M. Reșița — Voința Sănătatea 
Odorhei, Voința Craiova — 
U. T. Arad, Voința Oradea — 
Electromureș Tg. Mureș , mas
culin, seria Sud : Climnia
București — Metalul Roman, Vo
ința București—Explorări C-lung 
Moldovenesc, Gloria București — 
Constructorul Galați, Minerul 
Vulcan — Caroați Sinaia. C.F.R. 
Constanța — Rulmentul Brașov : 
seria Nord : UNIO Satu Mare — 
Metalul Hunedoara. Electromureș

• Două partide disputate în 
avans (f) : VOINȚA BUCUREȘTI 
— MUCAVA MOLID VAMA 2490 
—2317 (5—1), contînd pentru eta
pa a 3-a. Meci de un bun nivel 
tehn:c. în care s-au remarcat : 
Mariana Marinescu — 439, Lilia
na Băjenaru — 431, Elena Andre
escu — 430 și Elena Pană — 429 
de la Voința, respectiv . Camelia 
Bălan — 390 și Corina Pazar — 
389. (I. PANA) 4 ELECTROMU- 
RES TG. MURES — U.T. ARAD 
2519—2374 (3—3), din etapa a 4-a. 
Cele mai bune : Ilona Bartha — 
475 Meltada Demeter 
Lenuța To^ănel 
de ‘ *
Breban 
PÂUȘ, coresp.)

Azi și miine, la Sibiu

FINALELE TINERILOR JUDOKA
La Slbiti au loc, azi și mîine, 

finalele Campionatelor Republi
cane individuale de judo pentru 
tineret Peste 200 de concurenți 
s-au calificat la aceste întreceri, 
aflate la a XX-a ediție. Conform 
..calculului hîrtlei". la prima ca
tegorie1 de greutate, superușoară 
juniorul Ionel Tlfra (Industria 
ușoară Oradea) este mare favo
rit. mal ales după ce a ieșit în
vingător la recentele „Internațio
nale" ale României. Un duel deo
sebit de interesant se anunța ia 
„semlușoară" între Stelian v*

CRITERIUL sPEPOTnon

LA CANOTAJ

irașcu (Steaua) șl Zoltan Teszari 
(T.CJ. Oradea). La „ușoară", pri
ma șansă o are Adrian Szekely 
(Dinamo Brașov), cîștigător și el 
la .Internationale", dar printre 
adversarii săi redutabilii se află 
și tînărul Nicolae Mihu (Dinamo 
București). Cunoscutul judoka 
Florin Lascău (Steaua) este de 
departe nr. 1 la „semimijlocie". 
Nu mal puțin de 4 finaliști au 
șanse apropiate ia ..mijlocie" : 
Adrian Croitorii (Unirea Foc
șani). Ion Simlon (Rapid Bucu
rești), Teodor Pop șt Ferenc 
Szabo (Dinamo București). La 
„semigrea". Radu Ivan (Rapid 
București) și Ioan Pop (Viitorul 
Bistrița Nâsăud) sînt cotați cel 
mai bine, iar la „grea". Petru 
Opriș (T C.I.) și Ștefan Cristescu 
(Dinamo București).

trecut 
chile a 
învingă 
asupra.. 
versitat 
Sigur, 
nei Du 
cu. Au 
Ciorbar 
este 
lor de 
semn 
echipa 
care 
zinte i 
tămîni. 
nor no 
me de 
fiind,

tn Di 
program 
mîine p 
pel a
mal imp 
de fete 
chip ele 
Flacăra 
namo. 
băieților 
dență p 
la Baia 
șov și 
Iată pr

FEMIN 
versitat 
Craiova 
Craiova, 
șie Bu 
Dinamo 
(azi, or
Olimpia), 
tești 
Bala 
cilin
Cons 
Rapid 
C.S.M.-O 
vi«f*£ C 
Vîicea 
Bucureșt

MASCt 
Electroni 
Mureș 
Bucureșt 
Suceava' 
torul 
Tractorul 
Steaua 
Relonul 
Universlt 
Craiova. 
Motorul

Comisia 
a avut 
constate 
mulți s
stare să 
zice și 
totul d 
derea 
vederea 
ce spun 
de pre 
tate. 
divizio 
toare 
le au 
din 131 
(compo 
tionale 
cut e 
lor, 
statist! 
turi d 
de jum

mîine. baza nau- 
Lacul Dorobanț 

din apropierea lașului va 
găzdui finalele criteriului spe
ranțelor la canotaj. Progra
mată la sfîrșit de sezon, cu 
pronunțat caracter de bilanț, 
competiția reunește la start 
sportivi componenți, ai lo
turilor de tineret și schifiști 
din categoria juniorilor I, care 
s-au remarcat in concursurile 
desfășurate în acest an. 
zultatele 
semnată 
care ne 
trecerile 
de așteptat ca echipajele în
scrise în concurs să furnizeze 
dispute deosebit de atractive.

Astăzi și 
tică de pe

Re- 
avînd o pondere în- 
în alcătuirea loturilor 
vor reprezenta în în- 

anului viitor, este

In această săntămlnă s-au 
desfășurat în Capitală campiona
tele naționale de atletism pe dis
tanțe lungi. MARATON, SENI
OARE: 1. Elena Murgocl (Meta
lul Tîrgoviște) 2.33:03, 2. Adriana 
Andreescu (Rapid) 2.39:45 3.
Doina Mlclăuș (Tricolor TCI O- 
radea) 2.47:09; TINERET - ”
lena Radu (Metalul) 2.47:35, 
Mihaela Coroianu IMGB) 3.07:03, 
3. Daniela Bran (Voința) 3 13:47; 
SENIORI: 1. Al. Chiron (Rapid) 
2.20:44, 2. Gh. Sandu (Rapid) 
2.20:56, 3. Marin Gigea (CSS Univ. 
Craiova) 2.21:25, 4. Eug. Enăchio- 
iu (C.S.M. Suceava) 2.24:32, ECHI
PE: L Rapid 7.17:31, 1. CCIAG

7.36:55, 
7.45:30 î 
nait (Ra 
(CCIAG) 
(Steaua) 
1. C.S.M. 
Tîrgovișt 
Zalău 9.1 
SENIORI 
talul PI 
tel Șofra 
Vădraru 
ECHIPE: 
A.S.A.
1. Lucre 
Sibiu) 4. 
(P.T.T.) 
(A.S.A.
P.T.T. 14



•ANA FEMININĂ ÎN IMPAS...

I 
I

pnpionatului 
divizii a 

trecută cu 
Cea mai 

Ktat-o vil
ii sezonul 
L prin ure- 
trogradare), 
rei seturi 
hei, Uni- 

Craiova.
Marile- 

neliei Ilies- 
L Mădălinei 
[echipierelor 
n punctul 

un mare 
il ridică 

campioană, 
ne repne- 

b șase săp- 
[ pofida u- 
kre proble- 
k jucătoare 

indispo

nibile : Mirela Bojescu — I 
de curind mamă, Eugenia Co- I 
tescu — operație la genunchi 
și Violeta Bancan). Tocmai I 
de aceea socotim că Univeras- | 
tatea C.F.R. Craiova trebuie 
să depășească impasul ac- ■ 
tual printr-un volum supe- I 
rior de pregătire, avînd ca 
obiectiv reconstruirea unui . 
sextet competitiv. în care I 
să fie integrate nou venitele. I 
Pentru că adversara echi
pei craiovene în prima man- I 
șă a C.C.E. (Dinamo Tirana) I 
nu este o formație oarecare, 
ci una în stare de mari surpri- I 
ze, cum a și produs în ediții- | 
le anterioare. Este. deci, 
cazul ca și federația să dea o g 
mină de ajutor (necesar mai | 
mult chiar decît anul trecut) 
pentru aducerea echipei cam- I 
pioane pe linia de plutire..

Dlnamovistul Drăgușln (cu mingea la fileu) a 
fost duminica trecută în vervă la meciul cu 
calculatorul București

I
i

Campionatul speranfelor

DOAR DINAMO ESTE NEÎNVINSĂ...
Revelația celor șase etape — A.S.A. Tg. Mureș

Trei sînt aspectele relevate 
de cele șase etape disputate 
pînă acum în Campionatul 
speranțelor. Ne vom opri la 
ele. foarte pe scurt.

PENALTY-URILE . DE DE
PARTAJARE. Dacă în pri
mele trei etape ale întrecerii 
foarte multe partide s-au în
cheiat la egalitate după 90 de 
minute. în următoarele trei 
numărul lor a fost din ce in ce 
mai mic, echipele căutind să 
tranșeze disputa în timpul 
regulamentar, fără a se mai 
apela la hazardul ..epilogu
lui". Acesta însă este deo
sebit de căutat de spectatori, 
care abia îl așteaptă, pentru 
că, într-adevăr. executarea 
loviturilor de la 11 m este 
un... supliment mult gustat 
prin neprevăzutul său. E 
bine că s-au rărit meciurile 
fără penalty-uri ? In orice 
caz. decît o partidă încheiată 
cu un 1—0 chinuit, mai bine 
una cu 9—8 sau 8—9 după 
„11 m“.

PARTIDELE CUPLATE. în 
regulamentul de organizare 
a campionatului Diviziei A 
se specifică, printre multe al
tele, ca „tineretul" sau „spe
ranțele" sau „tineret-rezer- 
vele" (cum s-au denumit ele 
de-a lungul anilor) să joace 
în cuplaj cu primele echipe, 
cele de ,,A“. Au existat și e- 
xistă cluburi care — chiar 
și atunci cînd vremea nu 
este prea favorabilă — nu se 

CLASAMENTUL
1. DINAMO 6 5 1 0 15— 5 11

2. Univ. Craiova 6 4 1 1 22—10 8
3. A.S.A. 6 4 0 2 16—10 8
4. F.C. Argeș 6 3 2 1 11— 3 8
5. F.C. Bihor 6 3 2 1 11— 9 1
6. Steaua 6 3 2 1 10— 4 6
7. „U“ Cj.-Nap. 6 2 2 2 9— 9 6
8. FCM Brașov 6 2 3 1 12— 8 5
9. Oțelul 6 2 1 3 10— 9 5

10. FC Olt 6 1 2 3 8—10 5
11. Victoria 6 2 1 3 7—12 5
12. Sp. Stud. 6 2 0 4 8—11 4
13. SC Bacău 6 2 1 3 6— 9 4
14. Flacăra 6 2 1 3 7—11 4
15. Corvinîil 6 1 2 3 7—10 3
16. FC Farul 6 1 1 4 7—13 3
17. FC Inter 6. 1 2 3 5—10 2
18. Rapid 6 0 2 4 5—18 1

abat de la regulă și. în acest 
fel. au de cîștigat in primul 
rind tinerii jucători, care 
beneficiază de un gazon foar
te bun, de ambianța propice 
autodepășirii. Pentru că una 
e să joci în prezența a 5 000 
sau 10 000 de spectatori și cu 
totul altceva e ca echipa să 
dispute partida de la sCrșit 
de săptămînă pe terenuri 
mărginașe, prost întreținute. 
Problema nu e nouă, ea exis
tă de foarte multă vreme și 
există pentru că observatorul 
federal nu-șl ia misiunea in 
serios, de foarte multe ori. nici 
măcar nu se „obosește" să 
întrebe gazdele unde joacă 
echipa de speranțe.

COPIII LUI FRĂȚILA Au 
crescut, s-au maturizat și, 
după ce au cîștigat campiona
tul republican în 1987 și 1988, 
iată-i ajunși acum să-și 
dispute întîietatea și în în
trecerea speranțelor. Conduc 
neînvinși după cele șase etape, 
pierzînd doar un punct, la 
Oradea. în urma lor se află 
însă două echipe „de cursă 
lungă", Universitatea Craio
va (Petre Petculescu) și F. C. 
Argeș (Mihai Ianovschi), care 
au început să-și regleze pa
șii pentru a reuși să mențină 
tempo-ul impus de dinamo- 
viști. Nu putem încheia însă 
fără a spune că revelația de 
pînă acum a campionatului se 
numește A.S.A. Tg. Mureș, a 
cărei comportare contras
tează însă cu aceea a forma
ției de seniori.

Laurențiu DUMITRESCU

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
Ca și în trecut, Comisia de 

disciplină din cadrul Federa
ției Române de Fotbal are de 

lucru. Nu este etapă de cam
pionat, indiferent de eșalon, 
ca în fața forului respectiv să 
nu se perinde jucători divizio
nari A, B și C vinovați de 
a fi încălcat, pe parcursul jocu
rilor, normele de comportare 
civilizată pe terenul de sport.

Așa s-au petrecut lucrurile, 
din păcate, și la finele săptă-

Etapa a 7-a a Diviziei A

POATE FI OPRITĂ CURSA PRIMELOR DOUĂ?
O etapă dominată de meciul 

Sportul Studențesc — Dinamo, 
un meci strins. in care se în
fruntă .linia ascendentă- a di- 
namoviștilor cu nevoia de 
puncte a studențiloi, surprinși 
de „furtuna" olteană din „Re
gie". Dinamo a făcut mereu 
jocuri bune în „Regie", astfel 
că se poate aștepta un spec
tacol frumos, pe linia tocurilor 
tot mai interesante din acest 
început de campionat.

Și pentru că am vorbit des
pre meciul din „Regie", să a- 
mintim, îh mod firesc, jocul de 
Ia Oradea, unde Steaua înfrun
tă o echipă care a pierdut în 
fața lui... Dinamo, tot pe te
ren propriu, „formula Mate- 
ianu" limitîndu-se. deocamda
tă, așa cum s-a văzut, la ob
ținerea unor puncte în depla
sare, „la trecerea timpului".

Un meci atractiv se joacă la 
Craiova, unde Flacăra poate să 
confirme progresul său lent, 
dar sigur. E adevărat. Univer
sitatea Craiova e într-o ,.scrie 

bună", cu rezultate spectaculoa
se după întoarcerea acasă a 
„fiului risipitor" Cîrțu, dar me
ciul rămîne deschis.

La Sibiu, de asemenea, un 
joc strins. Brașovenii știu eă 

se apere și să contraatace pe 
diagonala Barbu — Cigan, dar 
Inter a mai acumulat ceva ex
periență de „A", mai ales după 
jocul promițător de la Tg. Mu
reș, rămînînd primul favorit 
în partida de astăzi.

Un meci așteptat de supor
terii clujenilor este cel cu F. C. 
Olt. După ce a realizat doar 

mînii trecute, fapt care a ne
cesitat din partea Comisiei de 
disciplină ore întregi de dez
bateri și de măsuri.
• Așa de pildă, pentru pro

teste și injurii la adresa arbi
trului, Biszok (F. C. Bihor) a 
fost suspendat pe 3 etape.
• Lovit, la sfîrșitul meciului 

dintre Minerul Oravița și Mi
nerul Moldova Nouă, arbitrul 
Titu Doroi, dînd dovadă de 
curaj, a refuzat apoi. în ciuda 

m punct din patru, în cele 
două jocuri consecutive susți
nute acasă. „U« are obligația 
de a păstra acel zero la „ade
văr". și asta înseamnă victo
rie. O victorie periclitată de a- 
cel doar 2—2 al „oltenilor" în 
fața Sportului, un 2—2 (adică 
minus unu) care poate naște 
energii suplimentare.

Victoria are, desigur, prima 
sansă în meciul cu Farul, des
pre care nu știm încă precis 
cam ce reprezintă : pe învingă
torii Oțelului sau pe „remizie
rii" Bacăului ? Victoria rămîne 
totuși, cu prima șansă.

La Bacău, un meci dificil 
pentru gazde, deoarece Oțelul 
nu se poate împăca prea mult 
cu poziția sa... halucinantă tn 
clasament, după ce a fost una 
din revelațiile campionatului 
trecut. Dar cum echipa gazdă 
vine după un joc bun la Con
stanța — și asta după partida 
de bun nivel eu Steaua —, ea 
rămîne cu prima șansă.

Două meciuri cu mai mică re
zonanță se dispută la Pitești, 
unde F. C. Argeș e favorit de
tașat in fața mureșenilor și în 
Giulești, unde suporterii fero
viarilor, așteaptă, în sfîrșit, a- 
pariția echipei lor pe linia de 
plutire, printr-o victorie asu
pra Corvinului.

Toate calculele noastre sînt 
mai mult teoretice. Și sîntem 
convinși că unele vor fi răs
turnate, gîndindu-ne la plusul 
de dinamism al acestui cam
pionat. Le vom înregistra cu 
interes.

amenințărilor, să restitue car
netele a doi jucători, pe care 
i-a putut identifica din mij
locul celor care au tăbărît asu
pra lui și l-au lovit. Cei doi 
huligani, Sforea și Miu, au fost 
suspendați pe cite 18 luni. Și, 
fiindcă și mai mulți spectatori 
și-au făcut simțită prezența, a- 
runeînd cu pietre în geamurile 
cabinei în care se dezechipau 
arbitrii, echipa din Oravița a 
fost suspendată pe 2 etape. 
Ceea ce înseamnă două me
ciuri nejucate și pierdute ded, 
cu 3—0.

Jack BERARIU

Foto: Nicolae PROFIR
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comisia a fost nevoită șă acor
de destule bonificații celor 
aflați mal aproape de... ade
văr. Și multe tiehete provizo
rii de participare la campio
nat. Dacă la probele fizice 
maj pot fi invocate motive 
cum că acestea nu sînt speci
fice și elocvente pentru jocul 
de volei, la probele tehnice nu 
se mai poate face ape] la ni
mic. Calificativele primite 
de echipe (cite 12 masculine și 
feminine) sânt elocvente : 10 
echipe au primit „bine" 7 au 
fost notate cu „satisfăcător" și 
7 cu „insuficient". Această o- 
glindă redă clar totul, comen
tariile fiind de prisos ! La 
Divizia B. lucrurile stau si 
mai rău. două echipe (Hidro
tehnica Focșani — fete și 
C.S.U. Sănătatea Oradea — 
băieți) care nu au avut, cu 
toată bunăvoința comisiei, 
măcar 6 sportivi cu drept de 
joc, fiind în situația să... piar
dă din oficiu meciurile din 
primele două etape. Multe al
tele abia au încropit 6 absol
venți...

Va urma reexaminarea, la 
28 septembrie (în sala Agrono
mia din Capitală), pentru toți 
restanțierii (cel ce au pierdut 
examenul din ajunul star
tului în campionate, precum 
și cei ce. din diverse motive, 
au absentat). Comisia a 
decis, și Biroul federal a rati
ficat ca în .cazul în care vor 
exista echipe care nu vor avea 
cei puțin 6 sportivi cu drept 
de joc (deci, cu probe trecute) 
vor fi excluse din campionat 
iar cele cu numai 7 sportivi 
vor fi penalizate cu doua 
puncte în clasament. Sportivii 
care au primit „tiehete provi
zorii" vor susține un nou 
test la 30 noiembrie. Ia Bucu
rești.

Rubrică redactata de 
Aurelian BREBEANU
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CONCURENTE
S-au derulat patru etape 

din Divizia B și se pot face 
cîteva observații privitoare 
la modul cum s-a desfășurat 
pînă acum întrecerea în cele 
trei serii. Mai întîi, să cerce
tăm fugar, clasamentele. în 
două dintre ele, „calculele 
hîrtiei" sînt adeverite. Con
duc. neînvinse, în seriile I 
și a II-a, Petrolul (antrenor : 
V. Dridea) și Jiul (antrenor : 
C. Oțet). Le secundează echi
pe cărora le sînt familiare 
locurile din plutonul fruntaș : 
F.C.M. Progresul Brăila și 
Electroputere Craiova (an
trenori : I. Cotigă și, respec
tiv. D. Stanciu). Dar iată și 
concurente care reprezintă 
noutăți pentru aceste posturi ; 
Metalul Plopeni (antrenor : 
T. Manolache) și Electromu- 
reș Tg. Mureș (antrenor : I. 
Czako), LC.I.M. Brașov (an
trenor : P. Enache), în schimb, 
în seria a IlI-a, liderul se nu
mește Olimpia Satu Mare, 
(antrenor I. Vigu), și el

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „MULTIPLA" LO
TO DIN 23 SEPTEMBRIE. FA
ZA I; extragerea I: 71 54 80 
46 52 23 11 24 89; extragerea a
II- a: 36 13 8 32 83 18 44 29 34. 
FAZA a II-a; extragerea a
III- a: 2 64 10 85 39 35 76 53 41; 
extragerea a IV-a: 31 68 22 21 
83 1 37 36 5; extragerea a V-a: 
22 28 11 31 74 23 29 18 4; ex
tragerea a Vl-a: 5 76 26 55 14 
46 30 70 90; extragerea a Vil-a: 
68 75 13 46 79 17 89 52 31; ex
tragerea a VIII-a: 21 36 76 80 
43 12 30 86 67. Fond total de 
cîștiguri: 1.248.188 lei, din care 
82.024 lei, report la faza I.

© CÎȘTIGURILE TRAGERII 
„LOTO 2“ DIN 18 SEPTEMBRIE

NOI IN AVANSCENA DIVIZIEI B
fără înfrîngere și desfășu- 
rînd un joc care a cucerit 
multe simpatii. U.T.A. (an
trenor : Gh. Mulțescu), care 
a pornit foarte bine, a înre
gistrat un prim eșec la Zalău, 
care a trimis-o pe locul al 
treilea. Dar revelația grupei 
în acest început de campionat 
se numește A.S.A, Progresul 
Timișoara (antrenor : V. Ga- 
boraș), care, iată, nu a pier
dut nici ea vreun med. com
pletând plutonul celor patru 
neînvinse pînă la ora fluieru
lui de începere al etapei nr. 5.

Și-acum, o privire asupra 
etapei de mîine. „Capul de a- 
fiș“ al programului, în seria I, 
îl reprezintă, fără îndoială, 
meciul de la Mizil. unde Stea
ua primește vizita Politeh
nicii Iași (antrenor : L. An- 
tohi). care rămîne una din
tre concurentele de prim- 
plan ale grupei. Din seria a 
doua. în centrul atenției se 
plasează partida de la Rm. 
Vîlcea. unde evoluează liderul.

1988. Cat. 1: 1 variantă 100% a 
41.948 lei șl 1 variantă 25% a 
10.487 lei; cat. 2: 5,50 variante a 
9.534 lei; cat. 3: 16,25 variante a 
3.227 lei; cat. 4: 69 variante a 
760 lei; cat. 5 : 294,75 variante a 
200 lei; cat. 6 : 2.963,25 variante a 
100 lei. Cîștigul de 41.948 Tei de 
la cat. 1 a fost obținut de par
ticipantul Breazu Chcorghe din 
Făgăraș.
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Jiul. Apropo de lideri, frun
tașa primei serii, Petrolul, 
pare a avea o misiune ușoa
ră în fața ultimei clasate. 
C, S. Botoșani. Din progra
mul seriei a III-a. iese în e- 
vidență întâlnirea de la Re
șița. unde C.S.M.-ul (antrenor : 
F. Varga), va avea ca oaspete 
echipa din Baia Mare (an
trenată de N. Szabo). Inte
resantă de urmărit evoluția 
fruntașelor: Olimpia Satu
Mare (nu numaj neînvinsă, 
dar deținînd și cel mai bun 
golaveraj, 13—2) se depla
sează la Timișoara, unde va 
întîlni pe C.F.R., și A.S.A.
Progresul Timișoara la Tir-
năvenl (pentru partida cu 
Chimica). U.T.A. poate pro
fita de eventualele „sincope" 
ale acestora.

Cum vedem, In avanscena 
campionatului secund au a- 
vansat multe concurente noi. 
Ceea ce nu poate decît să mă
rească interesul întrecerii 
pentru promovare, o intre-

• Nu uitați că ASTAZI. sîmbă- 
tă. 24 septembrie, este termenul 
limită pentru juca rea numerelor 
dv. favorite la TRAGEREA LOTO 
2 de mîine. duminică 25 septem
brie. precum și pentru depune
rea buletinelor cu pronosticurile 
pentru concursul PRONOSPORT 
al săptămînil.
• Tragerea LOTO 2 de dumini

că va avea loe în București. în 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, începînd de la ora 16. As
pecte de la operațiunile de tra
gere vor fi radiodifuzate în pau
za transmisiunilor de la partide
le de fotbal din aceeași zi ; nu
merele extrase vor fi radiodifu
zate si la ora 22.30 (împreună cu 
rezultatele concursului PRONO
SPORT după emisiunea ..Panora
mic Sportiv"), precum și luni. 26 
septembrie, la ora 8,55. 

cere pe cane o dorim des
fășurată la o superioară cotă 
calitativă, și într-un climat 
de sportivitate.

Iată, însă, programul și 
arbitrii meciurilor de mîine i

SERIA I ; Poiana Cîmpina — 
Gloria Buzău : V. Cirnat (Aiud), 
Petrolul Ploiești — C. S. Boto
șani : D. Crăciun (Cluj-Napoca), 
C.F.R. Pașcani — C.S.M. Suceava: 
I. Danciu (Petroșani), F.C.M. Pro
gresul Brăila — Aripile Bacău S 
I. Năltan (Predeal), Unirea Foc
șani — A.S.A. Explorări Cîmpu- 
lung : G. Cseh (Tg. Mureș), Me
talul Plopen' — Șiretul Pașcani S 
L. Măeran (Brașov), FEPA '74 
Birlad — Prahova C.S.U. Plo
iești : I. Bălan (Arad). F.C.M. 
Delta Dinamo Tulcea — Ceahlăul
р. Neamț : Z. Bodo (Tg. Mureș); 
Steaua Mizil — Politehnica Iași 3 
FI. Brinzoi (București).

SERIA A n-a : Metalul Manga
lia — C. S. Tîrgoviște : M. Calis- 
tru (Botoșani), Electroputere Cra
iova — Sportul „30 Decembrie" s 
L. Sălăjan (Satu Mare), Dacia 
Pitești — Electromureș Tg. Mu
reș ; T. Demlan (Zalău), I.C.I.M. 
Brașov — Minerul Motru : L. Vo- 
roș (Reșița), Dunărea Călărași — 
Metalul Mija ; V. Roman (Plo
iești), F.C.M. Caracal — Gaz Me
tan Mediaș : Gh. Bizinlchl (Plo
iești). Chimia Rm. Vîlcea — Jiul 
Petroșani : V. Donțu (Galați),' 
Metalurgistul Slatina — A. 
Drobeta Tr. Severin: I. Moraru 
(Cîmpina). Pandurii Tg. Jiu — 
Tractorul Brașov: Gh. Vodă (P. 
Neamț).

SERIA A III-a î U. T. Arad — 
A. S. Paroșeni Vulcan î T. lo- 
nescu (București), Metalul Bocșa 
— Armătura Zalău: M. Geor
gescu (Constanța), C.S.M. Re
șița — F. c. Maramureș Bala 
Mare: V. Ilie (București), Unirea 
Alba Tulîa — Minerul Cavnlc 9 
C. Ifrim (București), Chimica 
Tîrnăveni — A.S.A. Progresai Ti
misoara : P. Abrudan (Clul-Na- 
noca). Avin1.nl Reghin — G1 >ria 
Reșița : D. Vasile (București),
с. F.R. Timisoara — Olimpia Satu 
Mare : M. Hies (Odorhei), Gloria 
Bi-strita — Strungul Arad : M. 
Tonescu (Pitești). Politehnica Ti
mișoara — Dacia Mecanica O- 
răstie : I. Caraman (Oradea).

Toate partidele vor începe la 
ora 11.

Avin1.nl


GIMNASTICA
Duelul sportiv pentru titlul 

olimpic absolut dintre gimnas
ta Elena Șușunova, care dispu
nea de un minim avantaj de 
0,050 puncte, și Daniela Silivaș, 
ce o urma atit de aproape, a 
monopolizat atenția unui nu
meros public și a majorității 
ziariștilor prezenți în sala 
disputei sau aflați pe alte te
renuri și săli, dar cu ochii la 
monitoarele circuitului olimpic 
de televiziune, care prezenta 
pe ecrane cea mai echilibrată 
și mai strînsă întrecere din is
toria luptei pentru titlul indi
vidual la gimnastică feminină. 
A sa cum se anticipa. Daniela 
Silivaș putea anihila repede 
dezavantajul și aceasta s-a pe
trecut de la prima rotație, la 
paralele inegale, probă in care 
au luat startul atît Si" 
și Șușunova. După o execuție 
fără greșeală. Daniela Silivaș 
a fest notată cu 10, iar Șușu
nova, cu ușoare erori in e- 
xecuție, a primit nota 9,90. în 
acest moment, Silivaș a trecut 
in fruntea clasamentului cu 
49,787, iar Șușunova pe poziția 
a do.ua, cu 49,737. deci un a- 
vantaj de 0.050 pentru Daniela. 
Aurelia Dobre, care urma să 
fie păstrată pentru fin. 
aparate și să nu coi 
deci, vineri dimineață, a tre
buit totuși să fie prezentă în 
competiție, deoarece regulamen
tul Federației Intemațioi 
Gimnastică este echivoc

NOȘTRI JUDOKA PE PODIUM

aș. ci’

P’-

de
_____  ____   în 

privința schimbărilor de la un 
concurs 2_ ‘
intenția antrenorilor 
riscantă.

aii

la altul, astfel îneît 
___  devenea 

Aurelia a început la

loarea exercițiului prezentat 
în acest prim schimb. Gabriela 
petorac a trebuit să se mul
țumească cu 9.800 la sărituri. 
Pentru favorite, a doua rotație 
a fost la birnă. Prima s-a urcat 
pe aparat Șușunova. Ea nu face 
o aterizare de nota 10 șt ca ur
mare.
nteazâ 
ceput, 
fectă, 
sălii.
Insă, la cele două salturi lega
te, aterizările au fost ușor ne
sigure, astfel incit nota ei a 
fest reăusă de la 11 la îă» 
ți avansul pe care-1 deținea la 
ir.dividual compus se reduce la 
P 025. Dacă gimnasta aoastră ar 
fi realizat un exercițiu de 9350, 
en grea i-ar mai fi scăpat me
dalia de aur! Pentru că. la a 
treia rotație, ambele candidate 
la titlu au 
la sol note 
sălii Dar 
la sărituri, 
tată cu 10.
cu 9.950. si 
nasta noast

e notată cu 9.92S. Ur- 
Daniela Silivaș. La in- 
execuția ei este per- 

in liniștea âe ca edrală a 
în mijlocul exercițiului

antrenonlor. La scurta vre- 
insâ, la festivitatea de pre

miere, ele și-au revenit. Da
niela Silivaș a mulțumit publi
cului pentru aplauzele cu care 
a fost răsplătită și a felicitat 
sportiv pe învingătoare, iar la 
conferința de presă — obli
gatorie aid după decernarea 
nedaliil 
tiior că 
medalii 
atit ea.

or — a declarat ziariș- 
mai tint în joc patru 

de aur și a promis că 
cit și celelalte finaliste 
isi vor lu 
ce dorim

:tna

Aurel

ATLETISM

revanșa* 
și noi, din

G NEAGU

MJ. î)

cui 
titli

INTERNAȚIONALELE"
La Frankfurt pe Oder, au a- 

yul loc „Internaționalele" de 
judo pentru tineret ale R. D. 
Germane, reunind concurenți 
din 6 țări. Sportivii români 
prezenți în competiție au avut 
o frumoasă comportare : Florin

ts 
• ■

R.D GERMANE
Lascău, locul 
semimijlocie, 
(semiușoară), Ion Simion (mij
locie) și Petru Opriș (grea) s-au 
situat pe locul 2, iar Adrian 
Croitorii (mijlocie) pe locul 3s

1 la categoria
Stelian Pătrașcu

AȘA BOX, AȘA CAMPION
Revenind asupra deciziei de 

a se retrage din ring (deci
zie care n-a fost, după unii, 
decit o „bufonerie44), campio
nul mondial al „greilor" pro
fesioniști, Mike Tyson, urma 

întilnească pe . Frank 
octombrie, pe 

miza partidei fi-

primit la exe 
de 10. In ap! 
în
Șusun
iar D:

'3

■ ■
4 n

f

schimb, 
•sie no- 

Silivas 
re grn- Y

â reprezentantă Paula 
ciștigind cLar, pr intr-un 
impresionant, 3:43,10. în

să-1
Bruno la 3 
.Wembley'*, 
ind, firește, centura supremă.

E aproape sigur că meciul 
va fi aminat, Tyson prezen- 
tindu-se, deunăzi. în fața zia
riștilor 
dreaptă

sone-
După 

■de și din clasament, 
ivingâtoarei este de 

0X23 dintr-un punct, un avans 
deci aproape imperceptibil. Ga
briela Potorac (9.900 la para
lele, 9,950 la birnă și 9,925 la 
sol) a ocupat un onorant loc 4, 
iar Aurelia Dobre s-a situat pe 
poziția a 6-a.

Desigur, nemulțumirea se ci
tea pe fețele tuturor celor trei 
gimnaste ale noastre prezente 
in concursul de vineri

Ele 
se i

ap:

ea Brita- 
Eowker 

v Leker- 
5, TaLana

(V’.R.S.S.)

cu mina .
în ghips, |
! De regu-
r, campio- |

nul nu s-a grăbit
de data asta să dea

lîonin
ft

* acei 
uu-se

Li;

sol cu o evoluție foarte bună, 
notată însă cu 9,850, sub va-

FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER
ATLETISM. Feminin, maraton : 1. Rosa Mota (Portugalia) 2.25:39 

nnr?,m m°nr,r ,O11?ÎEICă’ 2' Llsa Martin (Australia) 2.25:53. 3. Kathrin 
Dorre (R.D.G.) 2.26:20, 4. Tatiana Polovinskaia (U.R.S.S.) 2.27:04
2 27Mqa.° (R. P. Chineză) 2.27:0«, 6. Laura Fogli (italia)

> btascuhn, 20 km marș; 1. Josef Prlblinec (Cehoslovacia) 
1.19:57 — campion olimpic, 2. Ronald Weigel (R.D.G.) 1.19:60, 3. Maurizio

(U.R.S.S.)5. r— ■■
2.27:49 ; masculin, _  ________ ,

~ ““O’011 olimpic, 2. Ronald .. l 4. .„aurIZ,„
,D^ 1.20:14, 4. Jose Marin (Spania) 1.20:34, 5. Roman Mra-
zek (Cehoslovacia) 1.20:43, 6. Mihail Stșenikov (U R.S S.) 1 20:47 ; greu
tate : 1. Ulf Timniernsann (R.D.G.) 22,47 m — campion olimpic, 
2. Bandy Barnes (S.UA.) 22,39 m, 3. Werner Gunthor (Elveția) 
21,99 m, 4. Udo Beyer (R.D.G.) 21;40 m, 5. Remiglus Mâchura (Ceho
slovacia) 20,57 m, 6. Gert VVeil (Chile) 20,38 m.

scrima. Feminin, floretă individual : 1. Anja Fichtel (R.F.G.) 
— campioană olimpică, 2. Sabine Bau (R.F.G.), 3. Zita Funkcnhauser 
(R.F.G.), 4. Zsuzsanna Janosl (Ungaria), 5. Tatiana Sadovskala

(U.R.S.S.), 6. Gertrud Stefanek (Ungaria); masculin, sabie: 1. Jean 
Francois Lamour (Franța) — campion olimpic, 2. Janusz Olcch (Po
lonia), 3. Giovanni Scalzo (Italia).

ÎNOT. Feminin 100 m fluture : 1. Kristin Otto (R.D.G.) 59,00 
record european — campioană olimpică, 2. Birte Weigang (R.D.G.) 
59,45, 3. Quian Hong (R.p. Chineză) 59,52 ; 100 m bras : 1. Tania
Dangalakova-Bogoniilova (Eulgaria) 1:07,95 — campioană olimpică, 
2. Antoaneta Frenkeva (Bulgaria) 1:08,74, 3. Silke Horner (R.D.G.)
1:08,83 ; masculin, 200 m bras; 1. Jozset Szabo (Ungaria) 2:13,52, 
record european — campion olimpic. 2. Nick Gillingham (Marea Bri- 
tanie) 2:14,12, 3. Sergio Lopez (Spania) 2:15,45 ; 400 m liber; 1. Uwe 
Dassler (R.D.G.) 3:46,95, record mondial — campion olimpic. 2. Dun
can Armstrong (Australia) 3:47,12, 3. Artur Wojdat (Polonia) 3:17,34 ;

-4X100 m liber : 1. S.U.A. 3:16,53, record mondial — campioană olim
pică, 2. U.R.S.S. 3:18,33, record european. 3. R.D.G. ț 3:19,82.

HALTERE. Categoria 56 kg. Cîștigățorul întrecerii, bulgarul Mitko 
Grablev, a fost descalificat in urma controlului antidoping. Astfel 
că a fost stabilit un alt clasament : 1. Oksen Mirzoian (U.R.S.S.) 
292,5 kg — campion olimpic, 2. Yiangqian He (R. P. Chineză) 287,5 
kg. 3. Sboubin Liu (R. P. Chineză) 267,5 kg, 4. Dirdja Wiherdja (In- ■------... — _ —------- —i —... ».»■ ,— « Kwi-Shik

2.

3.

1.

donezia) 255 kg. 5. Takashi Ichiba (Japonia) 252,5 kg. 6.
Kim (Coreea de Sud) 252,5 kg.

GIMNASTICA. Feminin, individual compus : 1. Elena 
(U.R.S.S.) 79,662 p — campioană olimpică. 2. DANIELA
(România) 79,637 p, 3. Svetlana Boginskaia (U.R.S.S.) 79,400 

briela Potorac (România) 79,037 p. 5. Natalia Lascenbva 
78.675 p, 6. Aurelia Dobre (România) 78,812 p 7. Dorte Thummler 
(R D.G.) 78 800 p, 8. Dagmar Kersten (R.D.G.) 78,775 p.

TIR. Masculin, pistol viteză : 1. Afanasi Kuzmin (U.R.S.S.) 698 p 
(5984-100) record mondial — camoion olimpic. 2. Ralf Schumann 
(R.D.G.) 696 p. 3. Zoltan Kovacs (Ungaria) 693 p,

Șușunova
SILIVAȘ

p, 4. Ga* 
(U.R.S.S.)

Ralf Schumann 
cao pr 3. z.uuan u, Aloerto Sevieri

(Italia) €93 p, 5. Adam Kaczmarek (Polonia) 691 p, 6. Bernardo Tovar 
(Columbia) 690 p (Comeliu Ion nu s-a calificat pentru finala pro
bei) • mistreț alergător : 1. Tor Heiestad (Norvegia) 689 p (5914-98) 

campion olimpic. 2. Shiping Huang (R.P. Chineză) 687 (589+98).
-3. Ghenadi Avramenko (U.R-S.S.) 686 p (591+95). 4. Jan Kermiet
(Cehoslovacia) 679 p. 5. Andras Doleschall (Ungaria) 588 p. 6. Attila 
Solti (Ungaria) 588 p.

I O1BAL. Grupa D : Brazilia — Iugoslavia 2—1. Australia — Ni
geria 1—0. La încheierea jocurilor din serii, pentru sferturile de fi
nală, de duminică, s-au calificat : Zambia — B. F. Germania. 
U.R.S.S. — Australia. Suedia — Italia si Brazilia — Argentina.

BASCHET. Feminin, grupa A : Australia — Bulgaria 63—aî 
U.R.S.S. - Coreea de Sud 69—66 ; grupa B : R. P. Chineza - Ceio- 
slovacia 68—64 • masculin, grupa B : Spania — Canada 94 El. ara- 
zilia — Egipt 138—85, S.U.A. — R. P. Chineză 108—57.

HANDBAL. Masculin, grupa A : Iugoslavia — S.l.a. 
U.R.S.S, — Suedia 22—18, Islanda — AJgeria 22—16 : S\JPâ._® ’ 
slovacia — L , w

.A: Cehoslovacia
d’Ivoire 32—11.

VOLEI. Masculin, grupa 
•grupa P» : Franța — Japonia 
grupa B : Peru — R. P. Ci.’.

TENIS. Partide din turul doi. Feminin : Pam Shriver (S.U.A.) — 
Jill Hetherington (Canada) 6—2. 6—3. Zina Garrison (S.U.A.) — Clau
dia Hernandez (Mexic) 6—1. 6—4. Katarina Maleeva (Bulgaria) — 
Giseie Miro (Brazilia) 7—5, 6—1, Steffi Graf (R.F.G.) — Leila Meski 
(U.R.S.S.) 7—5, 6—1, Natalia Zvereva (U.R.S.S.) — Anne Minter (Aus
tralia) 6—4. 3—6, 6—1 : masculin : Anders Jarryd (Suedia) — Andrew 
Castle' (Marea Britanie) 6—0. 6—3. 6—1. Jakob Hlasek (Elveția) — 
Zeeshan All (India) 6-4, 7—5. 7—5. Tim Mayotte (S.U.A.) — Diego 
Nargiso (Italia) 2—6, 6—2. 6—4 6—0.

POLO. Grupa B : S.U.A. — R. P. Chineză 14—7 Iugoslavia — 
Grecia 17—7, Spania — Ungaria 6—6.

HOCHEI PE IARBA. Feminin, grupa A ; Argentina — S.U.A. 
2 1, Olanda — Marea Britanie 5—1 ; gruoa B : Australia — R. F. 
Germania 1—0.

4.

SI—23. 
Ceho-

Ungaria 19—16 Spania — Japonia 25-1» : feminin. er-na
— "■* * o<' ,n • t> • U.R.S.S. — coteS.U.A

R.

33—19 ; grupa B : Cote

3—o ;A : U.R.S.S. — Coreea de Sud
3—1 Olanda — Tunisia 3—0 : feminin, 

Chineză 3—2, S.U.A. — Brazil’a 3--2.

Natalia Artem ova 
8:44,30.

Dintre acestea se 
campioana olimpii 
de 3000 m. Ce frumos ar fi ca 
aceasta să fie Paula Ivan!

BREVIAR OLIMPIC
• Proba completă la călărie 

(cros, dresaj -și obstacole, cu a- 
celași căi !) este, indiscutabil, 
una din cele mai grele din în
treaga arie a întrecerilor sporti
ve. La această a 24-1 Olimpiadă, 
victoria individuală a revenit 
neo-zeelandezului Mark Todd, 
același 
limpic 
la Los 
fel de 
tul 
cal, 
ria 
bei,

a
Mark

care fusese campion o- 
și cu patru ani în urmă.
Angeles. Ceea ce este la 

interesant ni se pare fap-
Todd a încălecat același 

în isto-

toare. Insă, presa a dezvăluit 
„secretul-: Tyson și-a frac
turat al treilea metacarpian 
in... nasul lui Mitch „Blood-* 
Green, un fost adversar (în
trecut de „Iron Man** la punc
te, după 10 reprize, la 20 mai 
1986) cu care avusese o „al
tercație** ia ora 4.30 diminea
ță, pe cînd Tyson tocmai ie
șea dintr-an magazin (cu 
orar permanent), unde intra
se să-și cumpere o bluză! 
Unul dintre martorii din an
turajul jui Tyson a povestit 
câ Green l-a provocat pe în
vingătorul lui din 1986. jig- 
nindu-1 și spârgindu-l oglin
da retrovizoare a mașinii.

â, care s-a ales 
de spitalizare și 
sutura, reclamă 

animalică4* a 
în temeiul că- 
adresat justiției,

că
Charisma ! De fapt, 
olimpică a întrecerilor pro- 

. acesta este al doilea caz de 
învingător olimpic, cu două 
titluri, care a folosit același bi
diviu la două ediții ale J.O. Pri
mul a fost olandezul Charles F. 
Pahud de Mortanges, cu Marcoix.
• Intr-un moment în care cele 

mai multe dintre înotătoarele de 
frunte ale lumii se aleg dintre 
sportivele cu gabarit deosebit, 
americanca Janet Evans, cîștigă- 
toarea (deocamdată) la 400 m 
mixt și la 400 m liber (cu un 
excepțional record mondial), este 
o... excepție. Cu numai 162 cm 
înălțime și 43 kilograme, Evans 
este cea mai scundă și. evident, 
cu cele mai puține kilograme 
dintre toate înotătoarele partici
pante la actuala ediție a Jocu
rilor Olimpice ! Chiar mică fi
ind, iată că poți fi și... mare ! 
Evans are 20 de ani și este con
vinsă că va putea fi în măsură 
să mai evolueze 
proxima ediție a 
celona ’92.

cu succes si la 
J.O., de la Bar

S Proverbul potrivit^ căruia 
„graba strică treaba44 nu are tot
deauna aplicații și în lumea spor
tului, unde, dimpotrivă, la anu
mite discipline, este chiar reco
mandabil să te grăbești. în pro
bele tirului însă, potrivit regu
lamentului, există un timp limită 
în cadrul căruia sportivii trebuie 
să-și efectueze tragerea. Și to
tuși. deși dispunea de 95 de mi
nute pentru cele 60 de -focuri 
la poziția culcat. cehoslovacul 
Miroslav Varga și-a executat ra- 
gerea in numai 30 de minute și 
a devenit camoion olimpic. Pină 
acum, cel mai bun loc ocupat 
de el la Jocurile Olimpice a fost 
al șaselea, în 1980. la Moseova.

„Victima44 îns 
cu o noapte 
5 puncte de 
„agresivitatea 
campionului, 
reia s-a ?i 
solicitînd despăgubiri.

Greu precizat, logic,

care dintre ei a fost cu ade
vărat vinovat, cine a pornit 
scandalul. Cert e însă că Ty
son, care se găsește în plin 
proces cu managerul său, Bill 
Cayton, va compărea din nou 
în fața tribunalului, al cărui 
„client" a mai fost, fiind 
trimis (în 1981) la o școală 
de corecție. Chiar dacă se a- 
preciază că, acum, el nu va 
avea probleme deosebite, pe 
motiv de legitimă apărare, 

acest k.o. nocturn 
———Jj] readuce în discuție, 
11 li III kl intr-un mod care llllllll nn-i face deloc cin- 

ste, „manierele" ce
lui care e conside

rat (pe baza numărului de 
victorii, al rapidității acesto
ra etc.) cel mai mare boxer 
din toate timpurile. De altfel, 
Terry Lawless, antrenorul lui 
Bruno, nu s-a sfiit să comen
teze felul de a fi, în nici o 
împrejurare elegant, fair-play, 
al campionului mondial: „Nu 
e prima oară cînd Tyson se 
poartă așa. El nu onorează 
boxul și e deoarte de a con
stitui un exemplu, cum au 
fost, la vremea lor, Aii, Fra
zier sau Holmes, puternici în 
ring, dar cu educație, c‘ 
za ți".

Tyson, altfel spus, a 
făcut o boacănă. Nici 
dinții și. probabil, nici 
din urmă. Sigur că e în 
pâ, 
cauză, 
vulcanic, 
atit? Tyson 
simplificînd, 
a pugilismului 
violent, tulbure și cupid. La 
așa box, așa campion.

•ivili-

mai 
cea 
cea 

cul- 
cum se si apără cel în 

temperamentul său 
Dar să fie numai 

nu reprezintă, 
decit o oglindă 

profesionist,

Ovidiu IOANITOAIA

E VREMEA „AMICALELOR1* IN EUROPA

Zi de. miercuri bogată în ,,a- 
micale" la nivel de reprezentati
ve. pe continentul european. La 
Istanbul, reprezentativa GRE
CIEI (parteneră de grupă cu cea 
a României, în preliminariile 
C.M. ’90), a pierdut, cu 1—3 
(1—2), partida cu echipa TUR
CIEI. O partidă interesantă, cu 
30 000 dș spectatori (cîți n-au 
fost, în ultimii 36 de ani, la nici 
un alt meci !), cu 
înscris în min. 9, 
zan, 
Renlică . 
care, după o 
Anastopoulos, 
tot prin - el. 
însă, oaspeții 
4Q (gol Ozuz) 
Ridvan).

Partidă de 
dorf : R. F. 
Beckenbauer 
tinerească 
noutăți 
Mihler 
vizita 
ai lui 
109-lea

un prim gol
............. . de Taniti Tir- 

din 11 metri, pentru gazde, 
puternică a grecilor, 

ratare - uriașă a lui 
reușesc egalarea, 

în min. 39. Apoi
cedează în min.
și în min. 68 (gol

atracție la Dussel-
GERMANIA (Franz 

continuă să 
echipa, cele 

absolute fiind, 
și Rheinhardt) a 
videcampionilor

Valeri
joc al

în- 
două ■ 

acum, 
primit 

_____ europeni 
Lobanovski (al 
său la cîrma

reprezentativei 
tind că 
Dasaev.
Besonov 
rezultatul final 
s-a stabilit ca 
golului lui Smatovalenko 
57). în echipa sovietică Blohin a 
evoluat pentru a 109-a oară.

La Reykjavik, ISLANDA 
uitat că acum doar trei 
mini reușea, în 
pentru C.M.. un 
formația U.R.S.S. „ ____  .
fără drept de apel în fața UN
GARIEI, cu 0—3 (0—3). într-un
meci fără istoric. La Cottbus, 
început bun .al gazdelor (min. 
29 : 1—0, gol Reiner), în partida 
R. D. GERMANA — POLONIA, 
dar ..dublă" cu goluri 
ționale. în repriza 
a lui Furtok (min. 
1—2. în final ! ! In 
liminariile 
BURG — 
cu goluri 
(min. 15)t 
din II m. 
respectiv

— como o—G, 
Alte rezultate 

Milan (fără 
care va fi 

£i

• JUVENTUS 
în Cupa Italiei, 
mai importante: 
Gullit — accidentat, 
cel puțin o lună indisponibil,
fără Van Basten) 1-1 cu Vero-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM * După ce 

au fost parcurși 819 km in com
petiția internaționa:ă -Raliul Ce
te d'Ivoire", pe primul loc al 
clasamentului genecal a trecut 
pilotul francez Alain Ambrosino 
(■Nissan H urmează austria
cul Rudolf Stohl («Audi Quat- 
tro“) și belgianul Pascal Gadan 
(_Mazda*>.

CICLISM • Cea de-a 68-a edi
ție a. Cursei internaționale Paris 
— Bruxelles a evenit la sprint 
rutierului vest-terman R< !f Colz, 
Aaregistrat pe distanța de 293 km 
■n 7.43:40 (medie orară de 87.970 
km). Pe locu-ile următoare, în 
același timp cu Învingătorul, au 
sosit francezul Laurent Fignon și 
belgianul Marnix l.arriere.

RUGBY • In turneul de la 
Moscova, echipa S.U.A. a între
cut cu scorul ie 26—o CO—91 
formația secundă î U.R.S.S. In

Și 
puncte,

clasament conduce S.U.A.. cu 6 
puncte, urmată de România 

U.R.S.S,. cu CÎte 4 
U.R.S S. B 2 puncte.

ȘAH • In turneul de la Til
burg. după 11 runde conduce 
Anatoli Karpov (U.R.S.S.) cu 8 p. 
urmat de englezul Short — 7 p 
si iugoslavul NikolLci cu 6 p. în 
runda a 11-a. Karpov a remizat 
cu Hubner. 
piesele negre 
Nikolicl a 
Hi artarson.

TENIS • ____  ______
tukp^yțui de la Geneva, spanio- 
lulXPernando Luna l-a eliminat 
cu 1—6, 6—2 pe vest-germanul 
Tore\Meinecke, suedezul Christi
an Bergstrom ă dispus cu 6—2. 
6—2 de^ iugoslavul Igor Flego iar 
Horacio *Pena (Argentina) l-a eli
minat cu 6—1. 6—2 pe Ian Gun- 
narsson (Suedia).

Short a cîști-gat cu 
la Van de Wiel. iar 
împărțit punctul cu
In turul secund al

U.R.S.S. !) 
sovieticilor le-au lipsit 

Zavarov, Hidiatulin, 
și Mihailicenko si că -- - — 1—0 (0—0) — 

urmare a auto- 
(min.

a
săptă- 
ofieialmeci _____

meci egal cu 
și a capotat

senza- 
secundă. 

60 și 82) și 
fine, în nre- 
7), LUXEM- 

1—4 (0—3),
de A. Sutter 

22, 
B. Sutter,

C.M (gr
ELVEȚIA

înscrise
Turkyilmaz (min. 
si 54), și

Zwerg.

2—0, Anco-
Inter

na, Napoli — Cesena 
na — Roma 1—0, Lazio
1—1. e IN SEMIFINALA a doua 
a Cupei ligii Scoției: Glasgow 
Rangers — Hearts 3—0. Tinala, 
dintre Rangers și Aberdeen, se 

disputa ia 23 octombrie.
CAMPIONATUL FRANȚEI 

13) : Paris St. Germain — 
Etienne J—1, Auxerre —

va 
IN 
(et. 
St.
Montpellier 1—0, Nantes — Mar
silia 1—1, Caen — Nisa 2—1. Bor
deaux — Lens 4—1, Monaco — 
Strasbourg 4—1, Lille — Sochaux 
2—0, Cannes — Racing Matra Pa
ris 2—1. Metz—Laval 0—0. Toulon— 
Toulouse 1—1. Conduc Paris St. 
Germain și Auxerre cu cite 27 p, 
urmate de Marsilia 24 p. • 
PA a 9-a a campionatului 
giei: Waregem — Courtrai 
Anderlecht — F.C. Bruges 
F.C. Malines — Lokeren 
Standard Liăge — Charleroi

ETA- 
BeJ- 
2—5, 
1—0, 
2—1» 
1—

Beveren — Beerschot 0—0. Cercie 
Bruges — Racing Măline* 0—0. 
Genk — Molenboek 0—0. Anvers 
— F.C. Lidge 2—2. Lierse — St. 
Trond 1—1. Conduc Anderlecht 
șj F.C. Malines, cu cîte 16 p. > 
PRIMA MANȘA a Supercunei 
Spaniei: Real Madrid — F.C. 
Barcelona 2—0 (Michel și H. 
Sanchez). Returul, la 29 septem
brie. a MECI AMICAL: Sporting 
Lisabona — Borussia Dortmund 
2—0.

F.C.
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