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4 MEDALII DE AUR, 6 DE ARGINT Șl 6 DE BRONZ - 
UN TOTAL DE 16 MEDALII, IN DOUĂ ZILE, PENTRU DELEGAȚIA NOASTRĂ!
campioană olimpica ? • ..flotila" canotorilor, cn Podită Arba $i olga Homeghi
pe cca mai înalta treaptă a podiumului, a cucerit 1 trolcc • Iu prețios „argint" pentru

forma noi și noi ne
sportivi de rea malCorespondență telefonică 

de la trimisul nostru

Gabriela Polor&c,atleta Paula hon • Socml Lung -

Acordurile solemne ale Im
nului de Stat al Republicii So
cialiste România au răsunat 
maiestuos, simbătă și duminică.

• Siikndidâ roan^ă a giniastkil in linalck pc aparate, cn Daniela Silii aș iripld

Daniela Silivaș

GIMNASTICĂ ==

Rodica Arba și Olga Homeghi, „aur" la 2 rame, „argint" ia S+l

Nici nu Se stinseseră bine e- 
courile titanicei și extrem de 
echilibratei dispute sportive 
pentru titlul de campioană ab- 
solu'ă la g'mnastieă sportivă —

Marius Gherman, 
alte performanțe remarcabile

în imensa sală tinde s-au des
fășurat întrecerile de gimnas
tică, precum și pe marele rîu 
Han, lo-c de disputare a regate
lor celei de a 24-a ediții a Jocu
rilor Olimpice, în vreme ce 
flamurile tricolore s-au înălțat 
pe cel mai înalt catarg. Noi, 
cei din delegația română, l-am 
ascultat cu emoție, iar specta
torii și sportivii din atîtea și 
atîlea țări au salutat, cu pre
țuirea cuvenită marilor învin
gători. strălucitele succese ro
mânești. Pînă duminică, steagul 
scump al patriei noas’re a fost 
r'd’cat, a'ături de alte drapele 
ale țărilor evidențiate, de 20 de 
ori. Așadar, bilanțul delegației 
României este. în momentul de 
față, de 5 medalii de aur, 9 de 
argint și 6 de bronz. dintre 
care 16 (4—6—6) cucerite în ul
timele două zile. Ele reprezintă 
rodul muncii deosebite, neobo
site. a! dăruirii exemplare, al 
condițiilor create de partidul 
și statul nostru tinerilor, spor
tivilor tării. După cum. deopo
trivă. sînt expresia înaltului 
patriotism care îi animă pe 
sportivi și tehnicieni, a hotă
rârii lor de a face să triumfe 
în lumea largă sportul româ
nesc.

Cu cele nouă medalii cuce
rite de-a lungul săptămînii tre
cute. gimnastica se situează în 
fruntea celor mai bune rezul
tate. DANIELA SILIVAȘ a 
reușit duminică să-și adjudece 
„aurul” Ia trei din cele patru 
probe ale concursului pc apa
rate — paralele, bîrnă și sol, 
plus medalia de bronz la sări
turi. Ea și-a etalat pe deplin 
înalta clasă, dovedind lumii în
tregi că a fost aici cea mai 
completă, cea mai valoroasă 
g mnastă și cu atît mai mu’t 
ne reamintim momentele fina
le ale concursului la individual

compus. In care prima execuție 
a româncei la sărituri nu s-a 
arătat cu nimic mai prejos de- 
cit aceea a principalei sale con
tracandidate, dar componentele 
brigăzii de arbitraj — doar ele 
probabili — au văzut altfel... O 
tinără componentă a echipei 

noastre și-a făcut o intrare 
mult aplaudată pe marca sce
nă olimpică, cucerind medalia 
de argint la sărituri și pe cea 
de bronz la bîrnă (ce să fi lip
sit oare exercițiului ei, irepro
șabil după păreri cvasiunani
me?!?). E vorba, v-ați dat sea
ma, de Gabriela Potorac, de
venită deja un nume în spor
tul mond ai. O notă aparte ve

Paula Ivan
cuvine lui Marios Gherman. 
La capătul unei lupte strânseși 
după o evoluție spectaculoasă, 
aoesta a cucerit simbătă „bron
zul” la bară fixă, ceea ce repre. 
zintă o adevărată performanță 
pentru gimnastica noastră mas
culină.

Daniela Silivaș ne mărturi
sea, la cîteva minute după în
cheierea memorabilelor între
ceri, cu emoție și bucurie în 
glas: „Sînt fericită! Am reușit, 
împreună cu colegele mele, să 
arătăm întregii lumi că școala 
gimnastici; românești nu a fost 
un fenomen trecător, că ea are 

forța de a 
nerații de 
înaltă clasă. Să transmiteți, vă 
rog, acasă, in țară, cit sintem 
de mindre cind privim cum se 
inalță tricolorul românesc, in 
aplauzele ce nu contenesc. In 
asemenea clipe ne gindim cu

drag si dor la patria noastră, 
la cei ce se îngrijesc să avem 
condiții dintre cele mai bune 
de muncă, învățătură, viață". 
Antrenorul Adrian Goreae a 
completat : „Fetele noastre
și-au dovedit înalta lor valoa
re. Fiecare a luptat cu ardoare 
in dorința unei cit mai bune 
reprezentări a gimnasticii ro
mânești. întrecerea a fost dîr- 
ză, iar adevărata clasă s a vă
zut în disputele pc aparate, 
rezultatele acestui ultim act fi
ind mal mult decit edificatoare. 
Că Daniela Silivaș este cea mai 
bună o demonstrează prezența 
ei pe podium Ia toate cele pa
tru aparate, de nu mai puțin 
de trei ori Pe cea mai înaltă 
treaptă. Să nu uităm apoi că 
jumătate din echipă s-a califi
cat în aceste finale de dumini
că, alături de Daniela aflindu-se 
Gabriela Potorac, dublă meda
liată după ce s-a clasat a ta-

Cornel POPESCU

(Continuare in pag, a 6-a)

CANOTAJ —
Simbătă, în prima manșă a 

finalelor, au fost programate 7 
din cele 14 probe ale canotaju
lui incluse în programul olim
pic. Spre marea noastră satis
facție. admirabilele sportive 
care, sînt Olga Homeghi si 
Rodica Arba au confirmat 
in chip strălucit așteptările, 
ciștigind detașat cursa de 2 ra
me și aducind d:n nou țării 
noastre titlul olimpic al aces
tei probe. Reprezentantele 
României și-au dovedit și în 
concursul olimpic înalta clasă, 
după ce anul trecut deveniseră 
campioane mondiale, obținînd 
una dintre oe’e mai categorice 
victorii ale primei zile a fina

Gabriela Potorac
in care marile faverite Daniela 
Silivaș și Elena Șușunova au 
oferit un spectacol pe care cu 
greu îl vor putea u:ta cei pes
te 15.000 de spectatori prezenți 
la Olympe Gymnastics Hali, 
precum și milioanele de tele- 

lelor. Homeghi — Arba au e- 
voluat in același stil care le-a 
adus notorietatea mondială, 
conducind cursa de la start la 
sosire și nepermițind nici un 
moment, nici unui echipaj ad
vers, să le amenințe primui 
Ioc. Ele și-au mărit progresiv 
avansul, dovedind o constanță 
de metronom și o pregătire fi
zică si tehnică ireproșabile' 
după numai 500 de metri par
curși aveau de acum un avans 
de 3,41 asupra bărcii bulgare, 
avans mărit la 4.14 după 1000 
de metri și la 4,74 după !500 
de metri. Ultimii 500 de metri 
ai cursei au constituit o sim
plă formalitate pentru fetele 

spectatori din întreaga lume 
conectați la pulsul îndîrj ițelor 
întreceri olimpice de gimnas
tică — și iată că duminică di
mineață o nouă (ți ultimă) re
uniune a completat programul 
disputelor, finalele pe aparate 
la feminin. Deci, din nou pers
pectiva unui -spectacol de înal
tă ținută, a unor evo’uții de 
ridicat nivel tehnic, a unei 
lupte dîrze pentru fiecare ze
cime și miime de punct. Firesc, 
dacă ne gindim că la aparate 
se prezentau .'ele mai bune 
dintre cele mai bune sportive 
ale concursului, primele opt 
clasate (pe baza notelor obținu
te la exercițiile mpuse și li
ber alese) în fiecare probă. 
Normal, reprezentantele țării 
noastre figurau în finalele do 
la fiecare aparat: Daniela Si!’- 
vaș și Gabriela Potorac la s - 
rituri și bîrnă. Daniela Silivaș 
si Aurelia Dobrc la paralele Și. 
din nou. Daniela Silivaș la sol.

Conform regulamentului, pri
ma finală a fost cea de la 
sărituri. Deși nu dețineau cele 
mai bune poz’ții în clasamentul 
prov’zoriu. cele două gimnaste 
române s-au mob’llzat exem
plar, și-au pus în valoare în- 

(Continuare :n pag. a 5-a) 

noastre, care au redus cadența 
cu două lovituri de vîslă ț.e 
minut, pentru a nu risca abso
lut nimic. Intr-adevăr, o cursă 
ciștigată de două mari campi
oane. o cursă ce ooate constitui 
un adevărat model de valoare, 
seriozitate, maturitate tactică și 
coeziune sufletească reunite in 
aceeași ambarcațiune 1 Bravo 
Olga, bravo Rodica! Pe locurile 
2 și 3 au sosit echipaiele Bul
gariei (Stoianova — Berbero
va) și Noii Zeelar.de (Payne — 
Hannen).

Deși într-o formulă de ulti
mă oră. prin îmbolnăvirea titu- 

(Continuare în pag. a 8-a)

Zeelar.de


MINAUR - STEAUA 21-26, IN DIVIZIA A DE HANDBAL MIHAIL MARIN (Politehnica București).
Etapele de ieri (complete) ale 

Diviziilor A la handbal au țnarcat, 
In campionatul feminin, prima 
victorie în deplasare a echipei 
Textila I.A.S. Zalău, semn că 
noua promovată își consolidează 
din ce în ce poziția. în altă 
ordine de idei, Știința Bacău (ne
învinsă în acest campionat, dar 
cu un „egala, situație similară 
cu a handbalistelor de la Chimis
tul) continuă să înscrie... zeci de 
goluri, cum a făcu t-o și ieri. Tn 
ceea ce-i privește pe băieți, 
derbyul de la Baia Mare a fost 
onorat de ambele echipe ; studen
ții clujeni au cîștigat. pe teren 
propriu, în fața colegilor tor de 
la Timișoara și, în sfirșit. craio- 
venii au... realizat un med ..nul* 
cu Electromureș Tg. Mureș.

MASCULIN
H. C. MINAUR BAIA MARE - 

STEAUA 21—26 (10—5). Din nou 
sala ,,Dacia* din Baia Mare a 
tost arhiplină la derbyul etipei. 
Entuziastul public băimărean s 
fost satisfăcut de spectacol- 
handbalistic la cgre a asistat 
dar mai puțin, firește, de rezultat. 
Trebuie remarcată in primul rine 
nota de sportivitate in care s-a 
desfășurat partida, și aceasta în 
pofida mizei deosebite, ca întot
deauna Intre cele două fruntașe 
ale handbalului nostru, succes la 
care a contribuit și arbitrajul 
cuplului Romeo Iamaudi — Traian 
Ene din Buzău. Cum era de aș
teptat, gazdele au început avîn- 
tat. tabela de scor indicînd 4-ri 
în min. 13, Campionii se regă
sesc și... 5—5 în min. 17. Porta
rul gazdelor, Mircea Petran, se 
remarcă prin intervenții aplau
date și. cu toate că bucureștenii 
au o forță de aruncare supe
rioară de la distanță, scorul sc 
nlodifică tot în favoarea băimă- 
renilor : 9—6 în min. 24. Asistăm 
apoi la aceeași „urmărire* a ste- 
liștilor, repriza încheindu-se cu 
avantaj minim pentru Minaur.

Imediat după reluare Stingă e- 
galează : 10—10 și din acest mo
ment inițiativa a trecut definitiv 
de partea echipei campioane. A- 
părarea din ce în ce mai sigură 
descumpănește evident elanul gaz
delor, care' nu mai reușesc decît 
să egaleze la 11, 12 și 13. Steaua 
se desprinde în învingătoare si
gură (17—14 în min. 44, 19—15 în 
48) și cu toate că Minaur for
țează — 18—19 în min. 52 — nu 
poate fi oprită, cîștigînd cate
goric. Succesul echipei Steaua 
(frumos cadou făcut antrenoru
lui secund ștefan Birtalan în zi
ua în care a împlinit 40 de ani !) 
s-a datorat în primul rînd apă
rării (altă dată punctul nevral
gic), portarului Adrian Sîmion, în 
zi excelentă (a cîștigat duelul cu 
Petran) și lui Marian Dumitru, 
de netrecut în centrul ei. O foarte 
frumoasă evoluție a avut și A- 
drian Ghimeș, conducător de joc 
rafinat, dar și realizator de pri
mă valoare. Stingi, mal șters la 
început, a terminat golgeter al 
meciului.

Minaur a luptat cu ardoare, 
sportiv, dar cu vădită dificultate 
în aruncările de la distanță și a 
trebuit să se recunoască învinsă 
de o formație mult mai echilibra
tă valoric. Cu această victorie e- 
levii antrenorului Radu Voina 
și-au consolidat poziția de lideri 
ai clasamentului, după 6 etape 
disputate nepierzînd nici un 
punct. Pentru Steaua s-au dictat 
3 eliminări, iar pentru Minaur 1. 
Au înscris : Voinea 6 (3), Cova- 
ciu 5, Andronic 3, Kapornay 2, 
Marta 2, Bontaș 1, Rădulescu 1, 
Porumb 1, respectiv Stingă 8, 
Ghimeș 6, Dumitru 5, Berbece 
3 (2), Mirică 2, Popescu 1, Ni- 
culae 1.

Mihail VESA
DINAMO BUCUREȘTI — TRAC

TORUL BRAȘOV 30—20 (18—10).
Bucureștenii au dominat tot 
timpul, asigurîndu-și victoria 
chiar din start, prin cele 7—8 go
luri cu care au condus perma
nent pe tabela electronică. Au 
înscris : Zaharia 6, Durău 5, Licu 
4, Ionescu 4, Dogărescu 3, Jianu 
3, s im ion 2, ștefan 2, Mocan u 
1, respectiv Boha 5, Bereșescu 4, 
Cojocaru 3, Coman 2, Gremples 
1, Anton 1, Mitroi 1, Puiuleț 1, 
Fîrtat 1, Dobre i. Au arbitrat B. 
Vasiliu — V. Vlăduț din Iași. (C. 
necula — coresp.).

UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 28—23 (15—11), Cluje
nii au condus tot timpul, obținînd 
o victorie clară. Au înscris : Crai
nic 10, S. Pop 7, Kiss 5, Ov. Marc 
2, Gal 1, Cristea 1, Botorce 1, 
Sîmboan 1, respectiv Dan Petru 
7, Tudor 5, D. Dobrescu 3, Gal 2, 
Vasilache 2, Naghi 1, Ignat 1, N. 
Dobrescu 1, Ian to 1. Au arbitrat 
AL Isop (Pitești) și M. Stăncilă 
(București). (Nașa DEMIAN — 
coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ 22—22 (16—14). Joc dur prac
ticat de oaspeți-, nesanetionați de 
arbitri. Rezultatul este insă echi
tabil. Au Înscris : Neagu 7, Ma
rian 4, Dumitru 4, Barcan 4, A- 
gapie 2, Nițu 1, respectiv Cioba- 
nu 7, R. MoMovan 5, Mureș an 5,

Sorina Arvatu (Confecția) înscrie din r.ou .me:;/. d 
in sala Flcreasca, in compania echipei Dorobanțul Pi

Foto : Eduard ENLA
Bădău 2, Vajda 2, Frică 1. Au 
arbitrat Tr. Șchîopu — A. Pohl 
(Timișoara). (V. POPOVICI — 
coresp.).

DACIA PITEȘTI — COMERȚUL 
SINNICOLAU MARE 23—24 (16—9). 
Au înscris : Anton 7, Mihăilâ 6, 
Paraschiv 6, Costache 3, Barba 3, 
Oprea 2, Bălășescu 1, Nica L, 
respectiv Bobocea 8, Bă do sa 5, 
Istode 4, Georgescu 3, Mardare 2, 
Iankovici 1, Neidenbach L Au ar
bitrat T. Curelea — L Păanescu 
(București). (L FEȚEANU — 
coresp.).

DINAMO BRAȘOV — ȘTUNȚA 
BACAU 19—13 (19—11). Victorie 
meritată a brașovenilor, obținută 
insă cu emoții, intruch băcăuanul 
Chirilă a ratat egalarea ca 39 de 
secunde înainte de finaL Au în
scris : Donosa t, Miele 6, Cian 2, 
Oonea 2, Holgyeș L respectiv 
Chirilă 7, vasilca 4, Bondar 3, 
Girlescu 2, Ichim 1, Gerhard 1. 
Au arbitrat V. Dăneescu — J. 
Mateescu (București). (V. SECA
REANU — coresp.).

FEMININ
MUREȘUL TG. MUREȘ — HI

DROTEHNICA CONSTANȚA 27—16 
(11—6). Victorie la care a con
tribuit întreaga echipă, handba
listele campioane depășindu-și ad
versarele la toate capitolele. Este 
îmbucurător faptul că Mureșul 
și-a intrat în ritm, cu atit mai 
mult cu cît se apropie primul 
ei meci din C.C.E. Au înscris : 
Matefi 14, Z. Biro 3, Avram 3, 
Bărbat 2, Stroia 2, Pardi 2, Mu- 
șat 1, respectiv Raita 5, Roșea 5, 
Haidău 5, Iovănescu 1. Au arbitrat 
Al. Mărieș și Gh. Istrăuan (Satu 
Mare). (A. SZABO — coreso.).

RULMENTUL BRAȘOV — ' ME- ’ 
CÂNI CA FINA BUCUREȘTI 
20—18 (10—9). După o repriză e- 
chilibrată, brașovencele se deta
șează în ultimele 15 minute ale 
partidei, luînd conducerea cu 
18—10 în min. 45. Bucureștencele 
nu se lasă impresionate, Sorina 
Lefter joacă excelent și Mecani
că Fină reface pînă la minus un 
gol : 17—18 în min. 56. Prin aceas
ta partida a plăcut și mai mult, 
victoria brașovencelor r&mînlnd 
însă clară. Au înscris : Boricea- 
nu 10, Marian 3, Ilie 2, Hornicar 
2, Ion 1, Știrbu 1, O an cea 1, res

pectiv Lefter 10, Fînaru 3, Marin 
2, Ciubotaru 1, Gavrilă 1, Grigore 
1. Au arbitrat D. Purică și V. 
Erhan (Ploiești). (V. SECAREANU 
— coresp.).

CONFECȚIA BUCUREȘTI — 
DOROBANȚUL PLOIEȘTI 28—19 
(16—1). Cîteva sute de spectatori 
au urmărit un meci în care bucu- 
reștencele au dominat cu autori
tate prima parte (dovadă doar 
cele 4 goluri ale oaspetelor !) da
torită evoluției foarte bune a ju
cătoarelor Grigoraș, Preot eseu, S. 
Arvatu șl Berbece, dar și formei 
de zile mari a portarului Iliescu, 
în repriza secundă ploieștencele 
s-au regăsit, au făcut un joc mult 
mai bun dar diferența de scor 
era mult prea mare pentru ca 
situația să se echilibreze cit de 
cit. Au înscris : Preotescu 8, Gri
goraș 9, S. Arvatu s. Berbece 3,

Nuțu 1, Croitoru 1, Ronțescw L 
G. Constantinescu 1, respeeti.' 
Bonaș 9, Scăriătescu 2, Barba 2, 
Stoenesea 2» Tudor 2, Ajbxou L 
Dime eseu L Au arbitrat Tr. A- 
postoi — R- MaMer (Brațoo. (X. 
tokacec — coresp.».

CONSTRUCTORUL TTMT*O 1RA
— IU11LA LL&. TAI AT 29—CB 
(14—U). Tlmrșorerieeâe —
care, să nu ui'-âm, a fc .-ris 
cața caxoioa^â, prod-jcând pr. - 
ma surpriză a acestui hocepot <5e 
eatBpkmat — M am rezistat m- 
luției exacte, foarte incisrve ta 
atac și bunei apărări a handba
listelor din Zalău. Au tr.scris z 
Torjoc 9» Balms 9, Teuatoc L 
Ionescu 2, Bidai 1, Ș ce-
fanovid-Gheorghe L, respec
tiv Bălănean 19, F Lastra S.
Bartăș 5, Morar 4, Fekete 3, 
Cbereji L Au arbitrat Șl Gear- 
gesca — AL Virxo pana (Bucu
rești). (C. CREȚU — coresp.).

CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 
TEROM IAȘI 31—26 (16—11). Med 
de ridicat nivel tehnic, cu acțiuni 
purtate în viteză. Începutul a 
fost echilibrat, apoi gazdele s-au 
desprins, avînd 5—2 în min. 10 
și 7—4 în 13. Cîteva minute mai 
tîrziu oaspetele au reușit egala- 
rea : 9—9 în min. 21. Din acest 
moment Chimistul atacă eficient 
și se apără atent, reușind o nouă 
desprindere : 14—9 în min. 25. 
Repriza secundă a fost mai e- 
chilibrată, chiar dacă diferența de 
5 goluri s-a menținut aproape 
permanent. Au înscris : Verigea- 
nu 10, Tîrcă 7, Lazăr 5, Nedelcu 
4, Torok 3, Țopea 1, respectiv 
Covaliuc 9, Duca 7, Anton 4, Coz- 
ma 3. Nisipeanu 2, Chelaru 1. Au 
arbitrat VI. Cojocaru și I. Mihăi- 
lescu (Craiova). (S. GIORNOIU
— coresp.).

ȘTIINȚA BACAU — RAPID 
BUCUREȘTI 34—19 (15—11). Med 
In care băcăuancele au deținut 
complet superioritatea, din min. 
57 (22—16) pe teren existînd. 
practic, o... singură echipă !! Au 
înscris : Luca 11 (5), Darvaș 5, 
Cervenciuc 5, Danilof 4, Ciubota
ru 3, Popa 2, Butnărașu 2, Lun
ca 1, An to nean u 1, respectiv Ivan 
6, Doiciu 4, Grtndeanu 3, Stanciu 
3, Dobre 2, Din că i. Au arbitrat 
C. Cristea și Gh. Dumitrescu 
(Constanța). (L. MAXDLER — 
coresp.).

CAMPION NAȚIONAL DE ȘAH
Da Predeal au luat sfirșit în

trecerile din cadrul turneului 
final al Campionatului Națio
nal masculin de șah — ediția 
1988. Locul lntîi în clasament 
și titlul de campion al țării au 
revenit lui Mihail Marin (Poli
tehnica București), care totali
zează 10,5 puncte din 16 posi
bile. Maestru internațional, în 
vîrstă de 23 de ani, studentul 
bucureștean Mihail Marin ter
mină pentru prima oară victo
rios in confruntarea celor mai 
buni șahiști a> noștri. Pe par
cursul celor 16 runde, el a cîș

Comp ionaiclc Naționale de ciclism pc șosea

I VASILE MITRACHE (Dinamo București), 
învingă tor In ul timele probe

Cea de-a treia probă a Cam-
Na^ona.e de ciclism 

pe gosea» f—dnlw desfașa ată 
vjaa&iA d.mxieața pe traseul 
ClBMtatMBg Muscel — Rucâr — 
Bna n res^r (119 km) 91 mar
cata oe escaladări de

a beneficia-, 
de o rresse spjeodxlâ de un 
decor masivul Piatra

sj rUe nutai Dunbo-

ior framusețe. Am urmărit, 
dec, o ttispu^ă care se anunța, 
Ibc* de dîBRîDiea startului, pa* 
steaaBtA. m md patin de 
W—lâ a.ergi.on, cu o reeaoos- 
ctriă putere <le luptă. aspirind 
să urce pe poriamui <13 premi
ere. Asa a p tosx. Am asistat 
la • dX'pL.tă sporuvă de toată 

piamoul axacină in 
Sortă pr-ma cățărare. cea de pe 

rrip.ir.md--se cu a- 
prbăpe W—99 de kilometri pe 
eră. pe serpentinele ce duceaj 
spre Dragoslavele. Rulajul este 
aspru, necruțăxor și, la cățăra- 
rea de la Podul Dîmboviței, 
expva rutieri abandonează. Ma
rtie examen al muntelui este 
greu de trecut, mal ales că 
tiuetiaz după Podul Dîmboviței 

o alta, cea de la Dealul 
* Intre aceste două câtă- 

rări. Vastie Mrtracbe st Gabriel 
F'.prea, ambii de la D;ur.o Bu
curești. ie desprind și renlizeazâ 
un avans de 2 minute. Plutonul 
este pur și simplu fără replică. 
Sus, în culmea dealului, un a- 
bandon de senzație : L. Ko
vacs, de la Voința Arad — cel 
care ciștigase. cu două zile in 
urmă, spectaculoasa si diririla 
probă a contratimpului indivi
dual. Dar cursa curge mai de
parte. năvalnică, plutonul dă 
semne, in slirșit, de nervozitate, 
intră In alertă și. P« serpenti
nele de pe Valea Urdii. atacă 
vijelios. Avansul celor doi fu
gari scade văzind eu ochii, re- 
dueîndu-se la doar 45 de se
cunde. Imediat după întoarcerea 
de la Bran, un alt abandon : 
M. Orosz, de U BSectromureș 
Tirgu Mureș, unul dm preten- 
denții 1a titlu. Joncțiunea cu 
fugarii se face pe Dealul Sas j- 
lui, dar cel care l-au ajuns sînt 
chiar coechipierii lui Mitrache 
și Florea, adică M. Romașcanu, 
V. Constan tin eseu, St. Anton.
V. Apostol, C. Căruțașu, D. Ră- 
cășan. Intre ei. St. Bulăr?anu, 
de la Metalul Plopenl. Ritmul 
este realmente sufocant și Ga
briel Florea cedează. Este ajuns 
din urmă de Cornel NicoUe. tot 
de la Dinamo București. care 
s-a desprins din plutonul aflat 
la peste 3 minute de fugari. A- 
tit de Îndrăcită este trena fuga
rilor, Incit al ți doi alergători ce
dează, D. Răcășan și St. Bulă- 
reanu. Sprintul final este atacat, 
deci, de 7 rutieri, toți dir.amo- 
viști. iar cel care se impune 

tigat 5 partide, a făcut 11 re
mize și n-a suferit nici o in- 
frîngere.

Pe următoarele locuri frun
tașe au terminat. în ordine : 
Adrian Negulescu (Petrolul 
Ploiești) 10 p. Bela Takacs 
(Metalul București) și Constan
tin Ionescu (Mecanică Fină 
București) 9,5 p, Mihai Ghhidă 
(Politehnica București), 'n’iiis 
Arm aș (I.T.B.), Dragoș Dumi- 
trache (Politehnica București), 
Ovidiu Foișor (Politehnica 
Iași) 9 p.

fără nici un dubiu este Vasile 
Mitrache. Dar iată clasamentul 
acestei probe, ce s-a consțit lit 
intr-un veritabil recital ciclist 
semnat de elevii antrenorului e- 
merit Nicolae Voicu : pe locul 
intîi și campion al țârii, la fond, 
Vasile Mitrache — 3.06 ;34 (me
die orară 38,592 km.). 2. V. C011- 
stantinescu. 3. Vasile Apostol 4. 
St. Anton, 5. M. Romașcanu 
(toți in același timp cu învin
gătorul) și C. Cârutașu la o di
ferență de 6 secunde.

Cea de a patra probă a Cam
pionatelor Naționale de ciclism, 
pe șosea, circuitul, desfășurată 
duminică pe străzile orașul.ii 
Cimpulung Muscel, a măsarat 
58,5 km. care au lost parcurși 
in 45 de ture a cît- 1,3 kilo ne- 
tri fiecare, cu adițiune de puncte 
la sprinturile declanșate di'n 
două in două ture. Primele do
uă sprinturi i-au revenit ui 
Dumitru Râcășan (Dinamo Bu
curești), urmat de Sergiu O- 
prescu (I.M.G.B.), Acestora li 
se adaugă Petruș Mitu (I.M.G.3.) 
și Ludovic Kovacs (Voința A- 
rad), dar și Mircea Romașcaau, 
decanul de vîrstă al rutierilor 
noștri. La jumătatea probei, cla
samentul arăta astfel : Petruș
Mitu — 20 puncte, Mircea Ro- 
rr.așcanu — 19, Dumitru Răcă- 
șan —11 și Sergiu Oprescu —19. 
Von asista însă la un irezisti
bil «tac lansat de Vasile Mitra- 
cbe, pe drept cuvînt cel mai in 
.'ermă ciclist român la ora ac
tuală, care se instalează in 
fruntea caruselului cu un avans 
de aproape 40 de secunde și își 
adjudecă următoarele 12 sprin
turi. Pornește în urmărirea lui 
un grup de 5 alergători, dife
rența se reduce, dar nu poate 
fi refăcută total. în aplauzele 
unei asistențe ca'e a populat 
pini la refuz traseul și mai a- 
les zona sprinturilor, Vasile Mi- 
traehe ciștigă cel de-al doilea 
titiu al său, cu 53 de puncte. Pe 
următoarele locuri s-au clasat 
!n ordine : 2. Mircea Romașca- 
nu 32 puncte, 3. Petruș Mitu 28 
puncte. 4. Ludovic Kovacs 22 
puncte, 5. Sergiu Oprescu 21 
puncte, 6. Dumitru Răcășan 13 
puncte, 7. Ov. Mitran 10 puncte.

Deci, la capătul celor patru 
probe ale Campionatelor Nați
onale, desfășurate în împrejuri
mile unui oraș recunoscut pen
tru dragostea sa față de sport, 
în general, și de ciclism, în 
mod special, să transcriem suc
cint cfștigătoril : Dinamo Bucu
rești. M contratimp pe echipe, 
Ludovic Kovacs (Voința Arad), 
la contratimp individual, Vasile 
Mitrache. la fond, și, din nou, 
Vasile Mitrache. la circuit.

Victor NiȚA

DOUĂ „EDIȚII" DIFERITE ALE DERBYULUI ETAPEI LA POLO
Cea de-a treia etaoă cu 

jocuri duble în seria de frun
te a Diviziei A la polo a avut 
drept „cap de afis“ întilnirea 
formațiilor bucuraștene STEA
UA și C.S.U. CONSTRUCȚII 
T.M.U.C.B., cu toate că in 
clasamentul de pînă sîm- 
bătă exista _ o diferență de 
opt puncte între ele: universi
tarii se arătaseră capabili de o 
replică viguroasă, chiar de sur
prize. Iar așteptările au fost în 
parte confirmate. Partida de 
sîmbătâ a conectat din plin la 
tensiunea disputei spectatorii 
prezenți la Ștrandul Tineretu
lui. cărora li s-a oferit un meci 
cu de toate — întorsături de 
situații. înot în trombă, goluri 
de efect, mari ratări. Steaua 
a cîștigat, în cele din urmă, la 
limită, cu 9—8 (1—2, 2—2, 3—2, 
3—2) acest joc spectaculos, așa 
cum am vrea să vedem mereu.

Pogo2o Sportul 

Dar, după ce L. Balarov a des
chis scorul, din penalty, iar 
Grancerof a egalat vprimul gol 
împotriva fostei sale echpe), 
C.S.U. a trecut la conducere 
grație șutului inspirat, de la 
distanță, al lui Popa, iar for
mația militară s-a văzut nevoi
tă să ...alerge vreme bună du
pă egalare. Au intervenit lovi
turi în bară cit în două-trei 
partide, au mai fast și pcrade’e 
lui P. Lisac, portarul universi
tarilor, astfel că „tribuna" a 
urmărit, practic, în picioare 
disputa. La o pasă a lui Pao- 
lazzo, Jianu a reluat balonul 
peste Gh. Popescu și C.S.U. 
s-a distanțat la două goluri. L. 
Balanov a redus diferența, Po
pa, din lovitură de la 4 m, a 
refăcut-o. coechipierii ultimu
lui au avut posibilitatea des
prinderii la trei goluri, ratind 
însă superioritatea numerică și, 
cum ocaziile irosite se răzbună, 
Geantă a fructificat contraata
cul stelist. Pentru ca în min.
15,32 să vină egalitatea, 4—4, 
semnată de Chețan. Grancerof 

și-a mai adus o dată formația 
in avantaj, reluind in plasă pa
sa lui Jianu, Chețan a mai reu
șit o dată egalarea, la 5, tn 
min. 18.37. rolurile inversin- 
du-se din acest moment, cu 
Steaua la inițiativă: Vamoș 
6—5, Chiru 6—6, Geantă 7—6, 
Mușat 7—7, Vamoș 8—7, L. 
Balanov 9—7. in min. 26.29 și, 
cu 16 secunde inainte de final, 
Jianu 9—8. La ora revanșei, de 
duminică dim neață. cele două 
partenere de întrecere au avut 
o comportare mjlt diferită fa
ță de cea din prima intîlnire. In 
timp ce poloiștii de la Steaua 
au manifestat o mare poftă de 
joc, au înotat mult și rapid, 
și-au creat numeroase faze de 
gol și au șutat la poartă cu 
încredere în forțele lor și cu 
suficientă preciz’e, adversarii 
lor au pasat mult (deseori, 
greșit), căutînd pozițiile cele 
mai favorabile, irosind nume
roase ocazii, chiar și in supe
rioritate numerică. In aceste 
condiții, firește, elevii lui Vio
rel Rus nu s-au lăsat invitați,

au înscris opt goluri in prime
le două reprize, făcînd ca în 
final scorul să le fie net favo
rabil: 14—4 (3—0, 5—2, 2—1,
4—1). Realizatorii punctelor 
au fost Geambașu 4. Geantă 3, 
Balanov 2, Fruth, Niță, Vamoș, 
Stemate, Chețan (S). Tomescu, 
Paolazzo, Jianu și Ștefânescu. 
Au arbitrat corect V. Goian și 
R. Nichita.

Geo RAEȚCHI 
Mihai TRANCA

RAPID — VAGONUL ARAD 
16—2 (2—0, 4—0, 3—1, 7—1) și 
12—9 (3—3, 3—3, 5—1, 1-2),
Două intîlniri cu aspecte di
ferite. Dacă în primul meci 
rapidiștii s-au detașat destul 
de repede pe tabela de punctaj, 
în cea de a doua jocul a fost 
mult mai echilibrat pînă la ju
mătatea timpului. Pentru Ra
pid au înscris Crețu 4+1, Tu- 
fan 2+2, Lupescu 1+2, Ște- 
fănescu 3+2, Abrii 1+1. Gh. 
Ilie 1 + 2, Bărbulescu 1+1, Voi
cu, Dan, Petrescu și Tschiît- 

sche. Pentru Vagonul: Iegariu 
1 + 3,Andrașoni 1 + 1, Ionescu 3, 
Palotaș și Huber. Au arbitrat : 
B. Băjenaru și A. Gere. (Gh. 
NISTOR — coresp.)

I.L. TIMIȘOARA — DINA
MO BUCUREȘTI 8—18 (1—4,
2—3, 3—5, 2—6) și 8—15 (1—?, 
1—4, 1—5, 2—4). Pentru gazde 
au înscris : Lederer 1+2, Grc- 
cu 1 + 1, Deșliu 1+1, Sterpu 
2+2 Toth 2, Zilgler 2, Ivă- 
nescu 1, respectiv, Hagiu 8-i 8, 
Georgescu 3+3, D. Balanov 
2+1, C. Dan 1+1, Ș. Popescu 
1 + 1, Qlaru 2, Șerban și Gă- 

vruș. Arbitri: B. Ghițan si 
D. Paraschivescu. (C. CREȚU 
— coresp.).

CRIȘUL ORADEA — VO
INȚA CLUJ-NAPOCA 11-6 
(1—1, 2—1, 5—1, 3—3) și 13-9 
(3—4, 6—0, 1—3, 3—2). Marca
tori : Gordan 6+5, Fejer 2+3, 
Costrăș 2+2, Garofeanu 1+1, 
Bonca 0+2, respectiv Colee- 
riu 2+2, Cosmațchi 2+1, Se* 
bok 1+1, Marc 2, Iordache 1, 
Sabău 1, Fărcaș 1, Kagan 1. 
Au arbitrat V. Median și V. 
Văleanu. (I. GHIȘA — coresp )



in etapa a ll-a a Diviziei A de volei

PATRU VICTORII IN DEPLASARE, NICI 0 SURPRIZĂ...
In Divizia A de volei s-au 

desfășurat. sîmbătă și duminică, 
partidele etapei a Il-a. o rundă 
din care, spre deosebire de cea 
precedentă, au lipsit surprizele, 
dar jocurile s-au situat, cu pu
ține excepții, la același nivel 
modest. Iată relatările de la ce
le îs partide ale campionatelor 
feminin șl masculin care au fi
gurat in programul etapei :

FEMININ

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
— DINAMO BUCUREȘTI 0—3 
(—«. —5. —5). Socotit aprlorio 
drept cel mai interesant din e- 
tapă, meciul a confirmat încă o 
dată zicala cu... pomul lăudat șl 
sacul. Dacă dinamovistele au 
avut de pus cite ceva in sac (șl 
tehnic, și tactic, șl atletic), in 
schimb adversarele lor au fost 
in totul parcimonioase. Șl, ca a- 
tare, nici spectacolul (de calita
te) așteptat nu s-a produs, su
porterii celor două echipe ple- 
eind de la sala Olimpia cu...

Gheorghe, Xenia Ivanov, Miiiae- 
la Marian — pentru a-și adjude
ca o victorie categorică. Cea 
mal bună de Ia oaspete a fost 
Valerlca Maler. Au arbitrat N. 
Găleșeanu șl M. ioanovlcL 
(Iile FEȚEANU, coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. tRA- 
IOVA — OLTC1T CRAIOVA 3—8 
(14, 10, 10). Deși campioanele au 
realizat victorie la zero, partida 
a fost viu disputată in fiecare 
set. Oltclt a dat o replică bună. 
In timp ce studentele n-au e- 
voluat la valoarea lor recunos
cută. comlțind multe greșeli la 
preluarea din serviciu șl la blo
caj. Evidențiate : Mirela Zamfir, 
Ioana Cotoranu (Univ. C.F.R.), 
Monica Fuchs șl Roxana Oprea 
(Oltclt). Arbitri : D. Solea șl 
I. Eusu. (Ștefan GURGUI, co
resp.)

PENICILINA IAȘI — FARUL 
CONSTANTA 3—0 (», 11, 4).
Victorie meritată a localnicelor 
care, cu excepția setului se
cund. în care echilibrul dispu-

MASCULIN

EXPLORĂRI motorul 
ia mare 
ZALAU 3—1 (18, », 
tr-un ’
tat 
joc), _ ,___  ,__
o meritată victorie, 
tul al treilea, cel mal_________
sălăjenll au avut la Început Ini
țiativa (3—6). _ ‘ _
egalitatea in joo s 
de scor (6—8. 11—U, 
13. 14—14), oaspeții 
du-șl setul ta prelungiri, 
lelalte părți ale partidei 
șarea băimărenllor s-a 
unei linii a doua mai 
Am remarcat serviciile 
exacte ale lui Szilaghi, travaliul 
lui Dumitru și buna coordonare 
a acțiunilor ofensive ale gazde
lor de către Moroianu, iar Ia 
oaspeți pasele excelente ale lui 
Ștreang $1 atacurile sigure ale 
Iul ciontă». Au arbitrat Gh. 
Stan și L, Mihalache. (MihaU 
VESA).
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<1
Din nou atac 
construit greșit 
(minge sub ni
velul benzii) de 
Flacăra Roșie 
(in tricouri al
be) si încă un 
punct pentru 
Dinamo, pre
zentă la bloca) 
prin Daniela 
Coșoveanu si I- 
rina Velicu

Foto: Dragos A.
NEAGU

TRACTORUL BRAȘOV — 
STEAUA BUCUREȘTI 2—3 (14. 
—I. —12, —4). Aproape 128 de 
minute de joc efectiv, in care 
brașovenii au dat o replică de
osebită campioanei, deși le-au 
lipsit două piese de bază (Fe- 
rariu șl Ster ea). Cu lăudabile 
eforturi colective (un plus, to
tuși. pentru S to ian și Pustia), 
brașovenii au reușit să clstlge 
două seturi. în cel decisiv, con
ducerea tehnică a echipei bucu- 
reștene s-a văzut nevoită să fo
losească 
sextet al 
Dascălu,

cel mai experimentat 
său : Ionescu. Spinu. 
Penteleseu, Constan

tin și solea, renunțind la mai
tinerii Nica, Pădurețu șl Czedu-
la care n-au dat randamentul 
scontat. Arbitri : S. Popescu șl 
D. Blaha. (Carol GRUIA, coresp.)

A.S.A, ELECTBOMUREȘ TG. 
MUREȘ — DINAMO BUCU
REȘTI 1—3 (11, —14, —8, —7).
După ce șl-au adjudecat primul 
set, gazdele au fost la un pai 
(14—10) de a-1 clștlga șl pe ur
mătorul. Un finiș mal bun al 
bucureștenilor șl apoi dominarea 
jocului le-a adus, ta cele din 
urmă, succesul. Cel mal buni : 
Căta-Chițiga, Pop și Rădu- 
lescu, la învingători. Săniuță, 
Teleagă șl Benedek la învinși. 
Arbitri : M. Marian șl V. Tilcă. 
(Constantin ALBU, coresp.).

tolba goală. Nebănuitul dezechi
libru dintre dinamoviste (care 
continuă vizibila creștere de po
tențial pornită acum mai bine 
de un an, în noua formulă — 
întinerită — de echipă) și jucă
toarele de la Flacăra Roșie a 
limitat întîlnirea la mai p-ațin 
de 50 de minute. Firește. Dina
mo, care avea oricum prima 
șansă, și-a descurajat adversara 
prin servicii puternice și în ge
neral bine dirijate tactic, prin 
atacuri în forță, oportun cons
truite, și printr-o apărare pe fa
ză. atît la fileu, cît și to linia a 
doua. Dar. independent de evo
luția bună a elevelor lu! Octa
vian Dimofte. adversarele lor ar 
fi avut unele atuuri (joc com
bi nativ în atac, mobilitate și si
guranță în apărare) cu care să 
se apropie de nivelul 
ylstelor și să contribuie la un 
spectacol bun. N-a ieșit nl-nic, 
din cauza preluări! imprecise, a 
paselor neinspirat distribuite 
sau chiar greșite, a Imobilismu
lui (neearact eristic echipei) in 
faza de apărare... Dinamo a fo
losit în acest med un .șase" 
care nu a suferit modificări 
(nid n-ar fl fost necesare) : 
Doina Dimofu, Irina Velicu, 
DarUeia Coșoveanu. Cristina 
Firr, Alina Pralea, Georgeta 
■ne. Au arbitrat Z. Moldoveafiu 
st G. Simuîescu.

OMyțjqa BREBEANU

DACIA PITEȘTI — MARATEX 
BAIA MARE 3—0 (1, 10, 0).
Numai S8 de minute l-au trebuit 
echlnel gazdă — In alcătuirea : 
Mariana Miron. Cristina Buzno- 
«. Claudia Tătucu, Anca

tei a fost pregnant pînă spre 
final, In celelalte două lesencele 
au condus detașat, Închei id 
partida debordant. Cele mal va
loroase jucătoare au fost, la în
vingătoare, Aurelia Preda. Dana 
Singeorgean și Gabriela Copcea, 
iar la Învinse Marinela Neacșu. 
Au arbitrat : E. Ududec și M. 
Constantinescu (Alexandru NO
UR, coresp.).

C.S.U. RAPID GALATI — 
C.SA1. OȚELUL TIRGOVIȘTE 
3—0 (5, 10, 11). La capătul unul 
joc de slabă factură tehnică și 
spectaculară. gălățencele s-au 
impus net și meritat. Tîrgoviș- 
tencele s-au mal apropiat de 
adversare în seturile II șl III, 
ca urmare a unor momente de 
relaxare ale acestora, după ce 
RU avut avantaje copioase. S-au 
remarcat de la gazde : Ileana 
Berdilă, Speranța Gaman An
drele» șl Alina Savu. iar de 
la oaspete Marla Mititelu. Au 
arbitrat Gh. Vlșan șl V. Vrăjes
eu. (Telemac SIRIOPOL, coresp.)

CHIMIA RM. VtLCEA — RA
PID BUCUREȘTI 3—2 (7. —8, 1, 
—14. 13). Bucureștencele. cu Ga
briela Dumitrescu șl Daniela 
Buhlea în formă, au dat o re
plică neașteptat de puternică 
gazdelor care s-au relaxat după 
cîștigarea la scor a setului 3. De 
la vîlcence s-au detașat Aurelia 
Zabara șl Camelia Iliescu. Arbi
tri : E. Mendel șl I. Alexandru. 
(Dragomlr ROȘLANU. coresp.).

După două etape. în clasa
ment conduc : Dinamo București, 
Chimia Rm. Vilcea, Dacia Pi
tești șl C.S.U Rapid Galați cu 
cîte 4 puncte.

■ RELONUL SAVINEȘTI — UNI
VERSITATEA C.F.R. CRAIOVA 
0—3 (—6, —ș, —8). Craiovenll au 
prestat un joc de foarte bun ni
vel tehnlo șl spectacular, exce- 
llnd mai cu seamă prin blocaje 
ferme șl atacuri necruțătoare. 
Din rîndul lor au ieșit în evi
dentă : Mătușoiu, Stoian șl Pas- 
cu. De la gazde au avut o evo
luție mal bună Vitelaru șl Ca
zacii. Arbitri : FI. Scorțaru șl 
A. Nedelcu. (Constantin NIȚA, 
coresp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 3—2 
(—11, —14. 12, 3, 13). Două ore 
șl jumătate a durat acest meci 
extrem de disputat, în care bn- 
cureștenil au fost aproape de 
victorie. Gazdele au reușit în 
extremis să răstoarne rezultatul.
Dintre suceveni, ne-au plăcut 
mal mult ta joc : Mărginean.
Mindru șl Enuca, Iar dintre bu- 
cureștenl Rădulescu și Enescu. 
Au arbitrat C. Antonovlcl șl N. 
Marin. (Ion MINDRESCU. co
resp.).

VIITORUL BACAU — I.A.T.S.A. 
DACIA PITEȘTI 3—0 (11, 8, 3).
Meciul a fost tot timpul la 
discreția gazdelor, care șl-au 
impus din ce tn ce mal clar su
perioritatea. Nou promovata 
n-a arătat ceva deosebit tn joc. 
Cel mal buni de la băcăuani au 
fost : Pralea, Prodan, Bordea și 
Sava, Iar de la piteștenl Duță. 
Au arbitrat D. Dobrescu șl E. 
Niculescu. (Florin FILIOREA- 
NU, coresp.).

După două etape. în clasa
ment conduc, neînvinse. Uni
versitatea C.F.R. Ctaiova, Dina
mo, Viitorul, Steaua și Explo
rări Motorul.

BREVIAR OLIMPIC
• Un computer special este pus la dispoziția competitorilor 

care-șl pot calcula, cu ajutorul Iul, bioritmul. El bine, potrivit 
acestuia, pentru sprinterul canadian Ben Johnson ziua de 24 
septembrie însemna o... prăbușire fizică și morală. In achtatb. 
Iul Carl Lewis același computer îl pronostlcase pentru această 
zl a finalei o formă sportivă aproape de punctul culminant, 
motiv pentru care atletul american a și declarat : „La această 
Olimpiadă, medalia de aur va fl a mea. In acest fel tml voi 
lua și revanșa pentru infrlngerea suferită anul trecut, la campio
natele lumii. Nici nu concep să nu ciștlg această cursă !“. SI 
ce s-a întîmplat sîmbătă 24 septembrie, în ziua finalei cursei 
de 100 m 7 Intr-adevăr, Lewis a fost Intr-o formă sportivă nu 
aproape, cl chiar la punctul culminant, el fiind Înregistrat cu 
timpul de 9.92 s (recordul său pe această distanță era de 9,93 
s, de anul trecut, de la C.M., și egalat anul acesta), tn schimb, 
Johnson, care, potrivit computerului, nici măcar n-ar fl tre
buit să mal concureze, a evoluat de-a dreptul senzațional, clș- 
tlglnd finala într-o manieră și mai netă declt pe cea a ..mon
dialelor* de la Roma șl tnreglstrlnd un nou record al lumH, cu 
4 sutimi de secundă mal bun declt precedentul.

Merită, oare, să mai acorzi un credit total ..atotștiutorului* 
computer 7 1 7
• Cel de al XH-lea Congres olimpic se va desfășura în 1994, 

la Paris. Cu acest prilej va fi celebrat șl centenarul Comitetu
lui international Olimpic, înființat chiar Ia Paris tn 1894. eu 
prilejul istoricei ședințe din aula Sorbonel, prezidată de Pierre 
de Coubertin
•.D« startul curse! de 808 m a lipsit alergătorul somalez 

Abdl Bile. El va absenta, de altfel, șl de la 1590 m, probă tn 
care deține titlul de campion al lumii. Datorită unei tendlnlte 
la piciorul sting, Bile a fost constrtns să declare forfait. Șl 
cite speranțe Ișl pusese el tn această Olimpiadă...

B Austriacul Erwin Lane a fost ales ta funcția de președinte 
al Federației Internaționale de handbal.

« După cum se știe, tenisul revine pe programul olimpie 
după o absență de 64 de ani. La întrecerile J.O. din 1928, de 
la Anvers, printre cîștigătorl s-a aflat șl britanica Kitty 
McKaye, campioană olimpică tn proba de dublu femei, tm- 
Preună cu Winifred Margaret McNair (8—6. 6—4 tn finala cu 
compatrioatele tor Geraldine Beamish — Edith Holman). Deși 
are »- de anl, Kitty McKaye n-a pregetat să accepte invitația 
de a participa la J.O. 'M si să efectueze lungul voiaj aerian de 
la Londra la Seul „Sbtt foarte curioasă să-m! văd jucînd ane- 
cesoarelf. a declarat încă foarte activa nonagenară.
• Cicliștii din R-D. Germană utilizează biciclete din tltanlu 

si mase plastice. „Made in DD.V. Fără a nega aportul aces
tor biciclete la succesul echipei sale în proba de contratimp 
10® lan. antrenorul Linder a declarat că. totuși, principalul fol 
iu obținerea titlului olimpic de către formația R.D German- 
l-a avut pregătirea ireproșabilă a sportivilor.
• A treia la întrecerea olimpică de maraton de la Los An

geles (2.26:57). alergătoarea Rosa Mota, după ce a cîștigat tit
lul mondial la Roma, tn 1937 (2.23:17). a devenit, de vineri. 
P/iTL-vă portugheză care a cucerit un titlu olimpic

Mota are 30 de ani (i-a tmpHnit la 29 Iunie) și doar 
cm ină.time si 4S kg greutate. Are Insă o rezistență deose

bită. ambiție și voință ieșite din comun, calități care au aju
tat-o să devină, lată, prima maratonlstă a lumii. Atenție : ta 
.936. maratonul olimoic masculin a fost clștiaat de Kitel Son 
(acum purtător al flăcării olimpice) cu timpul de 2.29:12 — 
record olimpic, tn 1952. marele Emil Zatopek a cîștigat titlu! 
ol mpic cu 2,23:03. dar după patru ani. Ia Melbourne, francezul 
Alam Mimoun a fost cronometrat tn 2 25:00. Vă puteți da 
seama, deci, de valoarea timpului realizat de Rosa Mota... Șl 
hu nutaal al el. ci șl al următoarelor clasate, a șasea sosită 
fiind Înregistrată tn 2.27:40. Cursa feminină de maraton a fost 
cea mal rapidă din istoria — este drept, destul de recentă — 
a acestei probe.
• Ca o surpriză de proporții poate fl apreciată victoria re

prezentativei feminine de volei a Perului. La capătul unei 
partide de înaltă valoare, echipa sud-americană a întrecut cu 
*—3 (—13, 13, —7. 12. 14) formația R P. Chineze, campioană 
olimpică șl mondială, neînvinsă de patru an! în competiții ofl- 
cuale. Finalul meciului a fost de-a dreptul dramatic. In setul 
decisiv, sportivele chineze au condus cu 14—7. dar peruanele 
au Izbutit să egaleze la 14 șl apoi să clștlge cele două puncte 
trebuincioase pentru victorie, reallztnd astfel, consecutiv, 8 
puncte 1
• La Centrul de presă de la Seul a avut loc o conferință de 

presă a delegației orașului american Atlanta, care șl-a depus 
candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice din 1996.
• Singura persoană autorizată să Intre în „Satul olimpic* 

fără carte de acreditare este finlandezul Henry Polkolataen. 
Lui 1 s-a îngăduit să Intre în „Sat* pentru a-și vizita părin
ții. Jutta șl Tomml Polkolainen. competitori olimpic! la tir cu 
arcul. Henry, fiul, este tn vîrstă de., un an șl jumătate
• In programul Jocurilor Olimpice de la Barcelona, din 1992, 

va figura șl proba feminină de urmărire Individuală — a 
anunțat Federația Internațională de Ciclism. întrecerile femi
nine de ciclism șl-au făcut debutul olimpic abia In urmă cu 
patru ani, la Los Angeles, cu proba de fond pe șosea. Acum, 
la Seul, a avut Ioc șl cursa de viteză pe velodrom.
• La actuala ediție a J.O. Jackie Joyner-Kersee a Înregis

trat un nou record mondial la heptatlon. cu 7291 p. Este al 
patrulea record mondial al el după 7148 p Ia Moscova 5/6 august 
1986, 7158 p la Houston 1/2 august 1986 Și 7215 p la Indianapolis 
15T6 Iulie 1988.
• Christa Rothenburger-Ludlng (R. D Germană) este singura 

cîștigătoare la „Olimpiada albă* de la Calgary (a obținut me
dalia de aur Ia patinaj viteză 500 m). care a fost laureată șl 
acum, la Seul. Tn proba de viteză la ciclism, ea a evoluat ta 
finală, unde a fost Întrecută Insă In două manse, de sovie
tica Erika Salumiae.
• O impresie deosebită a lăsat victoria tnotătoarei bulgare 

Tanla Bogomllova-Dangalakova în finala cursei de 100 m bras. 
Dincolo de surpriza acestui succes, trebuie avut tn vedere că 
după ce, In 1985, la Sofia. Tania a fost campioană europea
nă. ea a devenit mamă șl, firește, a întrerupt activitatea com- 
petlțională pentru o bună bucată de timp. A reluat Insă pre
gătirea. tn timp util, ea fiind una dintre foarte puținele Îno
tătoare care, după naștere, au obținut un atare succes.
• In diferitele loturi participante există numeroși frați. Se 

oare câ. la actuala ediție. ..recordul* ta materie este deținut 
de voleibaliștii Sato : Frlc și Gary fac parte din formația mas
culină. iar sora lor Liane din reprezentativa feminină a S.U.A.
• tn cursa de 20 km marș. Ronald Weigel, din R. D. Ger

mană, medaliat cu argint la ultima ediție a C.M. ’87. dar la 
50 km. a condus pînă la intrarea In stadion. Acolo a fost ajuns 
și depășit de cehoslovacul Josef Prlbllnec, care, cu un finiș 
impresionant, șl-a adjudecat titlul olimpic. Pribllnec nu este 
însă un mărșăluitor oarecare căci în 1986. la Stuttgart, a fost 
campion continental. Iar anul trecut la Roma s-a clasat al 
doilea la 20 km.
• Apropo însă de cursa de 20 km marș, campionul olimpic 

din 1984, mexicanul Ernest Canto, a fost descalificat. Tot eu 
descalificarea a mal fost sancționat șl la ..mondialele* de 
anul trecut. Simplă coincidență sau... 7

Campionatul național de orientare sportivă

RUGBYȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI U MOSCOVA

r MOSCOVA, 35 (Agerpres). 
In turneul internat.onal de 
rugby de Ia Moscova, echipa 
României a întrecut cu scorul 
de 8—6 (4—0) selecționata se
cundă a U.R.S.S. în ultimul 
meci al competiției se vor tn-

tîlnl reprezentativele U.R.S.S. 
șl S.U.A. în clasament con
duce România cu 7 puncte, ur
mată de S.U.A. 6 puncte, 
U.R.S.S. I 4 puncte. U.R.S.S. II 
3 puncte.

r

[
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CROAZIERA PE DUNĂRE
l.T.H.K. BUCUREȘTI vă oferă posibilitatea participării 
o croazieră de patru zile pe Dunăre cu motonava „Carpați":a . ____________ _ _________ __ _____________ ___________ _ ____ ,__

în perioada 22—25 octombrie a.c., pe traseul Giurgiu — Mol
dova Nouă și retur (trecere prin Cazane și Porțile de Fier); 
oprire La Drobeta Tumu Severin pentru vizitarea orașului, 
excursie la Băile Herculane si Orșova.

Informații suplimentare și înscrieri la toate agențiile de 
turism ale I.T.H.R. București.

PROTAGONIȘTI LA
Cu cîteva zile în urmă evi- 

dențiam buna comportare a 
sportivilor clujeni în probele 
individuale din cadrul Cam
pionatului Național de orienta
re sportivă, care s-a desfășu
rat în pădurea de foioase din 
apropierea stațiunii Sovata și 
la care au participat peste 400 
de specialiști ai genului. Azi, 
cînd este rîndul întrecerilor de 
ștafetă, care au reunit repre
zentativele a 22 de județe și 
cea a municipiului București, 
notăm din nou prestația exce
lentă a orientariștilor clin Cluj- 
Napoca, prezenți de șase ori 
pe podiumul de premiere (de 
cîte două ori pe locurile I. II 
și III), dar și a celor din Ca
pitală care prin sportivii de 
Ia Politehnica — ICCE au ob
ținut un loc I și două locuri

ȘTAFETA - CLUJENII SI BUCURESTENII7 > >
III, iar prin reprezentantele 
municipiului și-au trecut in 
cont și titlul la categoria 11 — 
14 ani. Menționînd și cîteva 
date tehnice necesare — tra
seele au avut lungimi cuprin
se, în funcție de vîrstă, între 
12 420 și 26 620 m, cu o diferen
ță de nivel între 470 șl 1110 m. 
pe care au fost instalate între 
36 și 56 de posturi de control 
—. iată. în continuare, clasa
mentele. FEMININ, 11—14 ani : 
1. Municipiul București (Ali
na Ionescu, Ioana Nicolaescu, 
Georgiana Dumitru, Daniela 
Ciurlea) 129,38, 2. Maramureș
152,28, 3. Cluj 162,23 ; 15—18
ani : 1. Brașov (Deliana Da
vid, Georgeta Badea, Cristina 
Kerestes, Beatrice Lobontz) 
138,04, 2. Mureș 147,15, 3. Me
talul Roșu Cluj-Napoca 153,14,

peste 19 ani : 1. Cluj (Cla
ra Fey, Iulia Cioban, ludit 
Cserveny, Reka Banțai) 2G1.31, 
2. Arad 237.14. 3. Politeh
nica — ICCE 248,07 ; MAS
CULIN, 11-14 ani : 1. Cluj 
(Dan Covaci, Aron Laszlo, A- 
ttila Zsoldos, Zoltan Veres) 
102.54. 2. Brasov 10913, 3. Po
litehnica — ICCE 128,56 : 15—
18 ani : 1. Maramureș IRelu 
Tamaș, Liviu Țintar, Mireca 
Moldovan, Ovidiu Muțiu) 140.56, 
2. Cluj 146.40, 3. Prahova
153,08 ; peste 19 ani : 1. Po
litehnica — ICCE (Ovidiu Du
ca. Geln Costin, Ciprian Co- 
man, Gabriel Mâiorescu) 212.14, 
2. Clui 217.55. 3. Lamino
rul Zalău 226,30.

loan NOVAC



de a 7-a etapa a Diviziei A

CURSA IN DOI CONTINUA SUSȚINUT
© Dinamo - succes categoric în „Regie" • Steaua 
© Oțelul — „lanterna” I ® „U“ la

înscrie golul victoriei in 
o noua înfrîngere pe teren propriu

min. 90 I

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
F. C. Inter Sibiu - F.C.M. Brașov 3-0 (1-0) 1. DINAMO 7 7 0 0 28- 6 14
F. C. Argeș - A.S.A. Tg. Mureș 2-1 (2-1) 2. Steaua 7 7 0 0 22-10 14
Rapid - Corvinul 4-1 (2-1) 3. Victoria 7 4 1 2 17-11 9
S. C. Bacău - Otelul 4-0 (3-0) 4. F. C. Inter Sibiu 7 4 1 2 11-12 9
Victoria 
F. C. Bihor

- F. C. Farul 2-1 (1-0)
- Steaua 2-3 (2-1) 5. Univ. Craiova 7 4 0 3 14-11 8

„U" Cluj-Napoca - F. C. Olt 0-1 (0-0) 6. Sportul Studențesc 7 3 1 3 12-12 7
Sportul Studențesc - Dinamo 1-4 (1-1) 7. F. C. Olt 7 2 3 2 5- 6 7
Univ. Craiova - Flacăra 1—0 (0—0) 8. Corvinul 7 3 1 3 10-12 7

ETAPA VIITOARE 9. F. C. Bihor 7 2 2 3 9- 6 6
Miercuri 28 septembrie 10. F. C. Argeș 7 3 0 4 10- 8 6

Steaua - F. C. Inter Sibiu 11. Flacăra 7 2 2 3 9- 8 6
Oțelul - Victoria 12. F. C. Farul 7 2 2 3 8- 8 6
Dinamo - „U Cluj-Napoca

Duminica 2 octombrie IX „U* Cluj-Napoca 7 2 2 3 6- 9 6

F. C. Farul - F. C. Bihor 14. F.CM. Brașov 7 2 1 4 10-11 5
Flacăra - S. C. Bacău IS. S. C. Bacău 7 2 1 4 10-14 5
F.C.M. Brașov — F. C Argeș 16. Rapid 7 2 1 4 7-19 5
Corvinul
A.S.A. Tg. Mures

— Sportul Studențesc
— Rapid 17. A.S.A. Tg. Mureș 7 1 1 5 4-16 3

F. C. Olt - Univ. Croiova 18. Oțelul 7 1 1 5 5-18 3

SE REAPRIND SPERANȚELE...
Lansată în cursa de recupe

rare a punctelor risipite și pe 
propriul teren, echipa din Giu
lești s-a instalat, de la bun în
ceput, în jumătatea adversă. 
Minute în șir, Rapidul a atacat 
și cu jucătorii din ultima linie, 
mai ales prin fundașii laterali, 
ambii insistenți în a suplini de
fecțiunile tehnice ale unora 
dintre mijlocași, Vameșu, de 
pildă, greșind deseori și la pa
se simple. Și nu întimplător,

gol (prețios) la activ. Rapidul 
capătă un plus de luciditate și 
defensiva hunedoreană se vede 
nevoită să rezolve, deseori, in 
extremis. Nu va trece însă 
prea mult și, după un tir pre
lungit, CIOLPONEA, în vervă 
de joc și de... șut, va expedia 
mingea, din afara suprafeței de 
pedeapsă, în plasă, jos, in 
stingă portarului. Spre final de 
repriză, la unul din rarele rai
duri hunedorene, PETCU,

I RAPID
| CORVINUL

teren foarte 
spectatori — 

: 21—6 (pe 
poartă : 12—2). Cornere : 11—3.
Au marcat : BALAUR (min. 17). 
CIOLPONEA (min. 26 și 80) 
DRĂGHICI (min. 
PETCU (min. 37).

RAPID : Toader 6 
Matei 6. Rada 7, Bacoș 7 — 
ghici 7, Cîrstea 6, ~_’.a — " 
meșu 6 (mim. 74 L. 
Damasehin II 6 (min. 
șan I 6), Ciolponea 8.

CORVINUL : Ioniță 6 
naru 6. Tirnoveanu 6, 
cocan 6 — Petcu * ”

Stadion Giulești ; 
bun ; timp închis ; 
circa 12 000, Șuturi 
poartă : 12—2).

— . . W
84), respectiv

Vlad 7,5, 
' ■ Dră-

Balaur 7, Va- 
" Hie) —

56 Boze-

— Beje- 
. , Suciu 7.

- _____ 7, Bardac 6
(min 46 Nicșa 6), KIein 6,5 
naș 5 (min. 63 Bozga 6), Han- 
ganu 5. Gabor 6.

A arbitrat Adr. Moroianu (Plo
iești) : la linie : N. Dinescu (Rm. 
Vîlcea) și M. Ștefănoiu (Tg. 
Jiu).

Cartonase galbene : CIRSTEA. 
MATEI, TtRNOVEANU.

La speranțe : 1—0 (1—0).

«MOW «««

Icnită a plonjat in zadar: mingea expediată cu măiestrie de - 
Ciolponea (din lovitură liberă) va atinge plasa la vinclu 

Foto: Eduard ENEA

deschiderea scorului, previzibilă 
în tribune, îl are, în min. 17, 
coautor pe Vlad, la a cărui 
centrare, înaltă, de pe partea 
dreaptă, BALAUR plasează ba
lonul, cu capul, de la circa 
12 m, spre colțul lung. Cu un

nimeni păzit, înscrie de Ia a- 
proximativ 12 metri, fruclifi- 
cînd centrarea Iui Gabor.

Rapid forțează desprinderea 
imediat după pauză, cînd Da- 
maschin II (min. 46) și îndeo
sebi Ciolponea (min. 47) ratează

două bune situații. în pofida 
forcingului giuleștean, emoțiile 
în tribune persistă, Suciu (min. 
52) și Bozga (min. 76) risipind 
și ei ocazii de a egala scorul. 
Ii va reveni, în min. 80, lui 
CIOLPONEA misiunea de a ri
dica suspansul, el așezînd (la o 
lovitură liberă de ia circa 25 
m, lateral dreapta) balonul par
că cu mina, „stil Hagi“, în par
tea opusă, la vinclu. Corvinul 
a „depus armele" și, patru mi
nute mai tîrziu, DRĂGHICI va 
șuta cu precizie, 'din mijlocul 
careului mare: 4—1. O dată cu 
făcliile aprinse, undeva la tri
buna a Il-a, în acest sfîrșit de 
duminică și de... septembrie, se 
reaprind speranțele în Giulești...

Gheorghe NICOLAE ÎCU

„U“ CLUJ-NAPOCA 0
F.C. OLT 1 (0)

Stadion Municipal ; teren foar
te bun ; timp frumos ; specta
tori — circa 10 000. Șuturi : 12—7 
(pe poartă : 9—2). Cornere :
10—3. A marcat PISTOL (min. 
65).

„U“ CLUJ-NAPOCA : Prunea 
6 — Gherman 5, Neamțu 5, Po
picu 4, Pojar 5 — L. Moldovan 
5, Biro 5, I. Moldovan 5 — M. 
Stoica 5 (min. 55 Bănică 5), Boe- 
ru 5 (min. 46 Cadar 5), Cr. Sava
5.

F.C. OLT :. Stîngaciu 7 — Bog- 
daniuc 6, Mihali 7, A. Popescu 
7, Munteanu 6 — Turcii 6, Ruse
6. Eftimie 7 — Georgescu 7, C. 
Gheorghe 6,5 (min. 87 Dudan), 
Craiu 6 (min. 65 Pistol 7,5).

A arbitrat I. Igna (Timișoara) ; 
la linie : I. Velea (Craiova) și 
A. Renghel (Vaslui).

Cartonașe galbene : RUSE. PO
PICU.

La speranțe : 1—0 (0—0).

CLUJ-NAFOCA, 25 (prin te
lefon). Studenții și-au dezamă
git din nou suporterii, pierzînd 
alte două puncte pe propriul te
ren. Deși au combinat mult la 
mijlocul terenului, acțiunile lor 
ofensive nu au avut claritate 
și nu au prezentat un pericol 
prea mare pentru defensiva 
oaspeților. F. C. Olt a venit 
cu dorința de a scoate un re
zultat favorabil și, pentru atin-

DIN NOU EȘEC!
gerea acestui scop, a aglomerat 
suprafața din fața propriului 
careu și a declanșat acțiuni ra
pide prin Eftimie, Georgescu, 
C. Gheorghe și, în partea a 
doua, Pistol. De altfel, ultimul 
jucător amintit,' abia intrat în 
teren, a luat o acțiune pe cont 
propriu, a ajuns în careul stu
denților, Popicu nu l-a putut 
deposeda si mingea șutată de 
PISTOL s-a oprit în poartă.

în primele 45 de minute, jocul 
s-a menținut în general echi
librat, însă cu puține faze fier
binți la ambele porți și, de a- 
ceea, cu rare șuturi lâ poartă, 
în acest sens, cifrele sînt grăi
toare : 5—3 în favoarea gazde
lor. Prima acțiune mai pericu
loasă am consemnat-o în min. 
11, cînd C. Gheorghe a intrat în 
careul advers și, din poziție 
favorabilă, a șutat într-un ad
versar. Apoi, In min. 24, Pru- 
nea a rezolvat o situație critică, 
plonjînd la picioarele lui Craiu. 
De-abia în min. 30 studenții au'' 
beneficiat de o situație bună de 
a deschide scorul., însă Biro, de 
la 12 m, a trimis mingea, cu 
capul, în brațele lui Stîngaciu. 
După două minute, Prunea s-a 
remarcat din nou, scoțînd de la 
vinclu, in corner.

Și după pauză jocul s-a men
ținut ca în prima parte. Cluje
nii au forțat deschiderea sco
rului, dar Biro (min. 52) și 
Bănică (min. 65) nu l-au putut 
învinge pe Stîngaciu, iar riposta 
oaspeților s-a concretizat pe ta
bela de marcaj. După cinci mi
nute de la deschiderea scorului, 
studenții au beneficiat de un 
penalty (acordat pentru faulta
rea lui Cadar, de către Bogda- 
niuc, în careu), dar Cr. Sava 
l-a ratat, trimițînd balonul în 
bară ! Pînă la fluierul final, 
clujenii au mai beneficiat de 
cîteva lovituri de colț, însă...

Pompiliu VINTILĂ

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO 2" DIN 25 
SEPTEMBRIE 1988. EXTRA
GEREA I : 71 1 61 38 ; 
TRAGEREA a II-a: 69 44 
EXTRAGEREA a III-a: 
4 34. FOND TOTAL DE 
TIGURI : 431.661 LEI.
• REZULTATELE CONCUR

SULUI PRONOSPORT DIN 25 
SEPTEMBRIE. 1. Rapid Bucu-
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il 50; 
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Abia introdus in teren, după pauză, mijlo 
chipa Dinamo in avantaj, printr-un gol spect
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lățeană, expediază 
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mează o perioadă în
dele reduc motoarele, iar gă- 
lățenii încep „să se vadă" ceva

JOC Șl COLURI DE MARE
SPORTUL STUDENJESC 1 (1)

D 4DINAMO

SportulStadion _______ ________ t
teren bun ; timp excelent ; spec
tatori *’— ’ -
11—20 
nere : 
(min. 
(min. 
TEUȚ 
83).

SPORTUL 
nu 6 — M. 
M. Popa 6, 
(min * 
5, Munteanu II 6. 
Tîrlea 7. Stă nici 5 
gulescu n).

DINAMO : Stelea 
Rednic 7. Andone 
(min. 46 Lupu 7) 
7,5, Lupescu 7,5 (min. 
Mareuț 8. Mihăescu 7 
viei 8, Cămătaru 7.

A arbitrat M. Salomir (Cluj- 
Napoca) ; la linie : S. Necșules- 
cu (Tirgoviște) și I. Silviu (Ga
lați).

Cartonașe galbene : IORGU
LESCU I. C. PANA.

La speranțe : 0—1 (0—1).

Studențesc ;
circa 20 000. 

(pe poartă : C
Au marcat

Șuturi :
6—12). Cor- 
-i : tîrlea2—7. ________ _______

39), respectiv VAIȘCOVICI
33). LUPU (min 51), MA-
(min. — -------------62), ANDONE (min.

STUDENȚESC: Ma-
Mihail 6. C. Pană 6, 

. Ciucă 6 — Lucacl 5 
46 Achim 6), Iorgulescu I

Pologea 6 — 
(min. 76 Ior-

7 ■
8,

— Varga 7, 
, Sabou 6 
■ O. Sabău

76 Orac).
- Vaișco-

„Deschiderea" partidei Spor
tul Studențesc — Dinamo, cu 
„mutarea- efectuată de antre
norul M. Dridea (fost 
Pologea — om la om 
Sabău, indica intenția 
echipei gazdă de a 
mecanismul dinamovist, 
cărui punct forte îl constituie, 
evident. compartimentul me
dian. Mutare care nu s-a va
lidat in decursul celor 90 de 
minute de joc. pentru că noua 
achiziție a clubului din Șos. 
Ștefan cel Mare n-a putut fi 
oprit de adversarul 
după pauză intrînd 
în rol de piston și 
și celălalt mijlocaș 
oaspeților. Mateuț. 
este, credem noi, cheia 
toriei nete obținută de 
pe terenul 
tabile. în fața unui 
arhiplin, dovadă că 
campionatului nostru este 
creștere. O altă explicație

șahi st), 
ia O. 

clară a 
deregla 

al

desemnat, 
pe deplin 
final: zatcr 
ofensiv al 

Aceasta 
vic- 

lider 
unei echipe redu

ta ța unui stadion 
nivelul 

în 
a 

scorului constă în dinamica de 
joc net superioară, o circulație

cu adevărat debordantă a for
mației antrenată de Mircea 
Lucescu, cu Andone, Vaișco
vici, Sa bău,- Lupescu și Cămă- 
taru în bună dispoziție.

Dinamo a început partida 
fără tatonări, ca și cum ar fi 
jucat pe teren propriu, Ando-

ne. Lupescu, Vaișcovici și Ma- 
teuț par însă vorbiți sâ nu șu- 
teze decit de la distanță, 
voind să-l testeze pe portarul 
Mânu. Oaspeții sint mai pre- 
zenți în terenul advers, fără 
atacuri frontale, insă. Abia in 
min. 26 Vaișcovici a fost bine 
lansat în adincime de către 
Cămătaru, .șutul lui găsindu-1 
insă la post pe portar. Intre 
min. 30 și 35, Dinamo își ma
sează adversara in suprafața 
de pedeapsă, dar Sportul Stu
dențesc reușește să evite golul 
prin faulturi, cornere și para
de ale lui Mânu. Nu se mai 
poate opune însă decisiv în 
min. 35. cînd VAIȘCOVICI 
pătrunde hotărit în careu și, 
de la 10 m, șutează puternic, 
sus Ia colț, Mânu rămînsnd 
țintuit pe linia porții : 0—1. 
Rcdnic își încearcă capacitatea

După 
moviste 
vență și 
precizie, 
apără c 
min. 51, 
stingă, 
intr-un 
un șut 
mingea 
în min.
sează cu 
versarilo 
după ee 
dintre b 
partidei 

AND 
lans
din a 
anulase 
rerea no 
Iul prim

VALURILE OFENSIVE SIRIENE
SIBIU, 25 (prin telefon). Din 

nou stadion arhiplin la Sibiu! 
Victorie spectaculoasă a lui 
F.C. Inter, după un meci jucat 
mereu pe cartea atacului, ceea 
ce a dat o notă de o deosebită 
spectaculozitate întregii parti
de. Brașovenii au dat o replică 
plină de curaj, îneereînd să se 
opună valurilor ofensive sibie- 
ne. Și au reușit, uneori. Din 
start, notăm rapidele lansări 
ale „vîrfurilor" locale, de către 
o activă linie de mijlocași. Du
pă ce, în min. 2, 6 și 12, F.C. 
Inter are o suită de acțiuni in
cisive. rămase fără rezultat, 
după ce portarul brașovean in
tervine în ultimul moment 
(min. 19) la acțiunea lui Radu 
II, activul atacant loca) va des
chide scorul în min. 20: Cașu- 
ba pornește în trombă spre 
poarta adversă, îi pasează lui 
Jurcă, aflat Jiber, șut puternic 
al acestuia, Șanta respinge și 
RADU II reia în plasă: 1—0. 
Reviriment al oaspeților în fi
nal de repriză, cu bara lui Dră- 
gan în min. 34. Dar gazdele au 
ocazia să se desprindă un mi-

nut mai tîrziu, ciad, la hențul 
comis de Naghi in careu, se a- 
cordă penalty, Radu II execu
tă lovitura de 
Șanta reușește 
corner. Cu trei minute înainte 
de plecarea la zab.ne, tribune
le au mari emoții: ia combina
ția Cigan — Barbu, ultimul pă
trunde în careu, șutează țuter- 
nîc, dar I. Ene salvează de pe 
linia porții.

Gol de mare 
psihologică marcat de elevii lui 
C. Ardeleanu și V. Ilizo Ia nu
mai două minute de la relua
re: la finalul unei frumoase 
combinații Cașuba — Radu II, 
mingea ajunge Ia JURCĂ, a- 
cesta șutind plasat: 2—0.
F.C.M.-ui răspunde prompt, 
ține trei cornere cojjseefff’ve in 
min. 49, dar nu poate modifi
ca tabela de marcaj. F.C. Inter 
forțează în final, atacă cu toa
te motoarele: în min. 86, lovi
tură liberă a lui Radu II de Ia 
17 m, mingea fiind trimisă în 
„z d“; în min. 87, centrare Jur
că,. Radu II șutează de la 8 m,

I S.C. BACĂU
I OȚELUL

Stadion ,,23 August" ; teren 
fo-arte bun ; timp frumos ; spec
tatori — circa 10 000. Șuturi : 13—6 
(pe poartă : 9—2). Cornere : 7—1, 
Au marcat : BURLEANU (min. 
11, din penalty, și 17), IVANOV 
(min. 43), JERCAlAU (min. 82).

S. C. BACĂU : Cîmpeanu 7 — 
Andrleș 7, Borcea 7, Arteni 7, 
Ivanov 8 — Jercălău 7,5, Bur- 
leanu 8,5, Tismănaru 7 (min. 61 
Fîșic 7) — Șolman 7, Scinteie 7 
(min. 46 Grigoraș 7), Fulga 7

OȚELUL : Călugăru 6 — G. 
Popescu 6, Anghelinei 6. Baicea 
6,5. Oprea 6 — M. Stan 6, I. Gigi 
6, Burcea 6 (min. 62 Hanghiuc 
6) — Profir 6 (min. 70 Drăgoi 6), 
Antohi 6,5, o. Popescu 7.

A arbitrat V. Curt (Constanța); 
la linie : D. Buciuman (Timișoa
ra) și Al. Rolea (București).

Cartonașe galbene : IVANOV. 
PROFIR. ARTENI, BORCEA.

La speranțe : 0—2 (0—0).

rești — Corvinul 1; 2. S.C. 
Bacău — Oțelul Galați 1 ; 3. 
F.C. Bihor — Steaua Buc. 2 ; 4. 
Sportul Stud. — Dinamo Buc. 
2 ; 5. Univ. Craiova — Flacăra 
Moreni 1 ; 6. Ancona — Genoa 
2 ; 7. Avellino — Brescia 1 ; 
8. Cosenza — Cremonese 2 ; 9. 
Empoli — Messina 1 ; 10. Mon
za — Catanzaro X; 11. Parma 
— Padova X; 12. Piacenza — 
Udinese X; 13. Reggina — Bari 
X. FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI: 1.570.799 I EL din care 
49.099 lei, report la categorial.

GAZDELE, IN
BACĂU, 25 telefon).

Echipa iotjă^ă~-4»^nceput jocul 
intr-un ritm foarte susținut și 
— sub impulsul mijlocașului 
său Burleanu, care- avea să 
facă o partidă excepțională — 
i-a supus pe oaspeți unei in
sistente dominări. Prima mare 
ocazie de gol se înregistrează 
în min. 7, cînd Fulga centrează 
de pe aripa stingă, dar Scîn- 
teie, deși complet liber, șutea
ză slab și Călugăru reține. A- 
părarea Oțelului trece prin mo
mente dificile și, în min. 
Scinteie, intrat în 
poate fi oprit de 

decit prin fault.
just acordat, este 
cu un șut puternic de BUR
LEANU. Gălățenii sînt siliți să 
joace aproape exclusiv în a- 
părare și, ca urmare, scorul 

este majorat în min. 17: BUR
LEANU ia o acțiune pe 
propriu din fața careului 
traversează intr-o cascadă 
driblinguri întregul teren

poarta gă- 
un „șut- 
2-0. Ur
care gnz-

mai mu 
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trec di 
și. ca 
celente
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FINAL DRAMATIC... F.C. BIHOR 
STEAUA

2
3 (1)

a adus e-

D. NEAGU

urile dina- 
mare fre>c- 
mai mare 
udențesc se 

dar, in 
ner de pe 
țe la LUPU 
raaglomcrat, 
i, din bară, 
a gol : 1—2. 
JȚ traver- 
i pofida ad- 

și înscrie, 
și pe Mânu 
—3. Scorul 
icetluit de 

tare, venit 
K pu capul, 
•unde i se 

I (după pă- 
bil) in fina-

SLAVESCU

ORADEA, 25 (prin telefon). 
In orașul de pe Criș, vizita 
campioanei a fost așteptată cu 
un interes deosebit. Stadionul 
s-a dovedit neîncăpător. Juca 
Steaua! Iar echipa gazdă, 
chiar dacă are statut de nou 
promovată, s-a străduit să dea 
o replică pe măsura partenerei. 
O primă repriză neașteptat, de 
echilibrată. în min. 7, lie exe
cută o lovitură liberă, Lung se 
înalță și tot stadionul murmu
ră la intervenția lui. în același 
minut vine replica Stelei: 
„bombă" Hagi și Lăzăreanu 
(portar in mare formă) na
rează. Repriza avea să fie do
minată de echipa campioană, 
dar scorul la pauză era de 2—1 
pentru gazde. în min. 18, Lăză
reanu a mai scos în corner șu- 
tulț puternic al lui Pena, iar în 
min. 22 acțiunea lui Mandoca 
a fost oprită la marginea careu
lui. Peste numai 30 de secunde, 
Steaua, venită in atac, a înscris 
prin BELODEDICI un gol spec
taculos, la vinclu, din „drop** 
de la 18 m. în min. 25, la șutul 
lui Hagi, Lăzăreanu se remarcă 
din nou și, in min. 36, va fi 
1—1 : de pe stingă, cu mingea 
la picior, MUJNAI a intrat

spre centrul careului și a șutat 
înșelător, in colțul opus. La cir. 
ma jocului e- Steaua, dar, în 
min. 45, Ia centrarea lui Mure- 
șan, Iovan alunecă, lovește min
gea cu capul, trimite spre MUJ
NAI, șut de la 13—11 m și gol: 
2—1 pentru Bihor.

După pauză s-a jucat la o 
poartă (a gazdelor). O singură 
dată (min. 81) Lung a scos cu 
dificultate mingea expediată de 
Mandoca, din lovitură liberă, 
în rest, dominare a Stelei, mari 
ocazii, iar cînd golul părea i- 
minent (min. 80), la șutul lui 
Belodedici, a intervenit excelent 
acest Lăzăreanu (care apără mai 
bine ca-n tinerețe). în min. 
60, insă, dnd părea bătut, la 
mingea lui Belodedici. după ce 
a atins-o, aceasta a lovit „trans- 
versala“. Min. 86 : minge înaltă. 
Lasconi se duce spre balon, Lă
zăreanu iese, intră en genun- 
chil în spatele atacantului ste- 
list: 11 metri, pe care HAGI fl 
transformă eu siguranță. Biho
rul se apără cu o voință admi
rabilă. dar, in prelungirile im
puse de atitea întreruperi, adică 
regulamentare, in mln. 90, Las
coni centrează de pe stingă si 
BALINT înscrie din voleu

Stadion F. C. Bihor ; teren ex
celent ; timp frumos ; spectatori 
— circa 20 000 Șuturi : 4—18 (pe 
poartă : 3—11). Cornere : 2—11.
Au marcat: MUJNAI (mln. 36 și 
45) respectiv BELODEDICI (nun. 
23). HAGI (mln. 86. din 11 m). 
BALINT (min. 90).

F.C BIHOR : Lăzăreanu 8 — 
Ciocan 7 (min. 84 Biszok), Bu- 
cico 7, Brukental 7. Baba 7 — 
He 7. Mureșan 7. Mandoca 7. Ta- 
maș 7 — Mujnal 7 (mln. 72 Sze- 
neș 6), Ov. Lazăr 7.

STEAUA : Lung 6 — Iovan 7, 
Bumbescu 7. Belodedici 8. Un.gu- 
reanu 7 — Stoica 7. We Dumi
trescu 6 (min 46 Ballnt 8). Hagi 
7 Rotariu 7 — Lăcătuș 7, Pena 
6 (min. 69 Lasconi 7).

A arbitrat Gh Constantin (Rm. 
Vîlcea) ; la Bnle : M. Axente 
(Arad) și Cr. Teodorescu (Bu- 
zău).

Cartonașe galbene : UNGUREA- 
NU. MANDOCA. ROTARIU.

La speranțe : 2—1 (1—0).

• 1

printr-o „pădure de picioare*. 
Păcat, totuși, că meciul s-a 
încheiat intr-o atmosferă încin
să. cu sticle aruncate pe teren, 
din cauza unor spectatori inoo- 
necți. pentru că arbitrajului nu 
i se poate imputa nimic

Constantin ALEXE

IERI, ÎN DIVIZIA B
SERIA I--------------------------------------------------—

PETROLUL PLOIEȘTI — C S. 
BOTOȘANI 4—0 (0—0) : Manea
(min. 53). .Mocanii (m:n 56) O. 
Grigore (mln. 63) 1. Nieolae
(min. 68)

FCM. PROGRESUL BRĂILA 
— ARIPILE BACĂU I—1 (3—1) ;
Titirișcă (min 11 si 87 — din 
11 m) Glonț (min 27) V. Radu 
(min. 30). respectiv Munteanu 
(min. 18)

F.E.P.A. ")4 BtRLAD — PRA
HOVA C.S.U. PLOIEȘTI 1—0 
(0—0) : Spirea (min. 62). Dumitru 
(min. 79).

POIANA CtMPINA — GLORIA 
BUZĂU 1—3 (0—1) : Pancu (min 
60) respectiv Marcu (mln 32). 
Ursa (mln 80). Chivu (mir.. 88)

C.F R. PAȘCANI — C.SJH. 
SUCEAVA 1—2 (0—1) : Marino! 
(mln. 82). respectiv Brenluc 
(min. 18). Radu (mln 86).

STEAUA MIZIL — POLITEH
NICA IAȘI 1—0 (0—0) : Butoi
(mln 84).

UNIREA FOCSANI — A.S.A. 
EXPLORĂRI CTMPULUNG MOL
DOVENESC 6—2 (3—0) : Qalan
(mln 15 si 40). Brutaru - (mln. 
33) Ch irită (mln 5-5) respectiv 
Mihai (mln. 50 si 60).

METALUL PLOPENI — ȘIRE
TUL PAȘCANI 3—0 (2—01 t Pană 
(min. 19). Ioniță (mln. 23). P. 
Preda (mln. 87).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL
CEA — CEAHLĂUL P. NEAMȚ

Relatări de la : L T&năsescu.
Gr Rizu C. Burghelea. C. Po-
pescu C Enea. R Alexandrescu,
Fir Jecheanu, V. Frîncu și I«
Diacon u.

1. PETROLUL 5 4 10 11- 3 02 Prog. Brăila 5 4 0 1 U- 3 1
L Met. Plopenl 5 3 11 0- 2 1
1. St. Mizil 5 5 11 5- 2 1
5. Unirea Fcș. 5 3 0 2 0- 6 0
6. Gloria Bz, 5 3 0 2 7- 6 6
7. C.S.M. SV. 5 2 3 1 1- 7 0
8. FEPA T4 5 3 12 3- 0 6
9. Polit Iași 5 2 12 5- 4 5

10. CeahL P. N. 5 2 12 5- 6 5
11—12. Aripile Bc. 5 2 0 3 1- 9 0

Prahova PI. 5 2 0 3 3- 5 4
13 Poiana Cîmp. 5 12 2 4- 6 4
14. Șiretul Pașc. 5 2 0 3 5- 9 4
15. Delta Tulcea 5 0 3 2 3- 5 3
16. C.F.R Pașc. 5 113 4- 8 3
17. A.S.A. ExpL 5 10 4 6-11 2
18. C.S. Botoșani 5 0 2 3 1-:10 2

ETAPA VIITOARE (duminică 
2 octombrie) : A.S.A. Explorări 
Cîmpulung — Metalul Plopent 
Aripile Bacău — Unirea Focsani, 
Ceahlăul P. Neamț — F C.M. 
Progresul Brăila. Șiretul Pașcani 
- F.E.P.A. *74 Bîrlad. Gloria 
Buzău — Petrolul Ploiești Pra
hova C.S.U. Ploiești — Poiana 
Cîmpina, C.S. Botoșani —. C.F R. 
Pașcani C.S.M. Suceava — 
Steaua MIzll. Politehnica las! — 
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea

J(0’|
; teren ex- 

s ; spectatori 
i : 21—11 (pe 
îrnere : 5—6,
II (min. 20). 
și MAJARU
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. 37 Pătru 5)

— Caciureac 
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6,5 — Cigan
Ai ; la
ț ^Ploiești).
: E. MOLDO-

(2-0).

Santa seține.
88. după un 

gazdelor, gol 
,U. printr-o

IONESCU

ERVĂ
Spre sfîr- 

băcăuanii 
lîrma jocului 
a acestei ex- 
irize, in min. 
—0 : Andrieș 
i liberă late- 
i dreaptă și 

intervine cu 
le la C—7 m,

oaspeții își 
încep să pa- 

mijlocul te- 
.. 55. atî pri- 
ie dejjpt, dar 
a luiAntohi, 
'ăsește ținta, 
este „trans- 
c -e jucători- 
litarea unui 
latul trecut, 
adversar, și 
rzie în a da 
irilor lor. In 
:ecută o lovi-

partea stîn- 
al oaspeților, 

i de gol pre- 
1ERCĂLAU o 
puternic, s«b

il final.

RZICEANU

VICTORIA *' 2 <1) IF.C. FARUL 1 (0) |

Stadion Victoria ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori 
— circa 2 000. Șuturi : 15—5 (pe 
poartă : 5—2). Cornere : 8—4. Au 
marcat : C. SOLOMON (min 23) 
și CULCEAR (min. 54), respectiv 
TUFAN (min. 49).

VICTORIA : Pavel 6 — Laiș 7, 
Ursu 6, D. Daniel 7, Topolinschl 
6 — Culcear 7,5, C. Solomon 8, 
Ursea 7, Coraș 6 — Țîră 6 (mln 
46 Fulga 6), Damaschln I 6 (mini 
65 Uleșan 6,5)

F. c. FARUL : Gîrjoabă 7 — 
M. Dumitru 6, Popovici 6. Tătâ- 
ran 6,5, Cămui 6 — Dinu 6, Do- 
robanțu 6, Șt. Peteu 7, T. Ivan 
6 (mln. 73 Iovăneseu 6) — Funda 
6 (min. 87 Băjenaru), Tufan 7.

A arbitrat C. Corocan (Reșița); 
la linie : C. Gheorghe (Suceava) 
și A. Gheorghe (P. Neamț).

La speranțe : 4—0 (2—0).

Din start, Victoria se insta
lează în jumătatea de teren 
adversă, ,,țese“ la mijlocul te
renului, dar întîmpină dificul
tăți la finalizare ; apărarea con- 
stănțeană, bine grupată și în 
același timp mereu sprijinită 
de mijlocași, respinge atac'după

LA LIMITA, DAR MERITAT
atac. Așa se explică faptul că 
in primele 20 de minute bucu- 
reștenii n-au beneficiat decit 
de două șuturi de la distanță, 
ambele expediate de C. Solo
mon (min 10 si 16). al doilea 
reținut cu dificultate de Girjoa- 
bă. între timp. în min. 15. o ex
celentă centrare a Iui Peteu 
(mașina de pase a echipei de 
pe Litoral) l-a găsit pe Funda 
pe punctul de la 11 m, dar ba
lonul, expedit cu capul, a tre
cut pe lîngă poartă. în min. 
23, însă, Victoria deschide sco
rul : un reușit „un-doi** intre 
C. SOLOMON și Culcear îi o- 
feră primului culoarul și șutul 
plasat, balonul poposind în pla
sa porții lui Gîrjoabă. In minu
tul următor, Victoria a fost la 
un pas de 2—0, șutul violent 
expediat de Laiș, de la 30 m, 
făcând ca balonul să zdruncine 
încheietura barelor porții oas
peților. în ultimul minut al re
prizei, Cămui a executat o lo
vitură liberă de la 20 m, dar 
Pavel a fost la post.

La reluare, in min. 49 con-

stănțenii beneficiază de o lovi
tură de colț, Tătăran reia pu
ternic din apropiere, Pavel res
pinge in bară, balonul revine 
in teren și TUFAN il expediază, 
puternic, sub „transversală* : 
1—1. Egalată pe tabelă, Victo- 
ria își reia cu insistență atacu
rile și, în min. 54, reușește 
desprinderea : CULCEAR șutea, 
ză de la 16 m, balonul deviază 
din Popovici și Gîrjoabă, prins 
pe picior greșit, privește nepu
tincios cum mingea se strecoa
ră in poartă. Final de partidă 
de bun nivel, cu numeroase faze 
de fotbal autentic. Ratează pe 
rînd Culcear (min. 63 — șut cu 
boltă, peste Gîrjoabă, șl balo
nul cade pe bară), Fulga (min. 
66), Laiș (min. 70) și Coraș 
(min. 76 — singur in careu). 
La poarta cealaltă, Peteu (min. 
84 — singur cu Pavel) își „în
chide" unghiul. Și astfel, par
tida se încheie cu victoria la 
limită, dar meritată, a echipei 
care s-a impus mare parte din 
meci.

Gheorghe NERTEA

SERIA A Il-a------------------------------------
CHIMIA KM VÎLCEA — JIUL 

PETROȘANI 0—0.
LCJ.M. BRASOV — MINERUL 

MOTRU l—0 (0—0) : Dumitrescu 
(min. 52)

METALUL MANGALIA — C. S. 
TTRGOVIȘTE 3—1 (2—0) : Bănică 
(mln. 21). Carastoian (min 38 și 
65). respectiv Călin (mln 75)

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — ME
TALUL MIJA 1—0 (1—0) : Bo
gata (min 25).

PANDURII Tg. JIU — TRAC
TORUL BRAȘOV 1—1 O—0) : 
Dună (min. <). respectiv Be
leaua (min. 63).

METALURGISTUL SLATINA
— A. S. DROB ETA TR. SEVE
RIN 2—0 (0—0) : Dinei (mln. 60) 
și David (min. 87 — autogol).

ELECTROPUTERE CRAIOVA
— SPORTUL ,30 DECEMBRIE" 
1—0 (0—0): Calafeteanu (mln. 82).

F C.M CARACAL — GAZ 
METAN MEDIAȘ S—2 (1—0) S 
Anton (mln. 28 șl 62), Răducu 
(mim. 65), respectiv Predatu 
(min. 70) șl Ologu (min. 85).

DACIA PITEȘTI — ELECTRO- 
MUREȘ Tg. MUREȘ 3—0 (2—0) !S 
Bărbărie (mln. 14). Ilinca (mln. 
42). S. Popa (min. 64 — autogol).

Relatări de la : P. Giornolu, 
C. Gruia. A. Bieltz, N. Constantl-

nesru. P Cristea. C. Bughea. T. 
ȘtelănesctL Gh Doociu. N Ena-
che.

L JIUL 5 3 2 0 7-2 8
?— 3 I.CJAL Bv 5 3 0 2 7-2 6

Eleetroputere 5 3 0 2 7-2 6
4 Met. Slatina 5 3 0 2 7- 4 6
5 Dacia Pitești 5 3 0 2 7-5 6
6. F.C.M. Caracal 5 3 0 2 7- 7 6
7. Chimia Rm V 5 2 1 2 4- 2 5

8— 9. Dunărea 5 2 1 2 6-6 5
Met. Mang 5 2 1 2 9-9 5

10. Tractorul 5 2 1 2 8-9 5
11. Pand. Tg. J 5 2 1 2 5-7 5
12. Electromureș 5 2 1 2 5-8 5
13. A.S Drobeta 5 2 0 3 6-64
14. Sp. „30 Dec.* 5 2 0 3 3-4 4
15 . Met Mija 5 2 0 3 4-6 4
16 . C.S T-vlște 5 2 0 3 4-7 4
17. Gaz Metan S 2 0 3 7-11 4
18. Min. Motru 5 1 0 4 2- 8 2

ETAPA VIITOARE (duminică
2 octombrie) : Metalul Mija — 
F C.M. Caracal. Minerul Motru
— Dunărea Călărași. A.S. Dro- 
beta Tr. Severin — I.C.IM Bra
șov, Gaz Metan Mediaș — Chi
mia Rm. Vîlcea. C.S. Ttrgovlște
— Eleetroputere Craiova. Jiul 
Petroșani — Metalul Mangalia. 
Sportul . 30 Decembrie" — Dacia 
Pitești. Electromureș Tg. Mureș
— Pandurii Tg. Jiu. Tractorul 
Brașov — Metalurgistul Slatina.

■ <

SERIA A III-a

TOTUL ÎN PRIMA REPRIZĂ
PITEȘTI, 25 (prin telefon). 

Argeșenii accelerează din pri
mele minute, combină rapid, 
derutant, și, după numai două 
minute de joc, reușesc să des
chidă scorul t schimb de pase, 
pe dreapta, între Voicu și 13ă- 
nuță, centrare și, de la circa 

25 de metri, BADEA șutează 
senzațional, la vinclu, fără ca 
Varo să schițeze vreun gest. 
Golul are efect demoralizalor 
pentru oaspeți, care nu reu
șesc să-și strîngă rînduriie și 
piteșteriîi sprintează mereu 
spre poarta lui Varo, însă Vlă- 
doiu irosește o imensă ocazie 
în minutul 10 (singur cu por
tarul. șut „peste"), ca șl Tgnat, 
care, în minutul 14, îl imită 
pe mai tînărul său coechipier, 
ratînd și el o bună ocazie. Și, 
ca de atîtea ori în fotbal, cînd 
unii ratează, ceilalți marchea
ză ; așa s-a întîmplat și în a- 
cest meci, pentru că în min. 
28 oaspeții reușesc egalarea : 
BOTEZAN scapă foarte ușor

printre fundașii centrali piteș- 
teni și plasează balonul pe 
lingă Speriatu, ieșit mult din 
poartă. Bucuria mureșenilor 
nu este însă de lungă durată, 
pentru că, peste numai trei 
minute, mijlocașul Badea il 
găsește cu o pasă ideală pe 
IGNAT, care, deși flancat, din 
cădere reușește să trimită 
mingea in plasa porții lui 
Varo, de la circa 7—8 m : 
2—1.

După pauză, timp de 15 mi
nute nu înregistrăm nici un 
șut la cele două porți I Ceva 
mai insistenți în această par
te a meciului par jucătorii 
oaspeți, care au o mare ocazie 
de egalare în min. 63, dar Stoi
ca. venit lansat, șutează, din 
mijlocul careului, pe lingă 
stîlpul din stingă porții lui 
Speriatu. In continuare, joc 
încîlcit, cu numeroase pase 
greșite, cu multe precipitări și 
foarte puține faze de poartă. 
Mureșenii forțează, totuși, e-

i F.C. ARGEȘ 2 (2) I
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (1) |

Stadion „1 Mai* ; teren bun ț 
timp frumos ; spectatori — cir
ca 8 000 Șuturi t 12—8 (pe poar
tă : 5—1). Cornere : 3—3. An
marcat : ȘT. BADEA (min. 3). 
IGNAT (min. 31), respectiv BO
TEZAN (min. 28).

F. C. ARGEȘ : Speriatu 6 —
Voicu 5, Stancu 6, Pîrvu 6, Tă- 
nase 6 — Bănuță 5 (mln. 46 C. 
Pană 6), St. Badea 7, Eduard 8 — 
Tlrchlneci 5, Ignat 7, Vlădoiu 6 
(mln 72 D. zamfir 6).

A.S.A, TG. MUREȘ : Varo 6 — 
Cr Moldovan 6, Naghl 6, Er6s 
5. Fodor 6 — V. Ene 6, Botezan 
7, Santo 6. Stoica 6 — L. Moldo
van 5 (mln. 72 Maler 7), Plntea 
5 (min. 65 Albu 6).

A arbitrat 3. Grama (Bucu
rești) ; la linie : V. Titorov (Dro- 
beta Tr Severin) și M. Nlcolau 
(Bacău)

La speranțe : 2—1 (1—0).
• 1 ■" -

gaiarea, pe care nu o vor ob
ține însă, deși V. Ene (min. 72) 
și Maier (min. 87) șutează 
foarte tare. însă imprecis. Și 
piteștenii dștigă la limită, 
foarte greu, un meci în care 
porneau mari favoriți.

Laurenliu DUMITRESCU

C.F.R. TIMIȘOARA — OLIM
PIA SATU MARE 2—1 (1—0) :
Pavlov (mln. 44), Paiencsar 
(min. 67 — autogol). respectiv 
Bolba (min. 48).

METALUL BOCȘA — ARMA
TURA ZALĂU 0—1 (0—1) : Pătu
rică (min. 35).

U.T, ARAD — A.S. PAROȘEN1 
3—1 (2—0) : Mflhlroth (mln. 21), 
Negrău (min, 35 șl 82), respectiv 
Păuna (min. 50).

CHIMICA TtRNĂVENI -A.S.A, 
PROGRESUL TIMIȘOARA 2—0 
(0—0) : Mărginean (mln. 76 șl 
86).

UNIREA ALBA IULIA — MI
NERUL CAVNIC 3—1 (0—1) 1
Popa (min. 52 — din 11 m), Mi- 
tracu (min. 85), Boca (mln. 89), 
respectiv Petran (min. 45).

GLORIA BISTRIȚA — STRUN
GUL ARAD S—0 (1—0) : Șuvagău 
(mln. 23) și Manea (min. 58 și
83).

AV1NTI L REGHIN — GLORIA 
reșița 3—0 (1—0) 5 Sălăgean
(mln. 15 si 85) si Săndulescu 
(min. 74)

C.S.M REȘIȚA — F.C. MARA
MUREȘ B AIA MARE 1—0 (1—0) : 
Mărginean tu (mln. 40 — din 
11 m).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DACIA MECANICA ORĂȘTIE 
4—1 (3—1) : Bozeșan II (mln. 11). 
Trăistaru (mln. 36). Oloșutean 
(mln. 37). Vlaicu (mln. 57), res

I UNIV. CRAIOVA 1 JO)
J FLACĂRA 0

Stadion Central ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori
— circa 25 000. Șuturi : 17—7 (pe 
poartă : 7—3). Cornere : 14—3 
A marcat E. SANDOI (min 63).

UNIVERSITATEA î Crișan 7 — 
Luță 6,5 (mln. 60 Șt Stoica 6), 
N Zamfir 7. Ad. Popescu 7. Irl- 
mescu 7 — E. Săndoi 8, Gh. Po
pescu 7 P. Badea 7.5 — Geolgău 
8. Neagoe 7 (min. 76 Cioroianu). 
Ghiță 7

FLACĂRA : Dohot 7,5 — Pur- 
dea 7. Butufei 6. Movilă 7, M. 
Pană 6 (mln. 74 Dumitrașcu 6)
— Beldie 6, Dragnea 7. C. Pană 
6.5 — Văidean 6, Stere 6 (mln. 
66 Chiriță 6), Marcu 6.

A arbitrat FI. Popescu (Plo
iești) ; la linie : Gr. Macavei 
(Deva) și N. Voinea (București).

La speranțe : 3—1 (2—0).

CRAIOVA, 25 (pun telefon). 
Perspectiva unui al patrulea 
succes consecutiv i-a impresio
nat pe craioveni încă de la nri- 
mul fluier al arbitrului, oaspe
ții văzîndu-se destul de repede 
obligați să se așeze „pe mete
reze" și să aștepte atacurile. Și

O VICTORIE DIFICILA...
acestea au venit unul după al
tul. din toate părțile, prin ma
nevre care fie că au alternat, 
fie că au oombinat subtilitatea 
cu forța. Presiunea va fi în 
cîteva rînduri foarte aproape 
de reușită, prima dată in min. 
15, cînd, la .învăluirea" lui 
Geolgău. încheiată cu o centra
re, a urmat o lovitură de cap 
a lui Gh. Pooescu, pe care 
Dohot a respins-o cu greu, în 
lateral. Peste numai trei mi
nute. Irimescu. urcat nînâ spre... 
..zidul" din fată, ar fi outut 
deschide scorul, dar în locul 
unui șut din voleu. a preferat 
o „boltă" cu capul de la semi- 
înălțime. Tn fața unei apărări 
bine organizate. preocupată 
doar să nu primească gol. P. 
Badea (min. 36) si Irimescu 
(min. 40) vor încerca să ..spar
gă" defensiva prin două sur
prinzătoare lovituri de la dis
tantă. dar portarul oaspeților, 
atent, va fi mereu ne traiecto
rie, ca și în alte st iatii între 
timp, în min. 37, Văidean a

fost la im pas de a finaliza, la 
singura ieșire periculoasă a... 
„asediaților".

Asaltul craiovean va fi și 
mai greu de stăvilit in repriza 
secundă. După o mare ocazie a 
lui Neagoe (min. 47. „cap" de 
la 5 m, scos incredibil de Do
hot). după un șjt tras de Gh. 
Popescu ca din... tun, de la 25 
m, când mingea a izbit înche
ietura barelor, după încă o 
reluare „peste" (a cita?), de 
astă dată a lui Bîcu, la o per
fectă centrare de ne dreapta. In 
min. 63 E. SANDOI se înalță și 
trimite împarabil, cj capul, 
mingea în poartă: 1—0. Abia 
acum Flacăra va nărăsi poziți
ile defensive, va msca totul pe 
atac, țintind evident egalarea, 
dar tot studenții — cu spații 
mai mari tn noile condiții — 
vor rata majorarea scorului. 
Totuși. Flacăra a avut în min. 
89 o minge de ega'are, pe care 
însă Crișan a resnins-o peste 
poartă.

George ROTARU

pectiv Vesa (mln. 42).
Relatări de la •: Șt. Marton. T. 

Tăranu. O. Berbecaru, 1. Ducan, 
I. Anghelina. I. Toma. I. Orme- 
nișan, P, Fuchs, C. Cretu.

L U.T.A. 5 4 0 1 10- 3 8
2. Olimpia S.M. 5 3 1 1 14- 4 1
3. „Poli" Timiș. 5 3 1 1 11- 4 1
4. C.F.R. Timiș. 5 3 11 2-3 1
5. A.S.A. Progresul 5 3 11 5-2 7
6 Gloria B-ța. 5 3 0 2 10- 7 6
7. Unirea A. L 5 3 0 2 11- 9 6
8. Armătura 5 3 0 2 4- 4 6
9 C.S.M. Reșița 5 2 1 2 7- 6 5

10. Avlntul Reghin 5 2 1 2 6-6 5
11. F.C. Maramureș 5 1 2 2 5- II
12. Chimica Tîrn. 5 2 0 3 5- 6 4
13. Gloria Reșița 5 2 0 3 6-10 4
14, Strungul 5 12 2 1-5 4
15. A.S, Paroșeni 5 2 0 3 4-10 4
16. Met. Bocșa 5113 3-11 3
17. Dacia Orăștle 5 1 0 4 3-11 2
18. Min. Cavnic 5 0 1 4 2- 9 1

ETAPA VIITOARE (duminică 2 
octombrie) :: A.S.A. Progresul 
Timișoara — Avîntul Reghin. Mi
nerul Cavnic — Chimica Tîrnă- 
venl. Strungul Arad — Unirea 
Alba Iulia, Gloria Reșița — 
C.F.R. Timișoara. A.S Paroșenl 
Vulcan — Metalul Bocșa. Olim
pia Satu Mare — U.T. Arad. Ar
mătura Zalău — C.S.M. Reșița. 
F.C. Maramureș Baia Mare — 
..Poli" Timișoara. Dacia Meca
nica Orăștle — Gloria Bistrița.

IN ETAPA a 5-a, în campio
natul Angliei, F.C. Liverpool a 
obținut o prețioasă victorie în de
plasare, în fața fostei fruntașe, 
Southampton : 3—1. Șl alte echi
pe au fost învinse pe teren pro
priu : Derby — Q. P. Rangers 
0—1, Wimbledon — Coventry 0—1, 
Everton — Luton 0—2 i. Alte re
zultate : Aston villa — Notting
ham 1—1, Charlton — Newcastle 
2—2, Manchester United — West 
Ham 2—0, Norwich — Millwall 
2—2, Sheffield Wednesday — Ar
senal 2—1, Tottenham — Middles
brough 3—2. Norwich se menți
ne în fruntea clasamentului cu 
13 p, fiind urmată de Liverpool 
și Millwall, cu cite 11 p, Sout
hampton și Manchester United 
cite 10 p.

IN SCOTIA, In cadrul etapei 
a 6-a a fost consemnată o sin
gură victorie în deplasare : Mot
herwell — Dundee United 1—2. 
In rest, victorii pe teren pro
priu : Aberdeen — Hearts 1—0, 
F.C. Dundee — Celtic 1—0, Hiber
nian — Hamilton 1—0, Glasgow 
Rangers — St. Mirren 2—1. Pe 
primul loc în clasament se men
ține Glasgow Rangers cu 11 p, 
urmată de Dundee United cu 10 
p, Aberdeen cu 8 p.

DUPĂ 13 etape. In campionatul 
Austriei lupta pentru primul loc 
este echilibrată. In frunte se 
află F.C. Austria cu 20 p, urma
tă de F.C. Tirol și noua promo
vată St. Polten, ambele cu cîte 
19 p. Campioana ediției trecute, 
Rapid Viena, ocupă locul 7, iar 
formația în care evoluează Blo- 
hin, Vorwărts Steyr, este pe po
ziția a 9-a.

CAMPIONATUL Bulgariei a 
programat etapa a 7-a : Vitoșa— 
Slavia 2—1, Blagoevgrad - Loko
motiv Sofia 2—0, Trakla — Sllven 
4—3, Oreahovița — Beroe Stara 
Zagora 1—2, Sredeț — Cerno 
More 6—2, Spartak Varna — Lo
komotiv Plovdiv 0—0, Vrața — 
Etăr 1—1, Dunav Ruse — Minior 
Pernik 0—1, Conduce Sredeț cu 
12 p, urmată de Trakia, Etăr, 
Vitoșa și Cerno More cu cite 9 p.

ACCIDENTAT în meciul cu As- 
coli, internaționalul sovietic Za
varov, care activează acurr. la 
Juventus Torino, este din . nou 
apt de joc. El Va reintra miercuri 
în meciul de Cupă, cu Brescia.

INTR-UN MECI international 
amical, selecționata de tinere* a 
Poloniei a făcut joc egal : 1—1
(1—0) pe teren pronriu cu f ••* 
tia similară a R.D. Germ.*,":.
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IN ELITA SPORTULUI LUMII A 24 a r DI TIE A10. D E VAR A
I____ ..................țj ..." ' • - ______ : .......... '.Olimpiada ’88. marea competiție la care s-au bătut deja 

numeroase recorduri, unele chiar înaintea startului pro- 
prlu-zis, a intrat pe a doua sa parte. După opt zile, in 

care s-au împărțit medalii, delegația României totalizează 20 
de trofee, cinci dintre ele cu strălucirea aurului. „Aur- tn 
prima zi de finale, „aur* și teri, la jumătatea intrecerilor, cind 
tara noastră lșl păstra locul în elita sportului lumii. Șt cit de 
greu se urcă in asemenea ierarhii, ce luptă titanică se dă pen
tru fiecare medalie, ba încă pentru fiecare punct l iată, pini 
ieri doar circa o cincime din numărul țărilor participante la 
jr.O. și-au văzut măcar un reprezentant pe podium.,.

Tragem linie, rememorăm. Cea dinții zi cu trofee tn joc, eea 
dinții medalie, din cel mai prețios metal, pentru România. Nu
mele performerului — Sorin Babii, actualul port-drapel al tiru
lui nostru, o disciplină aureolată da multe succese.

A urmat premiera notației, „argintul" cu sclipiri de aur al 
martt sportive (se mai îndoiește cineva ?) Noeml Lung. Au ve
nii apoi alte două trofee, și tot de argint, cucerite de echipa 
feminină de gimnastică si de lidera ei de astăzi, Daniela Sili- 
vaf. Iar de la fața locului se transmitea : continuăm cursa 
pentru aur...

Mari speranțe, dimpreună cu multe, foarte multe emoții. Pen
tru ca aceste speranțe să-și afle Împlinirea In cete mai recente 
două zile de dispute. Dacă a pierdut titlul olimpie in primele 
două concursuri ale gimnasticii feminine (un titlu, cel puțin, 
cel de la individual compus, s-a decis tntr-un final de luptd 
mai puțin „dreaptă* — ca să-i cităm din nou pe martorii ocu
lari), Dantela SUivaș a triumfat — acesta-i cuvlntul 1 — 1» 
ziua întrecerii pe aparate, obținînd trei medalH de aur piue 
un „bronz", transformlnd ziua de duminica tntr-un festival al 
gimnasticii românești. Pentru că, si nu uitdm, la marele succes 
a contribuit, din plin, mezina Gabriela Potorae, devenită, neaș
teptat pentru mulți, a doua specialistă a lumii la sărituri ți a 
treia la bîmd, cu mențiunea că acela care a văzut-o evolutnd pe 
„puntea suspinelor» — cum mai e numita bîma — o considera 
tncd și mai sus tn Ierarhie.

Șirul izbtnzilor a fost completat de două fete cu figurile bă
tute de arșiță, bătute de vtnt, Rodica Arba șt Olga Homeghi, 
eare au făcut atltea pentru sportul românesc. Flotila canotaju
lui a adăugat „aurului* lor patru medalH de argint și doua de 
bronz. 20 dintre cei 21 de reprezentanți ai săi. prezenți la start, 
urcind pe podium. Atleta Paula Ivan a fost a doua intr-o 
cursa epuizantă, decisa pe ultimii metri. Un „bronz" pentru 
Noemi Lung, altul pentru Marius Gherman — ambele cîștigate 
sâmbătă, ambele cu semnificații deosebite — completează ta
bloul succeselor performerilor noștri tn prima jumătate a ma
rii competiții.

...România continui si se afle In elita sportului lumii. Si 
ne bucurăm, așadar.

GIMNASTICA =
(Urmare din t>ao 1)

tregul talent și pregătirea mi
nuțioasă efectuată in vederea 
acestui mare și greu examen, 
obținind (fiecare finalistă a 
trebuit să execute cite două 
sărituri diferite, media reali
zată fiind adăugată la nota cu 
care se intra in finală) rezul
tate care le-au term is ză urce 
pe podiumul de premiere. în 
timp ce Daniela Silivaș a obți
nut o medie 
briela Potorae 
9.943. Astfel, t _____
gint a Olimpiadei a 
Gabriele! Potorae, iar 
bronz Danlriei Silivaș. _____
surpriză a fost ratarea Elenei 
Șușunova la una dintre oe’.e 
două Încercări, astfel că media 
obținută de ea a fost de 9.711 
care a situat-o pe ultimul loc, 
opt, ia această primă finală.

Au urmat paralelele, orobâ tn 
care Daniela Silivaș intra I» 
eoncurș ea media 10.
nu se îndoia că ea va repeta In 
finală execuția de înaltă spec
taculozitate și măiestrie, cu 
combinații și elemente dintre 
cele mal grele, fpre a-și apăra 
poziția de lider șl • cuceri 
prima sa medalie de aur la a- 
ceastă Olimpiadă. Intr-adevăr, 
Daniela n-a Înșelat așteptările 

§ . specialiștilor, ele publicului 
^////,7////Z///////////////////////////////////////^ (care l-a făcut o primire deo-
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16 MEDALII ÎN DOUĂ ZILE, PENTRU DELEGAJIA NOASTRĂ!
jul de 4+1 (Dimitrie Popescu, 
Vasile Tomoiagă, Ioan Snep, 
Valentin Bobu și Ladisla» Lo- 
vrenschi). deși a făcut o cursă 
bună, nu a reușit să-! depă
șească pe campionii mondiali, 
mulțumindu-se cu .argint”. Un 
trofeu similar și pentm Dragoș 
N’eagu — Dănuț Dobre, la 2 
rame, după o evoluție frumoa
să, după o luptă ai cărei învin
gători au fost deciși numai 
spre final. La 2+1, Popescu, 
Tomoiagă și Lovrenschi au o- 
cupat locul 4, cu toate că au 
întilnit adversari pe care-i pu
teau întrece. Se poate spune 
că. în general, comportarea 
canotorilor a fost bur.ă. Dar la 
fel de adevărat este că, prin 
prisma rezultatelor înregistrate 
anterior la marile regate, meda
liile puteau fi mai strălucitoare, 

în fine, dar nu In cele din 
urmă, să consemnăm o altă 
apariție mult aplaudată în are
na olimpică, a atletei Paula 
Ivan, care și-a adjudecat o 
prețioasă medalie de argint la 
3000 de metri, o nouă și grăi
toare atestare a valorii scolii 
românești de alergare. După 
cum rea de a doua nedalie 
olimpică ririigatl de înotătoa
re» '•cm! Lunr tnaeamnă o 
«utenScă performantă, demnă 
de xntă lauda.

(Urmare din pag. 1)

tra la individual compus, și 
Aurelia Dobre, toate avind evo
luții spectaculoase, aplaudate.»

Ci te va zile, canotajul e
captat, de asemenea, atenția 
miilor de spectatori. Toate cele 
nouă echipaje românești au 
intrat în finale Ia capătul unor 
Întreceri viu disputate. Dintre 
ele. șapte au urcat pe podium, 
cucerind o medalie de aur, pa
tru de argint și două de bronz. 
Tâtlul olimpic a încununat un 
echipaj devenit celebru, Rodica 
Arba și Olga Homeghi, care au 
confirmat o dată tn plus, va
loarea cu totul dersebită tn
proba de 2 rame, demonstrind. 
chiar din startul cursei, că
sînt lidere de necontestat și 
dștigind tn final cu un avans 
categoric, cum na au fost mul
te tn cele 14 dispute de slmbătâ 
sau duminică Voebfcă d in 
numele colege: sale, aitt de 
omenește, atit de simplu. Ro
di ca Arba ne-a spus: _C« b«- 
eurie poate fi mai n-are peatrn 
n sportiv deci-. da ce HCM 
Olimpic, ti au dnaeati inc re 
derea pe rare i-a »ewr<*t-» 
tara~ EchlnajuJ Veresie» Cs- 
geanu — EXsabeta Lpi a cu
cerit medalia de argint in pro
ba de 2 viate. Meritat acsFor

l-a

fete este cu atît mai mare, cu 
cit tandemul a fost format re
cent, tn urma Îmbolnăvirii titu
larei Liliana Genes. Ambarca
țiunea de 8+1 — tn care au 
urcat, alături de proaspetele 
campioane olimpice Homeghi și 
Arba. Doina Bălan, Marloara 
Trașeă, Veronica N ecu la, Her
ta Anițaș, Adriana Bazan, MI- 
baela Armășescu și Ecaterina 
Oaneia — a fost surprinsă de 
plecarea neașteptat de puterni
că a principalelor adversare și, 
deși a luptat cu dirzenie in res
tul cursei, nu s-a situat de- 
cit pe loeul î. Echipajul de 4+1, 
alcătuit din Trașeă, Necuia, D. 
Bălan, Anitaș si Oaneia, a dș- 
tigat „bronzul». O altă 
probă în care am cucerit o 
medalie de bronz a fost cea de 
4 visle (celor două vice cam
pioane olimpice de la 2 visle, 
Cegeaau și Lipi, h s-au adău
gat Aaisoara Bălan și Anișoa- 
ra Minea). Dacă echipajul din 
RD Germană s-a detașat, in 
schi—,b disputa pentru locul 9e- 
taud a fost aprigă. formația 
UUSS rist gind-o cu un cioc 
ăe barcă. Pentru a tacheia eu 
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sebită încă de la intrarea în 
concurs), ale tuturor iubitori
lor gimnasticii. Ea a evoluat 
din nou la mare înălțime, în 
stil de veritabilă campioană, 
brigada acordîndu-i O NOTA 
MAXIMA De altfel, ea 
este singura finalistă care a 
obținut un total de 20. Cea 
de-a doua româncă prezentă în 
finală, Aurelia Dobre, a fost 
notată cu 9,962, ciasîndu-se în

Marius Gherman

final pe loeul al șaptelea, cu 
un total de 19.321.

Capric oști «orți, eare joacă 
de at: te» ari teste gimnastelor 
finaliste, l-au rezervat Danie
lei Silivaș poziția I pentru fi
nala olimpică la birnă, astfel 
că sportiva noastră a trebuit 
să înceapă prima la acest cel 
mai greu aparat aî gimnasticii 
feminine. într-o tensiune de 
nedescri». Daniela a urcat pe 
bîrnă foarte sigură pe ea, ferm 
botăritâ vă dovedească tuturor 
marile ei calități. Intr-o în
lănțuire perfectă v»u succedat 
elemente și combinații care au 
tăiat pur și simplu respirația 
sălii: salt întins înainte, roată- 
flic. salt-salt, încheiere cu du
blu salt Să mal adăugăm să
riturile înalte, deschiderile am
ple și frumusețea de ansamblu 
a mișcării, toate acestea adu- 
cîndu-i gimnastei noastre o 
notă foarte ridicată — 9,987, cu 
care Silivaș șî-a asigurat po
ziția I in clasamentul probei 
șl deci eel de-al d> ilea săn ti
tiu de campioană olimpică. O 
notă foarte ridicată — 9.950 — 
a primit și Gabriela Potorae, 
care s-a întrecut pur și simplu

TIR

pe sine în finală: urcare prin 
salt pe un picior, urmată de o 
linie acrobatică în care a exe
cutat excepțional două salturi 
legate, apoi un element de ma
re spectaculozitate, dar și da 
înaltă dificultate (rotire 720 de 
grade prin stînd pe mîini) și 
încheiere prin dublu salt. Sala 
a izbucnit în aplauze la sfirși- 
tul evoluției. O spunem fără 
exagerare, tînăra și talentat» 
gimnasta română ar fi meri
tat din plin cel puțin medalia 
de argint a competiției și Gabi 
ar fi putut s-o ciștige dacă 
nu... aveau grijă arbîtrele să 
nu fie așa. Intr-adevăr, arbi
trate au favorizat-o vizibil pe 
Elena Șușunova, gratulată și 
ea cu o notă de 9.950 la bîrnă 
după... o mare ezitare pe pri
ma linie acrobatică si o ateri
zare cu ezitări, ca să nu men
ționăm decît cele mai flagran
te greșeli penalizabile din evo
luția ei. în acest fel. Gabriela 
Potorae a trebuit să se mulțu
mească cu „bronzul", pe care 
l-a obținut La egalitate cu gim
nasta americană Phoebe Mills.

La sol. ultima finală a în
trecerilor de gimnastică femi
nină, din nou in prim-plan 
Daniela Silivaș. Ea a prezentat 
nn exercițiu cu linii acrobatice 
de deosebită 
lipsit nici binecunoscutul 
men*. Tsukahara. pe care 
încumetă să-l execute 
multe gimnaste, chiar 
oele mai renum’te din 
astfel că nota obținută

dificultate (n-a 
1 ele- 

nu se 
prea 

dintre 
lume), 

_ -------de ea
a fost la înălțime — 9.987. O 
notă de... aur! Al treilea titiu 
olimpic pentru Silivaș! Șușu- 
nova, care intra în concurs cu 
o notă egală eu cea a Danielei 
Silivaș. n-a rezistat tensiunii 
întrecerii. înregistrînd -ea 
de-a doua mare ratare (căde
re), obținînd doar 9.625 și cla
sîndu-se pe locul al 7-lea in 
probă!

O deosebită satisfacție ne-a 
adus în finalele concursului 
masculin și gimnastul Marius 
Gherman (comoonent al clubu
lui Dinamo București provenit 
de la C.S.Ș. Sibiu unde l-a 
avut ca antrenor, pr.ntre a1'ii, 
pe Adrian Stan), cistipător al 
unei valoroase medalii de 
bronz la bară fixă.

Doar 1,2 puncte i-au lipsit lui 
Sorin Babii pentru a cîștiga Încă 
o medalie la Jocurile Olimpice 
de la Seul 1 In proba de pistol 
cu aer comprimat, campionul o- 
limplc de la pistol liber a avut 
din nou o comportare foarte 
bună, clasîndu-se pe locul 4 și 
aducind astfel delegației țării 
noastre încă 1 puncte. Arădea
nul (Încă o dată felicitări antre
norilor Gh. popovici, descoperi
torul și Inițiatorul său in arta 
tragerii la țintă, șl Gh. Csik, cu 
care s-a pregătit o vreme, pre-

cum și apreciatului specialist de 
la io' ui olimpic, T. Jeglinschi) 
s-a clasat pe locul 2 (cu 588 p) 
în concursul propriu-zis (1a 2
puncte de liderul intermediar, a- 
mericanul Buljung). Dorind insă 
să refacă încă o dată handicapul, 
(ca la „liber"), n-a rezistat stre
sului și a fost depășit de bulga
rul Kiriakov șl chinezul Xu. 
Oricum, o confirmare grăitoare 
a valorii indiscutabile a lui Sorin 
Babii, situat definitiv printre cei 
mai buni țintași ai lumii.
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LtVAȘ 
oUrcpieâ. i 
P. X Dadera 
liana Vodemtsarov» 
S. Beata St-orcrar i 
muu (3.UA-) num 
Serv hei Săritor fUJLASt 
pion oha-pie. i vii
(U.RS_S > njoa e. X. Te Lee 
nezâ) «i TaAte OM»»» Oa*eM 
X Ung u OLP MLa
rt» prea mean lt-f» • r o< 
Bitezereev (C B S ZaoM ■

i»JS» p — eaaetoel oeeafcl < KAk* 
Mur-zsfdma Oaeoefa' •»■» î 1 Ta‘»ri 
Unkte fti w »Ș) rt r~l » c Mete 
Mshfkawa CJapeeta» St taafct L
■Ooeereee rt» » « » » a aalpv
fR.DC.) 9JS p — eaaaâeef aaaeML X 
Svea Tlppe* IRJIjCj M» » < 1**11 
(U.R.S^.1 și Kririofer Hrirtorcr fBZril 
ria) U4S a C Loa Ten 
șl tari CheeM 'Ttv’ia' 
rituri -. 1. Loa Ton 
19,875 n — campion 
Kroll (R.D.G.) is.m ________
Boon (Coreea de Sud) 19.T7S p 4. Dian 
Kolev (Bulgaria) 19 737 n 5. B’h-ecd 
(R.D.G.) 19.650 p. 6. SarUov (U R s.S.' 
19,600 p ; paralele : 1. Artemov (V R « « ' 
19,925 p — campion ol mole 2. tlnMn 
fU.R.S.S.) 19.900 p. 3. Tiopelt fR D G.) 
19.750 p, 4. Hrlstozov (Bulga-ia) 19.700 r>.
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oBmoe 2- «virfo 
D. J Par* ’on?-

beptauoa : 1.
(X.UJU ur. p o«o 
— LM ta. greitate 
22.54. auUU — «5.K 
reetxa mondial — 
I S*b4fi.e Johw 

OLXUL) Ort p. L Aak» Brehmer (R^ G )

a l SakxrsXalte (UJLS.S.>
K X XZ4» Scfeua (RJJ.G.) MII p :

— ea—priani oit-.rieâ 1. PAULA 
taiumtrrin «37.1X». Tvooae Morray

■ SrsaeM tgJtt. «. Eeaa Rama- 
tV-RSA) IA< L BBtaf!» Ariemo- 

•e CHI' I tajn. X Vie» Huber 
XTo l^rjs : N»m:l. Flemee Grtf-

S.CJO M44 s — eamoioanâ 
rvety» Ashford (S.U.A.)

A» Dveehsler (R.D.G.) 1Ș.SS 
Jac*sm (Jamaica) 10.97 s. 5. 

Gwe» Taerasee SUJ4J 1M7 s. X Natalia 
•"r-r*iiii (T.R.SJ.) 11» i ; Masru-
•a. N» 3 : L Bea ȘoteMe (Canada) 9,7* 
X record mondial — campion olimpie 2. 
Cari Lewt» (S T A.) I Zi «. î I lnford 
Ortstte (Marea Brttanteș 9jn « — record 
«Mopeaa. 4. Cahrta Sarftti CS U.AJ s.
X Dannis Mitchel ,-S.U.A.) ie.»4 a. »-
Bobaon Silva (Brazitia) Il.l! : triplasaît : 
L mine Marfce» (Bulgaria) 17.31 m — 
e»m;i5ua oitmpie. i. leor Laponi (U.R S S.) 
TI3S «e. J. Aleksandr Kovalenko (U.R.S.S.) 
n.B = 4. Olea Prosceako (U.R.S.S ' 17.» 
» : X Charies Simnkins (S.U.A.) VL29 m. 
t W-'G Rs-ks S.9A) 17.03 m : înălti-ne: 
1. Ghensdl

(TU

Avdeenko fU.R.S.S.) 2.» m —
* Rollis Conway (S.U.A.V 

?.?? m ? Patrik Siobere si Rudolf
Povîrnftin R 5.S.1 2 3*5 m 5 Clarence Sa
unders /Berr»ude' 2J54 m. 6 Diefmar 
MSgenbure fR.F.G? 2.54 m (Sorin Matei 
hu a obțin ut standardul de intrare în 
concurs) • 400 m sarduri : 1. Andre Phi- 
Hins (S.U.A.) 47.19 s — campion olimpic

X Amado» Dia Ba (Senegal) 47,23 s, 3. 
Edwin Mose* (SU.A.) 47.56 s. 4.
Kevin Young (S.U.A.) 47,94 s, 5.
Winthrop Graham (Jamaica) 48,04 s, I. 
Kriss Akabusl (Marea Britanle) 48,69 ; 
«uliță : 1. Taplo Korjua (Finlanda) M.28 
m — campion olimpic, 1. Jan Zelezny 
(Cehoslovacia) M43 m, J. Seppo Baty 
(Finlanda) tn. 4. Klaus Tafei neler
(B-F.G.) tt.71 m, I. Viktor Evslukov 
(UiA^.) tt.» m. I. Gerald Weis CR.D.G ) 
«1 J! m.

CANOTAJ. Feminin, t rame : 1.
ROMANIA (OLGA HOMEGHI, RO QIC A 
ABBA) 7^t,13 — campioană olimpică. 2. 
Bulgaria 7:I1^S, J. Noua Zeelandă 7:35 68, 
4. R.D. Germană T:40,«. s. U.R.S.S. 7:53 19. 
X S.UA. 7:54,37 ; 2 vtsle : L B.D. Ger
mană (Birgit Peter, Martina Schroter) 

— campioană otlmpică. 2. ROMA
NIA (EUSABETA LIPA. VERONICA CO- 
GEANU) 7:04,38. 3. Bulgaria 7:06.03,
4. U.R.S.S. 7:12,87, 5. R.P. Chineză 7:13.69. 
X S.U.A. 7121,28 ; 4+1 : 1. R.D. Germană 
6.S6.M — campioană olimpică. 2. R.P. Ch+ 
nezâ 6:58,78, 3. ROMANIA (MARIOARA 
TBAȘCA, VERONICA NECULA, HERTA 
ANITAS, DOINA BALAN + ECATEBINA 
OANCIA) 7:01.13, 4. Bulgaria 7:02.27, J.
5. U.A. 7:09,14. 8. Marea Britanle 7:10.80 :
simplu : 1. Jutta Behrendt (R.D. Germa
nă) 7:47,19 — campioană olimpică. 2. Anne 
Warden (S.U.A.) 7:50,29 3. Magdalena
Gheorghieva (Bulgaria) 7:53 63. 4. Harriet 
van Ettekoven (Olanda) 7:57.29, S. Mă- 
rioara Popesen (România) 7:59.44 . 8. Inger 
Poros (Danemarca) 7:59.77 ■ 4 visle : 1. 
B.D. Germană (Kerstin Forster, Kristina 
Mundt. Beale Schramm. Jana Sorgers) 
8:41.06 — campioană olimpică. 2. U.R.S.S. 
t-.-a.rt. 3. ROMANIA (ANIȘOARA BA
LAN. AN1ȘOARA MtNFA. VERONICA 
COGEANU. ELISABETA LIPA) 6:23.81, 4. 
Bulgaria 6:24.10, 5. Cehoslovacia 6:4,86.
6. Belgia 6:43.79 : 8+1 : 1. R.D. Germană
(Ktuee. Balthasar. Zeidler, Chrrer. Straach. 
Wild Stef Haacker+Neunast) 6:15.17 —
campioană olimpică. 2. ROMANIA (DOINA 
BALAN. MARIOARA TRASCA. VERONI
CA NECULA. HVRTA ANITAS. ADRIANA 
BAZON. MTHAELA APMASESCU RODICA 
ARRA. OLGA HOMEGHI + ECATERINA 
OANCIA) 6:17.44. 3. R.P. Chineză 6:2183

4. U.R.S.S. 6:22,35, 5. Bulgaria 6:25.02,
6. S.U.A. 6:26.66 :Masculin, simplu : 1.
Thomas Lange (R.D.G.) 6:49.86 — cam
pion olimpic. 2. Peter-Michael Kolbe 
(R.F.G.) 6:54,77, 3. Eric Verdonk (Noua
Zeelandă) 6:33.66, 4. Hamish McGlasnan 
(Australia) 7:01.43, 3. Kajetan Broniewskl 
(Polonia) T:03.67, 6. Andreiv Suddatti
(S.U.A.) 7:11,45 : 2 rame : 1. Marea Brita
ni» (Andrew Holmes, Steven Redgrave) 
6:36,84 — campioană olimpică. 2. ROMA
NIA (DRAGOȘ NEAGU, DANUT DOBRE) 
6:38.06. 3. Iugoslavia 6:41,01, 4. Belgia
4:45,47, 3. R.D. Germană 6:48,80 . 6.
U.R.S.S 6:51,11 ; 2 visle : 1. Olanda (Ro
nald Fiorijn, Nicolaas Rienks) 0:21,13 — 
campioană olimpică, 2. Elveția 6:22.59, 
3. U.R.S.S. 6:22,37. 4. R.F. Germania 6:24.97,
3. R. D. Germană 6:26,20, 6. Danemarca 
6:26,98 ; 4+1 : 1. R.D. Germană (Frank 
Klawonn, Bernd Elchwurzel, Bernd Nle- 
secke, Karsten Schmellng+Hendrik Rei
her) 6:10,74 — campioană olimpică. 2. 
ROMANIA (DIMITRIE POPESCU. IOAN 
SNEP. VALENTIN ROBU, VASILE TO- 
MOIAGA + LAD1SLAU LOVRENSCHI) 
6:13,58. 3. Noua Zeelandă 6:15,78, 4. Ma
rea Britanle 0:18,08, 5. S.U.A. 6:18,47. 6. 
Iugoslavia 6:23,48 ; 2+1 : 1. Italia (Carmine 
șl Giuseppe Abbagnale + Giuseppe dl 
Capua) 6:38.79 — campioană olimpică. 2. 
R.D.G. 7:00,63, 3. Marea Britanle 7:01.95.
4. România (Popescu. Tomoiagă + Lo
vrenschi) 7:02,60, 5. Bulgaria 7:03.04, 6.
U.R.S.S. 7:06.07 : 4. f.c. : 1. R. D. Germană 
(Roland Schroder. Thomas Greiner. Ralf 
Brudel, Olaf Foster) 6:03.11 — campioa
nă olimpică, 2. S.U.A. 6:05.53. 3. R. F. 
Germania 6:06.22. 4. Marea Britanie 6:06 74.
5. Italia 6.09.55 6. U.R.S.S. 11:03.77 4
visle : 1. Italia (Piero Poli. Gianluc, Fa
rina, Davide Tizzano. Agostino Aboagnale) 
5:53.37 — campioană olimpică 2. Norve
gia 5:45,08. 3. R.D.G. 5:56.13 4. U.R.S.S.
5-57.18. 5. Australia 5:50,15, 6. R.F G.
5:59.59 : 8+1 : 1. R.F. Germania (Mollnn- 
kamp, Mellinghaus. Schultz Wessling, 
Eichholz, Domian, Mailing, Rabe + Klein) 
5:46.05 — campioană olimpică 2. U.R.S.S. 
5-48.01. 3. S.U.A. 5:48,26. 4. Marea Brita
nle 5:51.59, 5. Australia 5:53.73 6. Canada 
5:54.26.

S.UA
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NUME PENTRU GALERIA MARILOR PERFORMERI
DANIELA SILIVAȘ. Dupâ ce tri

umfase atît de strălucit la Campiona
tele Europene din luna mai a anului 
1987, la Moscova, cucerind patru medalii 
de aur și una de argint, în disputele cu 
cele mâi bune maestre ale „bâtrînului 
continent", Daniela Silivaș pornea ca 
mare favorită la „mondialele" din toam
na aceluiași an, de la Rotterdam. Și 
totul părea să corespundă previziunilor, 
„graficului" pe care și-l propusese chiar 
Daniela, pînă în acea scară de joi 22 
octombrie, cînd au fost programate e- 
xercițiile liber alese pe echipe. Atunci, 
la bîrnă, s-a petrecut un lucru pe care 
marea campioană nu-1 mai încercase în 
cariera ei de sportivă : a ratat ! A fost 
o ratare despre care s-a scris deosebit 
de mult, pentru că, într-un anume fel, 
a fost o ratare neobișnuită. Daniela a 
ratat nu oriunde, ci la proba care o 
consacrase atît în rîndurile junioarelor 
din Europa (campioană la Rimini, în 
1984), cît și ale senioarelor din întrea
ga lume (campioană mondială la Mont
real, în 1985). Singura ei consolare a 
fost în octombrie trecut — cînd buclu
cașa bîrnă a scos-o din lupta pentru 
titlul de campioană mondială absolută 
pe care și-l dorea atît de mult 
— că „aurul" a revenit tot unei sporti
ve românce, Aurelia Dobre, de al cărei 
succes Daniela s-a bucurat sincer. Dar 
nereușita de atunci a ambiționat-o ex
trem de mult pe gimnasta de la C.S.Ș. 
Cetate din Deva. Ziariștilor care nu în
cetau s-o iscodească cu întrebările, prie
tenilor, tuturor celor care o întrebau, ea 
le răspundea invariabil : „Mă voi re
vanșa la Jocurile Olimpice din 1988,

acela va fi concursul vieții mele". Și 
iată că ultimele reuniuni ale întreceri
lor de gimnastică feminină ale Olim
piadei ne-au arătat-o pe Daniela Sili
vaș dezlănțuită pur și simplu. Multi 
credeau că după nedreptatea pe care 
i-au făcut-o arbitrele, mai ales la proba 
de sărituri din concursul primelor 36, 
privînd-o de medalia de aur la indivi
dual compus — pe care ar fi meritat-o 
din plin —, ea se va demobiliza în fi
nalele pe aparate. Dar aceștia n-o cu
noșteau bine pe Daniela. Duminică, in 
finale, ea a făcut din nou proba marii 
sale dîrzenii și puteri de mobilizare, a 
luptat cu o rară concentrare și un im
presionant calm, luîndu-și — așa cum 
atît de sportiv își propusese — o stră
lucită revanșă. Revanșa celor trei me
dalii de aur !

Daniela Silivaș s-a născut la 9 mai 1970. 
la Deva, unde a început practicarea gim
nasticii la vîrsta de 6 ani. cu antreno
rul Ion Cărpinișan. în 1977 este legi
timat# la C.S.Ș. Cetate Deva. în ultimii 
ani și-a desâvirșit măiestria sub condu
cerea colectivului tehnic alcătuit din 
antrenorii Adrian Goreac. Maria Cos- 
ma. Octavian Belu și Adrian Stan. 
(C.M.).

RODICA ARBA - OLGA HOMEGHI 
știam, simțeam, nu se putea altfel, că 
fetele noastre vor învinge in proba de 
2 rame. Ne îndreptățea acest gînd nu 
doar faptul că în îndelungata și su
perba lor carieră adunaseră aur olim
pic și mondial cît să umpli... o barcă 
(cîte 9 medalii de fiecare, printr-o coin
cidență care le arată, o dată în plus, 
inseparabile), ci îndeosebi scria celor 39

de victorii consecu
tive pe care aceste 
sportive de excepție 
le-au reușit din 1985 
încoace, adică din 
ziua în care au forț 
mat invincibilul e- 
chipaj. Statisticile 
sportului rețin ad
mirativ recorduri de 
genul celor 141 de 
izbînzi ale lui Edwin 
Moses sau cele 1 080 
de minute-făr-de-go!

ale lui Dino Zoff. Ei bine, această a 
40-a cursă, a 40-a victorie a cuplului 
Homeghi—Arba vor sta de acum alături 
în cartea recordurilor, canotajul nede- 
ținînd în istoria sa contemporană o 
altă performanță pe potrivă.

Fetele noastre, mîndre și arătoase pe 
podium și in fața sutelor de obiective 
fotografice, ni s-au părut mai frumoase 
încă în plin efort, dezvăluind esența de 
mari campioane din care sînt croite. 
Fără pic de crispare, sfidînd parcă u- 
riașa trudă, ele s-au detașat categoric de 
restul participantelor. Au fost, parcă, 
două curse într-o cursă : una, Home
ghi și Arba pentru locul 1, cealaltă, a 
tuturor adversarelor lor la un loc, pen
tru medaliile de argint și bronz. Ast
fel. proba de 2 rame rămîne o „spe
cialitate românească-, după ce la Los 
Angeles ’84 campioanele olimpice se 
numeau Arba — Fio rea. Iar, pe de altă 
parte. Arba — Homegbi intră definitiv 
în galeria „marilor invincibili-, de ti
pul Ben Johnson, Bubka, Honda. Mul
țumim. fetelor !

Olga Homeghi, născută la 1 mai 1958. 
la Fieni. Rodica Arba — la 5 mai 1962 
în Petricani. ambele legitimate la clu
bul Dinamo București. Iată două mari 
campioane ale canotajului românesc și 
in*ernațional. (S.A.).

GABRIELA POTORAC. Cine spune că 
moldovencele sînt molcome, liniștite, au 
în Gabriela Potorac cel mai concludent 
exemplu contrariu ! Intr-adevăr, gim
nasta de la Sport Club Bacău (născută 
la 6 februarie 1973, în orașul Bacău, și 
practicînd sportul grației și frumuseții 
de la vîrsta de 6 ani, cu antrenorii Ma

rina Mircea Bibire) a fost se poc e 
spune fără teama de a greși revelația 
întrecerilor de simnasti;ă ale J.O 
3abi este atit de tinără îneît pe cartea 
ei de vizită sînt înscrise numai succese 
din acest an : campioană europeană de 
junioare ia bîrnă — comoetliie la care 
a mai cucerit „argintul- la paralele și 
„bronzul" ia sol — și acum, puternica 
și impresionanta afirmare de la Olim
piadă. După acel meritoriu loc IV la in
dividual compus, iat-o pe Gabriela Po
torac prezentă în două finale olimpi • 
în care a cucerit tot atîtea medali : 
pe cea de argint la sărituri și pe 3
de bronz la bîrnă. Cu execuții de a 
mare virtuozitate și măiestrie, executa 5 
într-un ritm alert, dinamic. Admirabi - 
debutantă lucrează în prezent la Dev 
cu colectivul tehnic al lotului reprezen
tativ. (C.M.).

PAULA IVAN. Recent, la „naționale
le" de la Pitești, cînd am întrebat-o <e 
gîndește că ar putea realiza la Olimpia
dă, tînăra alergătoare s-a mulțumit, în 
loc de răspuns, doar cu un zîmbet. Un 
zîmbet care putea fi înțeles ca expri- 
mînd îngrijorare • pentru dificultatea 
competiției olimpice, dar și ca o pro
misiune că va face totul pentru o com
portare bună.

La ora startului olimpic, Paula Ivan, 
cîștigătoare în 1988 a „Marelui Premiu 
I. A. A.F.-Mobil- (pentru rezultatele 1» 
1 500 m), nu avea în picioare la 3 000 m 
decît foarte puține cUrse, dar o bună 
pregătire generală și ambiție... cu carul, 
în finala de duminică, a obt*nut, prin
tr-o comportare de excepție, medalia de, 
argint și cu 8:27,15 a înregistrat un nou 
record național. înttecîndu-1 cu 68 su
timi de secundă pe cel al Maricicăi Pui
că, campioana de la Los Angeles, ca- 
re-i predă astfel ștafeta marilor perfor
manțe.

Paula Ivan (25 ani) componentă a 
clubului bueureștean Oiimpia. elevă a 
antrenorului ion Puică, și-a înscris nu
mele în rîndul marilor alergătoare ale 
lumii. Cu rezultatul ei de la Seni ocupă 
poziția a cincea în bilanțul all-time al 
cursei de 3.000 m. Acum, așteptăm cu 
deplină încredere evoluția ei la 1 500 m. 
(R. Vil.).

ATLETISM ÎNOT
Cinci întreceri /inale au figu

rat duminică în programul între
cerilor de atletism, între care și 
proba feminină de 3000 metri, 
de care erau legate speranțele 
noastre. Paula Ivan cîștigase, ce 
este drept, seria a doua a pre
liminariilor, dar buchetul de 
mari performere prezente la star
tul finalei, care, evident, nu ară
taseră tot ceea ce puteau, ne-au 
dat destule emoții, mai cu seamă 
alergătoarea sovietică Tatiana 
Samolenko, campioană mondială 
anul trecut, în sală, la India
napolis, și în aer liber, lâ Roma.

înainte de start, deși emoțio
nată, Paula Ivan ne-a dat asi
gurări că va face totul pentru 
a-și apăra șansa pînă la capăt. 
Și, într-adevăr, a și făcut totul, 
luptînd cu dîrzenie pentru fie
care metru, implicit pentru fie
care secundă. Se poate spune că, 
practic, oa s-a aflat pe primul 
plan al cursei pînă la jumătatea 
ultimei linii drepte, adică pînă la 
2350 de metri, de unde s-a des
prins decisiv campioana lumii. 
Oricum, trebuie să subliniem că 
locul doi ocupat de Paula Ivan 
îi onorează strădaniile și-l răs
plătește nesfîrșitele ore de mun
că, iar rezultatul obținut la Seul 
este mai bun cu 12 secunde și 13 
sutimi decît cea mai bună per
formanță din cariera ei.

Ca și la „mondialele" de la 
Roma, din 1987, proba vedetă, de

pînă acum, a întrecerilor atletice 
a fost cursa masculină de 100 m, 
de fapt marele duel dintre John
son și Lewis. Anul acesta, cei 
doi valoroși sprinteri se mai Jntîl- 
niseră, o dată, la Viareggio, la 17 
august, cînd Lewis a obținut vic
toria, cu 9,93 s, față de 9,97 s, re
zultatul adversarului său. Cele trei 
tururi preliminarii ale cursei o- 
limpice l-au arătat pe american 
mai disponibil parcă pentru victo
ria finală. El a și alergat, în 
„sferturi" și în semifinale, sub 
10,00 s, în timp ce Johnson, evi
dent mai reținut, s-a mulțumit 
doar cu calificarea. în finală insă, 
Johnson a fost uluitor. Un start 
admirabil, după care a condus 
cursa cu suverană autoritate, ne- 
lăsînd nici un moment vreun du
biu asupra cîștigătorului. Colega 
sa de probă, Florence Griffith- 
Joyner, la fel, a cîștigat de o 
manieră clară.

Duminică am asistat la sfîrșitul 
unei frumoase legende. în finală 
Ia 400 mg, recordmanul mondial 
Edwin Moses (33 ani), favoritul 

' întrecerii, a pierdut lupta cu mai 
tinerii săi adversari Andre Phi
llips și Amadou Dia Ba. Alți re
cordmani mondiali învinși au 
fost sulițașul cehoslovac Jan Ze- 
leznl, săritorul de triplu Willie 
Banks, ca și trioul foștilor re
cordmani ai săriturii în înălțime: 
Povarnițin, Paklin și Sjoberg...

Pasionantele dispute de pe 
cele opt culoare, care au prilejuit 
corectarea a numeroase recor
duri mondiale, olimpice șl con
tinentale, au programat sîmbătă 
și duminică ultimele reuniuni. 
Ăm așteptat, desigur, cu mare 
interes mai - ales desfășurarea 
probelor cu participare româ
nească, patru dintre sportivele 
noastre reușind să se califice în fi
nale. Să ne oprim mai intîi la cîte- 
va momente din timpul ultimelor 
reuniuni, dînd întîietate probei 
care ne-a adus, sîmbătă, satisfac
ția cuceririi celei de a doua 
medalii a natației la Seul : 200 m 
mixt.

Cursa a fost condusă la înce
put de vicecampioana europeană 
a probei, Daniela Hunger, din 
R.D. Germană, cronometrată după 
fluture cu 28,97, In vreme ce 
Noemi a intors a șaptea. O re
venire deosebită a avut în proce
deul spate americanca Whitney 
Hedgepeth — prima, cu 1:02,92, 
românca avansînd pe poziția a 
cincea. La bras, a fost rîndul so
vieticei Elena Dendeberova să se 
impună — 1:41,39, eleva lui Gh. 
Dimeca trecînd a treia, Ioc pe care 
și l-a apărat în mod remarca
bil pînă la sosire, fiind înregistra
tă, de altfel, cu un timp foarte 
bun — 2:14,85, in imediata apro
piere a recordului ei și al țării 
(2:14,72). Această medalie de bronz 
răsplătește, din nou, un mare ta
lent, o autentică campioană a 
muncii și dăruirii. Noemi Lung 
Încheie astfel prima sa partici

pare la o Olimpiadă aureolată de 
cucerirea a doua trofee — unui 
de argint, unul de bronz.

In această atit de disputată fi
nală de 200 m mixt, cîștigată de 
Hunger în 2:12,59, a doua fiind 
vicecampioana lumii, Dendeberova 
— 2:13,31, cealaltă reprezentantă 
a noastră. Anca Pătrășcoiu, a o- 
cupat un onorabil loc 6, cu 
2:16,70.

Duminică, Stela Pura s-a ca
lificat între primele specialiste 
ale lumii la 200 m fluture. Ea a 
ocupat, în final, locul 4, cu timpul 
de 2:11,28 (prima a fost Nord, 
din R.D. Germană — 2:09,51), po
ziție, fără îndoială, remarcabilă, 
numai că repetarea performanței 
de vîrf a băimărencei, obținută 
chiar în acest an, ar fi adus-o pe 
podium... Afirmație valabilă și 
(sau mal ales) pentru campioa
na mondială Tamara Costache.

BOX ==
Pe ringul de la „Chamshil Stu

dents Gymnasium- continuă ma
ratonul olimpic de box. Debutul 
în competiție al reprezentantului 
nostru Francisc Vaștag (semi- 
mijlocie) a fost așteptat cu deo
sebit interes de toți acei 
care doreau să-1 vadă pe campio
nul european (Danemarca 1986) și 
mondial (Cuba 1987) de juniori în 
marea confruntare a seniorilor 
la J.O. Deznodămîntul partidei 
susținută de Vaștag în compania 
pugilistului de culoare J. Mami- 
dou, din Togo, a fost de-a drep-

Noemi Lung
Ploieșteanca a înotat 50 m liber 
în 25,80 secunde, sosind a șasea, 
în vreme ce învingătoarea, Kris
tin Otto (R.D.G.), a înregistrat 
timpul de 25,49 și a cîștigat ast
fel a șasea medalie de aur la ac
tuala ediție a J.O.

tul surprinzător. După două re
prize și jumătate în care sporti
vul român și-a dovedit superio
ritatea categorică, adversarul său 
suportînd rafale de lovituri, în 
ultimul rund, cînd se părea că 
nimic nu mai poate schimba 
soarta meciului, Mamidou, re- 
cepționînd un upercut la plex, a 
acuzat lovitură joasă, arbitrul din 
ring s-a lăsat înșelat descalifi- 
cîndu-1 pe Vaștag, și eliminîndu-1 
astfel din competiție pe unul din
tre favoriții categoriei.

ÎNOT. Feminin, 200 m mixt: 1. Daniela 
Hunger (R.D.G.) 2:12,59 — campioană
olimpică, 2. Elena Dendeberova (U.R.S.S.) 
2:13,31, 3. NOEMI LUNG (România)
2:14,85, 4. Jodie Clatworthy (Australia) 
2:16,31, 5. Marianne Muis (Olanda) 2:16,40, 
6. Anca Pătrășcoiu (România) 2:16,70 ; 
4X100 m mixt: 1. R.D. Germană (Kristin 
Otto, Silke Horner, Birte Weigang, Katrin 
Meisner) 4:03,74 campioană olimpică, 2.
S.U.A. 4:07,90, 3. Canada 4:10,49, 4. Austra
lia 4:11,57, 5. Olanda 4:12,13, 6. Bulgaria 
4:12,36 ; 800 m liber: 1. Janet Evans 
(S.U.A.) 8:20,20 — campioană olimpică, 2. 

Astrid Strauss (R.D.G.) 8:22,09, 3. Julie 
McDonald (Australia) 8:22,93, 4 Anke
Mohring (R.D.G.) 8:23,09, 5. Temi Bruce
(S.U.A.) 8:30,86. 6. Janelie Elford (Austra
lia) 8:30,94 ; 200 m fluture: 1. Kathleen 
Nord (R.D.G.) 2:09,51 — campioană olim
pică 2. Birte Weigang (R.D.G.) 2.69,91, 3. 
Mary Meagher (S.U.A.) 2:10,80. 4. Stela 
Pura (România) 2:11,28, 5. Trina Radke 
(S.U.A.) 2:11,55, 6. Kiyomi Takahashi (Ja
ponia) 2:11,62: 50 m liber: 1. Kristin Otto 
(R.D.G.) 25.49 s — campioană olimpică,
2. Yang Wenyi (R.P. Chineză) 25,64 s. 3. 
Katrin Meissner (R.D.G.) si Jill Sterkel 
(S.U.A.) 25.71 s. 5. Leigh-Ann Fitter
(S.U.A.) 25,78 s. 6. Tamara Costache (Româ
nia) 25,80 s : 200 m spate: 1. Kriszlina 
Egerszegi (Ungaria) 2:09,29 record euro
pean — campioană olimpică, 2. Kathrin 
Zimmermann (R.D.G.) 2:19.61, 3. Corne
lia Sirch (R.D.G.) 2:11.45, 4. Beth Barr 
(S.U.A.) 2:12,39, 5. Nicole Livingstone
(Australia) 2:13,43. 6. Andrea ITayes
(S.U.A.) 2:15.02.... 9. Anca Pătrășcoiu
(România) 2:15,75. Masculin, 50 m liber : 1. 
Matt Biondi (S.U.A.) 22,14 s. record mon
dial — campion olimpic, 2. Thomas Jager 

' (S.U.A.) 22,36, 3. Ghenadi Frigoda
(U.R.S.S.) 22,71, 4. Dano Lhlsall (Elve
ția) 22.83, 5. Ștefan Volery (Elveția) 22.84,
6. Vladimir Tracenko (U.R.S.S.) 22.88 : 200.m 
m fluture: 1 Michael Gross (R.F.G.) 1:56 94 
— camnion olimpic, 2. Benny Nielsen 
(Danemarca) 1 :58,24. 3. Anthony Mosse
(Noua Zeelandă) 1 :58,28, 4. Thomas Pon
ting (Canada) 1:58.91, 5. Melvin Stewart 
(S.U.A.) 1:59.19. 6 David Wilson (Austra
lia) 1's oo: mo m spate: 1. Daichi Stuu’n 
(.Tanonia) 55.05 s — camoion olimpic. .2. 
David Berkoff (S.U.A.) 55 18 s (în serii

realizase un nou record mondial cu 54,51 
s), 3. Igor Polianski (U.R.S.S.) 55,20 s, 4. 
Serghei Zabolotnov (U.R.S.S.) 55,37 s, 5. 
Mark Tewksbury (Canada) 56,09 s, 6. 
Frank Baltrusch (R.D.G.) 56,10 s; 200 m 
mixt : 1. Tamas Darnyi (Ungaria) 2:00,17 
record mondial — campion olimpic, 2. 
Patrick Kuhl (R.D.G.) 2:01,61, 3. Vadim 
Iarosciuk (U.R.S.S.) 2:02,40, 4. Mihail
Subkov (U.R.S.S.) 2:02,92, 5. Peter Bermel 
(R.F.G.) 2:03,81, 6. Robert Bruce (Austra
lia) 2:04,34 ; 1500 m liber: 1. Vladimir 
Salnikov (U.R.S.S.) 15:03,40 — campion
olimpic, 2. Ștefan Pfeiffer (R.F.G.) 15:02.69.
3. Uwe Dassler (R.D.G.) 15:06,15, 4. Matt 
Cetlinski (S.U.A.) 15:06,42, 5. Mariusz
Podkoscielny (Polonia) 15:14,76, 6. Rainer 
Henkel (R.F.G.) 15:18,19 7*4X100 m mixt : 

1. S.U.A. (Berkoff, Schroeder, Biondi* 
Jacobs) 3:36,93 record mondial — cam
pioană olimpică, 2. Canada 3:39,28, 3.
U.R.S.S. 3:39,96 record european, 4. R.F. 
Germania 3:42,98, 5. Japonia 3:44,36, 6.
Australia 3:45,85.

SCRIMA. Masculin, sable, individual : 
1. Jean-Francois Lamour (Franța) — cam
pion olimpic, 2. Janusz Olech (Polonia) — 
(în întilnirea finală : 10—2), 3. Giovanni 
Scalzo (Italia), 4. Philippe Delrieu (Fran
ța), 5. Gydrgy Nebald (Ungaria). 6. 
Gheorghi Pogosov (U.R.S.S.) ; spadă, 
individual : 1. Amd Schmitt (R.F G.)
— campion olimpic, 2. Philippe Riboud 
(Franța) — în întilnirea finală : 12—11, 
3. Andrei Șuvalov (U.R.S.S.), 4. Sandro 
Cuomo (Italia), 5. Torsten Kuhnemund 
(R.D.G.), 6. Jerri Bergstrom (Suedia).

HALTERE. Categoria 82,5 kg : 1. israil 
Arzamakov (U.R.S.S.) 377,5 kg (167.5 4-210)
— campion olimpic. 2. Istvan Messzi (Un
garia) 370 kg, 3. Lee Kyun-Kun (Coreea 
de Sud) 367.5 kg, 4. David Morgen (Ma
rea Britanie) 365 kg. 5. Krzystof Siemion 
(Polonia) 357,5 kg, 6. Ryoji Isaoka (Ja
ponia) 350 kg.

CICLISM. Feminin, viteză : finala 1—2 : 
Erika Salumiae (U.R.S.S.) — campioană
olimpică — Christa Rothenburger-Lifding 
(R.D.G.) cu 12.00 și 12.58 s, finala 3—4 : 
Connie Paraskevin — Young (S.U.A.) — 
Isabelle Gautheron (Franța) cu 14,07 și 
12,41 s, 5. Julie Speight (Australia). 6. 
Suying Zhou (R.P. Chineză) : Masculin : 
viteză : finala 1—2 : Lutz Heslich (R.D.G.)

FIȘIER © FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER ~
— campion olimplo — Nikolai Kovel
(U.R.S.S.) cu 13,98 61 1182, finala 3—4: 
Gary Neiwand (Australia) — Edward A- 
Iexander (Marea Britanie) cu 10,97 și 
10,88 s, 5. Vratislav Sustr (Cehoslovacia), 
6. Erik Schoefs (Belgia) ; urmărire pe 
echipe, 4000 m t finala 1—2 : U.R.S.S.
(Viaceslav Ekimov, Artuars Kasputls, 
Dmitri Nelubin. Gintautas Umaras) 4:13,31
— R. D. Germană 4:14,09, finala »—4 : 
Australia 4:16,02 — Franța 4:22.23 ; cursa 
cu adițiune de puncte : 1. Dan Frost (Da
nemarca) 38 p — campion olimpic. 2. 
Leo Peelen (Olanda) 26 p. S. Marat Ga- 
neiev (U.R.S.S) 46 p (la un tur), 4. Ro
bert Bums (Australia) 20 p (la un tur), 
5. Juan Esteban Curuchet (Argentina) 18 
p (la un tur). 6. Uwe Messerschmidt 
(R.F.G.) 28 p (la două ture).

TIR. Masculin, pistol 10 m : 1. Taniu 
Kariakov (Bulgaria) 687,9 p (585+102,9) — 
campion olimpic, 2. Erich Buljung (S.U.A.) 
687,9 p (590+97,9), S. Haifeng Xu (R.P. 
Chineză) 684,5 p, 4. Sorin Babii (Româ
nia) 683,3 p (588+95,3), 5. Igor Basinskl 
(U.R.S.S.) 683,2 p. 6. Miroslav Ruzicka
(Cehoslovacia) 681,4 p : skeet : 1. Axei 
Wegner (R.D.G.) 222 (198+24) — cammon 
olimpic, 2. Alfonso de Iruarrizaga (Chile) 
221. 3. Jorge Guardiola (Spania) 221, 4. Da
niel Carlisle (S.U.A.) 220, 5. Weigang Zhang 
(R.P. Chineză) 219. 6. Jilrgen Raabe
(R.D.G.) 219.

SĂRITURI IN APA. Feminin, trambu
lină : 1. Min Gao (R.P. Chineză) 580,23 p
— campioană olimpică, 2. Ging Li (R.P. 
Chineză) 534,33 p, 3. Keily McCcrmick 
(S.U.A.) 533,19 p. 4. Irlna Laciko (U.R.S.S.) 
526,65 p. 5. Marina Babkova (U.R.S S.) 
505.43 p. 6. Wendy Lucero (S.U.A.) 498,81 p.

CĂLĂRIE. Dresaj, echipe : 1. R.F. Ger
mania 4302 p — campioană olimpică. 2. 
Elveția 4164 p, 3. Canada 3969 p, 4. 
U.R.S.S. 3926 p. 5. Olanda 3903 p. 6. 
S.U.A. șl Finlanda 3883 p.

BASCHET. Masculin, grupa A : U.R.S.S
— Coreea de Sud 110—73, Porto Rico — 
Republica Centrafrlcană 71—67, Iugosla
via — Australia 98—78, Australia — Co
reea de Sud 95—75, U.R.S.S. — Republica 
Centrafricană 87—73, Porto Rico — Iugos
lavia 74—72 ; grupa B : S.U.A. — Egipt 
102—35. Spania — Brazila 113—110, Canada

— R.P. Chineză 99—96. In sferturile de 
finală vor avea loo meciurile : Iugos a- 
via — Canada, S.U.A. — Porto Rico, 
U.R.S.S. — Brazilia. Spania — Australia.

HANDBAL, Feminin, grupa B : Norve
gia — R.P. Chineză 22—20 : Masculin, gru
pa A : Iugoslavia — Algeria 23—22. Sue
dia — islanda 20—14, U.R.S.S. — S.U.A. 
26—14 : grupa B : Ungaria — Japonia 22— 
19, R.D. Germană — Spania 21—20, Coreea 
de Sud — Cehoslovacia 29—28.

HOCHEI PE IARBĂ. Feminin, grupa B: 
Coreea de Sud — Canada 3—1 : Mascu
lin. grupa A : Australia — Pakistan 4—0: 
Olanda — Kenya 2—1, Argentina — Spa
nia l—o ; grupa B : India — Canada 5—1. 
R.F. Germania — Coreea de Sud 1—0. 
Marea Britanie — U.R.S.S. 3—1.

POLO. Grupa A : R.F. Germania — Co
reea de Sud 18—2, U.R.S.S. — Franța 
18—4, Italia — Australia 7—5.

VOLEI. Feminin, grupa A : R.D. Ger
mană — Japonia 3—2. U.R.S.S. — Coreea 
de Sud 3—0 : Masculin, grupa A : Bra
zilia — Suedia 3—1, Bulgaria — Coreea 
de Sud 3—0. U.R.S.S. — Italia 3—1 ; gru
pa B : Argentina — Olanda 3—0, S.U.A. — 
Franța 3—0, Japonia — Tunisia 3—6.

TENIS. Partide din turul al doilea, 
feminin : Chris Evert (S.U.A.) — 
Anna Marla Cecchini (Italia) 6—2, 6—2, 
Gabriela Sabatini (Argentina) — Sabrina 
Goles (Iugoslavia) 6—1, 6—0. Manuela
Maleeva (Bulgaria) — Mercedes Paz 
(Argentina) 6—1, 6—2, Kim Il-Son (Co
reea de Sud) — Helena Sukova' (Ceho
slovacia) 6—2, 4—6, 6—2. Tine Shearer 
Larsen (Danemarca) — Wendy Turnbull 
(Australia) 6—4, 6—3, Raffaela Reggi 
(Italia) — Claudia Kohde-Kilseh (R.F.G.) 
4—6, 7—6, 6—3 ; turul al treilea, mascu
lin : Ștefan Edberg (Suedia) -- Jakob 
Hlasek (Elveția) 6—2. 6—4, 7—6. Miloslav 
Meclr (Cehoslovacia) — Guy Forget 
(Franța) 7—6. 6—3, 7—5. Brad Gi'bert 
(S.U.A.) — Roberto Seguso (S.U.A.) 6—2. 
6—1, 6—2.

FOTBAL Sferturi de finală. R.F. Ger
mania — Zambia 4—0, U.R.S.S. — Austra
lia 3—0, Brazilia — Argentina 1—0. Italia
— Suedia 2—1 (după prelungiri). In 
semifinale : R. F. Germania — Brazilia și 
Italia — U.R.S.S.
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------------DUBLE MEDALIATE CU ARGINT Șl BRONZ

CANOTAJ
(Urmare din pag. 1)

Cele șapte fete care au izbutit să intre în posesia a cite două 
medalii, de argint si bronz, la capătul finalelor de canotaj, 
de sus. de la stingă : Elisabeta Lipă și Veronica Cogeanu (la 
2 și 4 vîsle), Marioara Trașcâ, Veronica Necula. Herta Anitas.

Doina Bălan și Ecaterina Oancia (la 4+1 și 8+1),

larei Liliana Genes, echipajul 
feminin de 2 vîsle a evoluat 
foarte bine, obținînd medaliile 
de argint. învingătoarele, spor
tivele din R.D. Germană, au 
controlat cursa, luînd un avans 
care nu a mai putut fi recu
perat pină în final. După cum 
Si fetele noastre (Veronica Co- 
geanu si Elisabeta Lipa) s-au 
distanțat la fel de asigurător 
de echipajul Bulgariei, sosit al 
treilea. Excelentă si evoluția 
echipajului nostru masculin de 
4+1 (Popescu — Seep — Robo 
— Tomoiagă + Losrenschi), 
clasat de asemenea pe locul 
secund și intrind, deci, in po
sesia medaliilor de argint Ca
notorii noștri au ținut strocul 
rapid impus de echipajul "R.D. 
Germane, care avea să câștige 
în final, reușind că-și mențină 
poziția secundă In ciuda atacu
rilor susținute ale sportivilor 
din Noua ZeelandS, Anglia șl 
S.U.A. Un rezultat frumos, a- 
șadar. al acestui ech'rai rare 
încheie strălucit un 
sezon interratio- 
nai încununat de 
ci st : aurea a re
ma: puțin de ■patro

Holmes — Redgrave, campioni 
mondiali anul trecut la Copen
haga. au evoluat la un nivel 
maxim. Și aici însă, medalia 
olimpică de argint constituie o 
frumoasă recompensă a unu! 
cuplu extrem de tinăr (Dănuț 
și Dragoș au numai 21 de ani), 
care anunță astfel noi perfor
manțe valoroase lntr-o perspec
tivă destul de îndelungată.

Echipajul nostru fem.ntr, de 
<+l (Trască — Necala — Ate- 
țaș — D. Bălan E Qatari a) era 
neînvins in acest aezon. dea 
creditat logic cu prima șansă. 
Din păcate, prima lor curai 
pierdută a fost tocmai f.pala o- 
iunpică; instalat, surprinzător, 
la conducere, ectfpajuj R. P. 
Chineze e perturbat
hirtiei* și strategia cursei, fete
le noastre acuzi nd. ae pare, 
ritmul sufocant din prima ju
mătate a traseului. Intr-uz fi
nal debordant, sportivele i*a 
R.D. Germani revin și cirtgl. 
cele chineze ici păstrează za 
senzatioaal toc aectad tor -_i

.caicuhii
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Ca și la Olimpiadele precedente, chiar mai mult, acum, 
cînd se înregistrează un record de participare, întregul 
angrenaj olimpic este asemenea unui cazan care fierbe 

și parcă-l simți pe fiecare de aici gata să bage mina in cazan 
să scoată o medalie. Așteptări, prognoze, temeri, surprize, suc
cese și insuccese, toate se amestecă și nu dau liniște.

In această situație ne-am aflat și noi, cei de aici, vă- 
zînd că, după primele două medalii, pauza este lungă pentru 
următoarele, chiar dacă bănuiam că finalele de la canotaj și 
gimnastică vor adăuga mult la tabelul de medalii al României. 
Părea că un fir nevăzut, lung de aproape 15 000 de kilometri, 
leagă palpitațiile noastre cu ale acelora de acasă. Și iată că, 
la jumătatea acestei întreceri olimpice foarte strînse, chiar 
dure, ritmul nostru cardiac s-a normalizat datorită in princi
pal canotoarelor și mai ales gimnastelor : avem satisfacții 
mari, poate chiar mai mari decît strălucirea medaliilor l

N-am să pot uita mult timp minutele de după conferința de presă 
care a urmat decernării medaliilor pentru concursul individual 
compus, necîștigat de Silivaș datorită unei diferențe minimale, 
unice pină în prezent, de 25 de miimi de punct I Cînd minu
nata noastră copilă a răspuns unui reporter străin cu fermitate 
șl săgeți în privire uitați că mai sînt 4 medalii de aur

in joc !“, am știut că ea se va revanșa. Șl apoi, duminică la 
prînz, în sala olimpică de gimnastică, am văzut-o înaintea con
cursului, calmă șl stăpînă pe ea, ceea ce era un semn foarte 
bun. Daniela noastră a început un marș triumfal cu execuții 
fără reproș, luindu-și o mare revanșă de trei medalii de aur 
pentru ratarea titlului individual ! A fost atît de sigură pe ea. 
incit și-a intimidat adversarele, Șușunova arătîndu-se foarte 
marcată, cu resursele nervoase ajunse la capăt.

Duelul sportiv Silivaș-Șușunova s-a încheiat, de departe, in 
favoarea sportivei noastre și această confruntare a avut un 
mare ecou în lumea olimpică de aici. Președintele C.I.O., Juan 
Antonio Samaranch, a venit in sala de gimnastică să asiste la 
duelul Silivaș-Șușunova, în momentul exercițiilor la paralele 
inegale, la care ambele au primit nota 10. Silivaș avea insă 
nota preliminară tot 10. iar Șușunova 9,962, astfel că notele 
adunate au declarat-o campioană olimpică pe Daniela. Pre
ședintele C.I.O. a aplaudat-o cu multă căldură.

în ansamblu, la realizarea comportării excelente, toate gim
nastele noastre și-au adus contribuția pe măsura valorii mo
mentului respectiv. în mod deosebit, merită o remarcă aparte 
campioana mondială „en titre", Aurelia Dobre. Deși nerestabi- 
litd pe deplin după o accidentare mai veche, ea a făcut efor
turi mari la fiecare apariție și a reușit de fiecare dată să fie 
cotată, in medie, la nivelul notei de 9.600. Mai mult, ne-a im
presionat faptul că pe aceste locuri atît de depărtate reputația 
ei este binecunoscută.

Festivitățile de premiere au fost un triumf al gimnasticii 
noastre. Mai ales că Gabriela Potorac a cîștigat și ea medalia 
de argint la sărituri, căituri de cea de bronz, la acest aparat, 
a Danielei Silivaș. Imctginea lor pe podium a fost superbă, în 
jocul de culori al reflectoarelor, steagurilor, decorurilor și al 
aplauzelor spectatorilor.

în această splendidă și reconfortantă atmosferă, gindul 
nostru plecase spre Stadionul olimpic de atletism, unde Paula 
Ivan, debutantă la Olimpiadă, avea să înfrunte mari alergă
toare ale lumii pe distanța de 3090 de metri. Dintre acestea. 
Mary Decker-Slaney, care la Los Angeles nu reușise să-și 
adjudece titlul de campioană, avea o furie nestăpinită de a-și 
lua revanșa pentru succesul din 1964 al Maricicăi Puică. Stadi
onul era arhiplin, iar enorma masă a presei era ocupată de 
citeva mii de ziariști, de sute si sute de telefoane si monitoare 
TV. Această cursă era așteptată ca un corolar atletic al galei 
de duminică dimineața. Mary Decker a pornit 
S-a instalat in frunte, urmată de Paula Ivan. __ _ ______
După 1000 de metri apare a doua americancă . Vicky Huber, 
pentru a trece la trenă. Paula se luptă cu ambele și nu ce- 
dăază. La 2000 de metri a*acă si enniezoaica Murray, după alți 
500 de metri apare in față și sovietica Samolenko. Aceasta 
trece tn frunte. Paula face eforturi și o depășește. intri nd 
prima pe ultima rută de metri. începe un duel aprig. Paula 
Ivn șt Tutians Samolenko „împing* cit pot. pe fetele lor 
eforturile sapă urme adinei, fuleurile lor devin încordate, se 
mențin în linie, dar pe ultimii 50 de metri Paula, care fusese 
in frunte, a cedat. întrecută cu o secundă și jumătate. in timp 
ce Mary Decker-Slaney sosește pe locul 7. Paula noastră me
rită. aprecieri calde pentru devotament și efort, medaliile la 
atletism. alături de cele de la gimnastică și înot, avind o va- 
loare e» total deooeMt*. datd fiind larga dezvoltare a aces
tor sporturi ta lume. în această idee, o avem în vedere și pe 
Noemi Lung. • cdrei medalie olimpică de argint este un 
succes deosebit și deschide larg poarta pentru alte performanțe.

Ne bucurăm din suflet de tot ceea ce au realizat sportivii 
noștri la mijlocul marii întreceri olimpice. Pentru delegația 
romănd, programul va fi mai redus în săptămîna care ur
mează. Așteptăm acum ca băieții de la caiac-canoe să măreas
că numărul de medalii, după cum orice altă medalie obținută 
de sportivii romănl care se mai află în competiție ar fi mai 
mult decit binevenită.

ca din pușcîî. 
ca o umbră.

Aurel C. NEAGU
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MihaeLi Am. ăș eseu Dim î trie Popescu

Mri ie sferic
Pe lingă cele două re eieni er Mtaptce 

Olga Homesni șl Sodica Arta, pe care le 
prezentăm senara: rta nag. a t-a» latâ-i 
Și pe ceilalți medauap: al canoca.-ztul nos
tru la această ediție a JjO. :

Elisabeta Llpâ : născută la » octombrie 
19S4 la Șiret, legitimată la ciuta! Dinamo 
București : veronica Coțeano : îs noiem
brie IS65 — Voineștl. u.T. A.ad : Ma
rioara Traseă : Z9 octombrie ISC — Bucu
rești Steaua • Veronica Serali : is mal i»C 
— Tirsovlste. Steaua : Bena Anițaș t 11 
august 1967 — Lugoj Voința Timisoara t 
Doina Bălan : i« decembrie 1963 — Lltenl. 
Dinamo București : Mihaela Armâsescu : S 
septembrie 1963 — Tomsant Voința Bucu
rești : Adriana Bazon : 5 iulie 1963 — Co-

wSita. Draama București : Ecaterina Oan- 
ete : ZS martie tsș» — Stnziorriu de Pă
dure. Dinamo București : Dănuț Dobre : 
■ Mnaile ■■ — MeM a Dra-
Cta Neaga : 2S februarie !»ri — București. 
Dinamo București : Dimitrie Popescu : 10 
septembrie 19CI — Straja. Steaua : loan
Snep ; 13 Iulie :9S» — Negrești, Steaua ; 
Valentin Robu : n Ianuarie 1967 — Săbă- 
oanl. Dinamo București ; Vasiie Tomoiaeă: 
te aprilie 1961 — Vișeul de Sus. D’namo 
B •cureștl : Ladislau Lovrenwhi : 21 iulie 
1932 — Timișoara. Dlnamo București : Ani- 
șoara Bălan : 1 iuHe 1965 — Liteni. Dinamo
București : Anișoara Minea : 9 februarie 
1963 — Tîrgu Frumos. Steaua.
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