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Ieri, la cea de a 24-a ediție 

a Jocurilor Olimpice de vară

0 NOUĂ MEDALIE PENTRU SPORTUL NOSTRU:
NICU VLAD-„BRONZ" LA HALTERE (cat. 100 kg)
• Continuă ecourile pe marginea splendidului succes românesc Id gimnaMiîi
• Echipajele de caiac-canoe s-au caliiicat iu semifinalele pe distanța

TIMP EXCELENT,
Un sfîrșît de septembrie cu 

soare blind și oglinda de apă 
a lacului Dorobanț de iîngă 
Iași fără nici o încrețitură, au 
constituit cadrul de desfășura
re pentru „Criteriul speranțe
lor" la canotaj, ultima întrece
re de nivel republican a sezo
nului. Competiția, rezervată e- 
lementelor de perspectivă ale 
schifului, tineret și juniori 1, 
a reunit la start 92 de concu- 
renți reprezentînd 16 cluburi, 
practic întregul „schimb de 
mîine" al sportului cu vîsle și 
rame. Concurs cu un pronunțat 
caracter de testare, programat 
la încheierea sezonului compe- 
tițional și avînd drept scop 
mărturisit depistarea elemente
lor cu certe posibilități pentru 
performanță, „Criteriul speran
țelor" a oferit, atît la fete, cît 
și la băieți, curse deosebit de 
disputate si, prin aceasta, im
plicit. opț ioni serioase pentru 
loturile reprezentative, a căror 
alcătuire, cum este firesc, va 
suferi o reașezare in perioada 
hivemaiă.

In întrecerea feminină, bene
ficiară a. unei prezențe nume
roase (70 de canotoare). învin- 
gâtoarea. Maria Pădurarii!

CURSE DISPUTATE
cu autoritate, cîștigînd. detașat, 
manieră în care și-a adjudecat 
toate cursele, începind cu se
riile. A secondat-o cu succes 
o altă sportivă cu reale posi
bilități, Anca Tănâșe (Voința 
București), care, în finală, a 
tranșat cu siguranță, în favoa
rea ei, duelul cu Doina Ignat 
(Steaua). Deși nu a avut o cla
sare pe podium, Mi reia Cosma 
(Șiretul Pașcani) se anunță și 
ea un . element de perspectivă, 
ținînd cont că stagiul ei în ac
tivitatea de performanță însu
mează doar cîteva luni. •

Finala concursului masculin 
a fost dominată de reprezen
tanții cluburilor Steaua și Di
namo. Cu un finiș mai bun, 
Marian Voinoiu (Steaua) a reu
șit să se desprindă în învingă
tor în fața dinarnoviștilpf îu- 
liu Balla și Ionel Pătrașcti, în
tr-o cursă dîrz disputată.

Aflîndu-ne la încheierea unui 
sezon în care gazdele, C.S.M. 
Iași, deosebit de solicitate, au 
reușit să le ofere participanți- 
lor la numeroasele întreceri

Dinu COSTESCU

(Continuare în pag. 2—3)

de 500 metri • Boierul Daniel Dumitrescu, la a treia iicteric

Corespondență telefonică 
de la trimisul nostru

Cea de a zecea zi a Jocuri
lor Olimpice a adus delegației 
României o nouă medalie, de 
bronz, numărul trofeelor cuce
rite pînă în prezent de sporti
vii noștri la această a 24-a e- 
diție â marii competiții ajun- 
gînd astfel la 21. Acest ultim 
succes se datorează halterofi
lului Nicu Vlad, care ă reali
zat ur. total de 402,5 kilograme 
Ia categoria 100 kg. Performan
ța tportivului de la clubul 
Steaua București a reprezen
tat, în momentul evoluției sale 
pe podiumul de concurs un 
nou record olimpic, cel prece
dent aparținind cehoslovacului 
Otta Zaremba, din anul 1980. 
După reprezentantul nostru au 
urmat în întrecere alți doi hal
terofili de mare valoare, care 
au corectat, la rîndul lor, acest 
record. Oricum, merită să-i a- 
dresăm lui Nicu Vl^d calde fe
licitări pentru frumoasa sa e- 
voluție din această seară.

înainte de a vă relata des
pre comportarea altor sportivi

Nicu Vlad

români prezenți . în întrecerile 
de iuni, să revenim la un su
biect mult' discutat aici, de 
fapt în întreaga lume. Succe
sul de larg răsunet și înaltă 
valoare olimpică al Danielei 
Silivaș, al colegelor sale — 
despre el este vorba — conti
nuă să fie pe larg prezentat

AGENJIILE INTERNATIONALE DE PRESA

ELOGIAZĂ COMPORTAREA DANIELEI SILIVAȘ
!" SEUL, 26 (Agerpres). In 
!î comentariile pe marginea 
'■ competifiei olimpice femi- 
lâ nine de gimnastică, înche- 
!! iată duminică,
■ ! denții agențiilor internâțio- 
I* nale de presă
ÎS succesul deosebit al sporti
vi vei române Daniela Silivaș, 
JS care a devenit triplă cam- 
j; pioană olimpică, obținind 
;; in concursul special pe a- 
;■ parate trei medalii de aur, 
!S precum și una de bronz, 
jj după ce mai ciștigase două 
;; medalii de argint la indivi- 
;; dual compus și cu echipa.

1 In comentariul
T.A.S.S., sub titlul

[J tul de aur al Danielei'
• j arată: „Un frumos

■ de medalii a reușit
;■ dune, în 
•j cursului
; nastică,

■ ; Daniela
• ; in urmă 
;;. duse la
■ • titlul olimpie la individual 
•j compus, în fața Elenei Șu-

« șunovg. campioana absolu
ta tă a Europei, și-a luat du-
■ ■ minică o revanșă netă, cîș-

■ tigind trei dintre cele patru 
jâ medalii de aur puse în joc. 
ij Silivaș a demonstrat în 
i» spectaculoasele sale exer-
■ ■ eifii multă siguranță și 
!î măiestrie".
;; Comentatorul agenției ja- 
;■ poneze de presă KYODO" 
;• notează, intre altele : ,,Gim- 
JJ nasta română Daniela Sili- 
;j vaș, care se mișcă pe apa- 
;■ rate ca un spiriduș, a cîști- 
;j gat trei titluri de campioa

nă olimpică. în timp ce 
;; campioana la individual 
;» compus, Elena Șușunova, e- 
;» clipsată de data aceasta, nu

corespon-

subtiniază

agenției 
„buche- 

se 
buchet 
să a- 

con- 
gim-

ultima zi a 
olimpic de
sportiva română 

Silivaș. După ce 
cu două zile pier- 

numai 25 de miimi

a obținut decit o medalie 
de argint și una de bronz", 
în continuare se scrie : 
„La paralele, Daniela Sili
vaș a prezentat un exerci
țiu extrem de dificil, ad- 
judeclndu-și medalia de 
aur cu un total perfect, 
„20“. Ea anunța un fasci
nant recital, pe care l-a 
continuat cu brio, la bir- 
nă și sol, cucerind de ase
menea medaliile de aur“.

La rîndul său, agenția 
spaniolă E.F.E. relatează : 
„Daniela Silivaș din Româ
nia a dominat de o ma
nieră impresionantă fina
lele pe aparate ale compe
tiției de gimnastică. In
tr-o singură zi, această mi
nunată sportivă a fost în
cununată de trei ori cu ti
tlul de campioană olimpi
că. Gimnasta sovietică Ele
na Șușunova, victorioasă la 
limită la individual com
pus, a trebuit să se mulțu
mească doar cu o medalie 
de argint și una de bronz".

Aprecieri elogioase la a- 
dresa gimnastei române are 
și corespondentul sportiv 
al agenției A.D.N. Berlin : 
„Daniela Șilivaș și-a înce
put recitalul cu un irepro
șabil exercițiu la paralele, 
exercițiu răsplătit, ca și in 
concursul anterior, cu nota 
maximă, 10. După numai o 
jumătate de oră. Daniela 
Silivaș a incintat spectato
rii și la bîmă, unde și-a 
adjudecat medalia de aur. 
Concentrindu-se la maxi
mum, românca și-a înche
iat splendida evoluție cu 
un original exercițiu la sol, 
care i-a adus al treilea ti
tlu de campioană olimpică".

de mijloacele de informare tn 
masă. Posturile de televiziune 
au repetat de mai multe ori tn 
emisiunile de duminică șl luni 
exercițiile la iparate in execu
ția strălucită a DanieleL Co
mentariile ce însoțesc imagini
le vorbesc elogios despre școa
la gimnasticii românești. Presa 
locală prezintă pe ample spații 
fotografii din timpul concur
sului pe aparate sau de pe po
diumurile de premiere. Texte
le alăturate acestor fotografii 
subliniază neta superioritate a 
româncei in disputa cu prin
cipala ei adversară. Elena Șu
șunova. înalta măiestrie a Da
nielei Silivaș, dezinvoltura și 
naturalețea cu care a prezen
tat fiecare exercițiu Se rea
mintește răspunsul dat de tri
pla campioană olimpică la 
conferința de presă, unei zia
riste străine : „în timpul pro
gramului, nu urmăresc notele 
celorlalte competitoare. Slut 
preocupată să execut cit mai 
exact exercițiile și să nu gre
șesc". Fair-playul din cuvinte
le foarte tinerei sportive din 
România au făcut repede oco
lul centrului și subcentrelor de 
presă, unde au fost primite cu 
căldură. încă o dată, din Ini
ma, bravo, Daniela !

începind de luni, canotajul 
a lăsat locul probelor de ca
iac-canoe, .de la care delegația 
noastră speră să adauge în. pal
mares 2—3 medalii. Sportivii 
sînt hotărîți să facă totul pen
tru realizarea obiectivului, 
menținînd poziția fruntașă pe 
care această disciplină o deține 
în lume, tn prima zi, reprezen-

Cornel POPESCU

(Continuare în pag a 4-a)

La finalele de judo pentru tineret

TOTI FAVORITII S-AU IMPUS
a a

Sala Clubului Sportiv Școlar 
din Sibiu a fost timp de două 
zile gazda finalelor Campiona
telor Naționale de judo rezer
vate sportivilor pînă la 21 ani. 
calificați în urma etapelor pre
liminare. Favoriții la toate cele 
7 categorii n-au lăsat loc nîci 
unei surprize.

întrecerile tinerilor judoka au 
fost foarte echilibrate, cu meciuri 
viu disputate. Au ieșit in evi

dență o serie de sportivi că 
Florin Lascău, la categoria se- 
mimijlocie, Zoltan Teszari, Ia 
„semiușoară", Radu Ivan, la 
„semigrea"' și Petru Opriș, la 
..grea". Am asistat și Ia parti
de extrem de aprige, ca aceea 
de la ‘categoria mijlocie, dintre 
Dorin Comănescu (Petrochimis
tul Pitești) și Teodor Pop (Di-

(Continuare în pag. 2-3)

Felin Opris (T.C.I. Oradea) a dominat 'autoritar categoria grea, 
obținind victorii spectaculoase în majoritatea partidelor

Foto: V. CÎRDEI —Sibiu

DINAMO CONDUCE ÎN CAMPIONATUL DE OINĂ
• Un veritabil festival al sportului nostru național • 
Confirmări și surprize • Un cen'.ru mijlocaș de excepție

Zece echipe care au mers 
din victorie in victorie în eta
pele anterioare s-au întilnit 
fimbătă ți duminică la Buzău 
în penultimul act al Campio
natului Republican de oină, e- 
diția 1988. Formațiile au fost 
împărțite in două serii. iar 
capripioșii sorți au stabilit din 
nou o grupă (a 2-a) cu mai multe 
favorite : C.P. București, La
minorul Roman. A.S.A. Con
stanța, care au terminat la e- 
galitate de puncte (12). depar
tajate in această ordine de 
punctaveraj și avînd ca adver
sare fără pretenții pe I.P.A. 
Sibiu și Metalurgistul Sadu. 
De partea cealaltă și-au dispu
tat întîietatea Dinamo Bucu
rești, deținătoarea titlului. E- 
nergia Rîmnicelu (jud. Buzău), 
Electro Botoșani, Politehnica 
București și Tricolorul-IPIC 
Baia Sprie. De forțe sensibil 
egale, majoritatea echipelor 
s-au angajat din start îiițr-o 
pasionantă luptă pentru cali
ficarea în turneul final, spe
cialiștii prezent! pe cele două 
terenuri amenajate în incinta 
stadionului de atletism din 
Buzău opinînd că toți oiniștii 
s-au prezentat în progres st 
drept urmare, au furnizat me
ciuri viu disputate, cu reali
zări tehnice deosebite. înche

iate cu' surprize mai multe ca 
oricind. Acestea s-au numit 
Electro Botoșani (15—14 cu E- 
nergia Rîmnicelu), Laminorul 
Roman (10—9 cu fosta multi
plă campioană C.P. Bucu
rești), A.S.A. Constanța (16— 
15 cu Laminorul Roman) și 
Energia Rîmnicelu (22—15 cu 
C.P. București).

După preliminarii, unde în
trecerile s-au ridicat la o co- 
*ă valorică superioară edi
țiilor anterioare, în cursa pen
tru titlu s-au menținut. într-o 
formulă nouă, de natură 6ă 
mărească interesul general, 
Dinamo București. C.P. Bucu
rești. Blectro Botoșani, Lami
norul Roman și* Energia Rim- 
nicelu în urma iocului de ba
raj (23—17) cu A.S.A. Constan-

ța. în care învingătorii s-au 
impus la „bătaia mingii", cînd 
au realizat 13 puncte supli
mentare. Așa cum se anticipa, 
primul tur al partidelor deci
sive a întrunit sufragiile pu
blicului. cele 5 echipe trans
formând ziua de duminică în- 
tr-un veritabili festival al 
sportului nostru național. E- 
talîndu-și calitățile care i-au 
consacrat — forța și precizia 
de joc la ..prinderea mingii" 
(114 p realizate prin lovirea 
adversarilor). iscusința in 
mînuirea bastonului (63 punc
te suplimen'are) și o bună o- 
rientare tactică — dinamoviștii 
au reușit să cîștise toate în- 
tîlnirile. Eroul meciurilor a 
fost de fiecare dată, cunos-

Traian IOANITESCU

(Continuare în pag. 2-3)

MECI INTERNAȚIONAL OE
Echipa irlandeză de rugby 

Clontarf Dublin a susținut un 
meci pe terenurile noastre. în- 
tîlnind sîmbătă, în Capitală, o 
selecționată de tineret, A fost 
un joc interesant,: în care s-au 
marcat patru eseuri. Victoria a 
revenit tinerilor rugbyști ro
mâni cu scorul de 26—19 
(16—13). Punctele au. fost, mar
cate de A. Gurănescu, Chirilă,

RUGBY IN CAPITALĂ
Pcrncș — eseuri. FI. Ion — 
3 l.p., transformate, Stanciu — 
l.p., respectiv Brennan — eseu, 
Mathews — 2 l.p., Moore — 
drop, 2 l.p. Din selecționata 
noastră s-au remarcat Cilincă, 
Stanca. Iosef, FI. Ion, Perneș, 
Chirilă, Nichiteanu. Au arbi
trat I. Vasilică, ajutat la linii 
de P. McLaughlin și N. Șisiu.



MIHAIL MARIN-LA PRIMUL TITLU VICTOftil Iji DEPLASARE Șl REZULTATE REMARCABILE LA POPICE cu:
DE CAMPION AL TARII

@ Un sportiv și un student-model al 
București

LA SAH
Politehnicii din

Sîmbătă s-a consumat o nouă 
etapă în Divizia A de popice 
(a 2-a), care a programat mai 
multe jocuri interesante, . Iată 
amănunte de la principalele 
partide :

FEMININ
Maestrul internațional Mihail 

Marin își vede încununate e- 
forturile de a deveni campion 
al țării la șah-seniori. obținind 
10,5 puncte (5 victorii + 11 re- 

tumeul final de la 
Este cea de a doua 

după cea 
p ri

al
Atunci

mize) în 
Predeal, 
tentativă, 
de a ajunge 
mul șahist 

, României.
s-a clasat pe locul 
2, în urma lui A- 
drian 
De data 
proaspătul 
pion al 
revanșat 
înaintea 
tantului 
Petrolul Ploiești_

Pentru prima oa
ră „nr. 1“ al șa
hului nostru, Mi
hail Marin nu este, 
totuși, în pofida 
tinereții sale (a 
împlinit 23 de ani 
la 21 aprilie), un 
jucător-surpriză, o 
apariție meteorică 
în performanță. 
Dublu campion u- 
niversitar, în 1986 
și în 1987, el își 
înscria, anul tre
cut, în palmaresul 
personal, o reușită 
de referință — calificarea Ia 
interzonalul de la Varșovia, a- 
colo unde a avut o prestație 
meritorie. Cel mai bun produs 
al generației tinere, apreciază 
specialiștii. Succesul de acum 
vine să confirme.

Mihail Marin a fost descope
rit de... tatăl său, cel care l-a 
inițiat în șah și i-a condus 
primii pași spre devenire. Ca 
elev al Școlii nr. 194, apoi al 
Liceului „Nicolae Bălcescu", tî- 
nărul jucător s-a detașat, trep
tat, din „șahul pentru toți". A 
activat o perioadă de timp la 
I.T.B., dar s-a consacrat ca ju
cător la Politehnica București, 
unde activează și în prezent, 
alături de cealaltă performeră 
a anului, maestra internaționa
lă Gabriela Olărașu-Stanciu, 
noua campioană a țării la se
nioare. Mihail Marin este stu-

Negul eseu, 
aceasta 

cam- 
țării s-a 

„sosind* 
reprezen- 

clubului

din 1936,

dent în anul
Electrotehnică, „printre cei 
mai zeloși" apreciază conduce
rea clubului Politehnica, îrtcin- 
tață de a avea în rîndurile sale 
asemenea sportivi-model.

Cu această meritată reușită, 
maestrul internațional Mihail

V al Facultății de 
„printre

Maestrul international Mihail Marin (Poli
tehnica București), noul campion al tării 

Foto: Gabriel MIRON
Marin și-a asigurat un loc în 
lotul României, atît pentru 
Balcaniada de la Split (3—10 
octombrie), cit și' pentru Olim
piada de 
iembrie), 
tru noul 
întregul 
succes!

la Salonic (12—30 no- 
ocazii binevenite pen- 
campion de a-și etala 
său potențial. Mult

Tiberîu STAMA

• RAPID BUCUREȘTI — 
VOINȚA BUCUREȘTI 2418— 
2532 (4,5—1,5). încă din startul 
acestei intîlniri oaspetele au 
luat un avans de 51 p,d„ dove
dind că' au venit la cîștig și 
nicidecum complexate de avan- . 
tajul • gazdelor pe arena pro
prie. Cinci din cele șase jucă- 
oare de la Voința au depășit 

p.d., arătînd o bună tehrii- 
in lansarea bilei și, așa cum 
mai arătat, se anunță mări 

te ale seriei. Rapidistele 
scut valoric față de cam- 
ul trecut, dar mai trebuie 

, credem, la pregătire’a 
capitol la care sint 

bile. Oricum, meciul a 
t plăcut și tensionat de la 
capăt la altul. Rapid : Va- 

silica Pometcu — 390, Elena 
Găman — 409, Sorina Manole
— 415, Cristina Rădoi — 397,
Elena Andrei (a inlocuit-o 
pe Elena Stan la bila 21) 
—376, Elena Bimaz — 431.
Voința : Elena Andreescu — 
441, Liliana Băjenaru — 437, 
Nineta Badea — 415, Elena 
Pană — 429, Mariana Popescu
— 391, Marilena Burcea — 419. 
Arbitru — N. Brădescu (Buc.). 
(ION PANA) • VOINȚA O- 
RADEA — ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ 2429—2553 (2—4). 
Partida care se anunța „capul 
de afiș" al seriei Nord a con
firmat doar în parte așteptările. 
Gazdele, fără Ibolya Mathe (nu 
s-a prezentat la» antrenamente 
și nici la acest meci !?), au e- 
voluat sub posibilități, comi- 
țînd multe greșeli tehnice. în 
schimb, mureșencele s-au sim
țit că la ele... acasă, princi
palele performere ale reuniunii

u

FINALELE DE JUDO PENTRU TINERET
(Urmare din pag. 1)

CARNET ATLETIC
• Seria de Campionate Na

ționale ale anului 1988 se în
cheie săptămîna viitoare, la 
Sibiu. în ziua de 8 octombrie 
se vor desfășura întrecerile de 
marș, pe șosea, 10 km fete și 
20 km băieți. Ambele curse sint 
rezervate atleților juniori. Ziua 
următoare, la 9 octombrie, pe 
același traseu va avea loc cam
pionatul de 15 km, alergare pe 
șosea, pentru senioare și ti
neret.
• Recent, s-au disputat în

trecerile probelor combinate 
ale juniorilor I, pe podiumul 
Campionatelor Naționale, ediția 
1988, ureînd următorii: hep- 
tatlon — Iustina Nicolescu (Da
cia Pitești) 5296 p, Angelica 
Muha (Olimpia București) 5214 
p, Doina Negrilă (C.S.Ș. Cîmpu- 
lung Muscel) 4880 p; decatlon 
— Romeo Hurduc (Steaua 
București) 6583 p, Marian Crețu 
(Politehnica Iași) 5699 p, Florin 
Crivei (Politehnica Iași) 5499 p.
• La sfirșitul săptăminii, pe 

Stadionul ^23 August" se va 
desfășura concursul dotat cu 
„Cupa Voința*. Competiția este 
deschisă juniorilor £ tineretu
lui și seniorilor. Cluburile care 
doresc să ia parte la concurs 
sint invitate să facă înscrierile 
la sediul clubului Voința, In 
Capitală.

namo București), în care piteș- 
teanul conducea cu waza-ari 
pînă în ultimele 4—5 secunde, 
după care Pop a finalizat ex
celent un atac, arbitrii consem- 
nînd ippon-ul. Iată clasamen
tele finale : cat. superușoară : 
1. Dan Agapie (Dinamo Bra
șov), 2. Eugen Turigel (Petro
chimistul Pitești), 3. Iosif Hai- 
lak (T.C.I. Oradea) și Mihai 
Constantin (Rapid București) ; 
cat. semiușoară : 1. Zoltan Tes- 
zari (T.C.I. Oradea), 2. Stelian 
Pătrașeu (Steaua), 3. Alexan
dru Vălean (C.S.Ș. Aiud) și A- 
lexandru Moldovan (C.S.Ș. 
Aiud) ; cat. ușoară : 1. Nicolae 
Mihu (Dinanio București), 2. 
Traian Șerbănescu 
București), X Ștefan 
(A.S.A. Tg. Mureș) și 
Penciu (Constructorul

(Rapid 
Pataki 

Marian 
Alba

Iulia) ; cat. semimijlocie : 1. 
Florin Lascău (Steaua), 2. Dorel 
Tamaș (Ind. ușoară Oradea), 3. 
Mihai Luca (Politehnica Iași) și 
Irinel Pîrvu (Rapid București); 
cat. mijlocie : 1. Ferencz Szabo 
(Dinamo București), 2. Teodor 
Pop (Dinamo București), 3. Flo
rin Comănescu (Petrochimistul 
Pitești) și loan Simion (Rapid 
București) ; cat. semigrea : 1. 
Radu Ivan (Rapid București), 
2. Valerică Pierdivară (Dinamo 
Brașov), 3. Seleniu Seceleanu 
(Dinamo Brașov) și Teodor Po
pescu (Dinanio București) ; cat. 
grea : 1. Petru Opriș (T.CX O- 
radea), 2. Ștefan 
pid București), 1 
(C.S.M. Borzești)
(T.C.I. Oradea).

La întreceri
peste 200 de concurenți.

Hie IONESCU, coresp.

fiind Aurelia Serdean și Doina 
Țăgean. Voința : Gyorigyi De- 
breczeni — 434, Elisabeta Boda
— 407, Eva Gaido — 417, Cris
tina Abrudan, împreună cu 
Tunde Gaido — 386, Ecaterina 
Bagdi.— 389, Olga Psihas — 
396. Electromureș : Rodica Ba
ciu — 422, Aurelia Serdean — 
455, Mariane Halalai — 406, 
Ana Krecenski — 414, Ildiko 
Bartha — 406, Doina Țăgean — 
450. Arbitru — O. Gavriiă 
(Cluj-Napoca). (ILIE GHIȘA, 
coresp.). « CARP AȚI SINAIA
— DACIA PLOIEȘTI 2210—2077 
(6—0) • C.S.M. REȘIȚA — VO
INȚA SĂNĂTATEA ODORÎIE- 
IU SECUIESC 2412—2332 (3—3) 
• VOINȚA GALAȚI — GLO
RIA BUCUREȘTI 2472—236.1 
(5—1) • VOINȚA TIMIȘOARA
— VOINȚA TG. MUREȘ 2280—
2277 (2—4) « VOINȚA PLO
IEȘTI — LAROMET BUCU
REȘTI 2619—2446 (5—1) •
VOINȚA CRAIOVA — U.T. 
ARAD 2307—2278 (4—2) « CON
STRUCTORUL GHERLA — 
HIDROMECANICA BRAȘOV 
2351—2388.

MASCULIN

• ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — AURUL BAIA MA
RE 5298—546-1 (2—4). Derbyul 
seriei Nord a dat deplină sa
tisfacție, fiind dinamic, cu mul
te lovituri de mare finețe, băi- 
mărenii aflîndu-se în prim- 
plan. Din nou Stelian Boariu 
și-a dovedit înalta clasă. Cu o 
precizie de... metronom, el a 
obținut cel mai mare rezultat, 
îi dorim aceeași formă sporti
vă și la apropiatele C.C.E. de 
la Bolzano (Italia). Electromu
reș : I. Fodor — 900, C. Petri- 
șor — 768, L. Siclody — 956, 
i. Bor — 874, I. Szoverfi — 844, 
H. Ilie — 956. Aurul: E. Ger- 
gely — 927, V. Silagy — 900, 
S. Szekely — 893, D. Slezinger
— 850, Al. Naszodi — 922, S. 
Boariu — 972. Arbitru — I. 
Beche (Brasov). (IQAN PAUȘ, 
coresp.). • OLIMPIA BUCU
REȘTI — METALUL ROMAN 
4985—4882 (3—3). Un joc anemic, 
fără virtuți tehnice, ambele e- 
chipe dovedind evidente ca
rențe în pregătire. Ne miră

faptul că bucureștenii, care 
s-au bătut anul trecut pentru 
un loc pe podiumul campiona
tului, sint acum într-o totală 
apatie. De la oaspeți semna
lăm începutul bun al lui Ion 
Isciuc, dar cu o floare... Olim
pia : D. Iancu — <93, F. Ion — 
824, N. Piesa — 813, C. Crîstea
— 855, G. Marin — 832, S. 
Belivacă — 868. Metalul: C. 
Trandafir — 603, O. Zlotu — 794, 
C. Gogu — 853, F. Drăgan — 
769, I. Tiron — 775, I. Isciuc
— 883. Arbitru — P. Brebeanu
(Ploiești). (NICOLAE TOKA- 
CEK, 'coresp.). • UNIO SATU 
MARE — METALUL HUNE
DOARA -5102—4967 (3—3) •
C.F.R. CONSTANȚA — RUL
MENTUL BRAȘOV 5059—5020 
(2—4) • CHIMICA T1RNA-
VENI — OLIMPIA REȘIȚA 
5139—5022 (4—2) « MINERUL
VULCAN — CARP AȚI SINAIA 
5198—5057 (4—2) • TEHNO-
UTILAJ ODORHEIU SECUIESC
— CONSTRUCTORUL TG. MU
REȘ 5041—4965 (3—3) • VOIN
ȚA BUCUREȘTI — EXPLO
RĂRI C-LUNG MOLDOVENESC 
5114—4992 (4—2) • GLORIA
BUCUREȘTI — CONSTRUC
TORUL GALAȚI 5375—5003 
(5-1).
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LUPTĂ STRÎNSĂ ÎN /1
CELOR MAI TINERI M
Campionatele Republicane 

de motccrba pe echipe au con
tinuat duminică pe traseul de 
la Zărnești, cu etapa- a 3-a, în 
organizarea (bună) a asocia
ției sportive Torpedo din lo
calitate, prin secția sa de moto 
(antrenor — Paul Miilner).

în program au figurat curse 
pentru seniori, tineret și ju
niori, cei aproape 80 de aler
gători furnizind întreceri apre
ciate de numerosul public. In 
cea mai importantă probă din 
program, clasa 250 cmc, liderii 
clasamentului general, piloții 
de la clubul Steaua, au trecut

prin clii 
manșă i 
s-a accid 
doua ca
Miilner, 
doneze I 
țiuni

ci siv,' Tm 
dru Ilie 
două ml
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CAMPIONATUL DE OINĂ
(Urmir? din pag T)

TIMP EXCELENT,
lUrmart din oag. I)

organizate pe baza nautică Do
robanț, practic toate marile 
competiții ale canotajului nos
tru, condiții tehnice de bună 
calitate, nu putem, totuși, să 
nu semnalăm o oarecare „obo
seală", reflectată fie și numai 
de pontoanele amarate negli
jent, unele inundate. în ceea 
ce privește pur.ctul de start, 
t-s:e de dorit, pentru competi
țiile ar ului viitor, aflarea unei 
soluții pe măsura acestei exce
lente dotări sportive, cu sti
mai mult, cu cit F.RC.Y. a 
optat pentru distanta de 2OCC m

Cristescu (Ra- 
Mircea Sansu 
și Ianoș Nasze

au participat

CURSE DISPUTATE
la toate probele, inclusiv la 
ambarcațiuni mici.

REZULTATE TEHNICE, fe
minin : L Maria Pădurariu (Ști
ința Constanța) 8:17,9. 2. Anca 
Tânase (Voința București) 

1 Doina Ignat (Steaua) 
8:21.2, 4. Melania Mureșan (Di- 
namc) 1:27.4. X Claudia Hossu 
(Metalul) 8:2»,4, 6. ZHia Ghi- 
noiu ■ (Știința Constanța) 8:32,6; 
masculin : L Marian Voinoiu 
(Steaua) 7A3.2, 2. luliu Balls 
(Dinanso) 7:3X5. X Ionel Pă- 
trașcu (Dinamo) 738.4, 4. Cris
tian Maliș (Steaua) 
Ilie Neicu tSetaua) 
loan Borza (Dinamo)

cuiul oirust Nicolae Păsărică, 
un centru mijlocaș inspirat, 
care la 33 de ani a alergat ca 
un puști, a domina’, to; cen
trul terenului, a coordonat in
teligent jocul, a întreprins 
spectaculoase acțiuni individua
le pe ambele culoare și a țintit 
mulți adversari. De valoarea 
lui s-aj maj apropiat Florian 
Dineă, Traian Perșiaaru, Tu- 
dore! Sîrbn și mai tinărul 
coechipier Adrian Gherguț. 
seriozitatea. maturitatea tac
tică și coeziunea sufletească 
reumndu-se in echipa dinamo- 
viștilor. Antrenorii Victor 
Sebe și Gheorghe Vlase au 
folosit următorul lot de jucă
tori : Mihai Andrușcă. Gri- 
•ore Gheorghe, Gheorghe Chi
ta, Petre Stoian. Florian Din
ei, Adrian Ghergut Constantin 
Oancea, Tudorel Sirbu Dumi
tru Răsărit, Nicolae Păsărică, 
căpi tanul echipei. Traian 
Perșinaru. Alexandru Bobeici, 
OVidiu Răsărit. Sorin Miro- 
niuc și Petrică Rotariu.

La <j diferență de 4 punc'.e 
față de dinamoviști s-au cla
sat pe locurile 2 și 3. la ega- 
lita-e de puncte (8). C.P. Bucu
rești și Laminorul Roman. Co

tați printre principalii favo- 
riți, tipografii au evoluat sub 
așteptări, cu un joc imprecis 
atît la „prinderea", cit și la 
„bătaia" mingii, greșit, orien
tat tactic și cu ieșiri nervoase. 
Să sperăm că pînă la manșa 
a 2-a oiniștii de la C.P.B. își 
vor regăsi cadența de altă
dată. în schimb, elevii antre- 
nortilui Ion Chifan (Lamino
rul Roman) au constituit un 
ansamblu bine armonizat în 
toate compartimentele, avînd 
în Sorin Puiu un excelent dis
pecer. iar in „veteranul" echi
pei, Petre Blaj, un jucător 
care a știut să creeze o stare 
de bună dispoziție colegilor. 
Formația Electro Botoșani a 
dobindi: o performanță prin 
promovarea în turneul final, 
dar neavînd disciplină în joc 
a pierdut puncte prețioase. 
Energia Rimnicelu rămas a- 
coeași echipă de surpriză.

CLASAMENTUL DUPĂ
MANȘA I : 1. Dinamo Bucu
rești 13 p, 2—3 C.P. București, 
Laminorul Român 8 p, 4—5. 
Energia Rîmnicelu, Electro 
Botoșani 6 p. După cum se 
poate vedea, pentru rundele a 
2-a și a 3-a programate sîm
bătă și duminică pe stadionul

Dinamovl 
cu trofeu 
mă peiitîl 

tor; c

Tineretul 
nunță îd 
nui mari 

A.S.A. I 
locul 6 1 
tru locul
București
9—10 : j| 
Tricolorii
4—1.

7:40,2, 5. 
7:41,7, 6. 
7:47,7.

ADMINISTRAȚIA DE
• începînd de ieri, luni, 26 

septembrie, și pînă sîmbătă, 1 
octombrie, are loc vînzarea bi
letelor la „capul de afiș* al a- 
cestei săptămîni (și una dintre 
cele mal interesante trageri ale 
lunii ce va debuta în curînd), 
anume noua TRAGERE) EXCEP
ȚIONALA PRONOEXPRES pro
gramată să aibă loc duminică, 
2 octombrie. Reamintim că a- 
ceastă acțiune este organizată la 
cererea expresă a unui mare nu
măr de participant!, care doresc 
să li se dea posibilitatea de a-și 
valorifica șansele la o gamă mal 
amplă de numere-(de fapt, 42 ex
trase, în cadrul a 6 extrageri in
dependente, din totalul numerelor 
cuprinse între 1 și 45 !). Desigur 
că nici amplitudinea și varietatea 
cîștlgurilor atribuite nu este mal 
prejos i 18 categorii, din care nu 
lipsesc autoturismele, excursiile 
în U.R.S.S. și o mare varietate 
de cîștiguri în numerar. O notă

LOTO-PROXOSPORT IMORMEAZÂSTAT
aparte, de mare interes (șL im
plicit, un avantaj de exeeppe) 
este și aceea că SE POATE Clș- 
TIGA ȘI CU NUMAI 3 NUME.-v. 
Biletele de 25 de lei participă la 
întregul evantai de extrageri, dar 
nu uitați un amănunt : ULTIMA 
ZI pentru a vă juca numerele 
favorite este simbătă, 1 octom
brie !
• Concursurile PRONOSPORT 

devin din ce în ce mal interesan
te, așa cum s-a dovedit și dumi
nică, 25 septembrie. De aceea, 
considerăm că nu e prea devre
me a vă semnala mal jos șl par
tidele înscrise în concursul de 
duminică, 2 octombrie : 1. F. C. 
Farul — F.C. Bihor ; 2. F.C.M.
Brașov — F.C. Argeș ; 3. Corvi- 
nul — Sportul Studențesc ; 4. F.C. 
Olt — Univ. Craiova ; 5. Gloria 
Buzău — Petrolul Ploiești ; 8. O- 
limpia Satu Mare — U.T. Arad ; 
7. Dacia Orăștie — Gloria Bis

trița ; X Brescia — Udlnese ; ». 
Cremonese — Empoli ; 14. Messi- 
na — Licata ; It- Monza — Bar
letta ; 12. Padova — Genoa ; IS. 
Taranto — Ancona.

CISTIGVRILE TRAGERII 
PRONOEXPRES DIN Z1 

SEPTEMBRIE 1288
Categoria 1 : 1 variantă 25% 

a 50.000 lei; eat 2 : 1 variantă 
100% a 17.091 lei și 4 variante 
25% a 4.273 lei; cat. 3: 14 a 
2.442 lei ; cat 4 : 44,50 a 768 
lei; cat 5: 141,75 a 241 lei; 
cat X: 168,75 a 203 lei; cat. 
Z : 2.842,75 a 100 leL

REPORT LA CATEGORIA 
1 : 1.992 lei.

Cîștigul de 50.060 lei a reve
nit participantului CONSTAN- 
TINESCU ȘTEFAN din Bucu
rești.

„ȘTAFETA MUNȚILOR"
Reprezentativele a 17 județe, 

Insumind peste 350 de iubitori ai 
turismului montan, au fost pre
zente in județul Sibiu, Ia Ca
bana Poiana Neamțului (Avrlg), 
la cea de a 15-a ediție a con
cursului „Ștafeta munților*. Du
pă desfășurarea celor patru pro
be — teoretică, practică de te
ren. speciale (care au testat cu
noștințe privind orientarea în 
teren cu harta și busola, acor
darea primului ajutor in caz de 
accident și utilizarea trusei me
dicale colective, probleme de 
meteorologie, comportarea în 
zona montană de altitudine) și 
cultusal-artistică —, în urma 
punctajului general obținut la 
cele patru categorii de vîrstă, 
județului Sibiu I s-a decernat 
„Trofeul F.R.T.A.*, județului 
Iași, Cupa C.C.T.T., iar județu
lui Harghita, premiul juriului. 
Iată și clasamentul pe categorii: 
14—18 ani : 1. Sibiu. 2. Harghi
ta, 3. Dolj ; 18—35 ani : 1. Sibiu, 
2. Iași, 3. Brașov ; 35—50 ani 1 
1. Brașov, 2. Vaslui, 3. Iași ; 50— 
70 ani : 1. Sibiu, 2. Argeș. 3. 
Iași. (I. N.).

MAREA - MAI OSPITALIERĂ
Frumoasele stațiuni de pe Litoral n 

timpul verii, resursele pentru odihnă și J
Vacanțele ia Marea Neagră continuă 1 

și octombrie cu avantajul tarifelor redus]
Adresați-vă oficiilor județene de turisl 

rești, care vă oferă locuri în hoituri în 
și cu sejur la alegere I

t SELECȚIE PENTRU GHIZI M
♦ O.N.T. CARPAȚI BRAȘOV organized 
J 29 și 30 octombrie a.c. examen de I 
■i obținerii atestatului de ghid monitor schi
♦ Condiții: studii medii, cunoașterea ud
♦ circulație internațională (engleza, germJ
♦ fie încadrați în muncă.

I
La prezentare, candidați! vor avea î 
următoarele acte : copie după certificat! 
după certificatul de studii, recomandai 
locul de muncă, cazier juridic, certifici 
neuropsihiatru și O.R.L.), două fotograf] 
Informații suplimentare la telefonul

*♦♦♦•♦ ♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦ 4 ♦ 4 ♦ -I
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Divizia A,

LA BASCHET, 1 2 3 
COMPETIȚIE 1

mici motocrosiști, unde re
prezentanții secțiilor Poiana 
Cîmpina, Locomotiva Ploiești 
și Steaua au fost în final des- 
părțiți de mici diferențe de 
puncte la clasa 50 cmc.

Clasamente : etapă, 50 cmc 
— 1. Poiana Cîmpina 57 p, 2. 
Locomotiva Ploiești 54 p, 3. 
Steaua 42 p; 80 cmc — 1. Tor
pedo Zărnești 70 p. 2. Electro 
Sf. Gheorghe 50 p. 3. Muscelul 
Cimpulung 41 p ; 125 cmc,
tineret — 1. Steaua 74 p, 2. 
St. Roșu Brașov 45 p, 3. Tor
pedo Zărnești 42 p ; 250 cmc 
seniori — 1. Steaua 57 p,
2. Poiana Cîmpina 19 p, 3. Tor
pedo Zărnești 42 p; 3. Tor- 
50 cmc — 1. Poiana Cîm
pina 163 p, 2. Steaua 148 p,
3. Locomotiva Ploiești 145 p ; 
80 cmc — 1. Torpedo Zărnești 
199 p, 2. Muscelul Cimpulung 
143 p. 3. Electro Sf. Gheorghe 
123 p: 125 cmc, tineret —
1. Steaua 197 p. 2. St. Roșu 
Brașov 123 p, 3. Torpedo Zăr
nești 110 p ; 250 cmc, seni
ori — 1. Steaua 187 p, 2. 
Torpedo Zărnești 130 p, 3. 

' I.R.A. Tg. Mureș 117 p, 4. Po
iana Cîmpina 109 p.

Duminica viitoare va avea 
loc etapa finală, pe traseul de 
la Vălenii de Munte.

J I
a cărei etapă inaugurală va a- I 
vea loc duminică. Au înscris : I 
Reisenbuchler 45 (!), Mihalcea 
22 (4X3 puncte), Pogonaru 20, |
C. loan 8, Mădîrjac 6, S. Lazăr I 
2, M. Chirie 2, Grădiștcanu 5 I 
pentru învingători, respectiv 
G. Dăian 28 (6X3 p), CI. Mun- | 
tcanu 18, Herbert 22. M. Corui, I 
10. Palliegy 2, pieahu 5, Pelger I
2. Apostu 3, Bretz 6. Tehter 2.
Arbitri : G. Ionescu și M. Oprea. «

In meciul pentru locuri-le 3—4, I 
Farul, cu o formație mult înti- I 
nerită (dar în care V. Băiceanu 
își păstrează calitatea de coșge- g 
ter), a învins pe Metalotehnica : I 
93—82 (52—42). Au înscris : I
Băiceanu 37, S. Florea 31 (cu 
totul remarcabilă eficacitatea a- g 
cesțui foarte tînăr jucător), F. I 
Rugină 6, Ilucă 8, Cucoș 8, Mi- | 
hăileșcu 3 (a mai Jucat M. Co- 
roamă) pentru Farul, res-pectiv g 
Chlrilă 24, Takacs 18, Aldea 18, I
Debrcczeni 8, V. Pascu 6, L. Lu- 
kacs 4, Cohanciuc 4. Arbitri : g
I. Olaru și I. Varga.

Alte rezultate — " I.C.E.D. : 
117—90 (59—50) cu Metalotehnica, g 
84—72 cu Farul ; Balanța : 113— I 
86 cu Metalotehnica, 113—63 cu 1
Farul. I
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Etapa s-a încheiat, comentariile continuă

CAPACITATEA CONSTRUCTIVĂ A LIDERULUI
Echilibrul existent pînă dumi- 

nică în bilanțul partidelor
Sportul Studențesc — Dinamo 
(cite 12 victorii fiecare și
8 egaluri) s-a rupt, elevii 
lui Mircea Lucescu înclinînd
balanța de partea echipei din 
șos. ștefan cel Mare tocmai pe
terenul tradiționalei adversare 
bucureștene și chiar la un scor 
net. A fost o victorie clară, care 
nu a stat nici un moment în 
cumpănă, nici chiar atunci cînd, 
la semnalizarea eronată a tușie- 
rului S. Necșulescu (invocîadu-se 
un ofsaid), arbitrul M. Salomir 
nu a validat golul lui Andone. 
din finalul primei reprize, la sco
rul de 1—1.

în nofida acestui handicap psi
hic. Dinamo a revenit de la ca
bine cu o decizie remarcabilă, 
atacurile sale, concepute nu nu
mai de linia mediană (aflată în- 
tr-o formulă productivă : Mateuț, 
Lupescu, Sabău. Mihăescu). ci și 
de cea a fundașilor (Andone și 
Rednic. cu frecvent? intercalări 
în atac, primul dintre ei chiar 
cu aport decisiv la finalizare), 
avînd un ritm debordant, căruia 
apărarea adversă i-a făcut față 
tot mai greu. Introducerea lui 
Lupu, după pauză, a mărit ca
pacitatea constructivă a liderul jl. 
instalat cu autoritate în terenul 
advers, colul înscris destul de

DIN REVELAJIE - „LANTERNĂ ROȘIE". DE CE?
DoriAța gazdelor de a cîștiga 

în fața unei .europene*4 (după 
cele două înfringeri acasă, cu 
Dinamo și Steaua) și presupu
sa ambiție a oaspeților de a 
nu-și prelungi șirul de 3 infrîn- 
geri consecutive făceau din me
ciul de Ia Bacău un posibil der
by de etapă. Dar lucrurile au 
fost departe de așteptări, pen
tru că, în minutul 17, prin golul 
de mare spectacol al lui Burlea- 
nu (2—0) și prin jocul lor net su
perior de pînă atunci, băcăua
nii au pus capăt oricăror velei
tăți ale gălățenilor... Dar, se 
pune • întrebarea, au existat re
almente aceste veleități ? Sîn- 
tem înclinați a crede că nu 
prea, după evoluția ștearsă a 
Oțelului, cu totul altă echipă 
(nedecisă, temătoare,' fără vla
gă) decît cea pe care o cunoș

repede, chiar de noul intrat în 
joc, aducînd și tabela de marcaj 
in concordanță cu evoluția par
tidei. Desprinderea decisivă a di- 
namoviștllor a parafat-o Mateuț, 
răscumnărîndu-și astfel, pri.itr-o 
excelentă acțiune individuală, o 
suită de atacuri neinspirate, iar 
ultimul gol, al lui Andone. voind 
parcă să arate, ca la o reluare 
pe video, că nu fusese ofsaid nici 
la faza cu pricina din prima re
priză...

Deel. Dinamo a jucat bine, efi
cient și spectaculos, după , o par
titură tot mai bine deprinsă (in
teresantă relația tactică stabi
lită între Cămătaiu și S-ibău, 
primul revenind, treptat, la ni
velul său bun, secundul depu- 
nînd serioase eforturi să-și ridice 
capacitatea tehnică la numitorul 
comun de exprimare vivace al 
echipei), avînd în față o adver
sară aflată și ea, evident, în- 
tr-un pozitiv proces de recon
strucție. între Sportul Studențesc 
din sezonul trecut și cel actual 
este o diferență vizibilă, forma
ția din „Regie** fiind pe cale să 
revină la valoarea ei de odinioa' 
ră, fără transplanturi de rezo
nanță, ci cu o aplecare mai ju
dicioasă asupra științei jocului.

Foul SLAVESCU

team din trecutul campionat și 
care, din revelație, atunci, a de
venit .lanternă roșie**, acum...

Nu vrem să reducem cu ni
mic din meritele echipei Sport 
dub (care a făcut, mai ales în 
primele 45 de minute, un joc 
excelent, aducindu-i .la rampă*4 
în special pe Burleanu, Ivanov 
și Jereălău), dar trebuie să eXȚ 
plicăm scorul etapei și prin 
slăbiciunile manifeste ale Oțe
lului. Cu excepția unor perioade 
scurte (după 0—2 și pe la mij
locul' reprizei secunde), oaspeții 
s-au lăsat dominați, temîndu-se 
parcă să se apropie de careul 
advers. Singurul lor jucător ca
re a rămas conectat la „tensiu
nea 1987—88“ a Oțelului a fost 
duminică Octavian Popescu. în 
rest, apatie, lipsă de entuziasm, 
joc cam „în dorul lelii**, greșeli 
peste greșeli, mai ales în apăra

După o reușită combinație cu Culcear, C. Solomon pătrunde im
petuos printre fundașii constănțeni Popovici si Tătăran, deschizind 

'scorul. (Fază din meciul Victoria — F.C. Farul 2—1)
Foto: Nicolae PROFIR

DE LA +3 LA -2
Acesta este drumul parcurs de 

,,U“ Cluj-Napoca în ultimele pa
tru meciuri. După cum se știe, 
studenții au început bine cam
pionatul și, după trei etape, acu
mulaseră -j-3 la „adevăr**, ca ur
mare a unor prestații valoroase 
în partidele susținute în deplasa
re. Tinerii care completaseră lo
tul (ne referim la Prunea, Cr. 
Sava, Bănică, M. Stoica) dove
deau că doresc să se afirme cît 
mai puternic pe prima scenă. 
Dar, totul a fost un foc de paie, 
pentru că în celelalte trei me
ciuri disputate pe „Municipalul** 
clujean aceiași jucători au evo- 

te. Să conteze atît de mult ab
sența din formație a lui Agiu ? 
Nu ne vine a crede, pentru că 
înlocuitorul său, Ba ic ea, nu e 
un tânăr debutant naiv... Să 
conteze atît de mult brusca ie
șire din formă a dispecerului 
Burcea, care — de altfel — a și 
fost înlocuit în min. 62 ? Nici 
aceasta n-ar fi o explicație sufi
cientă pentru căderea abisală a 
unei echipe de la nivelul „Cu
pei U.E.F.A.** la ultimul loc din 
clasamentul diviziei naționale...

Și atunci ? Descoperirea cau
zelor (și mal ales găsirea solu
țiilor...) este o obligație 8 con
ducerii clubului Oțelul. Față de 
publicul gălățean și nu numai 
față de el. Pînă la returul cu 
Juventus mai sînt puține zile...

Radu URZICEANU

ÎN... 20 DE ZILE!
luat la un nivel slab, iar puncte
le ce le agonisiseră la început 
s-au dus pe apa Someșului, ast
fel că „U“ a ajuns Ia un nedorit 
—2. Ultima partidă, susținută în 
compania echipei F.C. Olt, a scos 
în evidență carențe multiple, pe 
toate planurile (fizic, tehnic și 
tactic), ceea ce denotă că în ul
timul timp s-a făcut rabat la 
exigența necesară unei pregătiri 
corespunzătoare dificultăților 
campionatului primei divizii. Du
minică, clujenii n-au reușit să 
facă breșe într-un sistem defen
siv, al formației F.C. Olt, alcă
tuit din cîțiva jucători speciali
zați pe alte posturi, iar cînd au 
purtat acțiunile ofensive pe mar
ginile terenului, jucătorii respec
tivi au trimis la înălțime baloa
nele în careu, ușurînd astfel mi
siunea portarului Stîngaciu. Dar, 
de fapt, „U** a acționat fără o 
linie mediană, cu jucători capa
bili să susțină atît momentul o- 
fenslv, cît și cel defensiv, între 
înaintași și fundași rămînînd 
mai tot timpul un spațiu pe care 
adversarii l-au folosit în declan
șarea unor acțiuni rapide și pe
riculoase la poarta Iui Prunea. 
Nesiguranța in anihilarea atacu
rilor adverse s-a manifestat cu 
precădere la un jucător cu mai 
multă experiență competițională, 
Popicu.

După cum se vede, „U" Cluj- 
Napoca traversează o perioadă 
critică. La „adevăr", de la plus 
a ajuns la minus, însă pînă la 
finele campionatului mai sînt 27 
de etape ! Dacă se vor pregăti cu 
mai multă conștiinciozitate, clu
jenii pot reveni pe un loc ferit 
de emoții.

Pompiliu VINTILÂ

DIVIZIA C — REZULTATELE ETAPEI A IV-a

Păsăc’că, 
.ni în ur
nit: jue.i- 
nfir me

SERIA I
Carpați Gâlănești — Metalul 

Rădăuți 2—0 (1—0). Avîntul Fra
sin — Fortus Iași 4—0 (0—0), 
Constructorul Iași — Zimbrul 
Șiret 10—1 (3—0), Metalul Boto
șani — Minerul Gura Humorului 
2—2 (1—1), Laminorul Roman — 
C.S.M. Bucecea 3—1 (2—1), Fo-
resta Fălticeni — Aurora Tg. 
Frumos 3—0 (2—0). Cetatea Tg. 
Neamț — Steaua Minerul Vatra 
Dornei 2—0 (1—0). I.T.A. Celu
loza Piatra Neamț — Metalul 
Roman 1—0 (1—0).

dă se a- 
»mnul u- 
e forțe.

ocupat 
iar pen- 

jlitehnica 
iu 11—8 ; 
Sadu —

IPe primele locuri In clasa
ment, după etapa a IV-a : 1.

MINERUL GURA HUMORULUI 
7 p (0—2), 2. Minerul Vatra Dor-

Inei 5. p (7—4). 3. Cetatea Tg.
Neamț 5 p (5—3)... pe ultimele 
locuri : 14—15. Metalul Roman
3 p (3—8). Celuloza P. Neamț

. 3 p (4—9), 16. C.S.M Bucecea 
I 2 p (3-7).
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C.S.M. Borzești — Minerul 
Comănești 2—2 (0—0). Victoria 
C.F.R. Tecuci — Pe'rolul Moi- 
nești 1—2 (0—2), Unirea
Negrești — Mecano Sport Galați
3—1 (1—0), Steaua Mecanica Huși
— Textila Buhuși 2—0 (2—0).
Mecanica Vaslui — MECON 
Mun. Gh. Gheorghiu-Dej
1—0 (0—0), Șantierul Na
val Galați — Partizanul
Bacău 2—1 (2—1). Știința NA-
VROM Galați — Gloria C.F.R. 
Galați 0—4 (0—1), Proletarul Ba
cău — Viitorul Vaslui 3—2 (2—1).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
C.F.R. GALAȚI 8 p (9—1),2. Mi
nerul Comănești 7 p (5—2), 3—4. 
Viitorul Vaslui 6 p (10—4), ME
CON Mun. Gh. Gh.-Dei 8 p (8—2) 
...pe ultimele locuiri : 14. Mecano 
Sport Galați 2 p (7—12), 15. Me- 
eanloa Vaslui 2 p (1—7). 16. Ști
ința NAVROM Galați 0 p (0—12).

SERIA A III-a
Chimia Buzău — Granitul Ba- 

badag 5—0 (0—0), Arrubium Mă- 
cin — Laminorul Brăila 1—0 
(0—0), Petrolul Ianca Brăila — 
Autobuzul Voința Odobești 6—0 
(3—0). Petrolul Berea — Fores- 
ta Gugești 1—0 (0—0), A.S.A.

IU Metodiștii (sau președinții) 
comisiilor județene de fotbal 
sînt convocați la sediul F.R. Fot-

Ibal pentru tragerea la sorți a bri
găzilor de arbitri care vor oficia 
la Divizia C, în etapele urmă- 

Buzău — Hidrotehnica Buzău 
3—1 - (1—0) Progresul Isaccea — 
C.S. Progresul Brăila 1—1 (1—1), 
S.N.-C.S.ș. Tulcea — Victoria 
Țăndărei 2—2 (0—0), Celuloza 
Ad^ud — Olimpia Rm. Sărat 
o—o,
• Rezultatul meciului Lami

norul Brăila — Chimia Buzău 
din etapa a III-a, a fost 0—2.

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
BUZĂU 7 p (11—0), 2. Victoria
Țăndărei 7 p (11—4). 3. Olimpia 
Rm. Sărat 7 p (5—0)... pe ulti
mele locuri : 14. A.S.A. Buzău 
2 p (3—7), 15. Arrubium Măcin 
2 p (1—7), 16. Progresul Isaccea 
1 p (2—8).

SERIA A IV-a
Unirea Urziceni — Unirea 

Cîmpina 2—1 (0—1), Victoria
Muntenii Buzău — Portul Con
stanța 0—5 (0—3), Montana Sina
ia — Voința I.C.S. Medgidia 4—0 
(2—0), CONPREF Constanța — 
ISCIP Ulmeni 3—1 (1—0), Olim
pia Slobozia — Petrolul Băicoi 
5—1 (0—0), Victoria Florești — 
Victoria Lehliu 4—0 (2—0), Pro
gresul C.S.Ș. Medgidia — Ș.N. 
Oltenița 4—0 (1—0), Viitorul
Chirnogi — Unirea Slobozia 0—5 
(0—4).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
URZICENI ’7 p (11—2), 2. Portul 
Constanța 6 p (14—5), 3. Unirea 
Slobozia 6 p (8—2), 4. S.N. Ol
tenița 6 p (8—1)... pe ultimele 
locuri : 14. Victoria Florești 2 p 
(6—8), 15. Viitorul Chirnogi 2 p 
(3—18), 16. Victoria Muntenii
Buzău 0 p (2—19).

SERIA A V-a
Chimia Tr. Măgurele — Visco

lii București 2—1 (1—0), Auto
buzul București — C.F.R.-B.TA. 
București 1—0 (1—0), MECON 
București — F.C.M, Victoria 
Giurgiu 1—1 (1—0), Automatica 
București — Metalul București
2—o (1—0), C.S.M. Unirea Ale
xandria — ROVA Roșiori 2—0 
(0—0), A.S.I.C. București — Pe
trolul. Roata de Jos 2—2 (1—0), 
A.S. Dunăreană GINAU Giurgiu 
— Danubiana București 8—0 
(4—0), I.M.G. București — Pe
trolul Poieni 5—0 (3—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
ALEXANDRIA 8 p (10—0), 2.

toare : vineri 30 septembrie pen
tru seriile I—IV ; sîmbătă 1 oc
tombrie pentru seriile V—VIII și 
luni 3 octombrie pentru seriile 
IX—XII (în fiecare din aceste 
zile la ora 9). Prezența este o- 
bligatorie.

I.M.G. București 6 p (7—1), 3. 
Victoria Giurgiu 5 p (7—3), 4. 
A.S.I.C. București 5 p (10—7)... 
pe ultimele locuri : 15. Petrolul
Poieni 2 p (2—12), 16. Danubia
na București 1 p (3—18).

SERIA A Vl-a
Muscelul Cimpulung — Unirea 

Pitești 3—0 (1—0). Minerul Fili-
pești — IUPS Chitite 4—0 (1—0), 
Minerul Șotînga — Avicola Cre- 
vedia 0—0, Tehnometal Bucu
rești — Electrica Titu 4—0 (0—0), 
Progresul Energia București — 
Metalul Filipești 1—0 (0—0),
A.S.A. Chimia Brazi — Electrica 
Fieni 2—1 (2—0), Electronistul
Curtea de Argeș — Forestierul 
Băbenl 3—0 (1—0), Cimentul Fi
eni — Mecanică Fină București 
0—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 7 p 
(6—2), 2. Muscelul Cimpulung 6 
p (11—5), 3. Chimia Brazi 5 p 
(6—4)... pe ultimele locuri : 15.
Forestierul Băbeni 2 p (2—9), 16. 
Cimentul Fieni 0 p (2—12).

SERIA A VII»
Recolte Stoicăneștl — Minerul 

Mătăsari 1—0 (1—0). I.O.B. Balș 
— Petrolul Stoina 2—0 (0—0),
Mecanizatorul Șimlan — Viitorul 
C.S.Ș. Drăgășani 2—0 (1—0), Pe
trolul Ticleni — Termoconstruc- 
torul Drobete Tr. Severin 3—0 
(3—0) — s-a jucat la Tg. Jiu,
Dacia Cozta Călimăneștl — Di- 
erna Orșova 2—1 (1—0), Con
structorul T.C.I. Craiova — Pro
gresul Corabia 2—0 (0—0), Pro
gresul Bălleștl — Constructorul 
Șoimii Craiova 3—0 (2—0), Me
talurgistul Sadu — Sportul Mun
citoresc Drăgăneștl Olt 2—1 
(2—1).

Pe primele locuri : L CON
STRUCTORUL T.C.I. CRAIOVA 
8 p (12—2), 2. Progresul Corabia 
6 p (6—3). 3—5. Dlerna Orșova 
4 p (6—4), I.O.B. Balș 4 p (7—5), 
Progresul Bălleștl 4 p (7—5)... 
pe ultimele locuri : 15. Minerul
Mătăsari 2 p (3—8), 16. Construc
torul Șoimii Craiova 2 p (1—8).

SERIA A VIII-a
Minerul Moldova Nouă — A.S. 

Sînmartinul Sîrbesc 5—2 (3—0),
Energia Auto Timișoara — Mi
nerul Oravița 3—0 —■ echipa Mi
nerul fiind suspendată, C.S.M. 
Lugoj — Minerul Anina 3—0 
(1—0). Strungul Chlșineu Criș— 
U.M. Timișoara 2—0 (1—0), Va
gonul Arad — Petrolul Arad
4—2 (2—0), C.S.M. Caransebeș — 
Automecanlca Reșița 3—1 (1—0). 
Unirea Sînnicolau — C.F.R. Vic-

• Cinci echipe (Gloria C.F.R. Galați, Unirea Alexan
dria, Constructorul T.C.I. Craiova, Vagonul . Arad și 
Metalurgistul Cugir) au reușit punctajul maxim (8) • 
Dintre protagonistele campionatului trecut, se prezintă 
și acum bine Minerul Vatra Dornei, Unirea Urziceni, 
Mureșul Deva, Muscelul Cimpulung, IMASA și Electro 
din Sf. Gheorghe • Scorul etapei : Constructorul lași 
— Zimbrul Șiret 10—1 ® Dintre fostele divizionare B au 
lua? un start promițător : Aurul Brad, Mecanica Fină 
București, C.I.L. Sighet, Unirea Slobozia și Viitorul Vaslui

toria Caransebeș 4—0 (2—0), U- 
nirea Tomnatic — Motorul
1. M.A. Arad 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 8 p (16—5), 2. Mi
nerul Moldova Nouă 6 p (13—6),
3. C.S.M. Lugoj 6 p (8—2)... pe 
ultimele locuri : 14. Automeca
nlca Reșița 2 p (4—7), 15. Moto
rul Arad 2 p (4—10), 16. Mine
rul Oravița 2 p (2—10).

SERIA A IX-a
Metalul Aiud — Mureșul Ex

plorări Deva 2—2 (1—2), Minerul 
Lupenl — Carpațl Agnita 3—0 
(1—0), Textila Cisnădie — Șoi
mii Llpova 4—0 (2—0), Aurul
Brad — Minerul știința Vulcan
3—1 (3—0), I.P.A. Sibiu — C.F.R. 
Simeria 1—1 (1—0), Carpațl Mîr- 
șa — Energia Săsciorl 4—1 
(0—0), Automecanlca Mediaș — 
Retezatul Hațeg 2—2 (1—0), Me
talurgistul Cugir — C.S.U. Me
canica Sibiu 1—0 (0—0).

Pg primele locuri : L META
LURGISTUL CUGIR 8 p (6—1),
2. Aurul Brad 8 p (10—2), 8.
C.F.R Simeria 8 p (4—2)... pe 
ultimele locuri : 15. Carpațl Ag
nita 2 p (3—8). 16. Retezatul
Hațeg 2 p (3—10).

SERIA A X-a
Precizia Săcrie — Relonul Să- 

vlneștl 1—2 (0—1), IMASA Sf.
Gheorghe — Minerul Baraolt 
3—1 (0—0), Cimentul Hoghlz ■ —
Carpațl Brașov 3—5 (2—3), Ni- 
tramonia Făgăraș — Minerul 
Bălan 3—1 (2—1), Metalul Si
ghișoara — Electro St. Gheorghe 
1—1 (0—0). Unirea Cristuru Se
cuiesc — Metalul Tg. Secuiesc 
3—0 (2—0). Viitorul Gheorgheni
— Rapid Miercurea Ciuc 1—1 
(0—1), Carpațl Covasna — Pro
gresul Odorhel 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1.1.M.A.S.A. 
SF. GHEORGHE 7 p (7—2), 2.
Carpațl Brașov 6 p (9—5), 3. E- 
lectro Sf. Gheorghe 6 p (6—3)... 
pe ultimele locuri : 14. Minerul

Bălan 2 p (9—7), 15. Precizia
Săcele 2 p (7—7). 16. Cimentul
Hoghlz 1 p (4—17).

SERIA A Xl-a
Laminorul Victoria Zalău — 

Minerul Sărmășag 0—0, Stea
ua C F.R. Cluj-Napoca — Chi
mia Năsâud 1—0 (0-0), Industria 
Sîrmei C. Turzii — Laminorul 
Beclean 2—1 (0—1), Olimpia
Gherla — Mureșul Luduș 0—0, 
Mecanica Bistrița — C.U.G. Cluj- 
Napoca 1-0 (0-0), Lacul Ursu 
Sovata — Otelul Reghin 2—1 
(2—0). Metalotehnlea Tg. Mureș 
— IZOMAT Șimleul Silvanlel
5—0 (3—0), Metalul Reghin — 
Sticla Arieșul Turda 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL SARMAȘAG 6 p (6—1),
2. C.U.G. Cluj-Napoca 5 p (5—2)i
3. Mecanica Bistrița 5 p (5—3)... 
pe ultimele locuri : 14. Otelul 
Reghin 3 p (4-4). 15. Olimpia 
Gherla 3 p (2—1), 16. Laminorul 
Zalău 2 p (1—6).

SERIA A XlI-a
Minerul Bala Borșa — Chimia 

Tășnad 3—0 (1—0), Someșul Sa- 
tu Mare — Minerul Suneuiuș
4-0  (2—0), C.I.L. Sighet — Glo
ria Beiuș 4—1 (2—1), Victoria
Care! — Minerul Bălța 5—0 
(1—0), înfrățirea Oradea — Oa
șul Negrești 4—0 (2—0). Minerul 
Turț — Bradul Vlșeu 0—0, Mi
nerul Baia Sprie — Oțelul Or. 
dr. Petru Groza 4—0 (0—0),
CUPROM Baia Mare — Voința 
Oradea 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 6 p (S—1), 2.
C.IL. Sighet 6 p (10—5). 3. Bra
dul Vlșeu 6 p (2—0)... pe ulti
mele locuri t 15. Victoria Cărei 
2 p (5—2) — penalizată cu 1 p, 
16. Voința Oradea 2 ;p (7—8).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



A24aEDfflEAJ.0.DEVARA PÎNĂ LA CAPĂT

O NOUĂ MEDALIE PENTRU SPORTUL NOSTRU
'Urmare din pag. l)

tanții noștri au fost prezenți 
în trei probe masculine pe dis- 
tanța de 500 metri : canoe sîm- 
piu și dublu, caia, de 2. Fie
care dintre curse are mica el 
istorie. Aurel Macarencu — în 
mod surprinzător pentru valoa
rea și pregătirea lui — s-a si
tuat numai pe locul doi tn se-

la caiac dublu, au evoluat în 
compania unor echipate valo
roase și au fost cronometrați 
cu timpul de 1:34,09, față de 
1:32,83 al câștigătorilor seriei, 

înaintea startului, despre se
ria în care au evoluat. în pro
ba de canoe 2, Grigore Obreja 
și Gheorghe Andriev, specia
liștii afirmau că, deși .este, o 
fază preliminară, ea are valoa-
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I - 1AUR OLIMPIC PENTRU ROMANIA i § §
O medalie la Olimpiadă este visul oricăruia dintre concu- § 

Ș renții, tineri sau vîrstnici, care iau parte la această mare, & 
chiar cea mai mare dintre competițiile sportului mondial. § 

S Dacă asemenea vise sportivii români și le-au văzut im- § 
Ș plinite încă în anul 1920 (medalie de bronz la turneul de § 
ț: rugby) și, respectiv, în 1936 (medalie de argint la călărie — § 
§ obstacole), în schimb suprema satisfacție a aurului olimpic § 
§ au avut-o abia în 1952. Primul campion olimpic al Romă- § 
Ș niei a fost trăgătorul Iosif Sîrbu, cîștigător la pușcă, caii- § 
§ bru redus, poziția culcat, cu 400 p, pe poligonul Malami § 
§ din Helsinki. §
Ș Au urmat alte și alte asemenea momente de triumf spor- § 
§ tiv — momente care, să subliniem, n-au fost posibile decît 
§ în anii socialismului. Și astfel, la actuala ediție a J.O. § 
§ de vară, sîmbătă 24 septembrie, vîslașele Kodica Arba și Ș

Olga Homeghi au cîștigat, pentru România, cea de a 50-a Ș 
§ medalie olimpică de aur. Duminică, datorită excelentei 
§ evoluții a gimnastei Daniela Silivaș, numărul lor a ajuns 

la 53 și sperăm să mai crească.
§ Spre cinstea celor care le cuceresc în arenă, a sportu- 
§ lui românesc, a patriei noastre dragi, (r. vil.).
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ga și cu valuri mari. Așadar, 
al treilea echipaj calificat în 
semifinale. Discutând cu antre
norul Octavian Mercurian, a- 
cesta ne-a spus că sportivii 
sînt deciși să lupte din răspu
teri, să-și folosească la maxi
mum priceperea, întreaga gamă 
a calităților, spre a putea ac
cede pe podiumul olimpic. Să 
menționăm că marți este o zi 
rezervată seriilor pe 1000 me
tri, iar miercuri au loc semi
finalele pe 500 m.

O veste bună și de pe ringul 
de box: Daniel Dumitrescu a 
obținut a treia victorie in ca
drul categoriei pană. El l-a 
depășit luni, cu o decizie de 
3—2, pe thailandezul Wanchae 
Pongsrl. în sfc-turile de finală 
pugilistnl român va avea o 
misiune dificilă, deoarece il va 
întîlni pe olandezul Regilio 
Tuur. cel ce a produs marea 
surpriză a eliminării campio
nului mondial Banks.

In creuzetul olimpic, sporti
vii români care vor mai fi 
prezenți în competiție (pe lingă 
caiaciști, canoiști și Daniel Du
mitrescu, concurează doi luptă
tori de la stilul liber și trei 
atlete) pregătesc cu atenție, 
grijă și multă, multă dăruire 
asaltul spre noi performanțe. 
Alături de ei sînt prezenți per
manent tehnicienii șl specia
liștii, toți ceilalți membri ai 
lotului.

Așteptăm cu încredere viitoa
rele evoluții.
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în fiecare dimineață, toți cei ce alcătuiesc familia olimpică 
a celei de a 24-a ediții a marii întreceri, sportivi, antrenori, 
oficiali și ziariști, aproximativ 23 000 de persoane, găsesc în 
fața ușilor ziarul „Olympian", ediția specială a acestor Jocuri, 
care cuprinde rezultate, programe, comentarii, noutăți și foto
grafii. De cîteva zile, ziarul are o rubrică sugestivă, „Unii rîd, 
alții plîng“. Luni dimineața a apărut în această căutată publi
cație o fotografie mare a Danielei Silivaș rizînd după cele 
trei medalii de aur ciștigate. Fotografii zîmbind mai aveau 
inotătoarea Kristin Otto, din R.D. Germană, mulțime daliată, 
săritorul în înălțime sovietic Avdeenko, învingătorul campio
nului mondial suedezul Sjoberg, precum și înotătorul Matt 
Biondi.

Plingind sau mai supărați arătau mari performeri ca Edwin 
Moses, al cărui învingător, Andre Phillips, tot american, plîn- 
gea, în schimb, de bucurie, iar Chris Evert arăta îmbufnată 
din cauza eliminării din concursul de tenis.

Comentatorul Ziarului „Olympian" o adăuga și pe gimnasta 
Elena Șușunova în rîndul celor ce, în finalul competițiilor 
lor, au clacat și scria : „Mulți idoli s-au prăbușit duminică pe 
marele stadion de atletism și în sala de gimnastică, de la Ed
win Moses la Elena Șușunova și Evelyn Ashford. Românca 
Daniela Silivaș nu i-a lăsat Elenei Șușunova la aparate decît 
o medalie de argint și una de bronz, repetîndu-se identic, și 
aici, situația de la Los Angeles — 1984, cînd gimnasta ameri
cană Marry-Lou Retton, deși a cîștigat titlul la individual 
compus, n-a cîștigat nici o medalie de aur la aparate1*.

La Centrul de presă principal, unde se editează „Olympian" 
și lucrează, 24 din 24 de ore, sute și sute de ziariști, la mașini 
de scris, la computere, telexuri, telefaxuri și fac coadă la te
lefoane, pentru a-șl transmite reportajele peste mări și țări, 
sînt instalate și ecrane uriașe pe care sînt oferite în direct 
competițiile în curs de desfășurare. Directorul Centrului spune 
că atunci cînd s-a transmis întrecerea de gimnastică feminină 
pe aparate, majoritatea ziariștilor și-au părăsit ustensilele și 
aparatura de lucru și s-au strîns ciorchine în jurul monitoa
relor TV. ,,Daniela Silivaș — a adăugat el — se instalează în 
fruntea gimnastelor lumii, cu cele trei medalii de aur. A fost 
o mare plăcere s-o privim. Uimitoarele ei exerciții ne vor ră- 
mîne mult timp în memorie**.

Pe panourile de afișaj ale agențiilor de presă, Sportinforma- 
tion din Zurich menționează performanțele Danielei Silivaș ca 
pc o dovadă incontestabilă a înaltei valori a școlii românești 
de gimnastică, a inepuizabilelor sale resurse, iar agenția Reuter 
remarcă, la rindu-i, succesul campioanei noastre olimpice și o 
numește ca o demnă urmașă a Nadiei Comăneci. La ora cînd 
transmitem il vedem pe Nicu Vlad luptîndu-se cu halterele 
pentru a obține o medalie. Are. la ambele picioare, genunchie- 
re. A venit la Olimpiadă handicapat de o mai veche accidentare, dar ‘ - - - - - - -................................. -
tativa lui

a ținut să lupte pînă la capăt. A fost sublim în ten- 
acest flăcău voinic din patria noastră.

Aurel C. NEAGU
______ puține momente după ce a urcat pe podiumul olim

pic, bucuria lui Nicu Vlad a fost superb întregită : din țară i 
sAa transmis că este tatăl unei fetițe sănătoase, care cîntărește 
— deocamdată — cam de... o sută de ori mai puțin decît a 
reușit să ridice, per total, tăticul ei la Olimpiadă.

P.S. La

rie, cu un rezultat de 1:54,95, 
în vreme ce cîștigătorul cursei 
a înregistrat 1:54.83. De ce 7 
Pentru că în primii metri du
pă plecare, lovind o creastă de 
val (vîntul se întețise între 
timp), a scăpat pagaea din 
mînă, apoi a prins-o, după care 
s-a reechilibrat, pornind mai 
departe. El a pierdut într-un 
asemenea moment secunde bu
ne. dar luptind cu toată ener
gia a reușit să refacă acest 
serios handicap și să obțină 
calificarea în semifinală. An
gelin Velea și Daniel Stoian,

re de finală, deoarece între 
competitori se mai aflau echi
pajele R. D. Germane, Uniunii 
Sovietice, Ungariei. Canadei si 
Statelor Unite ale Anericii. 
Sportivii noștri au pornit cu 
întîrziere din start, situîndu-se 

■pe poziția a patra, cu 1:44.91 
(cîștigătorii au avut 1:42,67). 
De aceea, ei au trebuit să 
concureze după-amiază în re
calificări, de astă-dată situîn- 
du-se pe locul 2, cu 1:50,17, pe 
o vreme total nefavorabilă, cu 
vînt puternic din lateral stîn-

HALTERE
Luni a intrat în concurs ul

timul halterofil român pre
zent la Olimpiadă, Nicu Vlad, 
care a evoluat la categoria 100 
kg, confirmîndu-și din nou va
loarea, într-o companie deose
bit de puternică; medalie de 
bronz, cu un total de 402,5 kg.

Rezultatul său putea să fie 
desigur și mai bun, dar să nu 
omitem faptul că Nicu Vlad a

fost mult timp accidentat la 
genunchi. în urma unei peri
oade de refacere- destul de în-, 
delungate, în condiții deosebite 
de pregătire, cu piuită voință, 
el a putut lua startul și de 
data aceasta, avînd o compor
tare meritorie. La salba de me
dalii de la J.O. de la Los An
geles, de Ia mai multe campio

nate mondiale și europene (Ia 
total și pe stiluri), acum s-a 
mai adăugat una. Nicu Vlad 
rămîne deci cel mai valoros 
halterofil român, din. toate 
timpurile. Născut în 1963, în 
comuna Piscu (jud. Galați), el 
a fost format la clubul Dună
rea Galați (antrenor Gh. Gos
podinov), afirmîndu-se și desă- 
vîrșindu-și pregătirea la Clubul 
Sportiv Steaua, cu antrenorul 
Ștefan Achim.
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BREVIAR OLIMPIC
• Concursul olimpic de arun

carea suliței era pe sfîrșite și 
recordmanul lumii Jan Zelezny. 
primea, de acum, felicitările ad
versarilor - pentru victorie, deoa
rece conducea detașat cu o mper
formanță de 84,12 m. Mai rămă
sese doar un singur concurent 
să-și facă încercarea, finlande
zul Tapio Korjus. Lucrurile erau 
însă ca și rezolvate... Dar * să 
nu zici niciodată hop mai îna
inte de a sări ! In ultima în
cercare. Korjus a aruncat 84,28 
m și. neașteptat, a cîștigat în
trecerea. O .victorie la care nici 
nu se mai aștepta ! Blondul 
finlandez. în vîrstă de 27 de ani, 
împliniți la 10 februarie (196 cm 
și 103 kg), deținea anul trecut 
un rezultat de numai 79,52 m ! 
Anul acesta, în vară, el a reu
șit însă o aruncare de 85,14 m, 
cu care a realizat un nou record 
al tării sale. După Jonni Myyră 
(în 1920 și 1924) Matti Jarvinen 
(în 1932) Tapio Rautavaara (în 
1948) si Pauli Nevala (în 1964). 
Tapio Korjus este al cincilea a- 
runcător finlandez campion o- 
limpic la suliță.
• Pînă la această oră, „po

diumuri** exclusiv naționale au 
fost consemnate la gimnastică 
masculină (la individual com
pus — cu trei sportivi sovietici 
pe podium), la scrimă (floretă 
fete — cu trei concurente vest- 
germane). la atletism (la lungi
me — cu trei săritori americani, 
și la ciocan — cu trei sovietici). 
Dacă la gimnastică și la atle
tism au mai existat astfel . de 
situații la trecutele Olimpiade, 
la floretă fete este o premieră. 
Ba mai mult, cele trei scrimere 
sînt din același oraș. Tauberbis- 
hoheim. și fac parte din cadrul 
aceluiași club !

• tn întrecerile „ de canotaj; 
Italia a cîștigat două titluri o- 
limpice la 24-1 și 4 vîsle. Din 
cele două ambarcațiuni au fă
cut parte trei frați : Carmine și 
Giuseppe Abascale, multiplii 
camnion! mondiali, la 24-1. a și 
Agostino, mezinul, la 4 vîsle. 
Dar aoropo de frați, la actuala 
Olimpiadă participă și 23 de pe
rechi de gemeni (4 în deleeatia a- 
mericană și 2 în cea sovietică).

fl După o pauză de 20 ani, 
timp în care nu a mai fost 
practicat în R.P. Chineză boxul 
a fost reintrodus de trei ani în
tre sporturile practicate de ti- 
ne^tul din această țară, bucu
rie du-se de certă popularitate 
De altfel, doi pugiliști chinezi

participă acum la turneul olim
pic, antrenorul lor fiind sovie
ticul Boris Grekov.'

• Cu victoria repurtată la 
săritura în lungime, americanul 
Carl Lewis a devenit singurul 
dintre specialiștii probei cîștigă
tor la două ediții ale J.O.

• Pentatlonistul ' australian 
Alexander Watson a fost desca
lificat pentru utilizarea de sub
stanțe stimulatoare, 
probei de scrimă 
cofeină, substanță 
C.I.O. La control 
că Watson avea, 
cantitate de cofeină

înaintea 
el a folosit 

interzisă de 
s-a constatat 

în corp, o 
echivalentă

cu cea din 15 cești de cafea, 
băute în mai puțin de o oră !..,

• Sportivii care' locuiesc în 
Satul olimpic au primit în dar 
cîte o plachetă comemorativă, 
astfel că, se poate spune, la a- 
ceastă a 24-a ediție a Jocurilor 
Olimpice toți participanții sînt... 
medaliațL Numai că aceste me
dalii nu contează în clasamente
le generale, neoficiale, care se 
întocmesc la . sfîrșitul întreceri
lor.

• Cea mai vîrstnică dintre 
jucătoarele de handbal este 
sportiva sovietică Zinaida Tur- 
cina. soția antrenorului repre
zentativei feminine a U.R.S.S. 
Ea este în vîrstă de 42 de ani, 
menținîndu-se și acum printre 
cele mai bune handbaliste din 
lume.

• Congresul Federației Inter
naționale de Handbal a stabilit 
ca întrecerile din 1989 ale Gru
pei B a Campionatului Mondial 
feminin să se desfășoare în 
Danemarca, competiția masculi
nă în Franța, cea a junioarelor 
în Nigeria și cea a juniorilor în 
Bulgaria.

ATLETISM. Feminin. suliță : 1. Petra Felke 
(R.D.G.) 74.68 m — campioană olimpică, 2. Fatima 
Whitbread (Marea Britanic) 70,32 m. 3, Beate Koch 
(R.D.G.) 67,30 m, 4. Irina Kostiucenkova (U.R.S.S.) 
67,00 m, 5. Silke Renk (R.D.G) 66,38 m, 6. Natalia 
Ermolovici (U.R.S.S.) 64,84 m ; 400 m : 1. Olga Brîz- 
ghina (U.R.S.S.) 48,65 s — campioană olimpică, 2. 
Petra Miiller (R.D.G.) 49,45 s, 3. Olga Nazarova 
(U.R.S.S.) 49,90 s, 4. Valerie Brisco (S U.A.) 50,16 s, 
5. Diane Nixon (S.U.A.) 50,72 s. 6. Denean Howard 
(S.U.A.) 51,12 s ; 800 m : 1. Sigrun Wodars (R D.G.) 
1:56,10 — campioană olimpică, 2. Christine Wachtel 
(R.D.G.) 1:56,64, 3. Kim Gallagher (S.U.A.) 1:56.91, 
4. Slobodanka Colovici (Iugoslavia) 1:57,50, 5. De- 
lisa Floyd (S.U.A.) 1:57,80. 6. Teresa Zuniga (Spa
nia) 1:59,82 ; Masculin, 800 m : 1. Paul Ereng (Ke
nya) 1:43,45 — campion olimpie, 2, Joaquin Cruz 
(Brazilia) 1 :43,90, 3. Said Aouita (Maroc) 1 :44,06, 4. 
Peter Elliott (Marea Britanic) 1:44,12, 5. Johnny 
Gray (S.U.A.) 1 :44,80, 6. Jose Barbosa (Brazilia) 
1:46,33 ; 110 mg : 1 Roger Kingdom (S.U.A.) 12,98 s 
— campion olimpic, 2. Colin Jackson (Marea Bri
tanie) 13,28 s, 3. Tonie Campbell (S.U.A.) 13,38 s,
4. Vladimir Sișikin (U.R.S.S,) ------ " - —
Ridgeon (Marea Britanic) 
(Marea Britanie) 13,54 ; 
Bouteyeb (Maroc) 27:21,46 ____,___ ____
Salvatore Antibo (Italia) 27:23,55, 3. Kipkemboy Ki- 
meli (Kenya) 27:25,16, 4. Jean-Louis Prionon (Fran
ța) 27:36,43. 5. Arturo Barrios (Mexic) 27:39,32, 6
Hansjdrg Kunze (R.D.G.) 27:39,35 ; lungime : 1.
Carl Lewis (S.U.A.) 8,72 m campion olimpic. 2. 
Mike Powel (S.U.A. 8,49 m, 3. Larry Myricks
(S.U.A.) 8,27 m. 4 Giovanni Evangelist! (Italia) 
8,08 m, 5; Antonio Corgos (Spania) 8,03 m, 6 Lasz- 
lo Szalma (Ungaria) 8.00 m ; ciocan J 1 Serghei 
Litvinov (U.R.S.S.) 84,80 m — campion olimpic, 2. 
Iuri Sedih (U.R.S.S.) 83.76 m, 3. Iuri Tamm
(U.R.S.S.) 81,16 m, 4. Ralf Haber (HD.G) 80,44 m.
5, Heinz Weis (R.F.G.) 79,16 m, S, Tibor Gecsek 
(Ungaria) 78,36 m.

CICLISM. Feminin, fond (82 km) : 1. Monique 
Khol (Olanda) 2.00 :52 — campioană olimpică, 2 
Jutta Niehaus (R.F.G.), 3. Laima Zilporite 
(U.R.S.S.), 4. Genevieve Brunet (Canada), 5. Va
lentina Ehpali (U.R.S.S.), 6. Maria Bloher (Marea 
Britanie)... 21. Jeannie *----- — ■ ‘ ‘
timp cu ' * ’ ___

JUDO. Categoria 60 kg : 1. Kim Jae-Yup (Coreea 
de Sud) z. ~-.'—
(S.U.A.). 3. Amiran Totikașvili (U.R.S.S.) și Shinjl 
Hosokawa (Japonia), i Patrick Roux (Franța) și 
Sheu Tsay-Chwan (Taiwan).

13,51, 5. Jonathan 
13,52, 6. Tony Jarrett 
10.000 m : 1. Ibrahim 
— campion olimpic, 2.

---------- Longo (Franța), 
al învingătoarei.

campion olimpic. 2. Kevin

același

Asano

HALTERE. Categoria 90 kg : 1. Anatoli Clirapati 
(U.R.S.S.) 412,5 kg (187,5+225) — campion olimpic, 
2. Nail Muhamedjarov (U.R.S.S.) 400 kg, 3. Slawo- 
mir Zawada (Polonia) 400 kg, 4. Andrzej Piotrow
ski (Polonia) 365 kg, 5. Attila Buda (Ungaria) 360 
kg, 6, David Mercer (Marea Britanie) 357.5 kg : 
categoria 100 kg : 1. Pavel Kuznețov (U.R.S.S.) 425 
kg (195+235) — campion olimpic, 2 Andor Szanyi 
(Ungaria) 407,5 kg, 3. NICU VLAD (România) 402,5 
kg (185+217,5), 4. Peter Immesberger (R.F.G.), 395 
kg, 5. Janos Bokfi (Ungaria) 392,5 kg, 6. Francis 
Tournefier (Franța) 385 kg.

BASCHET. Feminin. grupa A :. Australia —
— U.R.S.S. -60—48 !!, Bulgaria— Coreea de Sud 98—37. 
tn semifinale se intîlnesc: Australia — Iugoslavia și 
S.U.A. — U.R.S.S. ; Masculin, sferturi de finală : 
Australia — Spania 77—74, S.U.A. — Porto Ri-eo 
94—57.

HANDBAL. Feminin, grupa : A : Cehoslovacia — 
Iugoslavia 21—17, Coreea de Sud — S.U.A. 28—18 ; 
grupa B : R.P. Chineză — Cote d'Ivoire 37—12, 
U.R.S.S. — Norvegia 19—19 ! tn turneele finale vor 
evolua : locurile 1—4 : Coreea de Sud, Iugoslavia, 
U.R.S.S. și Norvegia, locurile 5—8 : Cehoslovacia, 
S.U.A., R.P. Chineză și Cote d’Ivoire ; Masculin, 
grupa A : Iugoslavia — Islanda 19—19, Suedia — 
S.U.A. 26—12. U.R.S.S. — Algeria 26—13 ; grupa B : 
R.D. Germană — Cehoslovacia 24—21, Ungaria — 
Spania 26—16.

VOLEI. Feminin, grupa A : Japonia — Coreea de 
Sud 3—1, U.R.S.S — R.D. Germană 3—0 ; grupa B I 
Peru — SU.A. 3—2 (—12, —9, 4, 5, 9). R.P. Chine
ză — Brazilia 3—1. In semifinale se vor întîlni 2 
U.R.S.S. — R.P. Chineză, Peru — Japonia ; Mas
culin, grupa A : Italia — Coreea de Sud 3—0, gru
pa B : Olanda — Japonia 3—0, Franța — Argentina 
3—0, S.U.A, — Tunisia 3—0.

TENIS. Feminin, optimi de finală : Raffaeia -
Reggi (Italia) — Chris Evert (S.U.A ) 2—6. 6—4,
6—1!, șteffi Graf (R.F.G.) — Catherine Suire
(Franța) 8—3. 6—0. Manuela Maleeva (Bulgaria) — 
Catherine Lindqvist (Suedia) 6—1, 6—0, Gabriela
Sabatini (Argentina) — Sylvia Hanika (R.F.G.) 
1—6, 6—4. 6—2, Natalia Zvereva (U.R.S.S.) — Tine 
Larsen (Danemarca) 6—1, 6—2, Pam Shriver
(S.U.A.) — Katerina Maleeva (Bulgaria) 6—4, 3—6, 
6—2.

HOCHEI pe IARBA. Feminin, grupa A : S.U.A.
— Marea Britanie 2—2. Olanda — Argentina 1—0 ; 
grupa B : R.F. Germania — Canada 2—1. Australia
— Coreea de Sud 5—5. tn semifinale : Olanda — 
Australia și Coreea de Sud — Marea Britanie.

• Un sportiv complet necu
noscut. Abdul Khalid, din Bah
rein, a realizat o mare surpriză, 
cîștigînd proba de pistol, cu 

’1088 p di-n cadrul pentatlonului 
modern.

• în întrecerile cicliștilor pe 
velodrom a fost utilizată, cu 
succes, o interesantă inovație 
tehnică. La plecarea în diferitele 
curse, competitorii se sprijineau 
de o instalație racordată Ia pis
tolul starterului In momentul 
declanșării pocnetului, erau eli
berate roțile bicicletelor, astfel 
că un start greșit devenea im
posibil.

I
I

R. D. GERMANA (et. 6) F.C. 
Karl Marx Stadt — Halle 5—3, 
Aue — Rostock 2—0, Union Ber
lin — Jena 1—1, Erfurt — Cottbus 
3—1, F.C. Magdeburg — Lokomo
tive Leipzig 1—o, Dynamo Dresda 
— Dynamo Berlin 2—1, Branden
burg — Zwickau 5—9. In clasa
ment conduce Dynamo Dresda 
10 p. urmată de F.C. Karl Marx 
Stadt și Aue cu 8 p.

ELVEȚIA (et. 12). Aarau — 
Lausanne 1—1, Bellinzona — Neu-

châtel Xamax 2—1 ; Grasshoppers 
Zurich — Wettingen 2—0, St. Gall 
— Lucerna 0—1, F.C. Sion — Ser- 
vette Geneva 2—1, Young Boys 
Berna — Lugano 3—3. Clasament: 
1. Lucerna 18 p ; 2. Grasshoppers 
Zurich 15 p ; 3. F.C. Sion 15 p.

TURCIA (et. 6). Derby-ul din 
Istanbul, dintre Galatasaray și 
Fenerbahce, s-a încheiat cu vic
toria echipei Fenerbahce (1—0). 
Astfel. Galatasaray, campioana 
„en titre**, a pierdut primul meci.

în fruntea clasamentului a tre
cut Fenerbahce cu 14 p, urmată de 
Galatasaray și Bolu cu cîte 13 p.

GRECIA (et. 3). O.F.I. Crete — 
Olympiakos Pireu 2—1, Doxa — 
Levadiakos 3—0, Olympiakos Vo
ios — Ethnikos 1—1, Diagoras — 
Aris Salonic 0—2, PAOK — Hera- 
klis 2—1. Panlonios — Apollon 
0—1, Kalamaria — Larissa 1—1, 
Panathinaikos — A.E.K. Atena 
0—1. In clasament conduc A.E.K., 
Olympiakos Voios și Ethnikos, cu 
cîte 4 p.

LA CRACOVIA s-a disputat 
meciul amical dintre selecționa
tele de juniori ale Poloniei și 
U.R.S.S. Tinerii fotbaliști polonezi 
au obținut victoria cu 1—0 (0—0).
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