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Ieri, la cea de a 24-a ediție

a Jocurilor Olimpice de vara
vmiiiHmnmNiimmtmttmnnmiuinmmHmiwrmnnmtmmmmînmitm»

La Alba lulia, intr-o atmosferă

entuziastă, a avut loc

CROSUL ARMATEI - AMPLĂ COMPETIȚIE 
SPORTIVĂ DE MASĂ

Eveniment de referință în 
activitatea sportivă a tinerilor 
cuprinși în unitățile Ministe
rului Apărării Naționale, Cro
sul Armatei, aflat la a IV-a 
ediție, se înscrie in ampla 
competiție națională Daciada 
ca un binevenit prilej de a îm
bina activitatea de instruire și 
educare, de cultivare a unor 
Înalte calități morale ale mili
tarilor noștri cu practicarea or
donată, sistematică, a exerciți- 
ilor fizice și sportului.

Anul acesta, ca loc de des
fășurare a finalei republicane a 
Crosului Armatei a fost ales 
municipiul Alba lulia, ai cărui

Sala și Muzeul Unirii — Casa 
de Cultură a Sindicatelor.

Pe echipe, locul I a revenit 
formației din comandamentul 
în care ofițer cu pregătirea fi
zică este maiorul Victor Copos. 
cu 82 p. Locurile 2—4, la ega
litate (109 p), au fost ocupate 
de formația comandamentului 
infanteriei și tancurilor și for
mațiile comandamentelor î:t 
care pregătirea fizică este asi
gurată de maiorul Dumitru E- 
remia și, respectiv, lt. maior 
Adrian Ragea.

Clteva sublinieri... Atit ciști- 
gătorul, cit și nu mai puțin de 
12 dintre atleții clasați în pri-

• Luptătorii noștri de „libere1 debutează azi in întrecere
• După o zi de pauză, atletismul revine in prim plan, iar 

la 1500 m îeminin se va concura direct în scmiiinalc

Corespondentă telefonică 
de Ia trimisul nostru

Marți 27 septembrie. A un
sprezecea zi a Jocurilor Olim
pice de vară, ediția a 24-a. 
Este o zi splendidă, ideală pen
tru concursul de caiac-canoe 
de aici, pe apele canalului de 
pe rîul Han. Soarele străluceș
te, fără să ardă puternic, vîn- 
tul nu bate, iar apa'e cristalină. 
Ca de obicei, spectatorii sosesc 
in număr mare de Ia prima 
oră, deși din centrul orașului 
pînă la pista nautică sînt peste 
20 de kilometri. Cursele se 
desfășoară cu regularitate de 
cronometru. Apropierea mo
mentului inaugural al întrece
rilor din această zi declanșează 
repertoriul galeriilor constituite 
ad-hoc, care-i încurajează pe 
competitori, indiferent de na
ționalitate.

Aurel Macarencu așteaptă să 
la startul în a cincea cursă 
preliminară, Ia canoe, pe dis
tanța de 1 000 metri. Este calm, 
îșl urmărește atent ’ adversarii. 
Trebuie să calculeze cu multă 
atenție, să-și conserve forțele: 
începînd de luni, zi de zi — a- 
semenea colegilor lui din cele
lalte echipaje — are de susți- 

nut cite o probă de concurs, 
iar adversarii direcți au o cotă 
foarte ridicată. Pentru azi (n.r. 
ieri), și-a propus să se situeze 
între primii trei din seria sa, 
să intre astfel în grupul celor 
care se califică tn semifinale. 
Se dă startul. Paga ea lui Ma
carencu lovește ritmic apa, ca- 
noea înaintează, constant. După 
506 de metri, are ai treilea 
timp din serie — 2:00,71. La 750 
de metri, ocupă același loc, cu 
3:04,64, iar în final, cu 4:09,71, 
își menține poziția și-și cîștigă 
dreptul de a concura în semi
finale. Am reținut de la el cî- 
teva cuvinte : „Am depășit tra
cul primelor două probe. Voi 
merge tot mai bine. Așa sînt o- 
bișnuit". Așteptăm cu încredere 
confirmarea spuselor sale.

Nici de data aceasta nu am 
fost scutiți de emoții. La caiac 
2, tot pe 1000 metri, Daniel 
Stoian și Angelin Velea s-au 
clasat pe locul 5 în serie și 
după-amiază au trebuit să-și 
mai încerce o dată șansa, în 
recalificări. A fost o surpriză 
pentru noi, mai ales că el au 
început bine cursa : la 500 me
tri, se aflau pe locul 2, cu 
1:38,22, pentru ca la 750 metri 
să ajungă în poziția a patra — 
— 2:30,71 si să încheie cu tim
pul de 3:28,42. Dar în primele 

ore de după prînz, cel doi 
și-au luat revanșa, au încheiat 
cursa pe primul loc, în 3:31,51, 
devansînd categoric celelalte 
echipaje. Abia atunci am înțe
les de ce Daniel Stoian era 
atît de liniștit dimineață, în 
ciuda nereușitei, și ne spunea : 
„Ne vom odihni două-trei ore 
și apoi vom cîștiga".

In ultima probă a zilei, la 
care a participat un echipaj 
românesc — canoe dublu, 1000 
metri — Grigore Obreja și 
Gheorghe Andriev au pornit 
hotărîți să nu mai repete figu
ra de luni, la 500 metri, cînd 
au trebuit să participe ia re
calificări. Ei s-au instalat de 
la bun început în fruntea 
cursei. La 500 metri, am în
registrat pentru ei timpul de 
1:51,28, la 750 metri — 2:50,32, 
iar în final — 3:48,41, victorie 
în serie, fără a forța. Pe lo
cul secund s-a clasat Franța, 
cu 3:48,47, pe 3 — Cehoslova
cia cu 3:54,38.

Un prim bilanț la caiac-ca
noe : echipajele noastre și-au 
cîștigat dreptul de a evolua în 
semifinalele tuturor probelor 
la care au luat parte. Așadar, 
noi starturi, noi curse, cu ad
versari de indiscutabilă valoa
re, pentru acești tineri din

Cornel POPESCU

(Continuare tn pag. a 4-a)

Finalele campionatelor naționale de călărie

Aspect tic la startul finalei pe 
Alba lulia

uiau- 
1986. 
Rm, 
edl’ 

după 
Andrei.

locuitori au urmărit cu interes, 
cu multă însuflețire, întrecerea; 
o întrecere dirză, în spiritul 
eticii ostășești și sportive, 
participanții desemnînd, la ca
pătul unei probe pe distanta de 
3 km, pe cel mai bine pregătit 
dintre ei, lt. Constantin Arîciu, 
primul clasat, la fel ca si in 
1985, la Oradea, la ediția 
gurală a întrecerii, și în 
la Sibiu. Anul trecut, Ia 
Vîlcea, laureatul actualei 
ții s-a clasat pe locul 2, 
elevul caporal Florin 
care, de data aceasta, a termi
nat cursa în... urma învingăto
rului. A fost un disputat „duel" 
atletic, pe un traseu dificil si
nuos și denivelat, bine ales 
pentru o probă de cros. Intre 
Bulevardul 6 Martie — Liceul 
«Horia, Cloșca și Crișan“ — 
Dealul Furcilor — porțile Ce
tății — Obeliscul lui Horia — 

țară a Crosului Armatei, de la 
Foto ; Gabriel MIRON 

mele 20 de locuri au fost sau 
sînt elevi ai Școlii militare do 
ofițeri activi din Sibiu, acolo 
unde atletismul se bucură de 
condiții deosebite de dezvolta
re, prin grija comandantului a- 
cesteia, lt. col. Aurel Dragomlr, 
și a prof Die Popa. în spriji
nul propășirii atletismului se 
înscriu și eforturile conducerii 
Liceului Militar „Mihai Vitea
zul" din Alba lulia (comandant 
maior Vasile Ciuhan), care. Iie- 
neficiind de un colectiv de 
cadre didactice de specialitate 
(It. cd. N. Pantea, prof. • M. 
Frățilâ și prof. Ilie Cioca. fos
tul atlet de performanță) a fă
cut Ca probele de alergări, mai 
ales, să nu lipsească din oreo- 
cupările sportive ale TUTU-

Tiberlu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

Astăzi, in Divizia A la fotbal, GHEORGHE NICOLAE (Steaua) - TREI TITLURI LA DRESAJ
trei meciuri din etapa a 8-a

UIUMUL TEST AL 
ÎNAINTEA RETURULUI 
• F. C. Inter, la a 

doua vizită in Capita

lă, susține un meci 

dificil în fața campi

oanei • Va reuși 

Oțelul să paseze 

^►„lanterna roșie" ? • 

Dinamo are un singur 

scop : mărirea gola

verajului

PROGRAMUL JOCURILOR
București : STEAUA - F.C. INTER
C. Corocan (Reșița) ; D Bucluman (Timișoara) șl Gr. Macavel I 
(Deva) îl

— stadionul Steaua — ■ >
Galați : OTELUL - VICTORIA

Ad Moroianu (Ploiești) ; Cr. Teodorescu (Buzău) șl S. Ursu !!
(Suceava) ”
București : DINAMO - „U“ CLUJ-NAPOCA ;
O. ștreng (Oradea) ; Ad. Porumboiu (Vaslui) șl V. Antohl (Iași) ■>

— stadionul Dinamo — 1
Toate partidele vor începe la ora 16.
Celelalte șase întîlnlri sînt programate duminică 2 octombrie. !! 

de la ora 15. ;;

ECHIPELOR NOASTRE
DIN CUPELE EUROPENE

CLASAMENTUL
'liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuilh

1. DINAMO 7 7 0 0 28— 6 14
2. Steaua 7 7 0 0 22—10 14
3. Victoria 7 4 12 17—11 9
4. F.C. Inter 7 4 12 11-12 9
5. Univ. Craiova 7 4 0 3 14—11 8
6. Sportul Stud. 7 3 13 12—12 7
7. F. C. Olt 7 2 3 2 5— 6 7
8. Corvinul 7 3 13 10—12 7
9. F. C. Bihor 7 2 2 3 9— 6 6

10. F. C. Argeș 7 3 0 4 10— 8 6
11. Flacăra 7 2 2 3 9— 8 6
12. F. C. Farul 7 2 2 3 8— 8 6
13. „U“ Cluj-Napoca 7 2 2 3 6— 9 6
14. F.C.M. Brașov 7 2 14 10—11 5
15. S.C. Bacău 7 2 14 10—11 5
16. Rapid 7 2 14 7—19 5
17. A.S.A. Tg. Mureș 7 115 4—16 3
18. Oțelul 7 115 5—18 3

Cu finalele Campionatelor 
Naționale de dresaj, s-a mai fă
cut un pas spre finalul sezo
nului competițional la călărie, 
întrecerile s-au desfășurat, in 
foarte bune condiții, la baza 
hipică a Stațiunii Didactice Ex
perimentale a Institutului A- 
gronomic București de la Bel- 
ciugatele, ceea ce a făcut să 
consemnăm cea de-a treia pre
mieră organizatorică a actualu
lui sezon, după P. Neamț și 
Roman.

Ca șl în anii precedent!, dis
puta pentru titlu s-a desfășu
rat în „familie", la întreceri fi
ind prezenți doar sportivi de la 
Steaua, singura excepție con- 
stituind-o Dania Longo (Agro
nomia București), dar ea a 
participat în afară de concurs.

Un interesant cuplaj de rugby, azi, in Capitală

STEAUA - GRI VIȚA ROȘIE Șl DINAMO - CONTACTOARE BUZĂU
Campionatul de rugby se reia 

astăzi cu partidele etapei a vi-a. 
Toate Intîlnirlle. fără excepție, 
ni se par echilibrate șl pasio
nante. La Baia Mare, știința din 
localitate dă replica Farului din 
Constanța, un joc important pen
tru două formații care zlzează po
diumul întrecerii. De subliniat 
că maramureșenii vor beneficia 
de aportul a două achiziții im
portante. noii studenti G. Sava 
(venit de la Petroșani) și I. Va- 
sllache (Iași), care le întăresc 
serios Unia de trelsferturi. De 
un interes la fel de mare se va 
bucura — sîntem siguri — șl 
cuplaiul din Capitală, în care 
Steaua va primi replica 
XV-lul Griviței Roșii. într-un 
posibil derby al etapei, iar Di

Vom mai sublinia debutul Cris- 
tinei Călin, caro se află încă 
la vîrsta junioratului. De alt
fel, trebuie să menționăm că, 
de peste un deceniu și jumăta
te, nu s-a mai înregistrat de
butul unui junior în probele de 
dresaj academic, toți cei aflați 
în competiție practicînd dresa
jul de performanță după ca 
deveniseră... seniori.

Jn acest context trebuie sâ 
subliniem că lider incontesta
bil a fost, din nou, Gheorghe 
Nicolae, care și-a adjudeca* 
victoria în trei din cele patru 
probe (cat Sf. Gheorghe. In
termediar I și II), dar. de re
ținut, în „Marele Premiu" suc
cesul a revenit lui Radu Mar- 
coci, la o diferență de doar 9 
puncte.

namo va tntîlnl mereu ambițioa
sa formație din Buzău, care, a- 
nul trecut a obținut un exce
lent 16—16 la București, tn fața 
aceluiași adversar.

Dar iată programul complet 
și arbitrii :

T.c. IND constanța — știința 
Petroșani, teren C.F.R. ora 16, 
Gh. Hustiu (București) ț C.S.M. 
Sibiu — Politehnica Agronomia 
lași, teren Valea Aurie ora 17. 
C. Stanca (Constanta) ; Rulmen
tul Bîrlad — Universitatea EL- 
tim Timișoara, teren Rulmentul 
ora 15 30. I. Vasllică (Bucu
rești) : Știința CEMIN Bala Ma
re — Farul Constanța, teren 
Complex ora 16, Al. Pavlovici 
(București) ; Steaua — Grivița 
Roșie, teren Steaua ora 15, Gh.

CLASAMENTE: cat. Sf.
Gheorghe — 1. GH. NICOLAE, 
cu Nufăr, 1185 p. 2. M. Curtea- 
nu, cu Luxor, 1065 p, 3. Cris
tina Călin, cu Genar, 993; Da
nia Longo cu Vanitas 1074 p — 
h. c.; cat. Intermediar n — 1,
GH. NICOLAE, rj Nufăr. 984 
p. 2. R. Marcoct cu Jimblar, 
942 p, 3. Gh. Nicolae, cu Gar- 
ritano. 937 p, 4. Anca Bogdan, 
cu Licăret 812 p; cat. Interme
diar I — t. GH. NICOLAE, ctt 
Nufăr, 883 p, 2. R. Marcoct cu 
Jimblar, 834 p. 1 Anca Bogdan, 
cu Li caret 806 p.4. Gh. Nico
lae. cu Garritano. 770 p. 5. M. 
Curteanu. cu Luxor, T47 o; cat 
„Marele Premiu" — I R. MAR- 
COCI, cu Jimblar, 1184 p 2. 
Gh. Nicolae. cu Garritano. 1175 
p. X M. Curteanu. cu Derbist 
891 p.

Prlsăcaru (Iași) ; Dinamo — 
Contactoare Buzău ora 16.30, 
P. Soare (București).

CLASAMENT

1. Farul
2 steaua
3. Dinamo
4. Contactoare
5. Gr. Rosie
6. Șt B. Mare
7. Rulm. Blrlad
8. C S M. Sibiu
9 TC IND. Cța.

10. Pollt. lași
11. St. Ptș.
12. Univ. Tmș. ♦)

•) a pierdut un 
neprezentare pe

5 4 01 105- 81 13
4 4 0 0 216— 51 12
5 31 1 133— 72 12
5 3 0 2 84— 69 11
5 3 0 2 91— 95 II
5 2 0 3 58— 63 9
5 2 0 3 58—108 9
5 2 0 3 81—115 9
5 2 0 3 77—141 9
5 2 0 3 85—155 9
5 1 1 3 59— 71 8
4 0 0 4 25- 51 3

punct pentru o 
eren propriu (!)



O RARA DĂRUIRE în „Cupa României" la tenis de masă
»î BAS

La Arad s-a încheiat o me
reu frumoasă și emoționantă 
întrecere, in care cei prezenți 
în tribune au aplaudat dirzenia 
ieșită din comun a competito
rilor, voința a cei or oameni mai 
puțin înzestrați fizic de a-și 
măsura, totuși, forțele 
arenă de sport. A fost 
pe (ară a cooperatorilor 
șugari handicapați fizic, 
de participant! din 23 de jude
țe, la atletism, popice (pe sta
dionul U.T.A.), tenis de masă 
(sala Voința) și orientare tu
ristică (în pădurea Ceala). Or
ganizatori: U.C.E.C.O.M. și
C.N.E.F.S., cu sprijinul U.J.C.M.. 
C.J.E.F.S. și A.S. Voința Arad.

Concursul, cu multe momente 
de tărie și curaj, de mare no
blețe sufletească, a fost domi
nat 
gări 
rești.
primul loc ta clasamentul ge-

Intr-o 
finala 

meste •
eu 327

de cooperatorii meșteșu- 
din Municipiul Bjc-j- 
eare au terminat oe

neral. în urma lor, reprezei 
tanții județelor Saiu Mare. 
Iași, Vîlcea. Arad, Brăila. Cîți- 
va dintre cei mai buni: atle
tism (nevăzători) — Viorel Tu- 
diraș (Botoșani) la 60 m, Tu- 
dorița Chilianu (Vîlcea) la 40 
m; lungime (invalizi motor;, 
tren superior) — Tudorel Mi- 
hăilescu (București); greutate 
(surdo-ttiuți) — Aurel Morar 
(Arad); suliță (la țintă) —Mar
gareta Constantin (București) și 
Gbeorghe Ardeleanu (Brăila): 
popice (nevăzătoare) — Sofia 
Udrescu (Vilcea). invalizi mo- 
tori — Dorina Grigam (Bu-m- 
rești). Alexandru Balasz (Satu 
Mare); triatlon 
— Vasile Blaga 
tenis de masă — Mariana 
raschiv (București), Zoltan Pc 
tul (Maramureș): orientare tu
ristică — Maria Solflin. Angela 
Zaporojene* (București) și Ale
xandra Abranr. Ludosic 
raUj (București).

(semi văzători) 
(Satu Mare):

Pa-

Ba-

UNIVERSITATEA A.S.A. CRAIOVA

Șl JUVENTUS BUCUREȘTI,

DIN NOU ÎNVINGĂTOARE

CROSUL ARMATEI
(Urmare di* doq 1)

ROR elevilor. De altfel, pe ele
vii acestui liceu i-am putut ve
dea și la startul Crosului tine
retului, care a precedat Cro
sul Armatei; doi dintre eî — 
D. Dumitrescu și L Carole — 
urcind pe podium, alături de 
ciștigător. I. Butan, de la Li
ceul industrial nr. 4. Viitorii 
elevi ai Liceului Militar ,M.- 
hai Viteazul” — pionierii __
fost și ei prezenți la un Cros al 
purtătorilor cravatei roșii 
tricolor, cu Iulian Ștef, de 
Școala nr. ' 
milor sosiți...

Si o ultimă subliniere: Alba

— an

cu
. . la

1, în fruntea pri-

Iulia tinde sâ se consacre drapt 
gazdă a unor întreceri atletice 
republicane. Dovadă: aici au 
avut Ioc ta acest an finala 
pe tară a Cupei Pionierul la 
cros ; apoi. Ștafeta Tinerilor 
Muncitori ; după aceea, Diua- 
moviada de atletism. Iar în 
noiembrie, tot aid, este pro
gramat Crosul Unirii, competi
ție de anvergură, cu mii de 
alergători din județul Alba st 
din cele limitrofe (Arad, Cluj, 
Hunedoara, Mureș, Sibiu). Este 
de salutat o asemenea vocație 
pentru atletism a celor din Al
ba, în perspectiva ca acest oraș 
să fie nu numai gazdă, ci și c 
pepinieră a atletismului româ
nesc de performanță.

în 
s-au 
noi 
la tenis de 
tradițională care a depășit trei 
decenii de la inițierea sa. Pe 
parcursul ei. competiția s-a or
ganizat sub diverse formule, 
din 1981 ajungindu-se la cea de 
față, in care echipele star for
mate d n toate categoriile de 
virstă (cade 
in dorința d 
rea. pe toa: 
jucător: de 
semn de tat. 
esr.e cel car 
tăriSe care au loc intre repre- 

ii acestor ca:egorii. lo
gic cei de •• jstă mai mare a- 
vind ascendentul experien’ci, 
deși in unele cazuri se tatîmpiă 
și_ ah fel. Totuși, in această
direcție comisia de competiEi 
ar trebui să mediteze pentru a 
găsi unele soluții mai ecni ta- 
bile si cate să nu lungească 
fără rost desfâsi 
partde. une'.e aj> 
Ia 19 jocuri!

Și această ediție s-a încheiat 
fără surprize, una din dețină
toarele trofeului. Universitate» 
A.S„A. Craieva (V. Florea, C. 
Tiugan, C. Toma, C. Ignat. L 
Mihaiache, M. Piciu, M. Vitan, 
C. ” ' ~ ■’ ““
V. Bălan), terminînd pentru 
Vili-a oară consecutiv pe pri
mul loc, in timp x cealaltă, 
Juventus București (Cristina 
Bucur, Carmen Găgeatu, Cus-

Sala sporturilor din Aiad 
desfășurat intrecerde ooei 

ediții a .Copci României" 
masă, competiție

•CI.

zent.

ca

Joi, C. Negrită; antrenor : 
a

O AVANPREMIERA A O

tina Enulescu, Adriana Năsta- 
se, Maria Cocoș, Ana Maria E- 
nescu, Simona Savu, Oana Ra
da; antrenor: V. Dumitrescu', 
a ciștigat pentru a VI-a iară 
consecutiv trofeul.

In meciurile finale. Universi
tatea A.S.A. a depășit cu 10—3 
pe Sticla Bistrița, iar Juventus 
cu 10—4 pe C.S.Ș. Metalul Rm. 
Vîlcea.

Alte rezultate — feminin : 
Juventus 10—7 cu Spartac StirCm 
C.S.Ș. 1.10—6 cu C.S.Ș. i.P.C. E- 
nergetica Slatina, 10—8 cu Hi
drotehnica C.S.M.C.S.Ș. Buzău ' 
CS.Ș. Metalul Rm. Vîlcea 10—4 
cu C.S.M. Sinterom Cluj-Napo
ca ; Hidrotehnica — C.S.M. 
Sinterom 10—9; masculin: Uni
versitatea A.S.A. 10—0 cu Glo
ria Arad. 10—1 cu CS.S 
Satina. 10—4 cu Constructorul 
înfrățirea Tg. Mureș ; Sticla 
10—I cu C.S.M. Sinte~>m ; 
C.SM. Sinterom 10—6 cu Con
structorul Tg. Mureș.

CLASAMENTE : feminin — 
1. Juventus Bucurași 
Metalul Rm. Vilcea. 
tehnica CS.MCÂȘ.

Apropierea startului intr-o 
nouă ediție a Campionatului 
National de baschet feminin a 
determinat o activitate sporită 
a tuturor echipelor din primul 
nostru eșalon. Fiecare club, 
fiecare antrenor încearcă acum 
să facă o ultimă verificare a 
potențialului jucătoarelor, a a- 
cumu larilor făcute în perioa
da dintre cele două ediții ale 
întrecerii.

Că este așa ne-o demonstrea
ză și turneul dotat cu 
Olimpia" 
trei zile 
Iancului. 
prezente 
și Voinfa .. . ______
șov și Politehnica Timișoara. 
După dispute destui de intere
sante. trofeul pus in joc a 
revenit clubului organizator, a 
cărui echipă, Olimpia, a cîști- 
gat toate partidele susținute.

în ultima zi s-au iniîlnit, 
pentru stabilirea primelor două 
locuri. Olimpia și Voința Bta- 
șov. întrecerea a fost domina
tă de baschetbalistele bueureș- 
tene, care au ciștigat cu 83—54 
G1—31). dar d.n formația oas
pete au lipsit două dintre jucă
toarele de bază: Magdalena Je- 
rebie și Camelia Hinda. Sporti-

„Cupa 
și găzduit timp de 
de sala din Șoseaua 
La întrecere au fost 
divizionarele Olimpia 
București, Voința Bra-

vele de 
de la p 
minut c 
tea 14, 
Biră 10 
2, BădH 
tea 2 pi 
pectiv 
Menihai 
1, Greci 
Cernat

PentrJ 
Voința 
ca Tim 
cu o fd 
genă și 
gat fărJ 
tinerele 
pe Bega 
de ened 
scorului] 
tere : O 
15 de 11 
za 10, 
Au cond 
gorian,

Cele’a 
— Vo 
(29—31)1 
Politehn 
inta Br| 
rești 95 
Politehn!

2. C.?.S 
X Hidre 
Buzău. 4.

C.SJ4. SINTEROM Cluj-Napo
ca, 5. C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS 
Constanța, 6. Eternit Oradea ; 
masculin — 1. Universitatea 
A.S.A. Craiova, 2. Sticla Bis
trița, 3. C.S.M. SINTEROM 
Cluj-Napoca, 4. C.S.Ș. Con
structorul înfrățirea Tg. Muies, 
5. C.S.Ș. 2. știința IJPIPS Con
stanța, 6. Hidrotehnica C.S.M. 
C.S.Ș. Buzău.

„Criteriul juniorilor"

UN CÎȘTIGĂTOR

1.

„TROFEUL SPORTUL” PENTRU 
EFICACITATE (după 6 etape)

NESPORTiVITATEA SE PLĂTEȘTE 
SCUMP I

• COMISIA DE DISCIPLINA 
a F R. Handbal a luat ta discu
ție o serie de abateri săvîrșite 
de antrenori, de unii jucători șl 
de cluburi sau asociații. Ca ur- 
mare a comportării ireverenți
oase și a atitudinii jignitoare la 
adresa oficialilor din partida 
Politehnica Timișoara — Steaua, 
manifestate de antrenorul Con
stantin Jude, acesta a fost sus
pendat pe timp de 6 luni (nu 
are dreptul să-și conducă echipa 
de pe banca oficială în perioada 
septembrie 1988 — martie 1989).
• O serie de jucători, compo
nent ai echipelor naționale de 
juniori și junioare, care nu s-au 
prezentat Ia convocarea loturi
lor, sau au avut abateri în tim
pul pregătirilor și al competiții
lor au fost sancționați astfel : 
S. Toacsen („U« Craiova). Flo
rina Grigore (C.S$. Universita
tea Craiova) și Anca Bota 
fCS.Ș. Viitorul Cluj-Napoca) — 
cite 4 etape suspendare (înce- 
pînd cu data de 25 septembrie) ; 
I. Ene (Dinamo București). Cla
udia Sebeștean (C.S.S. Viitorul 
Cluj-Napoca), Mihaela Ilie 
(C.S.Ș. Dinamo Brașov) și 
Gheorghița Neagoe (C.S.S, Slati
na) — cîte 2 etape suspendare
• Mai multe cluburi sportive 
școlare au primit avertismente 
întrncît au trimis sportivi ne
pregătit! (nu au îndeplinit ba
remul de punctaj) la loturi : 
C.S.Ș. Vaslui* Bacău. Timișoara, 
nr. 1 Constanța și C.S.Ș. Galați.

Șl ARBITRII SÎNT ANALIZAȚI
F.R.H. a analizat modul cum 

^cavalerii fluierului* au condus
-v-v' ♦ ♦"V -V

DE LA

pînă ta momentul de față me
ciurile din noile ediții ale cam
pionatelor naționale. In perioa
da imediat următoare vor fi 
luate măsuri — af’ăm de la se
cretarul responsabil al forului 
de specialitate — împotriva ce
lor care au avut prestații neco
respunzătoare.

MASCULIN : 1. I. Mihăilă
(Dacia) 48 de goluri înscrise, 2. 
R. Chirilă (Știința Bacău) 41, 3.- 
Gh. Mureșan (Electromureș Tg. 
Mureș) 37. 4—5. M. Dumitru 
(Steaua) șl P. Dan (Politehnica 
Timișoara) — cîte 36. 6—7. C Bo- 
ha (Tractorul Brașov) șl M. 
Crainic („U“ C.U.G. Cluj-Napo
ca) — cite 34. 8. C. Neagu (..U“ 
Craiova) 33, 9 G. Marian („U“ 
Craiova) 31. 10. S. Paraschiv 
(Dacia) 30. 11. S. Pop („U“ Cluj- 
Napoca) 29. 12. T. Donosa (Di
namo Brașov) 28.

FEMININ :' 1 Ana Bălănean 
(Textila I.A.S. Zalău) 58, 2. Ro- 
diea Pălici (Constructorul Timi
șoara) 52. 3. Emilia Luca 
ța Bacău) 51, 4. Esztera 
(Mureșul Tg. Mureș) 48, 
ria Verigeanu (Chimistul) 
Lidia Butnărașu (Știința 
42, 7—8. Cristina Tache-Berbece 
(Confecția București) șl Sorine 
Lefter (Mecanică Fină București) 
— cite 41. 9. Beatrice Duca
(TEROM Iași) 39. 10. Simona 
Tudor (Dorobanțul Ploiești)
11. Edit Torok (Chimistul)
12. Rodica Grigo-ras 
33.

- v V

I.D.M.S

Ecaterina Mincu-Ronțescu înscrie din nou pentru bucureștence. 
Fază din meciul de duminica trecută, din saia Floreasca, dintre 
Conjecția București și Dorobanțul Ploiești Foto: Eduard ENEA

Cea de-a 32-a ediție a „Crite
riului juniorilor" de la Piatra. 
Neamț, a reunit >a Startul său 
56 de alergători. Iată rezultatele 
tehnice ; etapa L fond, Plataa 
Neamț — Bicazul Ardelean și 
retur, 86 km : 1. G. Poenaru 
(Voința Ploiești) Ih 55:55, medie 
orară 41,407 knt. 2. M. Pirlog 
(C. S. Brăila), 3. G. Paraschiv 
(C S.Ș. 1 București), 4. D. Trlf 
(Voința Cluj-Napoca), 5. M. TI-- 
lea (Voința Ploiești), 6. D. Iri
mias (Voința Cluj-Napoca), toți 
același timp ; etapa a doua, fond, 
Piatra Neamț — Roman și retur. 
83 km : 1. A. Balasz (Voința 
Cluj-Napoca) 2h 07:21, (medie o- 
rarâ 39,100 km), 2. M. Țirlea, 
ac. timp, 3. Adr. Ivan (C.S.Ș. 1 
București) la 1:33, 4. G. Paras
chiv. 6. I. Bărdaș (CIBO Brașov), 
6. Al. Popovici (C.S.M. Iași), toți 
la 3:00 : etapa a treia, contratimp 
individual în pantă, pe șoseaua 
Bisericani, 5,5 km : 1 A. Balasz 
13:13, medie orară 24,968 km, 2. 
M. Țirlea la 7 s. 3. D. Opreseu 
(A. S. Muscelul Cimpulung) la 
9 s, 4. G. Poenaru la 13 s, 5—6. 
M. Zahan (Voința Cluj-Napoea) 
și I. Bărdaș, ambii la 26 s ; etapa 
a patra, fond. Piatra Neamț — 
Potoci șl retur. ~ 
Balasz ih 55:52, 
36,766 km. 
P. Neamț).
Cluj-Napoca). 4. I. Bărdaș. 5. M.

2.
3.

CLASAMENTE (dupâ 6 etape)
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Magazinele auto I.D.M.S. livrează pînă la 30 septembrie 1988 
autoturisme DACIA cumpărătorilor care au depus banii la 
EnF . 50nk pentru autoturism pînă la data de 31 decembrie u------------- ...... .--------- ------------------- .. Inflife-_ 1983 In baza numărului de ordine centralizat pe țară,

■ ■ re5* de maSaztauI de înscriere, după cum urmează :
,, București, pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil în Munici- 
., piui București, jud. Giurgiu și Teleorman

Pitești, pentru cumpărătorii cu domiciliul
.. Argeș, Dîmbovița, Olt. Prahova. Vîlcea
.. Brașov, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele
- ■ Brașov Covasna. Harghita. Mureș.
• - Bacău, pentru cumpărătorii cu domiciliul
• ■ Birău, Buzăa, Neamț. Vrancea.
' ’ Clu j, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județul Cluj, 

lașa pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele Bo- 
; tocmi. Iași, Suceava. Vaslui.

Timișoara, pentru cumpărătorii cu domlcîlîul stabil in județele 
,. Arad Bihor. Timiș
. . Reșița» pentru cumpărătorii cu domiciliu) stabil ta
.. Alba Caraș Severin. Hunedoara. Mehedinți, Sibiu.
., Baia Mare, pentru cumpărătorii cu domieUtal stabil
.. țele Bistrița Năsăud. Maramureș. Satu Mare. Sălaj.
». Craiova, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta
- - Doli și Gorj.
- ■ Brăila, pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în
- - Brăila. Călărași, Constanța. Galați. Ialomița. Tulcea.
■ ■ La livrarea autoturismului, cumpărătorii trebuie să .prezinte.
■ ’ în mod obligatoriu, comunicarea cu numărul de ordine pe 

’ țară.
" ’ Vînzările se efectuează ta funcție de stocul de autoturisme 
‘, și capaeitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.
. . AUTOTURISMELE DACIA BREAK SE LIVREAZĂ CUMPA- 
.. RATORILOR CARE AU BANII DEPUȘI LA CEC IN CONT
■ ■ PENTRU AUTOTURISM ANTERIOR DATEI DE 31 DECEMBRIE 
-- 1983, PRIN TOATE MAGAZINELE AUTO DIN TARA.

.. Argeș, Dîmbovița, Olt. Prahova, Vîlcea
• ■ r~____„„
• ■ Brașov Covasna. Harghita. Mureș.« ► --------- ---------- -  ....
- ► Bgcău,

' ’ țară.

stabil

stabil

în județele

în județele

județele

ta jude-

județele

județele

1. STEAUA
2. Dinamo Buc.
3. Electromureș
4. „Poli. Tim.
5. „U“ Craiova
6 Dacia
7. Minaur
8. „U" Cj.-Nap.
9. Dinamo Bv.

10. Comerțul
11 Știința Bc.
12. Tractorul

6 6 0 0 180—139 18
6 5 1 0 153—111 17
6 3 1 2 146—143 13
6 3 0 3 153—145 12
6 2 2 2 139—136 12
6 3 0 3 148—164 12
5 2 2 1 133—108 11
5 3 0 2 126—123 11
6 2 0 4 128—133 10
6 2 0 4 127—158 10
6 1 0 5 137—165 8
6 0 0 6 123—168 6

• Partida dintre A.S.A, Elec- 
tromureș Tg. Mureș — Dinamo 
București (programată inițial să 
aibă loc mîine) se dispută azi. 
In Sala sporturilor din Tg. Mu
reș.

FEMININ
1 ȘTIINȚA
2. Chimistul *)
3. Mureșul
4. Rulmentul
5. Textila
6. Confecția
7. TEROM
8. Hidrotennica
9 Rapid

10. Constr. Tim.
11 Mecanică Fină
12. Dorobanțul •)

6 5 1 0 182—121 17
6 5 1 0 175—130 14
6 4 0 2 147—114 14
6 4 0 2 122—117 14
6 3 1 2 136—140 13
6 3 0 3 140—137 12
6 3--0 3 154—153 12
6 2 1 3 119—132 11
6 2 0 4 129—138 10
6 2 0 4 140—170 10
6 1 0 5 120—148 8
6 0 0 6 108—172 3

•). Echipe cu cite 3 puncte pe
nalizare

Rubrică realizată de
Ion GAVRILESCU

ÎNTRECERILE

DELTAPLANIȘTILOR
începind de astăzi, pînă sîm- 

bătă. in zona Masivului ->uce- 
g.!'.or se va desfășura Campio
natul National de deltaplanism. 
ediția 1988.

întrecerile au punctul de de
colare instalat pe Virful Pos
tă var u, aterizările urmînd a fi 
efectuate in Poiana Brașov. în 
concurs sînt înscriși 27 de 
sportivi, admiși în urma rezul
tatelor obținute în competițiile 
acestui sezon.

DOUA SAPTAMINI NON-STOP
Timp de două săptămim. non

stop. la Cluj-Napoca s-aa des
fășurat cele două competiții 
majore ale parașutismului. «Cu
pa Român ei" și Camoianatul 
Național. Ambele întreceri s-au 
bucurat de o participare nume
roasă: 141 eoncurenți la prima, 
28 la oea de-a doua, reprezen- 
tînd 14 aerocluburi.

REZULTATE TEHNICE — 
„Cupa României", aterizare la 
punct fix, 6 lansări: 1. Maria 
Ionescu (Ploiești) 0,04 m. 2. 
Florian Ion iță (Buzău) 0,04 ni,
3. Grigore Bof (Brașov) 0 11 m.
4. Silviu Luțac (București). 0,13 
m, 5. Ion Bucurescu (Ploieșt’) 
0,14 m; acrobație, 2 lansări : 1. 
Ramiro Nicolau (Buzău) 15,80 
s., 2. Ion Săcară (Iași) 18.20 «, 
3. Maria Leovean (Brașov) 18 60 
s, 4. Alexandru Ciobanii 'Iași) 
19,10 s, 5. Silviu Luțac (Bucu-

DE
rești) 19,40 s; aterizare la punct 
fix, grup; 6 lansări : 1. Brașov 
(Cristinel Popescu, Nicoiae Ra
du, Ștefan Firăstrău, ' Grigore 
Bof, Maria Leoveanu) 9.63 m, 
2. Buzău 0.73 m, 3. Iași 0,85 m 
4. Ploiești 0,93 m, 5. Sibiu 1.73 
m; clasament pe echipe. 1. 
Iași (Samuel Ancuța, Iosst Bi- 
tiușcă. Ion Săcară, Alexandru 
Ciobanu, Elena Zanchi) 155 p,
2. Brașov 159 p. 3. Buzău 155 p. 
4. Ploiești 181 p, 5. București 
208 piCampionatul Național a- 
terizare la punct fix, masculin. 
9 lansări : 1. Marian Panait 
(Buzău) 0.10 m, 2. Alexandru 
Ciobanu (Iași) 0.19 m, 3. Vasile 
Mihanciu (Sibiu) 0.21 m. 4. Gi- 
cu Vădean (Cluj-Napoca) 0,23 
m, 5. Florian Ioniță (Buzău) 
0,32 m: feminin: 1. Valerica Po
pescu (București) 0,21 m, 2. 
Maria Ionescu (Ploiești) 9.22 m,
3. Maria Leoveanu (Brașov) 0,27

m, 4. IM 
m, 5. ] 
rgș) 0,4 
sări, m] 
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SDMIMSTBAJIA DE STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ V

• Reamintim pe scurt progra
mul principalelor acțiuni care 
sînt organizate în această săptă- 
mînă : astăzi, miercuri, 28 sep
tembrie va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, începind de la ora 15,50, 
tragerea obișnuită PRONOEXPRES 
a săptămînii ; vineri, 30 septem
brie, vă va aduce plăcutele sur
prize ale tragerii obișnuite LOTO 
(atenție, deci, mai sînt pînă a- 
tunci doar două zile), ce va avea 
loc tot în sala susmenționată, 
începind de la aceeași oră (15,50). 
A nu se uita, însă, că, spre deo
sebire de secvențele de Ia tra
gerea PRONOEXPRES (care vor 
fi radiodifuzate pe programul I 
în pauza transmisiilor de fotbal 
ale etapei intermediare de astăzi), 
vineri, aspecte de la tragerea 
LOTO vor fi transmise la ora 
16,35. Duminică, așa cum am mai 
anunțat, va avea loc — tot în

sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2 — TRAGEREA EXCEPȚIO
NALA PRONOEXPRES, începind 
de la ora 16, urmînd ca secvențe 
ale tragerii să fie audiate la ra
dio, pe programul I, in pauza 
transmisiunilor sportive. Desigur 
că toate numerele extrase vor fi 
transmise la radio în reluare, po
trivit programului deja cunoscut. 
Cei interesați au, de fiecare dată, 
acces liber în sala unde se efec
tuează tragerile, inclusiv pentru 
vizionarea filmului artistic de 
vineri, 30 septembrie.

Fără îndoială eă participanții nu 
vor uita nici de interesantul con
curs PRONOSPORT organizat du
minică, 2 octombrie, precum și 
de faptul că zilnic au posibilita
tea să-și valorifice șansele la 
popularul sistem al LOZULUI în 
PLIC, inclusiv la emisiunea spe
cială limitată LOZUL TOAMNEI, 
aflată în plină vinzare I
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LOCALNICII - LA TIMONA JOCULUI
Steaua Mizil - PolHciiiiiia lași l-o (0 0)

Un meci dirz, dur pe alocuri, 
în care Steaua Mizil n-a reușit 
să evolueze la nivelul dragostei 
cu care este înconjurată în oraș, 
iar Politehnica Iași... nici atît. 
O partidă de uzură, cu rare faze 
,,fierbinți" și puține șuturi la 
poartă : 11—4 pentru gazde. Vic
toria echipei Steaua Mizil este 
meritată, întrucît, în majoritatea 
timpului, a controlat ostilitățile, 
a urmărit cu insistență victoria 
(raport de cornere : 12—1). Sur
prinzător d? șters a jucat Poli
tehnica Iași. încîlcit lipsită, par
că, de dorința victoriei, sufocată

— se pare — de mirajul „egalu
lui". Doar două taze mai deose
bite, ocazii, in prima repriză, ra
tate insă de Covrig (p) și I. Gușe 
(S) — în minutele 25, respectiv 
42 —, care au șutat, cu capul, 
puțin peste poartă. Apoi s-a acci
dentat singurul ieșean care parcă 
mai voia ceva : Munteanu. Din 
cea de a doua parte — în care 
tot gazdele au dovedit mai multă 
personalitate — sînt de reținut : 
ratările lui I. Gușe (min. 76) și 
Goia (min. 82) golul — infiltrare 
decisă, rapidă, in careu a iui 
BUTOIU (min. 84) și șut praxis 
în plasa bravului Cimpeanu

— precum marea eta
lării (!) de către ieșeanul 
Croitoru (min. 37). Două obser
vații : jucătorii din Mizil (antre
nor R. Cosmoc) termină a 4-a 
partidă fără să primească gol ; 
ieșenii au pierdut (un punct sau 
două) in trei partide prin goluri 
primite intre minutele 82—88 !

Arbitrul FI. Brinzoi (București) 
a condus formațiile :

STEAL’A MIZIL: Bagiu — Nuțu. 
Costin. Stanciu. DRAGILA — 
Gruia (min. 46 BUTOIU), COSMA. 
I. GUȘE — Lazăr. Galeș (min. 78 
Radu). Goia.

POLITEHNICA î CÎMPEANU — 
Urdaru. Gheorghiu. COVRIG. 
Frincu — Dușman u. Kereszy, 
Munteanu (min. 40 Paveliuc) — 
Florean. Croitoru. Henica (min. 
>4 Sertov).

Modesto FERRARINI

O PRIMĂ REPRIZĂ FRUMOASĂ
r.t.M. Progresul Brăila
Vreme ideală pentru fotbal, 

vreo 12 000 de spectatori („avem 
public, dar nu și galerie", remar
ca nu fără îndreptățire, o voce), 
gazon excelent, „reprize" cu fan
fara Șantierului Naval, mult 
fair-play. arbitraj fără cusur 
(deși tribuna i-a mai cerut in
transigentului I. Naltan și alte 
două penaltyuri !) și o echipă, 
cea gazdă, evident superioară — 
cam ăsta a fost, rezumînd, „sce
nariul" partidei de la Brăila.

Prima jumătate a meciului, care 
a decis și rezultatul, a fost evi
dent mai frumoasă. TITIRIȘCA 
a deschis repede scorul pentru

-Aripile Bacău 4 1 (3 1)
Progresul (min. 11), numai că Ia 
fel de prompt a venit și egalarea 
(min. 18), golul lui MUNTEANU 
urmărind parcă să demonstreze 
că Aripile (cu 6 jucători trecuți 
pe Ia Sport Club) reprezint* o 
nou promovată cu veleități (și, 
am adăuga, cu certe perspective). 
De la 1—1 însă brăilenii au sprin- 
tat sec. impulsionați de Darie 
(păcat că s-a accidentat !), des- 
prinzîndu-se prin două goluri 
marcate de GLONȚ (min. 27) și 
R. VIOREL (min. 23), ultimul la 
capătul unui „slalom" irezistibil, 
terminat cu un șut violent, la 
vinclu. Partea a doua n-a mai

plăcut la teL Progresul și-a men
ținut pozițiile avansate, dar spec
tacolul s-a împuținat. Abia in 
final jocul s-a mai iuțit, același 
TITIRIȘCA fixind scorul la 4—1. 
transtormind lovitura de la 11 
metri acordată pentru fault la 
Cataros (min. 88).

Ă arbitrat I. Naltan (Predeal). 
F.CJM. PROGRESUL : Dinu -

Rusu, Co man. DARIE (min. 55 
NE GO IT A), Hindu — TITIRIȘCA. 
PASCV, IFTODE — R. VIOREL. 
Sta mate (min. S3 Cațaros). 
GLONJ.

~ ARIPILE : Mangeac (min. 4€ 
ILIUTA) — Popa. Cărpuci. MUN
TEANU, Elisei — Ghioane, Ma
nasa (min. 75 Bărbieru), Grosu, 
MANEA — Trofin, BISCA.

Ovidiu lOANIȚOAlA

BOITOR - IMBATABIL
Chimia Rin. Vilcca

Evoluția liderului în „Zăvoiul" 
vîlcean a fost așteptată cu ^viu 
și justificat interes. Și, într-âde- 
văr, cele două foste divizionare 
A, care aspiră cu îndreptățite 
speranțe la revenirea pe prima 
scenă fotbalistică a țării, au ofe
rit o dispută aprigă și interesan
tă. Chimia (la timonă cu Al. Mol
dovan) a dominat teritorial trei 
sferturi din meci, dar, pe de o 
parte, pripeala în fazele de fina
lizare, cea mai mare ocazie fiind 
a lui Mangalagiu (min. 85) sau, 
pe de altă parte, reflexele por
tarului petroșenean Boitor (cel 
mai bun jucător de pe teren, un 
adevărat înger păzitor al buturi
lor echipei din Valea Jiului) au 
făcut ca frumoasa tabelă electro
nică a stadionului să rămînă 
imaculată.

De partea cealaltă, atacurile în 
valuri inițiate de Jiul s-au o- 
prit de regulă la marginea ca-

Jiul Petroșani 0-0
reului de 16 m vîlcean, unde 
trioul defensiv oltean, lord ache, 
Lazăr, dar mai ales Marin Ni- 
colae (care a avut și două senza
ționale lovituri de cap în min. 62 
și 83, salvate miraculos de pe 
linia porții de căpitanul echipei 
Jiul, Negrilă) a excelat. Și ast
fel, partida s-a încheiat fără go
luri, menținîndu-se rubrica „zero" 
a Jiului la înfrîngeri.

Arbitrul V. Donțu (Galați) a 
condus formațiile :

CHIMIA : V. Preda — IORDA- 
CHE, LAZAR, M. NICOLAE, Tu- 
dosă — Gaiță, CARABAGEAC, 
Niță — Treschin (min. 75 A- 
chim), Guda, Stancu (min. 65 
Mangalagiu).

JIUL : BOITOR — NEGRILA, 
Sedecaru, Mihailă, Dodu (min. 69 
Bâltaru) — P. Lucian, Florescu, 
Timofte — HENZEL, Cojocaru 
(min. 77 Filip). Bălan.

Aurel PĂPĂDIE

UN GOL „AMÎNAT" SPRE FINAL
Elccti opuitrc craiova - sportul „30 Decembrie" 10 (0 0)
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După prima ocazie a meciului, 
chiar în min. 1 („cap- Olaru, de 
la vreo zece metri, pe lingă ba
ră), cei mai mulți dintre specta
tori și-au spus că mingea va po
posi în poarta oaspeților destul 
de repede șl nu doar pentru o 
singură dată. In continuare, însă, 
minute la rind, pasele jucători
lor de la Electroputere au mers 
doar pînă la marginea careului 
advers, iar centrările de pe ex
treme i-au găsit fie bine păziți, 
fie izolați pe cei intrațl în su
prafața careului mare. Abia în 
min. 22 Sorohan va avea un cu
loar liber, dar șutul Iui, din vi
teză. va trimite mingea „peste*. 
Cum și „lobul* lui Petrișor va fi 
deviat de Zarlosu in corner (min. 
40), deschiderea scorului a fost... 
aminată, astfel, pentru a doua 
repriză.

Echipa vizitatoare va avansa 
mai des și mal amenințător după 
pauză, Răduțoiu... repetînd, în 
min. 53, ratarea lui Sorohan din 
prima repriză. Noii introduși.

Prună și CI. Stoica (mai ales), 
vor dinamiza jocul craiovenilor, 
care au alte situații de a înscrie, 
toate blocate de apărătorii Spor
tului. Golul se va înscrie în min. 
78 : la o deschidere pe aripă, 
BArbuceanu — CL Stoica, ulti
mul va centra pe jos, pe direc
ția careului mic, Prună va relua 
pe Ungă Zarlosu, iar CALAFE- 
TEANU. pe fază, va schimba di
recția mingii in gol.

A arbitrat L. Sălăjan (Satu 
Mare).

ELECTROPUTERE : Boldicl — 
BARBUCEANU, Gh. Barbu, Drta- 
ceanu, MATEI — Olaru, Sorohan 
(min. 40 Prună), Firănescu — Pe
trișor (min. 54 CL. STOICA), CA- 
LAFETEANU. Ștefănică.

SPORTUL : ZARIOSU — C. Io- 
nescu, CR. BARBU, Ciobanu, "Mi- 
hale — AL Lazăr, Răduță (min. 
35 L Pop), VIȘINOIU — P. Du
mitru, Covadu (min. 27 Răduțo
iu), Prodan.

George ROTARU
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GAZDELE, MAI
C S. H. Reșița - r. €

Din primele minute jocul al
ternează de la o poartă la cea
laltă, unde apar ocazii bune 
de deschidere a scorului (min. 1: 
Vase, pe contraatac, șut puternic, 
din apropiere, peste „transversa
lă* ; min. 3 : Panescu, din Inte
riorul careului de 16 m, șut ală
turi ; min. 6 : Moldovan, din 6 m, 
„întoaice* un apărător, se pri
pește șl Borna blochează). Jocul 
are același aspect și în conti
nuare, pînă în min. 40, cînd e- 
chilibrul se rupe în favoarea re- 
șițenilor : lovitură liberă de la 
18 m, execută puternic Uțlu, min
gea este respinsă, ajunge la Pa
nescu, care este faultat clar in 
careu și... penaltyul este transfor
mat de MĂRGINEANȚU : 1—0.
Pînă la pauză, de menționat car
tonașul roșu acordat just, în min. 
43, aceluiași Mărgineanțu, pentru 
atac violent.

Repriza a doua scoate în evi
dență o echipă gazdă în „10"

BUNE IN „10"
naramiircș io (l-o)
care la meciul pe cont propriu. 
Reșițenii joacă cu mult peste ni
velul primei reprize, oaspeții fă- 
cînd față din ce în ce mai greu 
iureșului gazdelor, care, între 
minutele 50 șl 80, au ratat mari 
ocazii. Meciul se încheie cu două 
situații care puteau schimba ta
bela de marcaj, una pentru oas
peți (min. 85 Pinter din 6 m) șl 
una pentru gazde (mln. 80 Te- 
lescu).

Arbitrul V. Ilie (București) a 
condus următoarele formații :

C.S.M. REȘIȚA: Boșca — Asan- 
dei, LUPU, UȚIU, Telescu — 
Ianu (min. 46 ADOLF), HODINA, 
Panduru, Panescu (min. 67 VI- 
DESCU) — Mărgineanțu, Plăvițiu.

F.C. MARAMUREȘ: PERNES— 
Roatiș, PINTER. Gorbe, Năpră- 
dean (min. 80 Grozavu) — BAI- 
ZA, I. Mureșean, Miriuță (min. 46 
Dorobanțu), Vase — D. Moldovan, 
TULBA.

Alexandru POPESCU
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SPECTATORII RĂSPUND PREZENT!
DAR ECHIPELE ?
Cîteva cuvinte despre tribunele Diviziei A Ed fia In curs 

confirmă reușitele in materie de participare a publicului la 
partidele primului campionat al țării. Spectatorii rămîn ata- 
șați, trup și suflet, fotbalului, echipelor lor favorite. Remar
căm setea deosebită pentru jocurile de pe prima scenă a ora
șelor cu echipe nou promovate. Duminică, două dintre aceste 
centre ne-au oferit cifrele de vîrf ale numărului de spectatori 
20C09 atit la Oradea, cit și la Sibiu. Să înregistrăm și reîn
toarcerea craioicnilor ia echipa lor de suflet : 25 609 de spec
tatori pe „Centralul" din Bârne. „Seria Cirtu“ își ar-ită efec
tele. Dar nu putem să nu reamintim că, in perioada cind 
cifrele tabelei de maica) nu erau prea darnice cu „alb-albai- 
trii" mulfi dintre suporterii Universității au dat., bit cu tu- 
gitii.

Rcminiral la cifrele etapei a 7-a, vom menționa media re- 
niarca>ilâ — 14 000 de prezențe in tribune — înregistrată d< 
oceastă „rundă", precizînd că șapte dintre cele nouă meciJri 
au atras cel puțin 10 000 de spectatori, o cifră care rezistă 
foarte bine in comparațiile cu multe alte întreceri naționale 
din Europa Un capitol la care, prin urmare, campionatul 
nestru poate primi calificativul de „foarte bine“.

Dar, pentru ca acest interes evident al putlicului pentru 
'oc-irile Diviziei A să se mențină, șt chiar să crească, este ne
voie de o replică pe măsură a protagonistelor, a formațiilor 
de p.- prima scenă. Răspunsul lor trebuie să fie dat prin 
jocuri de bună calitate, comportări corecte, sportive, abando
narea oricăror tactici depășite, pe scurt — practicarea fotba
lul ei-spectacol pe care il așteaptă zecile de mii de iubitori ai

Eflimie IONESCU

• PE AGENDA SEEECTIOXA- 
TELOR DE JUNIORI. Așa cum 
am mai ananța:. pentru a «e ca
lifica la turneul final din 1996 
al Campionatului European A. 
selecționai .mare* de juniori va 
trebui să susțină trei duble me
ciuri preliminarii foarte grele, 
cu ecnipele similare ale Spaniei, 
Danemarcei -1 Austriei, in ve
derea unei ojne prezentări la 
startul acestor preliminarii, echi

pa va susține pînă atunci mai 
multe jocuri i nternațion île. Prin
tre acestea -e njmări și două 
intilniri cu selecționata U.R.S.S., 
ambele in ieplasare. in zilele de 
15 și 17 noiembrie. La rlndul ei, 
echipa „mică" se va reuni la 3 no
iembrie și va susține. în 15 și' 
17 noiembrie, două meciuri în 
compania selecționatei Ceho
slovaciei. ambele pe teren pro
priu.

ÎNTRE VESTIAR...
• MULTE ORE DE FOT

BAL. duminică, la Pitești. 
Trei partide de juniori s-au 
disputat pe stadionul C.ubu- 
lui sportiv „Aripi*, două pe 
stadionul Dacia („B“ și ju
niori republicani) și, firește, 
cuplajul de pe stadionul „1 
Mai", ambele meciuri înche
iate cu același scor : 2—1 și 
la speranțe, și la seniori. In 
toate aceste meciuri s-au în
scris 29 de goluri, a Opinia 
căpitanului de echipă Stancu 
la sfîrșitul meciului cu A.S.A.: 
„Am jucat foarte bine la Hu
nedoara și la Scornicești și 
am pierdut. Azi am avut o 
comportare ceva mai slabă in 
repriza a doua, dar am cîști- 
gat. Cum e mai bine 2“ Bine 
ar fi, zicem noi, ca echipa să 
cîștige jucînd... bine. • Un 
debutant la A.S.A., Maier — 
despre care ne-a vorbit fru
mos Cornel Cacovean, pre
ședintele clubului —, a a- 
vut egalarea în virful bocan
cului, spre sfîrșitul meciului, 
dar a șutat din poziție Ideală 
pe lingă poartă. Cu un gol 
la activ, debutul lui ar fi de
venit de excepție. (L. D.).

• PARTIDA DE LA SIBIU 
ni l-a prezentat pe Radu II 
intr-o formă de zile mari. A 
marcat un gol, a fost la ori
ginea multor altor acțiuni pe
riculoase. Singura „defecțiu
ne", ratarea loviturii de pe
deapsă (min. 35). Alături de 
el. Cezar Zamfir (i-am scris 
prenumele Întreg, pentru că 
mulți II confundă cu fostul 
jucător Costică Zamfir) l-a 
reprezentat pe „omul care 
vine* din formația gazdă.
• Subliniem cu plăcere pres
tația unui tinăr fotbalist bra
șovean, Sellmețl n, dlntr-o fa
milie de cunoscuți jucători. 
Mijlocașul Iul F.C.M. a evo
luat cu multă siguranță, a fă
cut o mare risipă de energie, 
fiind omul nr. 1 al oaspeților.
• Duelul unor organizate $1 
pline de entuziasm galerii, 
purtlnd numeroase steaguri 
ale celor două cluburi, a re
prezentat un frumos punct de 
atracție al intilnirii. • Ce se 
tatimplă cu Șoarece 7 Nu 
l-am aflat nici măcar pe Usta 
rezervelor lui F.C. Inter. Răs
punsul la întrebare nu-i poa
te da decit cel in cauză. 
(Ef. I.).

• INTILNIREA DE LA BA
CĂU a avut, tn unele perioa
de, șl accente mai aspre, dar 
jocul a fost bine „ținut* in 
mină de arbitrul V. Curt, care 
a acordat cinci cartonașe gal
bene, nu patru cum a apărut 
in cronică, dintr-o eroare de 
recepție a transmisiei telefo
nice. Cartonașul omis a fost 
cel primit de Angheltaei.
• Antrenorul N. Vătafu, de 
la Sport Club, ne spunea că 
lucătorul său Ivanov se re
marcă prin • disponibilitățile 
lui pentru multe posturi. 
Ne-am convins și noi, văzînd 
cum a îndeplinit sarcina de 
fundaș stingă (in principiu, 
este mijlocaș), reușind nu nu
mai să-1 anihileze pe Profir, 
dar și... să marcheze un gol.
• Conducătorii lui Sport Club 
Bacău au avut duminică sa
tisfacții deosebite. In afara 
victoriei la fotbal, i-a bucu
rat și succesul gimnastei clu
bului, Gabriela Potorac (două 
medalii pe aparate, la J.O. de 
la Seul). Anunțarea la micro-

fonul stadionului a perfor
manței tinerei gimnaste băcă
uane a fost primită cu ropote 
de aplauze de cel peste zece 
mii de spectatori din tribune. 
(R. U.l.

• EVIDENȚIA ȚII partidei 
F.C. Bihor — Steaua au fost, 
in primul rind, Lăzăreanu, 
Belodedici, Mujnai și Balint, 
ultimii trei autori a patru din 
cele cinci goluri ale meciului. 
La 34 de ani, portarul Lăză
reanu apără excepțional, el 
opunindu-se la cel puțin trei 
goluri ca și făcute. • De alt
fel, așa se și explică diferen
ța dintre raportul de șuturi 
(18—4 pentru Steaua, 11—3 pe 
spațiul porții), care redă as
pectul jocului, și victoria la 
limită a campioanei. • Să 
mai spunem că antrenorul 
V. Mateianu și-a reconsiderat 
multe din viziunile sale asu
pra jocului, acordînd acum o 
mare atenție fazei defensive. 
Apărarea „Bihorului" are în 
acest sezon o prestație foarte 
bună, dovadă și numărul de 
goluri primite, doar trei pînă 
la partida de duminică. • Ga- 
vrilă Balint a absolvit Acade
mia Militară și și-a susținut 
cu succes Examenul de Stat. 
Golul victoriei de duminică a
fost „primul gol*, în cam pio-
nat, al... Inginerului B alint.
(Ai. C.).

• LA CLUJ-NAPOCA, după
terminarea meciului ,.U“ — 
F.C. Olt, Remus Cimpeanu. 
președintele clubului clujean, 
s-a adresat arbitrilor I. Igna, 
I. Velea și A. Renghei cu ur
mătoarele cuvinte : „Vă feli
cit pentru arbitrajul foarte 
bun al partidei*. După cum 
s-a văzut, amărăciunea eșe
cului nu s-a reflectat ta a- 
precierea lucidă a fostului in
ternațional clujean asiora cau
zelor ce au determinat ta- 
fringerea echipei sale. • Do! 
dintre jucătorii lui F.C. Olt. 
Ciurea și M. Popescu, afltad 
că vor juca ta echipa de spe
ranțe. nu s-au prezentat Ia 
club pentru a face deplasarea 
la Cluj-Napoca. Un al treilea 
jucător. Pistol, trecut ca re
zervă pe foaia de arbitraj, 
chiar ta minutul intrării sale 
ta teren, a marcat unicul gol 
al partidei, deci al victoriei 
formației sale. Atitudini și... 
atitudini. (P. V.).

• CU RODAJUL (psihic), 
pare-se. Încheiat, tînărul 
Ciolponea și-a dat, in sfirșit, 
drumul, juctad. duminică, fără 
nici un pic de complexe. S-a 
deplasat derutant. Înapoi șl 
spre lateral, a încercat cu 
succes pătrunderi frontale, a 
Înscris jumătate din golurile 
formației sale prin două șu
turi de la peste 20 de m 1 
Cam de mult aștepta Rapidul 
un „nr. 9* dotat cu asemenea 
calități. • ..Avindu-1* la cen
tru pe Adrian Moroianu (de 
3 ori intr-un interval foarte 
scurt). cronicarul consemnea
ză cu satisfacție urcușul sigur 
al tînârulul „cavaler al flu
ierului* din Ploiești: • O 
dată cu Rapidul, a ieșit de la 
vestiare și fostul ei antrenor 
Valentin Stănescu. Reperat de 
tribune, nea Titel a fost sa
lutat cu aplauze în timp ce 
se îndrepta spre una din băn
cile așezate în incinta stadio
nului. a O acțiune in 3, con
cepută in repriza a II-a pe 
frontul sting al atacului hu- 
nedorean, a purtat amprenta 
fineții, a dezinvolturii. Autorii 
fazei aplaudate ? Nimeni alții

decit Klein, Gabor și Petcu, 
toți trei din „vechea gardă" a 
Corvinului. (G. Nie.).

• MULȚI TITULARI AB
SENȚI. Bucureștenii nu l-au 
putut folosi pe Nițu și Mirea. 
cu cite două cartonașe galbe
ne, pe Cojocaru, suspendat, 
pe Bălan și Zare, ambii acci
dentați. De cealaltă parte, la 
constănțeni, au lipsit M. Popa 
și Zahiu, inapți de joc, și 
Nedelcearu, pentru cumul de 
cartonașe galbene. • Frumos 
și sportiv duelul celor două 
galerii. La tribuna a II-a, cî- 
teva sute de suporteri con
stănțeni n-au contenit să-i 
încurajeze pe jucătorii echipei 
de pe Litoral. In partea opusă, 
la tribuna I. Victoria a 
fost purtată spre... victorie 
de corul neobosit al unui 
grup care n-a contenit 90 de 
minute. ■ Ca o masă de bi
liard este gazonul stadionului 
Victoria. Un gazon ..perle", 
asigurat de Rudi Konrad, un 
specialist ta materie, cel care, 
cu ani în urmă a amenajat 
și gazonul stadionului Steaua 
• La sfîrșitul meciului, an
trenorul Victoriei. Florin Ha- 
lagian, făcea următoarea re
marcă : „Problema noastră 
numărul 1 rămîne finalizarea. 
Ratăm nepermis de mult, din 
situații extrem de favorabile, 
așa cum s-a intîmplat șl in 
meciul cu Farul*. (Gh. Ner.).

• LA CÎTEVA MINUTE du
pă fluierul final al arbitru
lui ploieștean Florin Popescu 
(corect, pe fază, cu o atentă 
colaborare cu tușierii). la par
tida Unlv :rsltatea Craiova — 
Flacăra Moreni, antrenorul 
Gh. Ola, observator federal la 
acest meci, simte nevoia să 
facă unele aprecieri pe loc : 
„A fost un joc bun, pe a- 
locuri chiar foarte bun, cu 
momente intr-adevăr specta
culoase, rezultate din confrun
tarea a două tactici complet 
diferite. Universitatea a făcut 
mari eforturi pentru a obține 
victoria In fața unei echipe 
care știe să se apere și să nu 
se -piardă» la greu. O notă 
In plus pentru sportivitatea 
deplină, iregularitățile fiind 
din categoria celor pe care le 
numim inerente*. • Cititorii 
cronicii partidei de la CralO'.'u 
șl-au dat. desigur, seama că 
in teren a fost Bleu și nu 
Ghlță (cum a apărut, greșit, 
ta casetă). (G. Rot.).

• IN „REGIE*. partida 
Sportul Studențesc — Dinamo 
a tăcut tribunele nelncăpă- 
toare, gardul împrejmuitor al 
terenului, din sirmă, devenind, 
prin sutele de spectatori ca- 
re-1 presau, un gard viu. Ce 
înseamnă premisele unui 
derby I • Vaișcovici a Înscris 
un gol spectaculos, dintr-o 
acțiune condusă și finalizată 
cu mijloace specifice unul ve
ritabil virf de atac șl, mai 
ales, intr-un moment Impor
tant al meciului. • tn noul 
său rol. de mijlocaș, Muntea
nu II, căruia 1 s-a adăugat și 
cel de căpitan al echipei, ve
chiul fundaș al „Sportului" 
depune același travaliu neo
bosit și tineresc. • Tușlerul 
gălățean I. Silviu s-a achitat 
excelent de sarcina avută, 
fiind mereu pe fază, ajutîn- 
du-1 astfel pe „centralul" M. 
Salomir. (P. SI.).

...Șl GAZON
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BREVIAR
• tn istoria olimpică a gim

nasticii feminine, inaugurată de 
Jocurile din 1952. de la Helsinki, 
doar două gimnaste au reușit 
pînă acum să-și aproprie un titlu 
olimpic realizînd punctajul ma
xim de 20,000 p. Ambele sînt 
gimnaste din România : Nadia 
Comănecl in 1976. la Montreal, 
și Daniela Silivaș în 1988. la 
Seul Ele au reușit performan
ța maximă în exercițiile la a- 
celași aparat — paralele.
• După surprinzătoarea sa 

victorie la 110 mg. ic IM*, 
hurdlerul american Roger King
dom nu s-a mal prea văzut in 
marile competiții. Anul acesta, 
însă, a evoluat spectaculos, iar 
acum a cîstlgat din nou titlul 
olimpic, obtinînd un rezultat ex
celent. de 12.98 s. Ia numai 5 
sutimi de secundă de recordul 
mondial al lui Renaldo Nehem- 
tab. din 1981. tn ultimii ani. e- 
voluția rezultatelor sale a fost: 
1984—13.16 s. 1985—13.1* s. 19*6— 
13,40 S. 1987—13.51 S 1988—12,9» s.

• tn competiția de gimnasti
că, arbitrii au acordat de 39 de 
ori nota 10, de 23 de ori tn în
trecerile masculine Si de 16 ori 
tn cele feminine. Cele mal multe 
note de 10. cite șapte, le-eu 
primit Daniela Silivaș $1 gim
nastul sovietic Dmitri Bilozer- 
cev.

vest-germaa• 
ner 
pel 
saj.

Călărețul ______
Klimke, component al 
campioane olimpice ia 

—se află la cea de a 
sa participare la J.O.Jta 
cursurile olimpice, 
obtlnut de 6 ’
cu echipa 
1984 si 198*. 
(în 1984). El 
52 de ani $1 
călecat. ta 
doar pe 
„Alerich*.

eon-
____ gwnifc» a 

ori medalia de aur. 
fa 1964.
o dată 
este tn 

ta ultima
marile

calul

196*. 1976
individual 

virată de 
vreme a in- 
concursuri- 

său favorit.

,Dura_ _ ___ lex, sed lex !• spu-
nea dictonul latin, potrivit că
ruia legea e dură. dar_ e lege. 
Ei bine, una dintre legile foarte 
importante ale sportului con
temporan este aceea a controlu
lui antidoping. C.LO, și. impli
cit federațiile internaționale pe 
ramuri de snort au căzut de a- 
cord asupra unei „liste negre- 
cuprlnzînd numele produselor 
medicamentoase prohibite. en 
oficializat laboratoare de con
trol. au stabilit o metodologie 
pentru efectuarea controlului și 
au stabilit măsuri punitive pen
tru cel vlnovațl.

Șl tn această luptă dură. în
tre bine șl rău. nu se operează 
cu jumătăți de măsură : cel 
descoperitl vinovat! sînt desca-

SEUL, 27 (Agerpres). întrecerile de gimnastică ale actualei 
Olimpiade au fost comentate la postul de televiziune N.B.C. de 
însăși fosta campioană olimpică de la Los Angeles, gimnasta 
americană Mary Lou Retton. Ea a dat o înaltă apreciere con
cursului iar într-o declarație acordată corespondentului spor
tiv al agenției T.A.S.S. a spus : „Comparativ cu întrecerile de 
acum 4 ani, de la Los Angeles, nivelul celor de aici a fost 
mai ridicat Pregătirea fizică și tehnică a concurenților. > 
gimnastelor în special, a fost superioară, gimnastica, totodată 
sport șl artă, iubită pretutindeni, traversează • perioadă de 
progres evident* Referindu-se la concursul femtata pe apara
te. fosta campioană a avut cuvinte elogioase despre rocaăpca 
Daniela Silivaș. care a cîștlgat 3 medalii de aur.

SĂRITURI ÎN APA. MaseuUa. pt>tformă : I
Greg Louganis (S.U.AJ 63X61 p — campion olim
pic 2. Ni Xion (B-P Chineză) Sri.fT p. X Jesus 
Mena (Mexic- »4 39 p. 4 Gheorgta Cogovadze
(U.R.S.S.) 583.96 p L Ian Hempel OLD.GJ M2.T2 
p, 6. Li Kongzheng <R P Chineză) H2.H p.

CICLISM. Masculin, cursa de fond CMJM km) : 
1. Olaf Lodwig (RDGJ «32ă* — campion olim
pic. 2. Bernd Grone (MFjGA «33PS. X Christian 
Henn (R.F.G) 4J2MC. * Bober* ICorske (S.U.A.) 
5. Dșamolldln Abdulspesrw <OJț.S^3. * Edward
Salas (Australia) același timp cu Senn.

JUDO. Categoria 65 kg : 1. fire Kyne-KeM (Co
reea de Sud) — campion olimpie. «. Mnam Pa
wlowski (Polonia). 3. urm» Carabetta (Tracta) si 
Yosuke Yamamoto (Japonia). L Taman Bnjko (Un
garia) și Brent Cooper (Noua ZeeiMHB.

YACHTING. Feminin. <70 5 1. S U-A. (AIEsoz 
Jolly, Lynne Jewell) 26 70 o — camz'.oană oampi- 
că. 2. Suedia 40.00 p. 3. U.R.S.S. 45,4* 0. *. FlrUaa- 
da 47,00 p. 5. R F Germania 56.40 p 6. Austraka 
57.00 p ; Masculin 470 : 1 Franța (Thierry Pepoa- 
net. Luc Pillot) 34 70 p — campioană olimpică. 2. 
U.R.S.S, 46.00 6, 2. S.U.A. 51.00 o. 4. Spania 53.0* 
p. 3. R.F. Germania 58.70 o. 6. Noua Eeeîandă 
62,70 p ; Finn : 1. Spania (Jose-Luis Dorește) 34.1* p 
— campioană olimpică. 2. Insulele Virgine 4*.40 p. 
3. Noua Zeelandă 45.00 p. * Marea Britanic S0.7* p 
5. Danemarca 51.00 o *. R.P. Germania 72.10 0 ț
Star 8 1. Marea Britanie (Michael McIntyre. Phr. p 
Bryan Vaile) 43.70 o — campioană oHmplcă. 2. 
S.U.A. 48,00 p 3 Brazilia 50.00 o. 4 Suedia S6.70 r 
5. Italia 63.10 p. I Canada 63.70 n t Tornado I 1. 
Franța (Jean-Yves le Deroff. Nicolas Henard) 1* 6* 
p — campioană olimpică. 2. Nona Zeelandă ».M p. 
3. Brazilia 40.10 p 6 Austria «6.M p. 5. Italia N.10 
p, 6. Norvegia 67.70 n.

CĂLĂRIE. Dresaj, individual s L Nlrole Uphoff 
(R.F.G.) 1521 p — campioană olimpică. 2. Margitt 
Otto-Crepin (Franța) 1462 p. 3. Christine Stuckel- 
berger (Elveția) 1417 p. 4 Cynthia Tstioy (Canada) 
1401 p, 5. Kyra Kyrlund (Finlanda) 1393 p.

HALTERE. Categoria 110 kg t 1. lari Zaharevlci 
(U.R.SS.) 455 kg . (210 r.m + 245) record mondial — 
campion olimoic. 2 Jozsef Jacso (Ungaria) 427,5 
kg, 3. Ronny Velleer (R D G.) 425 kg 4. Michael 

(R.D.G.) 425 k£ 5, Aleksandr Popoy
(U.R.S.S.) 420 kg. 6. Norberto Oberburger (Italia! 
415 Kg

FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER
HOCHEI PE IARBA. Feminin, semifinale : Aus

trala — Olanda 3—2 Coreea de Sud — Marea Bri
tanie 1—0 : Meciuri de clasament 5—9 : Canada — 
Argentina 3—i (după prelungiri). R.F. Germania — 
S.UA 2—l ; Masculin, grupa A 7 Australia — Spa
nia 1—*. Argentina — Kenya 5—1. Olanda — Pa
kistan 2—0 ; grupa B : R F. Germania — U R S.S. 
6—0. Marea Britanie — India 3—0. Canada — Co
reea de Sud 1—1.

TENIS. Feminin, sferturi de finală : Steffi Graf 
(«-F.G.) — Larisa Sevcenko (U.R.S.S.) 6—2. 4—6,
6—3. Gabriela Sabatini (Argentina) — Natalia Zve^ 
reva (U.RSS.) 6—4 6—3. Manuela Maleeva (Bulga
ria) — Raffaela Reggi (Italia) 6—3. 6—1, Zina Garri
son (S.U.A.) — Pam Shriver (S.U A.) 6—3, 6—2 ; 
Masculin, sferturi de finală 7 Edberg (Suedia) — 
Caoe (Italia) S—1 7—5. 6—4. Mecir (Cehoslovacia)
— Schapers (Olanda) 3—6. 7—». 6—2. 6—4. Gilbert 
fs-U-AJ — Jaite (Argentina) 5—7. 6—1. 7—6. 6—3.

A: U.R.S.S. - Coreea de 
«7—< Australia — Franța 7—6. R.F. Germania 

~ “+a 16—1. Italia — Franța 14—*. R.F. Germa- 
“ U.R-S.S 9—» ; grupa B : Iugoslavia — Spa- 

bM 19—*. S.U.A. — Grecia 18—9, Ungaria — R.P. 
£bl&ez5 14—7. Spania — Grecia 12—9. S.U.A. — 
URgaria 19—9 Iugoslavia — R.P Chineză 17—7. ta 
conțin ui re vor ivea loc întreceri ta cadrul unor 
grupe de clasament 5 locurile 5—8 : Italia. Austra-

■ MM ■ BMMtai locurile 9—12: Franța, Co
reea de Sud, Grec-a. R.P. Chineză în semifinale: 
RF, Germania — S.U A.. U.R.S.S. — Iugoslavia.

VOLEI. Feminin, semifinalei Peru —Japonia 3—2 
“• Ă ““6- —10. 13) : Masculin, grupa A : Brazilia 

U.R.S.S. 3—2. Suedia — Bulgaria 3—0 în semi
finale vor juca 2 U.R.S.S. — Argentina’ și S.U.A.
— Brazilia.

BASCHET. Masculin, sferturi de finală ’. U.R.S.S.
— BrazlHa 110—105 Iugoslavia — Canada 97—73 : 
meciuri de clasament : 9—12 : Coreea de Sud — 
R.P. Chineză 93—90. Republica Centrafricană — E- 
gipt 63—57 : Feminin semifinale : S U.A. — U.R.S.S. 
102—88. Iugoslavia — Australia 57—56.

HANDBAL. Masculin, grupa B : Coreea de Sud
— Japonia 33—24.

FOTBAL. Semifinale : U.R.S S. — Italia 3—2 (du
pă prelungiri) și Brazilia — R.F. Germania 4—3 
(dună prelungiri șl lovituri de la 11 m).

Redacția și administrația* ood 79778 București, str. V. Conte (0 of P.T.T.R. I tel oentraiâ 11.79.70 șl 11.50.59: ooresp 10.34.60: Interurban *37: telex 10 350 romsp Telefax: (90) Nr. 11.80.33. 
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OLIMPIC
lificați din competiție și. ulteri
or, suspendați (în caz de reci
divă. ciiiar radlați !) din activi
tatea competitlonală. tn această 
luptă nu se ține seama de 
„cărți de vizită*, de anume per
formante și de numele sporti
vilor în Culpă. Iată, la a 2*-a 
ediție a J.O„ chiar și campioni 
olimpici au fost. între alții, des
calificați : Ben Johnson. dștigă- 
torul la IM m. cu record mon
dial (care... nu mal este acum 
considera* record n. Mitko Gra
blev campionul balteroEillor de 
56 kg. și Anghe! Gbeneev. tfsti- 
gător tot la haltere, cat. 07 kg.

• tn canotajul frenimn. doar 
trei sportiv- au racerit da dooă 
ori la rind medald olimpice de 
aur In aceeași probă : Jutta 
Lan. Boswitha Zobelt tn echi
pajul de 4+1 ai RD Germane, 
la JO din 197» si 19M. «adiea 
Ari»* (România) la * rame, tn 
19*4 $1 193*.

• Înaintea începerii eompiu- 
țiel de înot de la Seul, sporti
vul american Mart Bxondi K 
făcuse publică intenția de *-'- 
egala pe compatriotul sta Mark 
Spitz cei care, ta 197X. la M_n- 
chen realizase recordul de vic

CAIACIȘTII ȘI CANOIȘTII

Romănia. Miercuri este 
«emiftaalelar pe distanța de SN 
metri, joi pentru cele ăe 1 MB 
metri. Să sperăm că la aceste 
întreceri dirze, viu isptriate. 
ta care nici cei mai n.: *. i- 
nunt nu poate fi oegLiat ee 
cinci reprezentanți ai «mesa 
dintre dișripit nete ta care exiși
ție și valoare, vor «ti să lupte 
pentru a aduce no- sati^acța 
sportului nostru, așa cura 
ne-eu oferit adesea ea-atiștii și 
canotștiL Următoarea lor ten
tativă este, deci, arcesul ta fi
nalele de i Intri «i Anbdtiu

Pentru sportivii romăat. a- 
genda olimpică mai conține 
ci te va probe. Miercur». Daniei 
Dumitrescu va urca ta ring 
pentru un meci ce-i poate 
deschide drumul spre o meda
lie. Un meci foarte greu, ad
versar fiindu-1, cum am rr<al

torii la înot, cucerind 7 meda
lii de aur. Dar. cum se Intim - 
plă. dorința este una și realita
tea... cu totul alta, astfel că 
Biondi — care este totuși un ma
re înotător — n-a putut realiza 
decit 5 victorii : la 50 m liber 
— 22. 1*. record mondial. 10* m 
lider — 48.63. 4X100 m liber — 
3 : 16.S3, record mondial. 4X200 
m liber — 7:12.54. record mon
dial. 4X100 m mixt — JrtO.ri. 
record mondial. La 100 m flutu
re. Biocdi a fost al doilea 
(S&ei). fiind întrecut cu o suti
me de secufidâ de surinamezul 
Aatfioay Nesty. iar La »C m li
ber a fost al treilea 
dopâ austnlîaaul Anus-
ttoas — record mondial)
si Anders Ho’mertz

Doct Biocdi n-a reușit ta 
ceea ee-9* propusese — si «ti 
mo- IA a-a bitul pe aceasta 
•ecta ! -s la schimb un astfel 
de reeoed a reoBzat Inotâtoaraa 

ozon, dos B-D. Germană.
£b Lepz-g 02 ani.

• â era. S4 k®. ea a urca* de 
sase ari Vt prana treaptă a

«ample de premiere. 
M 30 m Hber — 2S.4*. 100 “ li
ber - MM. IM m H>a»e - 
1092*. IX1M m kber — 3:40.63. 
M* a <*,.» i-- — sa.oa. record 
t aroge a a. 8X1(0 m mixt — 
«MCM.

taura la categoria îl kilo
rm-— p Vacile Psșeașa. Ia 
oaSeeoria IM kg, tn final. o 
—rt-—eo-*: organiza t-aci- au
teotir* să e> se mat dzstăsca- 
re «eri taSr-o probă atletică 
pe rare • așteptăm ca mare 
izteres — 15M metri feminin, 
ki aceste condiții Paula Ivan 
și Daâsa Melinte urmind să 
rmfaeae direct in semifinalele 
de joi.

_ Marea competiție a intrat 
In ultima treime a progranru- 
bn «ău atfi de dens. Chiar șl 
ta lipsa atletismului, chiar și 
după ee înotul si-a tacbeia: 
„maratocul* probelor. poșetele 
de atracție există din pta. Asa 
cum a fost si marți, o t ciad 
printre altele, echipele Brazi
liei și U.R.S.S. au tistigat se
mifinalele la fotbal, Greg Lon- 
gar.is a cucerit al doilea „aur
ia Seul și a convins definitiv 
că este cel mai mare săritor in 
apă al tuturor timpurilor. Oiaf 
Ludwig, ciclistul din "
mană, a probat încă 
curse de fond, că și 
înseamnă nu numai 

RD Ger- 
o dată. în 
acest sport 
forță- dar 

și tateMgeaiâ. Șl ce A 
spui de „arz.ntul* adjudecat, la
yachting, de sportiv-.: 
lele Virgine* încă o 
așadar, pe podiumul 
dupd Surinam .

mai

d.n Ir.su- 
creraicră 

ol'.mpl-

în perspectiva partidelor oficiale

cu reprezentativele U.R.S.S. și Franței

0 UTILA VERIFICARE PENTRU 

ECHIPA NOASTRA DE RUGBY
Turneul de rugby organizai la 

Moscova de ziarul „Sovietski 
Sport", la care au fost prezente 
echipele U.R.S.S., S.U.A., Româ
niei și, in completare, formația 
secundă a țării gazdă (Argenti
na nu s-a mai prezentat), a fost 
intru totul binevenit pentru fie
care dintre participante.
• A fost o întrecere utilă — 

ne-a declarat, la reîntoarcerea 
in țară, antrenorul principal al 
echipei noastre. Th. Radulescu, 
O necesară (de altfel, singura!) 
verificare înaintea importante
lor meciuri oficiale, foarte di
ficile, din cadrul Campionatu
lui European, cu reprezentati
vele U.R.S.S. (23 octombrie, la 
Alma Ata) și Franței (26 no
iembrie, la București). • Cu
noaștem rezultatele, le reamin
tim: 7—17 eu S.U.A., 28—18 cu 
V.R.S.S. l și 8—6 cu U.R.S.S. 
II (r..r. turneul a fost cîștigat 
de prima formație sovietică: 
31—16 (15—16) ta meciul deci
siv. de Hasamect, cu S.U.A.). 
Am dori să ne împărtășiți ci le
vs aprecieri de ordin generat 
• Păstrind structura formației 
victorioase din primăvară am 
constatat că începem să avem 
o ECHIPA! Trebuie să recu
nosc însă că la ora actuală ea 
este încă departe de nivelul 
ânalt. competitiv, pretins în 
rugbyul mondiaL Suferă, in 
primul rind. gradul 5e pregă
tire a jucătorilor vensți Ia lot 
H extinzindu-se de la bine la.„ 
slab. Se resimte aici o anume 
lipsă de colaborare a antre
norilor acelor echipe care dau 
jucători lotului. Iar interesul de 
a ne îndeplini obiectivul es e 
crdectiv. • Cu alte cuvinte, ne 
propunem victorii in partidele 
amintite. Desigur, un obiectiv 
îndrăzneț, dar na imposibit 
deoarece trecutul apropiat n»-s 
arăta* pertinent că, atunci cinci 
vrea și se angajează cu toi su- 
fletuL echipa noastră de rugby 
este capabilă să-și depășească 
reedita și să reușească rezul
tate mari, dintre acelea eare 
Pan adus faimă. • Da. ac Bin- 
dim la victncie. Mai avem o 
lună ptaă la primul meci ca să 
peso-' tucrurile la punct; două 
ptaă la al doîîea. tind trebuie, 
se înțelese, să atingem maxi

j Al terms, continuă! Ai pierdut, continuă!

DRUMUL ÎNVINGĂTORULUI
Jumătate din Întreaga cursă 

a alergat-o apăsîndu-și pu
ternic regiunea ficatului, 
pentru a potoii. cît de cit, 
durerea ascuțită. Se hotărîse 
să continue cursa pentru că 
tabela electronică îi arătase, 
cu cifrele sale luminoase, că 
se află in grafic de record 
național, un record excelent. 
Iar depășirea iul fusese unul 
dintre scopurile ultimei peri
oade, cea de dinaintea Jocu
rilor Olimpice. Trebuia să 
încerce, acum era o ocazie 
minunată. Durerea se întețea 
Insă, iar brațul drept nu-1 
mai putea întrebuința pentru 
a-șl spori elanul alergării. 
Recordul se îndepărta. era 
clar, pe măsură ce chinul in
terior creștea. „M-am gîndit 
atunci că n-ar fi vorba des
pre un concurs obișnuit, ci 
de tnsășl cursa pentru meda
lia olimpică. Dacă așa ar fi 
stat lucrurile, aș fi abando
nat, oare 7 Nu, trebuia să 
continui cu orice preț !“ —
avea să mărturisească Fran
cesco Panetta după calvar, în 
sala de conferințe de presă 
a stadionului din Bruxelles. 
E adevărat, n-a fost record. 
Dar s-a înregistrat un timp 
bun, chiar foarte bun: 27:33.15 
pe 10 000 metri, tribunele au 
aplaudat o victorie superbă. 
Dar cel 50 000 de spectatori 
au asistat la o extraordinară 
probă de voință, au vizionat 
un scenariu aproape tragic 
al unul alergător de cursă

FOTBAL MERIDIANE
SPANIA (et 4). Real Madrid 

a cîștlgat cu 2—0 meciul dispu
tat. la Sevilla. în compania for
mației locale Betls. lâr Athletic 
Bilbao a terminat la egalitate.
1—1 în deplasare, cu echipa 
Malaga Alte rezultate î Atle
tico Madrid — Ovledo 2—2. Ca
diz — F.C Sevilla 0—0. Espanol 
Barcelona — Logrones 2—0. El- 
che — Celta Vigo 0—1. Valencia 
— Murcia 3—0. Osasuna — F.C. 

mum de formă. Să eliminăm 
pînă atunci imperfecțiunile evi
dențiate. Concret, pe comparti
mente. înaintarea, care a „ținut" 
în grămezile ordonate, trebuie 
să fie mai activă, mult mai de
cisă în aglomerările tot mai 
numeroase din jocul modern și 
mai cu seamă să-și îmbunătă
țească jocul în margine, com
binațiile în și după tușe — 
aici sîntem foarte deficitari. 
Treisferturile să paseze mai re
pede, să se susțină mai bine iii 
faza de atac, să intre hotărîte 
în placaj (abia în ultimul meri 
Ignat, Neaga, Răcean și Lung 
s-au apărat corect). Dar unde 
ne sînt șuterii atît de siguri, 
care ne-au îneîntat în anii tra- 
cuți ? Cu greu mai „găsim" o 
margine. Li s-a creat o anumi
tă deprindere (greșită) de a nu 
mai șuta în tușă, deorindere de 
care nu e străină nici maniera 
de a se juca în campionatul 
nostru (n.r. se știe că Ia noi 
este interzisă trimiterea balo
nului direct in margine d n 
eimpul de joc.). • Ne-ar !nte- 
resa să ne spuneți ce echipă ați 
prezentat și cum s-a marcat? 
• In primul joc (cu S.U.A.) au 
jucat: Piti — Vărzaru. Tofan. 
Lungu, Boldor — Ignat, Coman
— Murariu, Dumitraș (Moțoc), 
Rădulescu — Caragea. Ciorăs- 
cu — Leonte, Moț, Mau ța 
marcat Ignat un eseu și o 1. p.). 
In meciul doi, o singură schim
bare: timișoreanul Răcean în 
locul lui Piti (am înscris 3 e- 
seuri prin Rădulescu, Moț și 
unul colectiv — penalizare; so
vieticii tot 3). în partida a 
treia am prezentat echipa. Pili
— Vărzaru. Răcean. Lungu. 
Boldor — Ignat, Neaga — Gu- 
rămare, Dumitraș, Rădulescu — 
Caragea, Ciorăscu — Vereș, 
Moț, Costea. • Vă gindiți, 
cumva. Ia unele schimbări. Ia 
noi promovări? • Nu vrem, eu 
și colegul Gh. Nica. să bulver
săm această echipă. Dorim s-o 
menținem, pentru a-1 as gura 
omogenitatea. Dar, repet, por
țile ei rămîn deschise oricărui 
rugbyst care se remarcă în 
jocurile din campionat...

Dimitrie CAUIMACHI

nebătut, 
cu 

ochi, 
pe 

pen- 
vic-

lungă chinuit, dar 
al unul om fericit, dar 
lacrimi de durere în 
L-au aplaudat îndelung 
acest performer trufaș 
tru care cea mal mare 
torte este cea asupra lui în
suși. Iar el. ascultînd înge- 
nunchiat pe iarba de lîngă 
pista suferințelor sale, nu 
putea să nu răspundă a- 
plauzelor. S-a sculat șl, în
covoiat, cu mîna apăsată și 
mai puternic pe ficat, a plecat 
la drum. Drumul învingăto
rului turul de stadion. 400 
de metri, mal grei acum de- 
cît ultimii kilometri ai cursei 
sale infernale. Rupt din mij
loc. a străbătut metru eu 
metru benevola distanță su
plimentară Șl pe măsură ce 
trecea, Uivunele 
tr-un tăcut și simbolic 
puns față de cel ce 
tind mulțimea c a . 
pe sine. Pe același 
pe oare. într-o tristă 
de mai. a anului 1985. 
petrecut acea tragedie

tribunele amuțeau în-
- -> răs-

J z 3 respec- 
s-a respectat 

stadion 
seară 

s-a 
_     care 

a zguduit o lume, cînd zeci 
de oameni venit! să vadă o 
întrecere sportivă nu s-au 
mai întors acasă. Celor atît 
de vlnovațl. Francesco Pane
tta le-a oferit o splendidă 
replică despre ceea ce în
seamnă să Iubești, cu adevă
rat sportul șl întrecerea 
sportivă.____________________ ,

Acum. Panetta este la Seul 
și va lupta pentru titlul o-

Rodu TIMOFTE

Barcelona 1—1. Sporting — Val
ladolid 2—1. Real Socledad — 
Zaragoza 2—1. Clasament t I. 
Athletic Bilbao — 7 p ; 2. F.C. 
Barcelona — 6 p ț 3. Valencia 
— 8 p.

IUGOSLAVIA (et. 8). F.C. Sa
rajevo — Buducnost 4—1 ; Ze- 
nlca — Steaua Rosie Belgrad
2— 1 Vojvodina — Rad Belgrad
3- 0 Hajduk — Osljek 0—1. Di
namo Zagreb — Nanredak 4—0. 
Lideră a clasamentului se men
ține Rad Belgrad — 11 p. ur
mată de Vojvodina Novi Sad, 
10 p.

S.UA

