
în etapa a 6-a a campionatului de rugby

MECIURI CU MULTE ESEURI

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XLIV - Nr. 12 057 | 4 PAGINI - 50 BANI | Joi 29 septembrie 1988

Ieri, la cea de a 24-a ediție

a Jocurilor Olimpice de vară
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STEAUA — GRIVIȚA ROȘIE 
36—24 (20—12). Tradiția nu se 
dezminte, confruntarea sportivă 
dintre cele două formații de 
frunte ale rugbyului nostru a- 
trage spectatorii și oferă par
tide de mare interes. Primea
ză, desigur, rezultatul, nu este 
neglijată însă nici preocuparea 
pentru spectacol. O partidă cu 
7 eseuri nu poate decît să In
cinte tribunele. N-au lipsit nici 
fazele de mare angajament 
(poate prea aprinse, cîteodată, 
cum n-ar fi de dorit !), care 
reflectă forța celor două gra

fi fost, poate, posibil; dar, gri
ja pentru un joc „economicos11 
i-a determinat, desigur, pe 
rugbyștii Stelei să nu mențină 
integral aceeași cadență par
tidei. O notă bună pentru Io. 
sef, introdus, poate, pr.ea tîr- 
ziu în echipă. Autorii puncte
lor : din eseuri — Vărzaru, 
Murarlu, Oroian, Ilodorcă, Șer- 
ban și Iosef; din l.p.-uri — 
D. Alexandru (1), tot el autor 
a 3 transformări și a unui 
drop. Grivița Roșie a înscris 
prin T. Radu — 6 l.p. (alte 
două și-au greșit de puțin

BOXERUL DANIEL DUMITRESCU ȘI-A CONTINUAT
SERIA SUCCESELOR, ASIGURÎNDU-ȘI 0 MEDALIE
• Caiaciștii și canoiștii s-au calificat in finalele probelor de 500 
metri •» Cile trei victorii, din tot atitea posibile, pentru fiecare

dintre sportivii noștri la lupte libere

Corespondență telefonică 
de la trimisul nostru

Ca de obicei, vom trece în 
revistă, dintre evenimentele 
din ziua a douăsprezecea a ce
lei de a 24-a ediții a Jocurilor 
Olimpice de vară, cele mai 
semnificative momente privind 
evoluția sportivilor români, cu 
amănunte de la fața locului, 
cu păreri ale protagoniștilor 
sau tehnicienilor. Așadar...

Miercuri 28 septembrie, o sa
tisfacție deosebită a produs-o 
în rîndul delegației noastre 
victoria atît de clară a pugi- 
listului Daniel Dumitrescu, în 
sferturile de finală din cadrul 
categoriei pană. O victorie ce 
1-a permis acestuia, boxului 
românesc în general, prezența 
în semifinale, ceea ce înseam
nă asigurarea unei medalii, cel 
puțin de bronz, care se va a- 
dăuga celor 21 de trofee cuce
rite pînă acum de reprezen
tanții sportivi ai României. 
A fost un meci viu disputat, 
urmărit cu interes de o sală 
plină. De-a lungul celor trei 
reprize, tînărul nostru boxer 
s-a dovedit la . toate capitolele 
superior valorosului său adver
sar, olandezul de culoare Tuur. 
Daniel Dumitrescu a luptat cu 
multă eleganță, dar și cu deci
zie, verdictul judecătorilor ve
nind în mod firesc : succes, pe 
linie, al românului. El poate 
să transforme „bronzul" într-o 
medalie mai strălucitoare, dacă 
va reuși să termine victorios 
Si cea de a cincea întîlnire pe 
care o va susține, de data aceas
ta în gala semifinalelor. In com
pania lui Lee Jae Hyuc. Adversa
rul lui Dumitrescu este un tînăr 
de 19 ani, mai înalt, cu alon- 
jă, avantajat mai ales de fap
tul că evoluează în fața pro
priilor _ suporteri. Să nu uităm 
însă că reprezentantul nostru 
are atuurile sale. Este un bun 
tehnician, dispune de o apre
ciabilă viteză de execuție si, 
așa cum a dovedit în meciurile 
susținute pînă în prezent, be

neficiază de o remarcabilă pre
gătire fizică. In cealaltă semi
finală a categoriei se vor în- 
tîlni marocanul A. Acsik și 
italianul G. Parisi.

Continuînd turul de orizont, 
să ne oprim asupra rezultate
lor echipajelor de caiac-canoe, 
care au participat în semifina
lele pe distanța de 500 metri, 
înainte de orice amănunt, să 
precizăm că toate cele trei am- 
barcații românești și-au cuce
rit dreptul de a evolua în 
cursele pentru medalii, ce vor 
avea loc vineri. Aurel Maca- 
rencu a aplicat aceeași tactică 
la canoe simplu, urmărind să 
se numere între cei care intră 
în finală. Și a reușit. In ulti
mul act al întrecerii, el va 
trebui însă să se mobilizeze 
exemplar, deoarece toți cei cu 
care va concura au înregistrat 
în preliminarii și în semifinale 
timpi superiori lui, fiind, tot
odată, binecunoscuți specialiști 
ai acestei probe. La caiac du
blu, Daniel Stoian și Angelin 
Velea au sosit după echipajul 
neo-zeelandez. Deși au pornit 
în forță, după 250 metri se a- 
flau doar pe locul 3 (cu 46,14 
s). Mobilizîndu-se, ei au refă
cut și au depășit linia de so
sire imediat după Ian Ferguson 
și Paul MacDonald. In cursa 
de canoe dublu, Grigore 
Obreja și Gheorghe Andriev au 
ocupat, de asemenea, un me
rituos loc secund, cu timpul de 
1:46,25. Sportivii și specialiștii 
sînt de părere că întrecerile 
din această zi au fost pline de 
învățăminte. Adversarii sînt 
foarte bine pregătiți, dispun de 
resurse fizice ce le permit să 
mențină un ritm susținut pe 
parcursul întregii probe, pînă 
la sosire. De aceea, va trebui 
ca echipajele noastre să por
nească în forță, să mențină un 
stroc ridicat, cu un finiș demn 
de ...podium. Pînă atunci însă 
(reamintim, finalele pe 500 me
tri se dispută vineri), caiaciștii 
și canoiștii români se aliniază 
joi la startul curselor semifi
nale pe distanța de 1 000 metrf, 
desigur, cu aceleași speranțe.

început marți, cu disputele la 
trei categorii, turneul de lupte 
libere a continuat miercuri — 
pe cele trei saltele de la Sar.g- 
mu Gymnasium, în prezența a 
numeroși și zgomotoși spectatori, 
cu preliminariile din cadrul al
tor șase categorii. Pe noi ne- 
au interesat in mod special în
trecerile la cat. 74 kg și 100 kg.

Cornel POPESCU

(Continuare in pag î 1-a)

. ..""wr de Floriei Murarlu, în meciul Steaua — Grivița

n.ezi, cu Murariu, Moțoc, Cio- 
râscu. Moț, Gurămare, Dines- 
ca, Pongracz, M. Ionescu și 
Vlad in prim-plan, cu „trei- 
sferturi" care și-au valorificat 
deseori fantezia (Șerban, în 
continuă creștere. Petre, autor 
al singurului eseu grivițean, 
dar de excepție). Sigur. Steaua, 
acum in ajunul meciului cu 
Armata Franceză (5 octombrie, 
in deplasare, la Montargis). nu 
se declară integral mulțumită 
de prestația avută. Se dorea 
o avalanșă de eseuri, cum ar

Foto: Aurel D. NEAGU 
ținta) și Petre — eseu trans
format de T. Radu. A condus 
o brigadă ieșeană avîndu-1 pe 
Gh. Prisăcaru la centru (M 
Popa + V. Sîrbu) următoarele 
formații:

STEAUA: Hodorcă — Bol- 
dor, David, Vărzaru, Șerban — 
D. Alexandru. Coman — Mu- 
rariu (Iosef), Moțoc (C. Flo- 
rea), Rădulescu — Ciorăscu,

Tiberlu STAMA

(Continuare in pag. 2-3)

în ,,avanpremiera" etapei a 8 a din Divizia A de fotbal

VICTORIA-ÎNVINGĂTOARE LA GALAȚI

Vaișcovici pătrunde impetuos spre poarta ad
versă. cu toată opoziția lui L. Moldovan si 
Teodorescu (Dinamo — „U“ Cluj-Napoca 4—7) 

Foto: Nicolae PROFIR

• Dinamo și Steaua, succese scontate
• Celelalte șase întîlniri ale „rundei"

vor avea loc duminică

(în pag. 2—3, cronicile meciurilor de ieri)

REZULTATE TEHNICE
STEAUA - F.C. INTER 4-2 (3--n
DINAMO - „U“ CLUJ-NAPOCA 4-1 (1--i)
OȚELUL - VICTORIA 0-2 (0--n

CLASAMENTUL
1. DINAMO 8 8 0 0 32- 7 16
2. Steaua 8 8 0 0 26-12 16
3. Victoria 8 5 1 2 19-11 11
4. F. C.‘ Inter 8 4 1 3 13-16 9
5. Univ. Craiova 7 4 0 3 14-11 8
6. Sportul Studențesc 7 3 1 3 12-12 7
7. F. C. Olt 7 2 3 2 5- 6 7
8. Corvinul 7 3 1 3 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 8 2 2 4 7-13 6
14. F.C.M. Brașov 7 2 1 4 10-11 5
15. S. C. Bacău 7 2 1 4 10-14 5
16. Rapid 7 2 1 4 7-19 5
17. A.S.A. Tg. Mureș 7 1 1 5 4-16 3
18. Oțelul Galați 8 1 1 6 Ș-20 3

LA CICLISM, FINALĂ SPECTACULOASĂ. UN CiȘTIGĂTOR NEAȘTEPTAT
• L. Kovacs (Voința Arad) și formația Dinamo au cucerit 

titlurile de campioni
Programate mai tîrziu ca nici- 

odată, „comprimate*4 la ședința 
tehnică pentru a permite parti
ciparea unora dintre cicliști la 
două importante întreceri pe șo
sea, în Bulgaria și Italia, ulti
mele trei probe din cadrul Cam
pionatelor Naționale pe pistă ale 
seniorilor au început cu proba 
de urmărire individuală, 4000 me
tri. în prima dintre semifinale, 
L. Kovacs (5:04,2) l-a în'recut pe 
D. Răcășan (5:11,9); în a doua, 
V. Mitrache (5:01,4), l-a întrecut 
pe S. Oprescu (5:02,6). In finala 
mică, D. Răcășan, * recordmanul 
probei la 2000 m cu start de pe 
loc, a demarat în trombă si a 
condus, tur după tur, eu un a- 
vans ce ajunsese, la un moment 
dat. la 30 m. De la 2500 m însă, 
S. Oprescu, rulînd constant și în 
forță, a început să refacă, metru 
cu metru, realizînd în final 5:03,1. 
timp cu care a ocupat un re-r 
marcabil loc trei în această difi
cilă probă; O. Răcășan a obținut 

5:04,6. Amurgea rapid peste „ova
lul44 de beton, cînd s-a dat star
tul în finala „mareM, avîndu-i ca 
protagoniști pe V. Mitrache și L. 
Kovacs, care, pornind în forță, 
și-a creat rapid un avans de 10 
m. După parcurgerea a două 
ture, V. Mitrache a „spart44, ast
fel că manșa s-a anulat. O ra
pidă depanare și, din nou, în șa. 
Tensiunea se face tot mai mult 
simțită și iată că, de data a- 
ceasta, sîntem martorii unui start 
greșit. Din nou preparative, ar
bitrii la posturi și, în sfîrșit, s-a 
dat plecarea. Egalitate aproape 
perfectă la 200, 400, 500. 800 m. 
după care, urmînd parcă exem
plul lui Mitrache, Kovacs a 
„spart“ și el. înserarea coborîse 
aproape total pe velodrom cînd 
Oct. Amza, arbitrul principal, 
s-a consultat cu protagoniștii 
pentru a decide asupra desfășu
rării finalei. Cum cei doi au 
fost de acord să alerga s-a dat, 
pentru a patra oară, startul. Mai 

proaspăt, neforțind In serii. L. 
Kovacs și-a creat, metru cu me
tru, mai ales in a doui jumăta
te a probei, un avans de circa 25 
m, ce părea liniștitor. Cu 600 
metri înainte de sosire, V. Mi
trache a declanșat un sprint fu
ribund, refăcind treptat, astfel că 
linia de sosire cei doi au trecut-o 
aproape simultan, arădeanul păs- 
trînd un infim avantaj. A lost 
o finală de mare spectacol. plină 
de tensiune, așa cum am dori să 
vedem mereu pe velodrom, în 
care, la fel ca și în finala .mi
că", outsiderii au învins.

Clasament final : 1. Luduxic 
j (Voința Arad 
Peloc)

v.
s.
D.
M.

antrenor
5:09.4, campion na- 

Mitrache 
Oprescu 
Răcășan
Romașcanu 5:04,6. i>. 

(ambii Dinamo)

Kovacs 
Matei 1 
țional, 
5:09,7, : 
5:03,1, 
5:04,6, J 
Gh. Lăutaru 
5:09,7 timpi realizați in serii)

2.
3.
4.
5.

(Dinamo) 
(I.M.G.B.) 
(Dinam. )

La startul probei de 4000 metri

Horațiu SIMA

(Continuare în pag 2-3)

Astăzi, in Divizia A de handbal 

HiUNTAȘELE ÎNTRECERII EEMININE SUSfIN
PARTIDE DIFICILE

Divizia A la handbal (femi
nin și masculin) programează 
astăzi etapa a VII-a. In între
cerea feminină, trei partide se 
anunță foarte echilibrate: frun
tașele clasamentului — Știința 
Bacău Rulmentul Brașov și 
Mureșul Tg. Mureș — susțin 
partide dificile în deplasare, în 
ordine cu TEROM Iași (vor 
arbitra T. Curelea — I. Pău- 
nescu), cu Rapid (sala Rapid, 
ora 15,30 — R. lamandi — Tr. 
Ene) și Mecanică Fină (Sala 
Floreasca, ora 17,00 — C. Cris- 
tea — Gh. Dumitrescu).

în celelalte trei partide, gaz
dele dețin prima șansă : Chi
mistul Rm. Vîlcea — Confecția 
(Tr. Apostol — St. Sticea), Ui-

ÎN DEPLASARE
drotehnica Constanța — Con
structorul Timișoara (H. Mar- 
zavan — M. Tănăsescu) și Tex
tila Zalău — Dorobanțul Plo
iești (P. Sîrbu — E. Fluieraș).

O etapă în care revelația 
primei părți a turului campio
natului — Textila — poate 
prinde „podiumul" de premie
re, după cum lupta pentru de
părtarea de zona periculoasă a 
retrogradării devine tot mai 
aprigă. Doar Dorobanțul, cu 
balastul celor trei puncte han
dicap și șase înfringeri conse
cutive, își vede de pe acum se
rios periclitate șansele de su- 

(Continuare in pag. 2-3)



De astăzi, la București La incheierea întrecerilor celor mai buni șahiști tâmpi

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TENIS VALORI CONFIRMATE ALE „SCHIMBULUI DE MIINE“
Ca întotdeauna la ceas de 

toamnă, cei mai buni jucători 
și cele mai bune jucătoare de 
tenis din țară se reunesc pen
tru a-și desemna campionii (la 
individual șl pe echipe). In 
acest an, întrecerile din cadrul 
Campionatelor Naționale de se
niori se vor desfășura te Ca
pitală, pe terenurile *e la 
Progresul.

Timp de douăspresece zile 
(cu începere de astăzi). Iubi
torii sportului alb din țâre 
noastră își vor putea urmări 
favoriții în partid*, sperăm, 
de bun nivel tehnie ft specta
cular. Are loc, nat tem, com
petiția individuală (20 septem
brie — 4 octombrie), tn care 
vor fi decernate 5 titluri (sim
plu — feminin și masculin ; 
dublu — feminin șl masculin; 
mixt), apoi cea pe echipe (5—lfl 
octombrie), care va stabili atît 
formațiile campioane, eft șt pe 
cele care retrogradează ta gru
pa valorică 7—12.

In divizia a
(Urmare din vao 11

praviețuire ta primul eșalon.
Campionatul masculin și-a și 

consumat unul dintre meciuri: 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș
— Dinamo București. Deși se 
deplasează la Brașov pentru a 
intilni pe Tractorul, H.C. Mi- 
naur Baia Mare — prin valoa
rea în ansamblu a formației — 
are prima șansă (vor arbitra 
P. Gherghișari și Gh. Mihalaș- 
eu), după enm campioana, 
Steaua, ta compania dinamo- 
viștilor brașoveni, in mod nor
mal trebuie să-și înscrie în 
palmares cea de-a șaptea vic
torie consecutivă în actualul 
campionat. Jacul va avea loc 
in Sala Floreasca, de la ora 
18,15, și va 3 condus de bri
gada VI. Cojocarii —1. Mihăi- 
lescu. în celelalte trei partide, 
echilibrul pare să fie nota do
minantă, terenul propriu re- 
prezentînd totuși un atu. Dar 
numai atit. echipele vizitatoare 
fiind capabile de rezultate care 
să răstoarne calculul hîrtiei.

Așadar, Politehnica Timișoara
— Universitatea Craiova (D. 
Purică — V. Erban), Comerțul 
Sinnicolau Maro — Universita
tea C.U.G. CluJ-Napoea (Tr. 
Popescu — St. Marghescu) și 
Știința Bacău — Dacia Pitești 
(Șt. Georgescu — Al. Vîrto- 
peanu).

Ne vom reîntîlni, așadar, cu 
Florin Segărceanu (situat cel 
mai bine dintre jucătorii noș
tri în clasamentul mondial), 
Adrian Marcu (gata să-și trea
că în palmares cel de-al doilea 
titlu), Mihai Vanță (mereu tn 
așteptarea c'te unei revanșe), 
George Cosac (dornic să con
firme titularizarea sa ta echipa 
de Cupa Davis), Andrei Dirxu 
(campionul en titre), Răzvan 
Itu (asimilat, de acum, de plu
tonul fruntaș), Florentina 
Curpcne, Daniela Moise-Pavâl. 
și Diane Samungi. Cu interes 
sint așteptate evoluțiile tinerilor 
dintre care îi amini tn pe L-ere- 
dana Bujor (campioana absolută 
a junioarelor). Marian Onilâ 
(campionul juniorilor mari). 
Dinu Pescăria (campion națio
nal la juniori mid și recentul 
clștlgător al „Internaționalelor- 
țării noastre rezervate acestei 
vîrste).

DE HANDBAL
Etapa poate produce modifi

cări mai ales In partea inferi
oară a clasamentului, și ta dis
puta handbaliștilor ultima cla
sată — Tractorul — nu a obți
nut ptaă acum decit punctele 
(6) acordate formațiilor învin
se. Surprinzătoare este poziția 
ocupată de studenții din Bacău 
(penultimul iod, aflați nu de
mult in luptă pentru locurile 
fruntașe. Dar, să așteptăm re
zultatele etapei.-

★
A.S.A. ELECTROMUREȘ 

TG. MUREȘ — DINAMO 
BUCUREȘTI 19—24 (9—10).
Meci eontînd (in devans) pen
tru etapa a Vii-a a Campio
natului Diviziei masculine A. 
Deși mureșenii au început cu 

stîngul partida (1—5 tn min. 7), 
jocul s-a echilibrat pe parcurs, 
în prima repriză fiind semna
lată de 5 ori egalitatea. In ulti
ma parte a meciului, dlnamo- 
viștii s-au dovedit superiori. 
Partida a fost urmărită de cir
ca 2000 de spectatori

Au înscris : R. Moldotan 4, 
Ciobanu, Prică, Boroș și Gh. 
Mureșan cîte 3, Furnea 2, țjă- 
dău 1 pentru A.S.A., respectiv 
Roșea 7, Mocanu 7, Ștefan 9, 
Dogăreseu, Durau și Zaharia 
cîte 2, Ionescu 1.

Au arbitrat Gh. Șandor (O- 
radea) și N. Ianeu (Buzău).

A. SZABO, coresp.

Nimic nu putea fl mai recon
fortant pentru șahul românesc 
decit aceste finale ale Campio
natului Național, încheiate la 
sfirșitul săptămlnli trecute. Fap
tul că ambele podiumuri, la 
masculin ea « la feminin. sint 
ocupate exclusiv de reprereman.T 
al generației tinere șl foarte ti
nere are darul să bucure pe toți 
cel ce cred ta nhorm mișcării 
noastre șahiste șl râd ttaicta- 
du-se torțe noi. tueători șl jucă
toare de perrpes-ttr*. care vin să 
Întărească rtadurEe eșalonului 
fruntaș.

Să privi» easammtețr. Djl 
laureațl .tn premieră* — maeș
trii iGabrteta Stan- 
eia ți Mîbail Marin — două eon- 
Crsaărt ale acestor Iacă‘ori de 
elită, care au urcat pe scara va
lorică a șahul31 13 u-u.nil S-3 
«ta. Gabriela, eu «n .aur* olim
pic îa •»». atunci s.' rmiicr. 11 
â teza sa prececți ta emtaa tia- 
•-■-.rVS de se-A-are. Lat-o aemn 
pentru prima cară eacsp*caaâ a 
țării, probtadr-ri Lucă • data o>- 

ț» «e. M«—*s. vjcemmpSm 
□u doi ani ta urmă. îdLerzo rtalist 
la rima te M te a-Ji. reahnea- 
te an .rremri pe estcC-er-d la- 
tertedcaaL tfl astXd
lauriS te rițzăgltor al flnatet ce
lei mal pres_gri*se ccenpetstl’

Șl mal departe— A dooa la eja- 
simentul I.—oi-:- este Crtatlaa 
Băd ulesen, o altă mare speranță 
a șahului nostru care ca o lcu4 
real tastate cășugase Turneul ta- 
teruâptaal al ei la Efo-
rie Ntrd. *1.1 a '---z: - ■ 11 *
anL Iar a treia este em_--cearta 
Otilia Cant, pe care XV detain 
o găseam ta l-stale futjosrxdor. 
de asemenea ana tan p.-nm-siu- 
nile Împlinite ale nofl geae/a-b. 
CU rezultatul ei Oe »,S puncte 
este posesoarea prizări sale nor
me de maeștri tatamzpcnaiă. 
Gabriela StancitL Cristina Bădu- 
leseu șl Ottlia Gsrt stat șl ra- 
liflcatele noastre pentru viitorul 
turnea zonal.

LA CICLISM, 
FINALĂ 

SPECTACULOASĂ
(Urmsrt din I)

urmărire echipe, s-au aliniat 
cinci formații î Dînamo, Steaua.
I.M.G.B.,  Voința București și 
Voința Arafl.

Clasament final: 1. Dinamo (V. 
Mitra che, M. Romașcanu, D. 
Răcășan, Gh. Lăuiaru — antre
nor N. Voicu) 4^7,8. campioană 
națională, 2. Steaua (Cr. Neagoe, 
Ol. Celea, Al. Ion, V. Pavel) 
4:49,8, 3. Voința Arad (L. Kovacs, 
I. Schneider, Gh. Kleinpeter) 
4:44,1, 4. I.M.G.B. 4:43,6, 5. Voin
ța București 4:59,1.

Astăzi are loc ultima profcă. 
semifondul cu adițiune de puncte, 
începînd de la ora 16,30.

tn perfectă simetrie, rezultatele 
la masculin. Adrian Neghlescu, 
al doilea clasat, a șl fost cam
pion, la ediția din ’86. A ținut 
parcă să ne reamintească acum 
că rămine pe mal departe îa 
partea înaltă a clasamentelor, de 
unde nu are nicidecum Intenția 
să coboare. Al treilea pa podium 
este un autentic junior, bucureș- 
teanul Bela Takacs. După un 
sezon excelent, el intră în pose
sia .bronzului” finalei (departa
jat pe acest loc, cu Sonneboru 
mai bun decit egalul său în 
puncte) și a unei prețioase nor
me de maestru Internațional. De 
remarcat că toți component!! 
trioului fruntaș termină cam
pionatul fără înfrîngere. Ceea ce 
spune mult despre tehnica și ma
turitatea jocului lor.

Credem că toate acestea consti
tuie trăsătura cea mai de preț 
a ultimului campionat șl conclu
zia sa edificatoare. Fără a Im
pieta, prin aceasta, asupra drep
turilor cîștlgate ale celorlalți 
fruntași al șahului nostru, cu 
mai vechi state de servieta. îm
preună en el, noii promovați tre
buie să-și unească eforturile, 
pentru o cit rr.sl bună repre
zentare a culorilor romanești în 
marile competiții.

Radu VOIA

FEMININ
i Gabriela Stanclu (Politehni

ca București) 12 P — campioană 
națională, i. Cristina Băduleseu 
(Eectromctsr Timișoara) 10 p. 3. 
Otilia Ganț (Electrcmotor Timi
soara) U P. <• Eugenia Ghindă 
cpohtetsica București) 8.5 p. 
ș_ 7, Mariana Dominica (Mecani
că Fină București), Gertrude 
Baomstark (Electromotor Timi
șoara), Cristina Stanca (Meta
lul București) * P, 8—0 Variate 
tonlță (Mecanică Fină București), 
Llția Beman (AXAI. Timișoara)

Azi, in Capitală

CURSE DE DIRT-TRACK
Campionatul Republican de dirt

track, rezervat echipelor de se
niori, va continua astăzi, cu e- 
tapa a 3-a, pe pista stadionului 
Metalul din Capitală. Formate din 
cite patru alergători ți o rezervă, 
echipele I.P.A. Sibiu, combinata 
Steaua — Metalul București, 
combinata C.S. Brăila — Petrolul 
Ianca șl combinata Voința Sibiu 
— I.P.A. Sibiu II își vor dispu
ta intîietatea într-o formulă de 
14 manșe, începînd de la, ora 16.

In deschidere, de la ora 13, va 
avea loc etapa a 11-a ă Campio
natului Republican individual 
pentru juniori.

7 p, 10. Margareta Mjrețan (Po
litehnica București) 6,5 p 11—12. 
Luminița Radu (calculatorul 
București), Mădălina Stroe (I.T. 
București) 5,5 p, 13. Edit Kozma 
(I.P.L. Tricotajul Miercurea Ciue) 
4,5 p, 14. Emilia Chls (Danubia
na București) 3- p, 15. Viorica 
Ursuleac (Calculatorul București) 
2 P.

MASCULIN

. 1. Mihail Marin (Politehnica 
București) 10,5 p —. campion 
național, 2. Adrian Negirlcseu 
(Petrolul Ploiești) 10 p, 3—J. Bo
ia Takacs (Metalul București), 
Constantin Ionescu (Mecanică Fi
nă București) 9,5 p, 5—3. Mihai 
Ghindă (Politehnica București), 
lulius Arrnaș (I.T. București), 
Dragoș Dumitrache (Politehnica 
București), Ovidiu Foișor (Poli
tehnica Iași) 9 p, 9—12. Cătălin 
Navrotescu (Politehnica Iași), 
Sergiu Griinberg (A.E.M. Timi
șoara), Mircea Pavlov (T T. Bucu
rești), Valentin Stoica (Politeh
nica București) 7,5 p, 13. Ioan 
Blrlcscu (A.E.M. Timișoara) 7 p, 
14—15. Ioan Mărășescu (A.E.M. 
Timișoara), Traian Stanclu (Po
litehnica București) 6.3 p, 16. 
Parik Ștefanov (I.T. Bucurpștl) 
5,5 p, 17. Valeriu Nicolalde (Me
canică Fină București) 5 p.
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LOTURILE DIVIZIONARE)
DINAMO BUCUREȘTI : D, Ni- 

culescu (talia : 1,91 m — anul 
nașterii : 1933), I. Uglai (1,97—
1955), V. David (1,96—1958), Al. 
Vinereanu (2,10—1959), L Iones
cu (2,10—1961), V. lacob (2,01— 
1963), V. Constantin (2,00—1965).
B. Bărbulescu (1,94—1963), M. Hăl- 
măgeanu (1,98—1968), M. Ski evict 
(1,82—1971), M. Ivanov (1,94—1967),
C. Popa (2,14—19T1) ; antrenori î 
Gh. Novac și V. Popa.

STEAUA: C. Cemat (1.93—1953), 
P. Brănișteanu (1,88—1959), A. 
Kexolițchi (1,82—1959), FI. Ermu- 
rache (1,97—1960). ▼. Căpușan
(1,95—1958). S. Ardelean (2,05— 
1962), V. loan (2,05—1959), M. 
Crlstescu (1,96—1968). L. Cerbii 
(1,96—1971), B. Roșnovschl (2.01— 
1971), E. Toader (2,20—1964), L. 
VasilicA (2,03—1961), C. Săftescu 
(2,01—2971) ; antrenori : N. Pîrșu 
și C. Cemai.

I.C.EA  C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI : 
P. Grădișteami (2,00—1949). C. 
loan (1,97—1960) V. Pogonaru 
(1,92—1960), P. Mihalcea (1.93- 
1962). M. lacob (1.89—1967), M. 
Costln (1.90—1961). Gh. Mâdîrjac 
(2,03—1965), M. Chirie (2,03—1967),
R. Reisenbuchier (2,97—1963). M. 
Logofătu (2,83—1960), S. Lazăr 
(2,00—1969), Cr. Dobre (1,91—1971),
S. Păsărică (2,01—1959) ; antre
nori • M. Cîmpeanu și S. Rotam.
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BASCHET. ATMOSFERA DE MARE IN
TERES In sala Construcția I.C.E.D. Pe te
ren, echipele I.C.E.D. și Politehnica luptă 
din răsputeri pentru victorie, iar numeroa
sele faze de înaltă tehnicitate sint răsplă
tite de public cu aplauze la scenă deschi
să. După pasionante răsturnări de scor, a 
învins... Dar ce importanță are cine a în
vins. eînd întîlnirea nu avea alt scop Re
cit să-i readucă tn teren pe „vele, anii* a- 
cestor formații, pe acel talentațj basenet- 
baliștl care, eu 20 de ani în urmă, iși dis
putau intîietatea în Divizia A ? Organizat 
în cadrul acțiunilor prilejuite de aniver
sarea • 29 de ani de la promovarea echipei 
I C-H.F. (acum I.C.E.D.) în prima divizie a 
țării meciul respectiv a prilejuit revede
rea unor sportivi cărora trecerea anilor nu 
le-a alterat pasiunea pentru joeul de bas
chet. Totodată, am avut satisfacția să con
semnăm că toți tinerii de acum za de ani 
sint realizați pe deplin din punct de vede
re profesional, unii dintre ei dețimnd func
ții de răspundere. Iar dacă am omis inten
ționat rezultatul, nu putem face același 
lucru cu numele celor care i-au îneîntat 
pe spectatori simbătă seară: Em. Niculesc-j, 

S. Satmari. St. 
Antonia, an’re- 

(I.C.E.D.): Fl. 
Rnsu, P. Szell. 
— antrenor : V.

s

M. Cîmpeanu, H. Mălușel, 
Tiidoss, M. Andreescu, S. 
nor : M. Ionescu-aiicandru 
Dudescu, Fl. Niculescu, V. 
D. Georgescu, A. Anastasiu _______  . ..
Popescu (Politehnica), a 0—50 LA PAUZA. 
16—107 scor final în meciul C.S.ș. Boto- 
-ani — C.S.Ș. 4 Politehnica București, din 
ridrui Diviziei școlare și de juniori! Us 
scor neobișnuit, onorant pentru antrenorul 
bucureștean Gh. Costache, surprinzător în
să pentru botoșeneanul Mircea ---------
care ne obișnuise cu rezultate 
(D. ST.).

HANDBAL „lacatul" din 
ECHIPEI CONFECȚIA s-a numit, 
în Sala Floreasca din Capitală, Florica Ili
escu. Ea a avut intervenții — nu exagerăm 
atirmînd — de-a dreptul miraculoase : a 
apărat 4 lovituri de pedeapsă (șl acestea 
au au fost prost executate), plus alte 17 
(!) aruncări violente, din care se puteau 
„incasa" goluri. Felicitări el, dar șl antre
norului care o pregătește, Vasiic Mărgu- 
lescu, un tehnician modest, luertad... ta 
tăcere, dar cu rezultate pe măsura serio
zității și profesionalității ce-1 sînț caracte
ristice. • ALTA DATĂ marcatoare a mai 
mult de 10 goluri intr-o singură partidă. 
Elena Clubotaru (Știința) a slăbit mult în 
eficacitate. După șase etape, ea a reușit

Weiser, 
frumoase.

POARTA 
duminică.

abia-abia S5 puncteze de 19 ori. Puțin, 
ic:.. ie puțin pentru o extremă, post care o 
bligă la o eficacitate mult mai mare, a Și 
APROPO tot de eficacitate: Emilia Luca 
și Lldia Butnărașu (Știința), Lăcrămioara 
Lazăr (Chimistul), Ana Bălănean (Textila), 
altădată considerate outsidere în privința 
numărului de goluri înscrise, încap să ... a- 
tace insistent „Trofeul Sportul", în detri
mentul unor ... senatoare de drepți (I. Gv.,.

MOTO. DIN NOU, cei mal tineri moto- 
croslști participant! la Campionatele Repu
blicane pe echipe au întrunit sufragiile 
publicului. Dlsputîndu-și tatiietatej eu ar
doarea specifică vîrstei, A. Boman, M. Di- 
nescu-Jr., C. Stănescu la 50 cmc, C. Guin
eea, a. Gocz, z. Ferenczi șî L Milea la 
80 cmc au ocupat, în ordine, primele trei 
locuri în etapa a treia, desfășurată dumi
nica trecută la Zărnești. Se cuvine să sub
liniem faptul că secții ea Poiana Cîmplna 
(antrenor — Șt. Chițu), Steaua 'Gh. loni- 
ță), Muscelul Cîmpulung Muscel (V. Mi
lea), Torpedo Zărnești (P. Miilner), Loco
motiva Ploiești (I. Ștefan) șl Elect.ro Sf. 
Gheorghe (E. Laub) au o preocupare cons
tantă pentru depistarea și formarea ele
mentelor talentate. (TR. I.).

OINĂ. CU UNELE EXCEPȚII (echipele 
I.P.A. Sibiu, Electro Botoșani, C.P. Bucu
rești și Energia Rimnicelu, care au în for
mații jucători cu... lacune de tempera
ment), finala Campionatului Național de 
la Buzău s-a desfășurat intr-un climat de 
disciplină superior edițiilor anterioare. Du
pă părerea specialiștilor, într-un clasament 
al fair-play-ului primele locuri ar fi ocu
pate, la echipe, de: 1. Laminorul Roman, 2. 
Dinamo București, 3. A.Sul. Constanța ;
individual : 1. Nicolae Găină (Metalurgis
tul Sadu), 2. Adrian Gherguț (Diuamo), 3. 
Adrian Gherghel (Laminorul Roruan). • 
MENIT să contribuie la ridicarea cote; va
lorice a jocurilor, arbitrajul s-a înscris în 
progres, Vasiie Comșa (Călărași). Porapiliu 
Istrate (Sibiu), Vasiie Chiriță (Ga.ați). Ma
rin Marghidan (Botoșani) șl Gheorghe Du
mitrescu (Focșani) avînd cele mai bune 
prestații. • ECHIPA Tricolorul I.P.I.C. Ba
la Sprie a avut în formație doar trei 
niori, fiind ’ î.
Din păcate, oiniștil din Bala Sprie au evo
luat tatr-o
Credem că pentru performanța de a sc 
califica în finala mare a campionatului de 
oină ei ar fl meritat, din partea conduccrH 
asociației lor sportive, un echipament co
respunzător. (TR. I.).

'//

POLO. S-A LUPTAT mult, 
care minge, in meciul de simbătă dintre 
Steaua și C.S.U. Construcții T.M.U.C.B., du
pă cum se poate constata și din imaginea 
de mai sus, realizată de fotoreporterul nos
tru N. Profir: stelistul Vamoș Încearcă să 
paseze, dar coechipierii îi sînț sever măr
eați, în vreme ce „numărul 3“ din echipa 
adversă, Grancerof, are brațul sting într-o 
poziție care avertizează că „pe aici nu se 
trece”.Aflăm însă, cu firească surprindere, 
că această frumoasă partidă, încheiată cu 
9—8 pentru Steaua — ca șl aceeă de a doua 
zi (11—4) — a fost ... în van atit de dis
putată! Deoarece pe foaia pe arbitraj au 
fost trecuți, în formația C.S.U.-T.M.U.C.B., 
doi jucători in locul unor titulari în stare 
de suspendare, încălcîndu-se astfel regula
mentul, comisia de competiții a omologat 
ambele partide cu scorul de 6—0 in favoa
rea formației învingătoare (oricum) în apă 
(G. R.).

s

^////////////////////////////^^^

___ ___ ____ se-
cea mal tînărfi pirtJclpantă.
ținută vestimentară... pestriță.

țAH. „CU UȘILE ÎNCHISE"... Iată o 
practică devenită obișnuință în șahul nos-, 
tru, pentru cele mai importante competiții. 
De mal mulțl ani, campionatele naționale 
urcă tn vîrf de munte sau coboară pe pla
jele Litoralului, pentru a fi disputate în 
anexe de hotel, practic fără spectatori. De 
ce 1 Ni se spune: „pentru a oferi cele mai 
bune condiții jucătorilor". Foarte just, dar 
condiții trebuie oferite și spectatorilor, iar 
obiectivul de popularizare a disciplinei res
pective, pe care o are orice campionat al 
țării, merită și el atenție. Se știe prea bine 
F.R. Șah are alte păreri în această chestiu
ne. Dovadă, ultimele finale ale „raționa
lelor", desfășurate la Predeal. Cel mascu
lin, în special, care a avut parte, la ho
telul „Corabia", 
totul improprie, 
torli și cei doi
(fiD. V.).

de o sală de concurs eu 
unde abia Încăpeau jucâ- 
arbitri. Dar spectatorii. .

§

§

s

s
s

Una din cele mai importante 
alergări de trap, Criteriul de 
fond, s-a desfășurat pe hipodro
mul din Ploiești șl a dat ciștig 
de cauză lui Orac. Lansat din 
start spre a Imprima cursei o 
alură rapidă, elevul antrenorului 
N. Nicolae a atacat pe ultima 
sută de metri la sosire, învln- 
gîndu-i pe Dedlțel și Rarău. Alte 
două curse cu caracter clasic au 
adus la start cele mal bune ele
mente ale generațiilor de 2 și 3 
ani, în frunte eu Robert, .Tufă- 
nela, Nuți, Rimica, Sondița, Sebe- 
șel, Valonia, Isvarna, Strechea, 
Varvara, Agriș, fiind prima con
fruntare a mînjilor cu cai de 
valoare. Tnvlngătoarea primei 
serii a fost Vatonia, într-un nou 
record M carierei (l:27,l/km), 
care In final a învins-o pe Orl- 
ea, sever penalizată de handlca- 
peurl în urma victoriei din Cri
teriul căilor de 2 ani, dar șl ea 
realizatoare a unui nou record. 
Cea de a doua serie a dat ciștig 
de cauză lui Rimica, eleva an
trenorului M. Ștefănescu reall- 
zînd un excelent record (1:25,1/ 
km), cu care intră în rîndul e- 
litei generației. Prin victoriile 
realizate de Rimica, de Cozma,
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRON
« ASTĂZI este ULTIMA ZI 

pentru jucărea numerelor fa
vorite la tragerea obișnuită LO
TO de mîine, vineri, 30 septem
brie. Nu uitați că mai multe bi
lete jucate înseamnă și mai mul
te șanse de cîștig 1

a Nu uitați că se apropie șj 
interesantul concurs PRONO
SPORT ce va avea loc dumini
că, 2 octombrie. ULTIMUL TUB
MEN pentru depunerea buletine
lor cu pronosticurile nentru ca
re optați fiind simbătă, 1 octom
brie l
• Desigur că LOZUL în PLIC 

continuă să atribuie, zilnic, zeci 
șl zeci de cîștlgurl, din care nu 
lipsesc autoturismele și impor
tantele sume de bani, de valori 
diverse. Reamintim că, de curînd. 
pentru a spori și mai mult șan
sele participanților. s-a luat mă
sura ca șl la seriile speciale, cu 
lozuri în valoare de 10 ei. să fie 
introduse cîșiiguri suplimentare, 
preluate din fondul special al 
sistemului. De asemenea, în a- 
ceste zile se află în vînzare si o 
serie limitată specială de sezon, 
intitulată LOZUL TOAMNEI, ca

re atri 
turisme
de 5900,
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DESPRINDERE CU DIFICULTATE

: sala Dim- 
Campiouate- 
m:orilor.
STCE. pușcă 
: I. Gabriel 
p (99 după 

irin (Steaua) 
“ristian Cioc 
eebipe : 1.
.F.S. 1746 p. 
pușcă stau- 
: 1. carmen 
ia Teodoru 
ilul) 3. Da- 
AS.) 589 p ; 
! 4766 p, 2.
mpia 1716 p: 
î 1. Olimpiu 
tihai Stoian 
, 3. Cristian 
p ; eebipe :

Dinamo 1687 
pușcă stan- 

■men Mallna 
iamelia Dia- 
ta Oradea) 
rngomir (Di-
: 1. Metalul 
1626 p, 3. 

șcă a.c. ju- 
idoi (Dina- 
(97 d.b.), 2.

(Dinamo) 
lircea Gher- 
lani) 572 p : 

1718 p, 2. 
iir«a Focșani

I. Camelia 
alica) 386 p.

Tesoi (Politehnica 
Margareta Teodo- 
375 p : echipe : 
Iași 1117 p. 1.

3. a.s^a. Metalica 
; pistol liber : 1.

2. Gabriela 
Iași) 382 p. 3. 
rescu (Steaua)
1. Politehnica 
Steaua 1114 p. 
Oradea 1113 p . .
Teodor Constartin (Olimpia) 549 
p. 2. Tom Sarkozi (Steaua) 530 
p, 3. Mircea Popescu (Dinamo) 
528 p ; echipe : 1. Dinamo 1580 p,
2. Steaua 1551 p. 3. C.S.M. U.T.A.
1510 p ; pistol viteză 60 f t 1. Iu
lian Raicea (Steaua) 583 p, 2. Că
lin Burcoiu (C.S.U. Brașov) 581 
p, 3. Teodor Constantin (Olim
pia) S79 p ; echipe ; 1. Steaua
1734 p, 2. C.S.M. U.T.A. 1689 P,
3. Dinamo 1636 p ; pistol sport
30+30 f fete s 1. Maria Ciobanu 
(C.S.U. Brașov) 572 p 2. Ileana 
Mureșan (U.T.A.) 569 p. 3. Ioana 
Băcanu (Dinamo) 564 p ; echipe: 
1. Dinamo 1677 p, 2. C.S.M. U.T.A. 
1651 p, 3. C.S.U. Brașov ‘ ‘ 
pistol a.c. juniori : 1.
Chilom (Dinamo) 563 p. 
Sarkozi (Steaua) -555 p, 
dor Constantin (Olimpia) 
echipe : 1. Dinamo
Steaua 1630 p, 3.
1626 p : junioare : 1. Cristina Al
dea (C.S.U. Brașov) 373 p. 2- Da
niela Dumitrașcu (C.S. Teleor
man, 371 p, 3. Carmen Hanu 
(C.S. Rădăuți) 370 p ; echipe : 1. 
C.S.U. Brașov 1100 p, 2. Dinamo 
1087 p, 3. C.S.M. UTA 1071 p.

1648 p ; 
Emilian
2. Tom

3. Teo-
554 p ; 

__ 1670 p. 2. 
C.S.M. U.T.A.

(Aurel SECELEANU coresp.)

MASCULINE DE BASCHET
ORADEA ; 

—1961), Gh. 
. Șarlă (2,06 
,93—1967). M.
Kosa (1,91— 

,92—1964), Z.
H. Nicoară 

ochi (2,(W— 
34—1957). D. 
A. Flaunlra 

i (1,94—1969) ; 
eanu si V

c.

1 : Gh. Du- 
, Suciu (1,97 
!—-1957), M.

G. Mihai 
nache (1,93— 
91—1963), Gh.

Tudor (1,93
U (^98—1968), 
). JP. Popa 
•alfT (1,81—

(1,82—1966) ; 
acea și D
SIBIU : FI.

Gh. Dăian 
tiegy (2,01 — 
.90—1957), M. 
), K. Herbert 
î (2,01—1959), 
, M. Corui 
1 (2,00—1964); 
167), M. Țen- 
trenori : FI

o.

TURII
)

res, și Var- 
-a egalat din 
rival G. Tă- 
ru campion 

succes cu 
oii o bună 
pantul locu- 
, a mal cîș- 
se, cu Nuți

omului din 
duminică 2 

e de excep- 
ia este inclus 
i“. Printre 
afla Rarău, 
Trac, Răsad, 
jrl de vede- 

de 3 ani, 
, Tufănela, 
alții. Se va 
ea, o cursă 
de 2800 me-
întotdeauna 

itaculoase și

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA : 
A. Spînu (1,96—1950), V. Băiceanu 
(1,96—1956). L. Cernat (1,83—1935), 
A. Cucoș (2,01—1956), M. Coroa- 
mă (2,00—1968), D. Florea (1,96— 
1968), L. Gcambașu (1,94—1964), 
I. Ilucă (2,02—1961), G. Mihăiles- 
cu (1,84—1958), C. Moldoveanu 
(1,83—1961), F. Rugină (2,01—1969), 
R. Tecău (1,95—1857) ; antrenor : 
Al. Botoș.

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI : G. 
Scarlat (1,98—1938), Cr. Frumosu 
(2,00—1964), M. Braboveanu (1,88— 
1952), V. Miulcscu (1,90—1968), Cr. 
Ghinca (1,88—1069), G. Clobotea 
(1,81—1965), V, Miulescu (1,90- 
1968), D. Bîrsan (2,03—1965), Al. 
Panaitescu (2,02—19S5), B. Hurmuz 
(1,95—1969), P. Nicolae (1,81— 
1968), M. Marinescu (1,89—1953). 
I. Nica (1,97—1069) ; antrenori :
D. Lecca și R. Diaconescu.
. ELECTROD ANAT TIMIȘOARA :
C. Ilie (1,91—1959), I. Jumanca 
(1,85—1961), Z. Bobroțchl (2,17— 
1968), O. Isaicu (2,12—1903), T. 
Becea (2,08—1059), V. Scalețchi 
(2,01—1963), E. Fried (1.99—1967),
E. Secuianu (1,93—1967), D. Iones
cu (1,98—1968), Cr. Bota (1,95— 
1968), T. David (1,89—1967), Cr. 
Vorvoreanu (1,83—1968), D. Duțu 
(1,81—1963), C. Chioreanu (1,97— 
1967).; antrenori : M. Bolcu ș!
D. Oprea,

RAMIRA BAIA MARE : Tr. 1 
rea (1,95—1955), A. Popescu i 
—1959), D. Mara (1,83—1959), 
Cociș (1,86—1962), D. Cociș i 
—1965), Z. Natter (2,01—1963), 
Dumitru (2,01—1960), M. Dumitru 
(1,98—1967). V. Ciocian (2,01—1963), 
D. Lantoș (1,89—1968), M. Mărgi
nean (2,00—1961), A. Czege (1,94— 
1970), Em. Szekely (1,94—1968) ; 
antrenor : A. Molnar.

METALOTEIINICA TÎRGU SIU- 
REȘ : M. Cosma (1,37—1935), V. 
Pascu (1,86—1966), A. Szente (1,84 
—1966), K. Takacs (2,00—1957), I. 
Lukacs (1,95—1967), —
(1,97—1961), I. Szabo 
M. Szep (1,80—1967), 
(1,84—1966), I. Debreczeni 
1966), S. Albert 
Chirilă (2,00—1957), F. 
—1967). L. Cohanclue 
antrenor : M. Cosma.

MOSCU

Flo- 
(1.90 

M.
(1,82 

, D.

Gn. Aldea 
(1,95—1958), 

Takacs 
(1,98— 

(1,90—1963), M.
Szabo (2,01 
(2,03—1969) :

s.

METALUL 
CLUJ- 
(2,04—

UNIVERSITATEA 
ROȘU C.S.Ș. VIITORUL 
NAPOCA : M. Crăciun 
1953), Fl. Hnat (1,81—1956), M. 
Pulbere (1,92—1964), V. Cercel 
(1,95—1969), IL Geomoleanu (1,93 
—1968). I. Murășan (1,91—1958), 
Gh. Mureșan (2,17—1971), C. Meș
ter (1,82—1967), G. Olpretean (1,94 
—1968), D. Pintea (2.01—1963), Z. 
Rab (1,97—1969), H. Rotaru (1,82- 
1966), C. Rusu (2,01—1971), T. Sze- 
bestyen (2,00—1969) ; antrenor : 
Gh. Roman.

MAREA MAI OSPITALIERA OECiT ORiCiNO
. său, auto- 
ini (inclusiv 
ii 50.000 lei), 
>e aUtesurl 
ZOAKB CO- 
icia de toa- 
î cere o sin- 
deniîna ori- 
l
RAMUL LO- 
i oferi par- 
i surpriză, 
istorii de 
; începînd 

: va publica 
ulată . Baro- 
i oieri inte- 
ugestii parti-

TRASE LA 
'JOEXI’KES 
E. EXTRA- 
4 8 3 11; 
I-a : 37 21 
rOTAL DE 
0 lei, din 
>ort la ca-

Frumoasele stațiuni de pe Litoral nu și-au epuizat 
timpul verii, resursele pentru odihnă și sănătate.

Vacartele la Marea Neagră continuă tn lunile septembrie 
și octombrie cu avantajul tarifelor reduse.

Adresați-vă oficiilor județene de turism și l.T.H R Bucu
rești, care vă oferă locuri în hoteluri în stațiunea preferată 
și cu sejur la alegere !

in

ANUNȚ
OFICIUL JUDEȚEAN DE TURISM PRAHOVA - SINAIA 

organizează în perioada 10—16 octombrie a.c. cursuri de 
pregătire și specializare în vederea obținerii atestatului de 
ghid-monilor de schi pentru sezonul de iarnă 1988—1989.

Cursurile constau in tehnica predării schiului (curs teore
tic și practic) și terminologie de specialitate în limbi străine.

Cererile de înscriere vor fi expediate Dină Ia data de 5 
octombrie a.c. pe adresa O.J.T. Prahova-Sinaia, comparti
mentul agrement, Bd. Carpați 19, Sinaia.

Relații suplimentare se pot obține la telefonul 973'14751. 
int. 402.

s
I
I

I GAZDELE S-AU IMPUS DUPĂ PAUZĂ
| I DINAMO 

| |„U* CLU
» « (1) I

CLUJ-NAPOCA T (1) I

I
I
I
I
I

Stadion Dinamc : teren foar
te bun ; timp călduros ; specta
tori — circa 15 300 Șuturi : 28—5 
(pe poartă 15—2). Comete : 18—6. 
Au marcat : VA1SCOVICI (min. 
23 și 50. ambele din penalty). 
ORAC <m:n. 48). VISCREANU
(min 70). respectiv I. MOLDO
VAN (min. 14)

DINAMO : Stelea 7 — Mihăes
cu 7 (min. 61 Viscreanu 7,5). 
Rednic 7. Al Nicolae 7. Varga 7 
— Sabău a. Lupescu 7. Mateuț 7. 
Lupu 7 (min. M Orac 7.5) — 
Vaișcoviei 8. Cămătaru 7.

„U- CLUJ-N.APOCA : Prunea 
7 — Gnerman 7. Neamțu 6. Do
boș 5. Pojar • — L. Moldovan 
5 (min *6 M Popescu). Teodo
rescu 8.5. Biro I (min. 68 Băni
că 6) — Cadar 8. Cr. Sava 8. I.

I ștrenț (Oradea);

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Dornică de reabili'are după 
o serie de insuccese (surprin
zătoare, după evoluția sa de 
ieri), tînăra echipă cluj ea" 4 
„a ținut piept", timp de P re
priză. puternicului său adver
sar, reușind să plece ia cabir.3 
cu Un 1—1 in fața liderului 
Este drept. Dinamo a domina’ 
și în prima parte a jocului, dar 
a primit o replică neașteptat 
de dirză ; mai mult chiar, 
„roș-albii" s-au văzut conduși, 
în min. 14. eînd — la uu con

traatac a lui „U“ — Cr. Sava 
l-a deschis pe Biro, acesta a 

centrat precis la I. MOLDO
VAN și șutul puternic al clu
jeanului n-a putut fi parat de 
Stelea : 0—1 ! In min. 23 sur
vine Insă egalarea : Ncamțu îl 
faultează in careu pe Cămă- 
taru și penalty-ul este trans

format sigur de VAIȘCOVICI.
Dinamo tși presează adversa
rul (ratează Mihăescu, Lupu 
Cămătaru, iar Prunea apără 
excepțional un șut al lui Ma- 
teuț). dar Și oaspeții au cîteva

I • ȘTIRI « ȘTIRI •

I
I

I
I
I
I
I

Iată pe condu
și partidelor 

noastre 
europe- 
Sparta 

Gertna- 
Kuusysi 

A. Kokriakov 
CITA U.E.T.A., VictO- 

Sliema Wanderers: K. Or- 
o-

I
I

• REPROGRAMAREA UNOR 
PARTIDE DE DIVIZIA A. Deoa
rece întîlnirea retur Juventus To
rino — Oțelul Galați, din Cupa
U.E.F.A., se va disputa la 12 oc
tombrie, două partide de cam
pionat ale formației eălățene su 
fost reprogramate astfel : intil- 
nirea cu F.C. Bihor, in deplasa
re, se va disputa la 5 octombrie, 
iar jocul cu Inter Sibiu, pe teren 
propriu, Ia 19 octombrie.
• ARBITRII MECIURILOR E- 

CHIPELOR NOASTRE IN CUPE
LE EUROPENE. J 
cAtoril principali 
retur pe care formațiile 
le vor susține in cupele 
ne : C.C.E., Steaua — 
Praga : D. Pauli' (R. F. 
nia) -, CUPA CUPELOR, 
Lahti — Dinamo 
(U.R.S.S.). 
ria 
lowski (Polonia). Juventus 
țelul 
Nord)., Precizăm 
Victoria — Sliema 
6 octombrie.

„CAVALERI
DIN JARA NOASTRĂ

A. Thomas (Irlanda de 
că Întîlnirea 

va avea loc la

I
I
I

_ AI FLUIERU
LUI" DIN JARA NOASTRĂ LA 
PARTIDELE DIN CUPELE EURO
PENE. Tre! dintre întilnirile-re- 
tur din cupele continentale vor 
fi conduse de arbitri din țara 
noastră. Iată aceste meciuri i 
17 Nentori Tirana — Hamrun 
Spartans : D. Petrescu 
lexandru, C. Teodorescu ; Apoel 
F.C. — Velez Mostar ; M. Salo- 
mir — Al, Mustățea. A. Moroia- 
nu ; Dinamo Minsk — Trakla 
Plovdiv : I. Tgna — A. Porumbo- 
iu, O. Streng.

V. A-

\
I
I%
Is
I 

acțiuni aplaudate de jvblic. la 
una dintre ele (min. 23. valeu 
al lui Gherman, pes e poartă) 
ei trecind pe lingă un nou gol.

După pauză, dlnamoviștii nu 
mai lasă însă nici o speranță 
oaspeților : încep să joace ra
pid, cu combinații care pur. 
in derută „pachetul" de apără

tori adverși și se desprind, fi
resc, in min. 48, cînd ORAC 
șutează sec, cu stingut. de la 
12 m : 2—1. Trec doar două 
minute și scorul se majorează, 

V AIȘCOVICI înscriind din
penalty-ut acordat pentru faul
tul în careu al lui Biro asupra 
lui Mihăescu. Dinamo stăpi- 
nește acum jocul ; în mm. 54, 
Prunea se remarcă ia șutul 

Iul Mateuț, ratează apoi "Red- 
nic și Mateuț, dar — pe fondul 
unei dominări care devine tot 
mai netă — în mm. 60 Stelea 
se remarcă și el, resplnglnd în 
corner șutul puternic al lui I. 
Moldovan. In min. 67. Prunea 
se opune unui nou gol. acor- 
dind corner la șutul lui I.upes- 
cu, dar bravul portar clujean 
nu mai poate face nimic, în 
min. 70, eind Orac centrează 
de pe dreapta si VISCREANU 
reia eu 
4—1.

Ca și 
cuți de 
de 4 goluri pe maci — de pînă 
acum. în acest campionat — 
dinamcviștii reduc motoarele și 
permit, în ultimele m-.nu’e. un 
reviriment clujean care mai 
animă finalul de oart-dă.

capul, din careul mic :

cum ar fi tjsl satisfă- 
menținerea mediei lor

Radu URZICEANU

SUCCES MERITAT
GALAȚI. 28 (pnn telefon). 

Din start, oaspeții au s’ăpinit 
mai bine terenul, au p^.sat cu 
exactitate, au „închis" bine 
culoarele și au realizat acțiun* 1 11 
ofensive foarte tăioase, așa cum 
a fost aceea dia min. 8: Cojo- 
caru (foarte percutant) a făcut 
o incursiune pe flancul drept și 
după ce s-a debarasat de doi 
adversari a centrat impecabil, 
din viteză și DAMASCHIN I a 
trimis, cu capul, sub „tranver- 
sală“: 0—1. După 2 minute pu
tea fi chiar 3—2. dacă Coraț 
la pasa înapoi trini'oă de Da- 
maschin I, n-ar fi șutat de pu
țin pe lingă stilpul J n dreap
ta porții lui Călugăru. Oțelul 
acuză șocul, joacă îr.cilcit, ste
reotip pe partea lui Frofir, ne- 
legînd mai nimic ia ..treimea" 
in care Victoria făcea un mar
caj bun si un inspirat joc la 
intercepție. Ia plus, gazdele 
nici nu măresc tempo-1 J și to
tul este... previzibil pentru de
fensiva bncureștean ă. Abia în 
min. 24 Oțelul inițiază cea 
mai periculoasă fază: a centrat 
Burcea de pe stingă. Pavel a

Oroian (Moțoc) — Căina ru. 
Moț, Costea; GRI VIȚA RO
ȘIE : Tu dose — C. Tudor, I. 
Nicolae, Petre, Calafeteanu —
T. Radu, Anton (Udroiu) — 
Cb. Dinu, Gurămare, Pongracz 

M. Ionescu — 
(Cr. Gheorghe).

CONTACTOARE 
(19—12). Posibili- 
echipei <l!n Șos. 

erau de mult 
le nu au fost 

—. tn schimb, 
mai puțini erau acei care aveau 
realmente Încredere In forța de
joc a »XV“-lul oaspete. Ei bine, 
s-au putut convinge, pe deplin, 
de competitivitatea nealterată, 
nici in deplasare (!). a formației 
buzeiene. Asa se face că am a- 
sistat la o partidă 
deschisă, si 
infernal. Sperăm 
echipei naționale si-au notat pe 
clțlva dintre protagoniștii meciu
lui (Doja, Gurănescu, FI. Ion. de 
la învingători, respectiv Gomoes- 
cu — o partidă de excepție —. 
Capmare și Filipoiu. chiar Cioa- 
rec, cu un remarcabil elan ti
neresc.

In această partidă s-au marcat
11 eseuri (6—5). toate frumos 
concepute, tn concluzie ne-a plă
cut angajamentul ambelor echi
pe, care au demonstrat că și la 
noi se poate Juca un rugby mo
dern, atunci cînd și dăruirea ju
cătorilor în teren este la... ea 
acasă t Dinamo a condus jocul 
de la un cap la altul, punctele 
marcindu-se In felul următor : 
FI. ion l.p., eseu al aceluiași, 
apoi un al treilea eseu — Copil 
(fază Inițiată de Lungu), FL Ion

ETAPA OE RUGBY
(Vrmart din pag. 1)

— Dir.escu, 
Vlad, Circ ei 
Marcu.

DINAMO — 
buzău n—rt 
tățile mari ale 
Ștefan cel Mare 
cunoscute — si f 
dezmințite nici ieri

admirabilă. 
ținută Intr-un ritm 

că antrenori!

STEAUA 4 3) I
F.C.  INTER 2 IT) I

Stadion Steaua : teren foarte
bun : timp excelent pentru tot
al : spectatori — circa 25.000

Șuturi : 32—8 (oe poartă : 11—8). 
Cornere : 12—2. Au marcat : I. 
ene rmin. 7 — autogol). RO- 
TARIU (min. 15). HAGI (min. 
25 și 87 — ambele din penalty), 
respectiv TURCA (min. 26) și 
RADU n (min. 48 — din penal
ty).

STEAUA : Liliac 6 — lovan 6 
Bumbescu 6. Beiodediei 6 (min. 
67 I. Dumitrescu 6). Ungureanu
7 — Stoica 6. Balint 7 Hagl 7 
Rotarîu 8 — Lăcătuș 7. Lasconi 
6 (min 53 Pena 6).

F.C. INTER : Alexa 6 — Lau- 
rențiu 6 Boar 6. I. Ene 5. Do- 
brotă 5 — M Stănescu 7 B. Po
pescu 7 Jurcă 7 — C. Zamfir
8 Radu II 7, Cașuba 5 'min, 80 
Văsîi).

A arbitrat C. Corocan (Reși
ța) : la linie : Gr. Macavei (De
va) și D Buciuman (Timișoara).

Cartonașe galbene : UNGU- 
REANU. HAGI.

La speranțe : 4—0 (1—0).

• 1 '■ 1

Cursa impetuoasă tore gol, 
din min. 5, a foarte rapidului 
Cezar Zamfir (în atest meci 
mai... exploziv chiar decît Lăcă
tuș). ocazia mare de gol, evi
tată în ultima clipă de apăra
rea Stelei. i-a avertizat pe 
componența echipei noastre 
campioane că meciul nu va fi 
deloc ușor. în consecință, Hagi 
și coechipierii săi au apăsat 
vîrtos pe accelerator și, în ur
mătoarele 20 de minute, scorul 
a „urcat" pînă la 3—0 în fa
voarea lor. Min. T — lovitură 
liberă indirectă din marginea 
careului, lateral stingă in di
recția de atac a gazdelor. Hagi 
a executat tare, pe jos, balonul 
a șters un picior din „grăma
dă", I. ENE a fost surprins și, 
de Ia un metru, a deviat in

AL OASPEȚILOR
7

ratat intercepția balonului, care 
a ajuns la Profir; „cap“ al aces
tuia și Mirea salvează din fața 
porții. Pînă Ia sfîrșitul reprize, 
mai trecem în eontul oaspeți
lor ocaziile de gol din minutele 
31 și 32. cînd șuturile lui Coras 
au dat mari emoții tribunelor.

La reluare, Oțelul joacă cu 
ceva mai multă decizi s. Din 
păcate. însă. Ia fel de confuz. 
Pe fondul inițiative! teritoriale 
a localnicilor, în min. 55, Da- 
maschin I și Cul^ear ratează 
copilărește. Gazdele au o pe
rioadă de dominare mai lur.gă 
apar si cîteva situații mai grele 
la poarta lui Pa vel: în min. 5S 
Profir a trimis in „transversa
lă". în min. 66 — Hanghiuc șut 
„pe lîngă" și în min. 70, M. Stan 
— voleu puternic reținut de 
portarul bucureștean. Dar, in 
min. 74, „zarurile sine definitiv 
aruncate". La contraatacul pur
tat de Ursea, o neînțelegere în
tre Călugăru și BORALI si ul
timul înscrie in propria pcartă: 
0—2. Să amintim că, tn mm. 83, 
C. Solomon a ratat o imensă 
ocazie după ce driblase totul în

transf. șl 13—0. Buzoienii nu se 
descurajează gi Capmare izbu
tește o încercare de toată fru
musețea (acțiune personală). Po- 
dărescu transf. : 13—6 Apoi eseu 
Cojocariu, cu contribuția lui 
Doja, FI. Ion transf. : 19—3. A 
fost rindul Cor tactoarelor să 
puncteze prin Gomoescu (eseu 
de... antologie !) Podârescu nu... 
iartă transformarea st 19—12. 
După pauză Dinamo se desprin
de (aparent, cel puțin). Gurănes- 
cu eseu. FL Ion transf. 25—12. 
Dar. Buzâul revine, prin Dumi- 
traș — eseu, cu grămadă, Podă- 
rescu transf. : 25—18. Vin, apoi, 
două eseuri dinamoviste : Tută 
șl Fi. Ion (in zi mare), care le 
transformă pe ambele : 37—18.
Șl festinul rugbystio se încheie 
(poate n-o să credeți !> cu alte 
două eseuri. dar... buzoiene r 
Cioarec șl Podărescu. ultimul 
transformat tot de el.

Au arbitrat : P. Soare, ajutat 
de A. Briceag și I Leu.

DINAMO : Toader — C. Po
pescu (Marinescu). Lungu, Al
dea. Copil — FL Ion, Paraschiv
— Tufă. Doja, Gurănescu — ea- 
ragea. Cojocariu — Pașcu. Gn. 
Ion (Tutulanu). Sălăgeanu. CON- 
TACTOARE : A. Dinu — Pascu. 
Capmare. Popișteanu (Cojocaru). 
Tudor — Podărescu, Gomoescu — 
Arsene (Cioarec). Dumitra?, M. 
Zafiescu — Anghel. Gheorgheosu
— A. Constantin. Filipoiu, Ale
xandru.

Dimitrie CALLIMACHI

ȘTIINȚA CEMIN — FARUL 
23—16 (9—6). Gazdele au avut 
inițiativa în majoritatea timpu
lui, deși cu un om în minus, 
din min. 30, cind Gh. Nclu a 
fost eliminat pentru lovirea 
adversarului... Realizator) : O- 
siac — eseu și 3 l.p, V. Ion — 
2 drop-uri și Bucșa — eseu 
pentru Știința, Istraie — eseu, 
Cumpătescu — 2 l.p. și o 

plasa propriei porții tain. ÎS — 
Lăcătuș, după una din cursele 
sale vijelioase, a centrat de pe 
dreapta pe partea opusă și 
ROTARIU. venit lansat, a re
luat, cu capul, in colțul scurt; 
min. 25 — Dobintă a greșit ea 
un începător, trimițind prea 
încet spre propriul ooxtar. Lă
cătuș, la pîndă a interceptat, 
l-'a driblat pc Alexa. însă a- 
cesta l-a „agățat" și HAGI a 
transformat impecabil lovitura 
de pedeapsă acordată. Va iua 
scorul proporții ? Nu, pgntru 
că. după numai *in minut. 
JURCA a șutat senzațional, de 
la circa 25 m la „v>t)cîu“. fără 
ca Liliac să poată schița vreun 
gest: 3—1 și, oină la pauză, 
Steaua s-a jucat cu ocaziile de 
gol. mijlocașii și a'-acantii ei 
afiîndu-se de nenumârate ori 
în poziții ideale. $i era gata, 
gata, să fie 3—2. iar „transver
sala" s-a opus lovitură libere 
executate de Radu II in min. 
39.

Va fi totuși 3—î, cupă pauză, 
in min. 48, cind lovao l-a fa
ultat în careu pe Cașuba și 
RADU II a transformat și el 
cu precizie lovitura de pedeap
să. Din ace3t moment jocul a 
devenit cu adevărat greu pen
tru Steaua. Mai întîi pentru că 
jucătorii ei au greșit foarte 
multe pase. Hagi dorind să fa
că el singur totul, iar în al 
doilea rînd pentru că e C, Inter 
a dat, în această parte a me
ciului, o replică foarte bună, 
evoluînd minute în șir cu de
zinvoltură. ratînd '.h:ar egala
rea. în min. T3. eind Jurcă a 
șutat în bară! In final, însă, la 
un ultim „demaraj" — Lăcătuș 
(min. 87). Boar si Alexa l-au 
oprit nercgulamentar in caren 
șl HAGI a transformat al 2-lea 
penalty a! său din acest meet, 
ridicînd scorul la 4—2.

Laurențiu DUMITRESCU

I OTELUL
I VICTORIA 0 I2 (» |

Stadion Dunărea : teren
foarte bun ; timp călduros ; 
spectatori — circa 15 000. Șuturi: 
10—13 (pe poartă 5—7) Cornere : 
7—3. Au marcat : DAMASCHIN 
I (min. 9) șl BORALI (min. 74 — 
autogol).

OȚELUL : Călugăru 6 — Borali
5 I. Glgi 5. Aglu 6. G. Popescu
6 — Hanghiuc 5. M, Stan 5, 
Burcea 5 (min. 62 Drăgoi 5) — 
Profir 5.5, Antoni 5 O. Popes
cu 5.

VICTORIA : Pavel 7 - Cojo- 
caru 7. Ursu 7. Mirea 7, Tbpo- 
Unschi 6.5 — C. Solomon 8. D. 
Daniel 7. Ursea 7.5 (min. 83 Ful- 
ga). Coraș 7 — Culcear 6 (min. 
72 Ttră 6). Damaschin I 7.

A arbitrat A. Morolanu (Plo
iești) ; la linie : Cr. Teodorescu 
(Buzău) și S Ursu (Suceava).

Cartonașe galbene : G. PO
PESCU. HANGHIUC TOPO- 
LINSCHI. AGIU. DRĂ.GOI CO
RAȘ.

La speranțe : 2—0 (1—0).

cale. G. Popescu degajînd în 
ultimă instanță. Un succes me
ritat, fără dubii.

Stelian TRANDAFIRESCU

transf.. și Foca eseu pentru 
Farul. A condus Al. Pavlovici 
— București. (Andrei Crișan, 
corespondent).

C.S.M. SIBIU — POLITEH
NICA AGRONOMIA IAȘI 41— 
10 (21—7). Victorie meritată a 
gazdelor, chiar și ia acest scor 
aspru. Oaspeții au avut o e* 
voluție ștearsă. Au înscris i 
Negru — 2 eseuri, Cocîrcă, 
Becheș, Jianu, Dumitru, Cîte 
un eseu, Roșu, drop și Amarie, 
eseu și 5 transf., respectiv 
Cazacu, drop, Sigleanu, eseu 
și Doroftei, Lp. A arbitrat C. 
Stanca — Constanța. (Iancu 
Boțocan, corespondent).

RULMENTUL BtRLAD — TJ- 
NIVERSITATEA ELTIM 34—18 
(15—3). Meci frumos, cu o e- 
voluție foarte sigură a gazde
lor. pe toate compartimentele. 
Au marcat: Botezaiu șî Leu 
(eseuri). Floricică 2 drop-uri și 
Ștefănică — 6 l.p. și o transf. 
pentru Rulmentul, Domocoș 3 
l.p. și Răcean 3 l.p. pentru U- 
niversitatea. A arbitrat I. Va- 
sîlică — București (Florin 
Șchiopu, corespondent).

T. C. IND. CONSTANȚA — 
ȘTIINȚA PETROȘANI 26—24 
(16—9). Joc foarte disputat, 
victoria surtzînd de 4 ori oas
peților (!), dar, în tinal, gazde
lor.., Realizatori : Nicolae șl 
Constantinescu, cite un eseu, 
Nica, 4 l.p. și 2 drop-uri pen
tru învingători, Năstase, eseu, 
Beizărău 4 l.p., 2 drop-uri și o 
transf. pentru Știința. A arbi
trat Gh. Huștiu — București 
(Cornel Popa, corespondent).

In clasament conduce Steaua 
cu 15 p (un meci mai puțin 
jucat), urmată de Dinamo tot 
cu 15 p și Farul cu 14 p.
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LO VITURA DE TEATRU

DANIEL DUMITRESCU ȘI-A ASIGURAT O MEDALIE

OLIMPICBREVIAR CANOTAJ

tă mișcare. In rundul del D 
mitrescu a devenit 
drăzneț in acțiunile 
a punctat rapid c 
ci leva dintre lot 
punîndu-1 în di 
Tuur în finalul re 
ficiind de o pn 
superioară, 
a crescut i 
ul ti 
cat 
serii scurte de

cu citeva m 
tulul...

unde concurează cei doi repre
zentanți ai țării noastre, Clau- 
diu Tămăduianu și, respectiv, 
Vasîle Pușcașu. De la început, 
să remarcăm cu bucurie faptul 
că, după primele trei tururi, 
flăcăii noștri au acumulat, fie
care, tot atîtea victorii. Tămă
duianu l-a avut ca prim adver
sar pe suedezul Lars Gustaf- 
sson, pe care l-a întrecut la 
puncte (2—1). în turul 2, suc
cesul românului a fost catego
ric — prin superioritate (15 — 
0) în fața irlandezului David 
Harmon, pentru ca a treia vic
torie consecutivă să fie con
semnată în întîlnirea cu ira
kianul Haitman Ibara (3—1).

Vasile Pușcașu l-a depășit, 
mai intîi, pe kenyanul Maisiba 
Ubwoge: cu un tur de cap, tuș 
în primul minut. Apoi, multi
plul campion român l-a obligat 
să se recunoască învins pe vest- 
germanul Wilfried Celling, în- 
trecîndu-1 clar la puncte: 4—1. 
Deși încă la începutul concur
sului, sorții l-au obligat pe Va
sile Pușcașu să-l intîlnească pe 
unul dintre principalii- săi ad
versari de la mari competiții, 
bulgarul Ghiorghi 
Manifestînd o bună 
de luptă, sportivul nostru și-a

dominat clar partenerul, depă- 
șindu-1 cu un scor concludent 
(7—3). Sintetizînd comportarea 
celor doi luptători, antrenorul 
Nicolae Pavel a sublinia* : 
„Comportarea băieților noștri 
este meritorie în prima parte a 
acestui atit de dif.cil concurs.

Dar meciurile decisive urmea
ză mîine (n.r. azi): pentru Tâ- 
măduianu, cu sovieticul Adlan 
Varaev, pentru Pu ca?u. cu a- 
merieanul William Scherr. A- 
ceste meciuri vor desemna, 
practic, ciștigătorii seriilor res
pective".

• în întrecerea individuală de 
dresaj, primele șase locuri ale 
clasamentului final au revenit 
amazoanelor, care demonstrează, 
încă o dată, la această probă, o 
netă superioritate asupra bărba
ților. Patrupedele se arată, parcă, 
mai... docile și arată sot ce pot 
atunci cind in șa se atlă femei, 
care le conduc cu siguranță și 
măiestrie.

• Absolut surprinzătoare victo
ria obținută in finala cursei 
masculine de 200 m de către Joe 
Deloach, un alergător mai puțin 
cunoscut în lumea m«rs a a .e- 
tismului. Deloach are a de ani 
(i-a împlinit la 5 iunie) ta cn» 
Si "S kg Pină anul acesta eel mai 
bun rezultat al său era de 26J4 
s. realizat în IMS. Cu rezultatul 
de 19,75 s, înregistrat in -taala 
de miercuri, Joe Deioacu s-a a 
propiat la numai trei sutimi de 
secundă de recordul mondial de
ținut, din 1979. de italianul Pi-.tro 
Mennea. Dar pentru ea. in pre
zent, se face o tot mai netă se
parație intre performanțele înre
gistrate la altitudine și cele de 
la nivelul mării, iar Mennea șl-a 
realizat recordul pe pista de la 
Ciudad de Mexico. înseamnă că 
Deloach îl egalează pe Carl Le
wis, învinsul său de ier!, care, 
în 1983, la Indianapolis, alergase 
19,75 s.

• A cincea parte din -otaiui 
competitorilor sînt atleți! Proba 
cu cei mal multi participant: ete 
maratonul, care va avea loc du
minică, in ultima zi a celei de a 
24-a Olimpiade.

• Campion ia la cira-im fond, 
olandeza Monițue Knob a trecut 
prin mari emoții înainte de a fi 
luat startul în cursa ta capătul 
căreia a cucerit medalia de aur. 
Mașina cu care rutierele olan
deze se îndreptau spre T’ongH-ro 
locul de start, s-a ciocnit Intr-o 
intersecție cu un autoturism. Dir. 
fericire, accidentul a fost "." 
urmări (doar sperietura a fost 
marc) pentru sportîve’e
și-au putut continua drumul în 
mașina echipei Franței. Bicicleta 
i-a fost adusă însă îtrt Ktiol abia

fără
care

La „Chamshil Students 
Gymnasium" s-au disputat ul
timele partide ale sferturilor 
de finale din cadrul turneului 
olimpic de box. în rindul celor 
96 de pugiliști care și-au apă
rat cu ardoare șansele de a 
accede in semifinale, deci de 
a-și asigura cel puțin medalia 
de bronz, s-a aflat și reprezen
tantul țării noastre Daniei 
Dumitrescu. El l-a avut ca ad
versar pe olandezul Regilio 
Tuur, cel care produsese cc-a 
mai mare surpriză a competi
ției, eliminîndu-1 (p in k.o.1 
pe campionul mondial ai ca
tegoriei pană. Banks (S-U-A.). 
Acesta a fost și motivul pao- 
tni care campionul român a 
început partida cu multă pru
dență, punct iod atent cu di
recte de stingă din permanen-

irâ en e-z

c®-
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..Să ne reamintim, mai intii, faptele de pe Stadionul O- 
limpic. Era sîmbătă, imediat după amiază. Atmosferă pre
gătită pentru un spectacol atletic unic, deși cu o durată de 
mai puțin. de 10 secunde. Cei „8 mari" ai finalei de 100 de 
metri erau vădit marcați de importanta evenimentului. Cei 
mai gravi păreau favoriții Ben Johnson și Carl Lewis. Star
tul a fost_ dat, Den Johnson se desprinde ca propulsat din
ți-o țeavl de tun, chiar dm plecare, și cîștigă detașat, eu 
nou record mondial. Stadionul exultă de bucurie, de mirare 
si ,de admirație pentru învingător. Duelul celor doi mari 
atleți se tranșase definitiv in favoarea canadianului. Toate 
rețelele de comunicații au împînzit imediat Globul cu noua 
știre.

Iată insă, că, încă de duminică seara, au început să circule 
zvonuri la Centrul de presă de aici, după care ceva ar fi 
in neregulă cu recordul lui Ben Johnson. Confirmările nu 
au venit de nicăieri. Luni, rumoarea a luat amploare, fără 

ca nimeni să afle despre ce e vorba. Tirziu. noaptea, zvo
nul a luat formă mai concretă: analiza antidoping făcută 
lui Johnson ar fi pozitivă. în Satul presei, telefoanele încep 
să sune, luminile se aprind in camere, multi ziariști iau 
drumul Centrului de presă de la 6 dimineața.

Se anunță o conferință de presă a Comitetului Internațio
nal Olimpic. Se citește un scurt comunicat al Comisiei E- 
xecutive a C.I.O., care anunța că expertiza și contra-exper- 
t:za analizelor antidoping făcute atletului canadian Ben 
Johnson sint pozitive șl, ca urmare, acesta este descalificat 
și exclus de la Jocurile Olimpice, i se retrage medalia 
Ibnpică de aur si i se anulează recordul mondial. Federația 
b.temoțională de Atletism l-a exclus pe acesta și de la 

ice competiție națională și internațională pe timp de dot 
de 

Ben
Delegația canadiană și-a exprimat în conferința 

să regretul pentru acest incident neplăcut, iar 
■■-ou a plecat, in Canada, marți după-amiază.

: :isij medicală a C.I.O. a comunicat că acesta a 
St, nozonol, unul dintre cei mai periculoși steroizi

i. absorbția lui favorizind stimularea musculară, 
tea și suportarea eu ușurință a antrenamentelor 
și ușvrarea recuperării de după efort. Ben John- 
al șaptelea caz pozitiv depistat la aceste 
dar cel mai... spectaculos.
fost ca o lovitură de teatru. Carl Lewis a 

cam pier și medalia de aur, iar probele
■ va eu un avertisment foarte sever pentru toți 
i-ti ^suplimenteze" capacitatea reală.

Oiaf Hu°krodt 
(R.D.G.). cz^ipionul mondial al 
probei (1 53,’ăO, ciș ligă torul 
ceste: serii) și polonezul 
Plnczura (157.61, locul 2) Iată 
fmaliștii din celelalte 
curse: seria 1:

a-
Jan

două 
L Mihail Sli- 

'inski (U JLS.S.) 132,86, 2.
Eric Jameson (Anglia) 1:54,30, 
X Peter Prochaska (Cehoslo
vacia) 1:55.62; seria a 3-a: 1. 
Martin Martaov 'Bu'garia)
15XC X Af la Szabo (Unga
ria) lâXTX X Nar.no Suarez 
(Spania) 15x96

La caiac dublu, Daniel Stoian 
și Angelin Velea (locul 2 în se
ria a 3-a. 1:35,04) ’ vor avea ad
versari in finale pe coinpvnen- 
ții echipajelor din R F.G., 
U.R.S.S., Italia, Ungaria, R.D.G., 
S.U.A., Noua Zeelandă, Polo
nia. In sfirșit, la canoe dublu, 
Grigore Obreja — Gheorghe An- 
driev (locul 2 in seria a 3-a, 
1:46.25) vor lua startul alături 
de performerii din Franța, Da
nemarca, Ungaria, Bulgara, 
U.R.S.S. Polonia, Cehoslovacia 
și R.D.G.

FSik • FIȘIER • TIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • TIȘIER

2. R.F. Germania, 
Ungaria, 4. R.D.

X86 m. 4.
Vigneron și 
m.

pră- 
cam-

5,85 
EarI 
Phl-

Jakel) 
,M p.

rețki) — campioană olimpică, 
(in întîlnirea finală : 9—5), 3. 
Germană. 5. Polonia. 6. Franța.

JUDO. Categoria 71 kg : 1.
(Franța) — campion olimpic. 2. __  , ________

Kerrith Brown (Marea Britanie) și Gheerghi Te- 
nadze (U.R.S.S.), S. Michael Swain (S.U.A.) și 
Bertalan Hajtos (Ungaria).

cAi.Arie. Obstacole, echipe : ■ 1. R.F. Germania 
(Beerbaum. Brinkmann. Hafemeister, Sloothaak) 
17.25 p — campioană olimpică, 2. S.U.A., 20,50 p, 3. 
Franța 27.50 p. 4. Canada 28,75 p, 5. Olanda 32,25 p, 
6. Marea Britanie 40.00 p.

BASCHET.
S.U.A 82—76 
—70 (44—31) ;
104—86.

HOCHEI PE
Germania — Olanda 2—1 (0—1), Marea Britanie — A- 
ustralla 3—2 (1—0) ; turneul 5—8 : Pakistan — 
U.R.S.S. 1—0, India — Argentina 6—6 (4—2, 5—5) ; 
turneul 9—12 : Spania — Canada 2—0, Coreea de 
Sud — Kenya 5—2 (2—1, 2—2).

handbal. Feminin, turneul 1—4 : Coreea de 
Sud — Norvegia 23—20. U.R.S.S. — Iugoslavia 18—15; 
turneul 5—8 : Cehoslovacia — Cote d’Ivoire 34—12, 
R P. Chineză — S U.A. 31—22 ; Masculin, grupa A: 
Algeria — S.U.A. 20—17 ; grupa B : Cehoslovacia 
— Japonia 21—17.

TENIS. Masculin, semifinale: Miloslav Mecir (Ce
hoslovacia) — Ștefan Edberg (Suedia) 3—6. 6—0,
1—6. 6—4. 6—2 și Tim Mayotte (S.U.A.) — Brad 
Gilbert (S.U.A.) 6—4, 6—4. 6—3 ; Feminin, semifi
nale. dublu : Helena Sukova. Jana Novotna (Ce
hoslovacia) — Steffi Graf. Claudia Kohde (R.F.G) 
7—5. 6—3.

Marc Alexandre
Sven Loll (R.D.G.),

Masculin. semifinale : U.R.S.S. — 
(47-37) și Iugoslavia — Australia 91 
turneul 5—8 : Brazilia ■ — Porto Rico

IARBA. Masculin, semifinale : R. F.

bc

Meciuri internaționale de polo

SIEAUA - DUBLA VICTORII CU T.S.k.A. SOIIA
Marți și miercuri, în bazinul 

de la Ștrandul Tineretului, 
s-au disputat două partide a- 
micale internaționale de polo 
între echipele Steaua și Ț.S.K.A. 
Sofia, campioana Bulgariei. In 
primul meci, noldistii noștri au 
cîșligat cu 11—9 (4—1, 3—4, 
2—1. 2—3), după un joc echili
brat în cea mai mare parte a 
timpului, avanta’ul realizat în 
primul „sfert" fiind hotărîtor. 
Partida de ieri a avut două 
reprize, prima si ultima, egale 
în mai toate privințele, cele
lalte două, de miiloc. fiind do
minate autoritar de către bucu-

reșteni, care au străpuns in 
mai multe rîndurt. prin com
binații sau pe contraatac, apă
rarea oaspeților, mai puțin 
exacți și inspirați decit în 
ziua precedentă. Scor : 14—7
(2—2, 4—0, 5—2. 3—3). Autorii 
golurilor în această întîlnire 
(condusă de arbitrii V. Median 
și B. Băjenaru) : L. Balanov 4. 
Angclescu 3, Fruth 2, Geamba- 
șu 2, Vamoș 2 și Ragea pentfu 
Steaua. Suskot 2, Toșev, V. Pe
trov, Danovski, A. Panceliev și 
I. Panceliev pentru Ț.S.K.A. 
(G. Rot.)

• PE SCURT •
AUTOMOBILISM • ..Marele 

al Portocaliei la auto- 
■MftSaoa probA eontînd pentru 
CMBotoaatol moodial rezervat 
piflotilor de formula L a fost 
d$t:zat de francezul Alain 
Prost (-McLaren — Honda-), cu 
o medie orari de 1&7.034 km. 
L-au urmat italianul Ivan Ca- 
pelt '.McLaren — Honda") și 
belrianul Thierry Boutsen 
UMarcb*). în clasamentul gene
ral conduce Alain Prost, cu 81 
de puncte urmat de brazilianul 
Ayrton Senna — 76 puncte.

ȘAH • Turneul internațional 
de la Tilburg (Olanda) s-a în
cheiat cu victoria fostului cam
pion mondial Anatoli Karpov 
(U.RSS.). cu 10 puncte, urmat 
de englezul Short — 8 puncte și 
olandezul 'Iimman — 7 puncte, 
în ultima rundă. Karpov l-a 
învins pe Nikolici. Timman a 
cîștigat ia Hiibner. Hjartarson 
la Short iar Portisch a pierdut 
în fața lui Van der Wiel.

CEHOSLOVACIA (et. 7). Echipa 
Sparta Praga a pierdut cu scorul 
de 0—1 meciul disputat în depla
sare cu T.E. Vitkovice. Alte re
zultate: Dukla Praga — Spartak 
Trnava 5—1, Slovan Bratislava — 
Banik Ostrava 3—2, Ruda Hvezda 
Cheb — Inter Bratislava 2—0, 
Sigma Olomouc — Slavia Praga 
1—2, Plastika Nitra — Dukla 
Banska Bystrica 4—2, Bohemians 
— Plsen 3—2. Clasament : 1. Sla
via Praga — 11 p : 2. Sparta Pra
ga 10 p, 3. T.E. Vitkovice 9 p.

PORTUGALIA (et. 6). în cla
sament conduce Sporting Lisa
bona, cu 10 p, urmată de Benfi
ca Lisabona și. F.C. Porto — cu 
cite 9 p. Rezultate : Farense — 
Belenenses 2—1, Sporting — Se- 
tubal 4—3, Vișeu — F.C. Porto 
0—0, Espinho — ‘F.C. Braga 4—1, 
Penafiel — Chaves 1—0. Gui
maraes — Beira Mar 1—0. Porti- 
monense — Leixoes 3—0, Mariti
mo — Benfica Lisabona 1—1.

OLANDA (et. 7). Pe primul loc 
în clasament se află formația 
P.S.V. Eindhoven cu 13 p, urma
tă de Twente Enschede 11 p și 
Feyenoord Rotterdam 10 p. Re
zultate : F.C. Groningen — Den 
Bosch 4—0, F.C. Haarlem — Til
burg 2—2, P.S.V. Eindhoven — 
Veendam 3—1, Waaljwik — Ajax 
Amsterdam 3—1, Roda Kerkrade
— P.E.C. Zwolle 2—1, Feyenoord 
Rotterdam — Fortuna Sittard 
4—2, Maastricht — Volendam 
1—3, F.C. Utrecht — Venlo 0—0.

POLONIA (et. 8). L.K.S. Lodz
— Gornik Walbrzych 3—o, G.K.S. 
Katowice — Szombierki Bytom 
1—1, Stal Mielec — Ruch Chor- 
zow 2—0, Wisla Cracovia — Wid- 
zew Lodz 2—1, Lech Poznan — 
Olimpia Poznan 1—2, Pogon 
Szczecin — Legia Varșovia 0—3,
G.K.S.  Jasztrebie — Gornik 
Zabrze 0—1. Clasament: 1. G.K.S. 
Katowice 14 p; 2. Gornik Zabrze 
13 p; 3. Legia Varșovia 13 p.


