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în etapa a VII a a Diviziei A de handbal

BRAȘOVENCELE Șl STUDENȚII CLUJENI- 
ÎNVINȘI ÎN DEPLASARE

In etapa a VH-a a Campionatului Diviziei A de handbal, echipele 
campioane en-titre, Mureșul Tg. Mureș (f) șl steaua (m), au cîști- 
gat, prima dintre ele în deplasare. De remarcat, de asemenea, pre
țioasa victorie a științei Bacău în fața handbalistelor ieșene, pe 
terenul acestora. In competiția masculină, băimărenii (evoiuînd în 
deplasare) au fost la mai puțin de o... jumătate de pas de un 
„egal" cu noua promovată. Tractorul, în timp oe Comerțul — este 
adevărat, „acasă» — a obținut trei puncte de., aur

în ultimele zile de întreceri ale Jocurilor
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Olimpice de vară, ediția a 24-a
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SPORTIVII ROMÂNI-ÎN LUPTA PENTRU NOI MEDALII,

MASCULIN
I

STEAUA — DINAMO BRAȘOV 
28—21 (îs—7). Echilibrat în pri
mele minute, meciul dintre for
mația campioană șl echipa bră- 
șoveană a avut două părți dis
tincte : după 1—1 (min. 4). 2—2 
(mln. T) șl 5—5 (min. 14), bucu- 
reștenli pornesc un adevărat 
iureș șl la sflrșitul reprizei con
duceau confortabil. Ne așteptam 
chiar la un scor fluviu, cu atît 
mal mult cu cit brașovenii au 
avut o apărare penetrabită. Cînd 
Steaua a apăsat pe accelerator, 
tabela de scor a reflectat fidel 
diferența de valoare dintre cele 

vingătorii partidei. Antrenorii 
Voina și Birtalan au rulat în
tregul lot de jucători înscriși pe 
foaia de arbitraj. A surprins jo
cul nesigur, cu multe greșeli, al 
brașoveanului Donosa. compo 
nent al lotului reprezentativ. 
Victorie, deci, meritată și fără 
dubli a bucurestenllor. care se 
mențin nelnvlnșl, după șapte e- 
tape, fără să fi pierdut vreun 
punct. Fără probleme arbitrajul 
asigurat de cralovenli VI. Cojo- 
caru și I. Mlhăllescu. Marcatori: 
Dumitru 5, Ghlmeș 4. Stingă 4. 
Ionescu 4, Berbece 3, Popescu 3, 
Nicolae 2. Petre 2 și Ștot 1 nen- 
tru Steaua, respectiv Hossu 5.

DINTRE CARE DOUĂ SINI DE PE ACUM CÎȘIIGATE!
Corespondență telefonică 

de la trimisul nostru

Ziua a treisprezecea a fost, 
și ea, o zi „plină* în progra
mul celei de a 24-a ediții a 
Jocurilor Olimpice: finale mul
te, la o disciplină sau alta, re
corduri mondiale — atletismul 
în priiB-plan —. surprize, chiar 
foarte mari, cum e, de pildă, 

• In urma frumoaselor victorii de ieri, Daniel Dumi

trescu și Vasile Pușcașu - in finalele de box, respectiv 

lupte libere • Doina Melinte, Paula Ivan și Alina Asta- 

fei și-au cucerit cite un loc in elita olimpică la 1500 

metri și săritura în înălțime ® Caiaciștii și canoiștii s-au 

calificat și pentru cursele decisive pe 1 000 metri

configurația. podiumului la 
handbal feminin. Pentru de
legația noastră, a lost o altă zi 
frumoasă, toți cei de aici tră
ind satisfacția de a-i vedea pe 
reprezentanții sportului româ
nesc între protagoniștii între
cerilor de joi la box, lupte li
bere, caiac-canoe și atletism.

Cu ce să începem? Alegerea 
e dificilă. De exemplu, Daniel 
Dumitrescu și Vasile Pușcașu 
au obținut nu numai victorii 
aplaudate, prețioase în sine, 
dar și remarcabila performan
ță de a se califica — unul în 
turneul de box, celălalt în ace
la de lupte libere — în finalele 
marii competiții polisportive. 
Cum în corespondența noastră 
pentru ziarul de joi am dat în- 
tîietate acestui pugilist de in
discutabilă valoare numit Du
mitrescu, vă propunem de astă- 
dată o... inversare a rolurilor, 
deci să începem cu continuarea 
șirului de victorii reușite de 
performerul nostru numărul 1 
la lupte în actuala ediție a 
J.O.

„RALIUL TINEREȚII» — O FRUMOASA ACȚIUNE 
SPORTIVĂ Șl CULTURAL-EDUCATIVĂ

Există în Capitală. în preaj
ma podului de la Băneasa, un 
ștrand al tineretului. Care, dat 
fiind anotimpul, se află în a- 
ceastă perioadă cam... fără ocu
pație. Și totuși, într-una din 
zilele trecute, l-am aflat foarte 
animat. Veneau aici, rinduin- 
du-se pe platforma betonată a 
parcajului, fel de tel de auto
turisme. Dacii 1300 și 1100, Fiat 
850. ba chiar ..minare" de e- 
pocă: Ford din 1929, Cadillac și 
Citroen din 1938...

Nici vorbă, bineînțeles, de 
costume de baie, umbrele sau 
colaci de înot. Ce, veniți tre- 
băluiau. aferați, pe lingă auto
turismele lor, verificîndu-le, 
lipind pe uși și capote numere 
mari, colorate. într-o încăpere, 
Anca Bărbulescu, reporteră a 
radio-televiziunii. lua un inter
viu unuia dintre organizatori : 
Constantin Pmtecan. direc
tor în cadrul Direcției de tu
rism pentru tineret a U.T.C. 
Scoatem rapid carnetul de no
tițe — se obișnuiește — și ne 
cuplăm atenția: „Unitatea noas
tră de agrement — spune aces
ta — împreună cu Clubul Mu-

Vasile Pușcașu obținuse, cum 
se știe, trei victorii din tot 
atîtea posibile în reuniunea de 
miercuri. „Greul va fi joi“, 
susținea și el, și antrenorul 
Nicolae Pavel. Și a fost! Dar 
experimentatul nostru sportiv 
și-a adunat toate forțele, a fă
cut apel la întregul său bagaj 
de cunoștințe tehnice, izbutind 
să treacă șl de cel de al pa
trulea adversar, Istvan Robot- 
ka (Ungaria), pentru ca in me

ciul hotărîtor pentru primul 
loc în serie să-l învingă în
tr-o manieră clară pe campio
nul american William Scherr. 
Ciștigător al seriei, Pușcașu a 
devenit finalist al categoriei ICO 
kilograme, asigurindu-și astfel 
medalia de argint. Va reuși el 
vineri un succes în fața su- 
percampionului sovietic Leri 
Șabelov? Răspunsul este greu 
de dat, misiunea luptătorului 
român este realmente dificilă. 
Oricum, Vasile Pușcașu a ob
ținut de pe acum cea mai fru
moasă performanță, a sa dintr-o 
lungă și remarcabilă carieră.

...La ora cînd am sosit în sa
la cu peste zece mii de locuri, 
în care se desfășurau întreceri
le de box din după-amiaza de 
joi, atmosfera era foarte încin
să. Galeriile își încurajau fa- 
voriții foarte zgomotos, meciu
rile se disputau la un nivel 
tehnic foarte ridicat. La urca
rea în ring a lui Dauiei Dumi
trescu, întreaga sală a izbucnit 
în aplauze, amintindu-și de 
impresia deosebită lăsată de 

nicipal de Autoturism și Kar
ting București orgauizează pen
tru primtț data împreună o ac
țiune care urmărește să ofere 
tinerilor un prilej de petrecere 
în mod plăcut și instructiv a 
timpului lor liber. Este vorba 

despre „Raliul Tinereții", cu un 
program deosebit de bogat..." 
Ieșim apoi în liniște și ne du
cem printre concurență Atmos
feră tinerească, pretutindeni 
bună dispoziție. Apare cunos
cutul cîntăreț Mircea Vintilă. 
„Salut Mircea. Cu ce prilej" — 
se miră cunoscuții. „Am venit 
să-I văd pe Nicu Alifantis. Am 
auzit că va concura și nu 
vreau să scap prilejul!" Ofi- 

pugilistul nostru in ■ntilnirile 
precedente, mai ales in aceea 
din „sferturi", cu învingătorul 
campionului mondial al cate
goriei pană. Adversarul său de 
acum, Lee Jae Hyuk, s-a bucu
rat, firește, la sindul său, de 
o caldă primire: evolua, doar, 
pe „teren propriu". Daniel Du
mitrescu și-a dovedit superio
ritatea tehnică încă din primul 
rund, a aplicat o tactică bine 
pusă la punct, dominindu-și 
partenerul de întrecere in
tr-o manieră subliniată, in fi
nal, de aplauzele spectatorilor, 
de scorul de 5—0 în favoarea 
luL Daniel a convins pe toată 
lumea, prin stilul său de luptă, 
prin dîrzenia eu care își apără 
șansele, prin modul cum se 
dăruiește pentru prestigiul spor
tului românesc. El șl-a apro
priat, deocamdată, medalia de 
argint, prețioasă mai ales pen
tru un tînăr sportiv ca el, iar 
duminică va susține marea sa 
tentativă, marea finală cu Ita-

Cornel POPESCU 

(Continuare in pag. a 4-a)

Pe velodromul Dinamo PERFORMER-D. RĂCĂȘAN
Ultima probă din cadrul Cam

pionatelor Naționale de ciclism 
pe pistă a fost cea de semifond, 
în care cicliștii au avut de 
parcurs 100 da ture, cu sprint 
la fiecare trei ture. înainte de 
începerea probei, părerile erau 
împărțite în privința ciștigătoru; 
lui, opiniile indreptîndu-se către 
vasile Mitrache sau Ludovic 
Kovacs, cei mal buni cicliști ai 
momentului. De urmărirea lor 
reciprocă a profitat Imediat un 
grup de cinci alergători : Ovidlu 
Mitran, Olimpiu Celea, Valentin 
Tufan, Dumitru Răcășan. O 
foarte bună orientare a a- 
vut Răcășan, . care — spre 
deosebire de colegii de evadare, 
tetrați în pluton — a rulat, vre
me de mai multe tururi, la circa 
100 metri în spatele grupului ma
siv (de fapt, cu 300 metri îna
intea acestuia), motiv pentru care 
a colecționat punctele la sprin
turi. A intrat în pluton în turul 
22, atunci cînd adunase o „zes
tre" de 39 puncte. In urma sa,

cialii Federației A.C.R. fac în
scrieri, verifică mașinile, dau 
concurenților foile de parcurs. 
Director de concurs este avo
catul I. Toma Lin A.C.R. de 
cînd s-a înființat. De prin 
1967"). Președintele C.M.A.K. 
București, R. Doneiu : („Vom 
reuși, să vedeți. Clubului nos
tru de automobilism și karting 
ii «surîde- foarte mult colabo
rarea cu U.T.C.-ul"). Cine-s 
concurenții? Tineri de toate 
profesiile, mulți dintre ei stu- 
denți: S. Moraru, V. Chiriac, 
A. Alexe, L. Brebeanu. „Nu ne 
amintiți numele — spun vreo 
doi dintre ei. Tala nici nu știe 
că am venit cu mașina aici". 
Chiar dacă s-a aflat, ulterior, 
nu-i mare necazul. Au fost. în 
raliu, doar 72 km pe traseuî 
Băneasa — Străulești — Buftea 
— Pantelimon — Lacul Tei 
(asfaltat, deci). De fapt, un 
concurs de regularitate, me
die orară 35 km, cu 5

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. 2-3)

Adrian Ghimeș, in vervă deosebită, aruncă peste portarul George 
Jerebie. iești in intimpinare. (Fază din meciul Steaua — Dinamo 
Brașov) Foto: Nicolae PROFIR
două formații. Adrian Ghimeș a 
făcut dia nou o partidă foarte 
bună »i. pe Ungă coordonarea 
variată a acțiunilor, a înscris și 
goluri spectaculoase. După re
luare, bucureștenll nu mai in
sistă și. cu mal mult curaj, 
handbaliștii brașoveni ies la joc. 
Așa se face că în economia ge
nerală a meciului repriza secun
dă a revenit (ca scor) oaspeților, 
cu un gol mal mult decît în-

Mltran, Tufan, ambii cu 12 p, și 
Celea — > p. La sprintul cu 
punctaj dublu, al 17-lea, ordinea 
de trecere a fost : C. Nicolae, V. 
Apostol (ambii Dinamo), S. O- 
prescu șl P. Mitu (ambii I.M.G.B.), 
dar situația în clasamentul ge
neral nu s-a schimbat. In tot 
acest timp, cicliștii de la Di
namo au făcut o excelentă cursă 
tactică, protejîndu-1 pe Hăcășan 
și nepermițind nici un fel de de
tașare. După 25 de sprinturi, pri
mul era Răcășan. cu 47 p ur
mat de Celea — 19 p, Tufan șl 
Mitran, ambii cu 15 p. în 
ultimele tururi, s-a dat o foarte 
frumoasă luptă între Celea șl Mi
tran pentru ocuparea locului se
cund în această probă. Sportivul 
din Plopeni — singurul repre
zentant al secției sale la aceste 
campionate —, gindind foarte 
bine tactic cursa, a reușit, în fi
nal, să st' claseze al doilea.

Clasament final : I. Dumitru 
Răcășan (Dinamo, antrenori Ni
colae Voicu șj ștefan Lemîn- 
droiu) 53:11, 59 p — campion
național, 2. Ov. Mitran (Metalul 
Plopeni) 29 p. 3. OL Celea (Stea
ua) 27 p. 4. Val. Tufan (Voința 
București) 19 p, toți cu un tur 
avans, 5. C. Nicolae (Dinamo) 40 
p, 6. L. Kovacs (Voința Arad) 
40 p (ordine dată de clasarea la 
sprintul final).

Pe baza punctajului realizat la 
probele la care a luat parte, Du
mitru Răcășan (descoperit și 
lansat în aria marii performanțe 
de către maestrul emerit al 
sportului Gabriel Moiceanu, la 
Cimpulung Muscel), triplu cam
pion pe velodrom, a cucerit și 
„Cupa F. R. Ciclism".

Horațiu SIMA

srwr in divizia a de hochei
Astăzi se dâ otartul în Cam

pionatul Diviziei A la hochei 
pe gheață. Pe linia măsurilor 
luate în ultimii ani, federația a 
alcătuit și pentru sezonul 1988/89 
un program dens, capabil să 
solicite echipelor o pregătire 
continuă și un mare număr de 
jocuri, avînd ca țel final o cit 
mai bună formă a jucătorilor 
din loturile naționale. Campio
natul, care începe azi, prevede 
etape cu jocuri duble, săptă- 
mînă de săptămînă, după 10 
astfel de etape fiind programat 
un turneu dublu pentru prime
le patru echipe din clasament 
(9—15 decembrie, la Galați), a- 

Nicolescu 8, Micle 3, Moldovan 2, 
Donca, Donosa și Holgyes, cîta 
un gol.

Mihail VESA

TRACTORUL BRAȘOV — H. C. 
MINAUR BAIA MARE 26—27 
(14—14). Cel mal spectaculos și 
echilibrat joc al brașovenilor, ur
mărit cu sufletul la gură de 
aproape 2 000 de spectatori. Trac
torul a dat o replică deosebită 
formației băimărene, condu- 
clnd-o peste $0 de minute, u- 
neori cu 3 șl 4 goluri diferență 
(min. 16 10—0. min. 42 21—18),
fiind foarte aproape de o mare 
surpriză. Brașovenii au luat un 
start bun, atacînd curajos și 
eficace, dar fnchizînd ermeUo 
culoarele spre poarta apărată cu 
mult succes de Anton, care a 
parat șl două aruncări de la 7 
m. Spre final, experiența si-a 
spus cuvintul, băimărenii reve
nind și ciștigînd în extremis. 
Ce-i drept, el au profitat și de 
ratarea brașoveanului Dobre In 
ultimele 30 de secunde, care ar 
fi putut aduce egalitatea, reflec- 
tînd mal just raportul de forțe 
de pe teren. Autorii golurilor, 
de la gazde : Boha 6, Puiuleț 5, 
Coman 5. Mitroi 4, Bereșescu 4, 
Cojocaru 1, Firtat 1, respectiv 
Andronic 5, Porumb 5, Covaciu 
4. Pavel 4, Marta 3, Bontaș 2, 
Rădulescu 2. Popovic! 1. Kapor- 
nay 1. Au condus D. Gherghl- 
șan (Iași) și Gh. Mihalașcu (Bu
zău). (C. GRUIA, coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 20— 
16 (9—10). In prima repriză — 
deși timișorenii au luat un start 
bun, conducted eu 3—0 te min. 
6 —, oaspeții au avut o ușoară 
dominare, pentru ca la reluare. 
Politehnica să-și strlngă rînduri- 
le. După o serie de atacuri reu
șite, gazdele au preluat inițiativa 
și au ciștigat pe merit. Au în
scris : Tudor 5, Matei 4, Horge 4, 
Gal 3, Sajenev 2, N. Dobrescu 1, 
Popa (portar) 1, respectiv Dumi
tru 6, Neagu 5, Marian 3, Du
mitrescu 1, Barcan 1. Au arbitrat 
D. Purică și V. Erhan (din Plo
iești). (C. CREȚV — coresp.)

COMERȚUL S1NNICOLAU MA
RE — UNIVERSITATEA C.U.G. 
CLUJ-NAPOCA 22—19 (10—9). E-
chillbrat în prima repriză, me-

(Continuare ih pag. 2-3) 

poi etapele 11—16, cu partide, 
duble între fruntașe și, în sfîr- 
șit, un al doilea turneu dublu, 
la Miercurea Ciue, între 28 a-> 
prilie și 4 mai 1989, pentru de
semnarea campioanei.

în Campionatul Diviziei A, 
prima grupă valorică, vor _ ju
ca: Steaua, Sport Club, Dina
mo, Dunărea, Progresul și Vi
itorul. în prima etapă (30 sept. 
— 1 oct.): Dunărea — Sport 
Club și Progresul — Viitorul. 
Meciul Steaua — Dinamo a 
fost amînat, întrucit punerea in 
funcțiune a patinoarului din 
Capitală întîrzie datorită unor 
condiții obiective.



Un succes In premieră al baschetului nostru feminin Concursul Republican de lupte pe echipe

ECHIPA NAȚIONALĂ -
Reprezentativa feminină 

baschet a României a realizat 
o frumoasă nerformanță. ocu- 
pind — împreună eu echipa 
Injdostroi Chișinău — locul ! 
la una din cele două zone ale 
Campionatului Unional sindical 
al U.R S.S Avind prestații bu
ne, baschetbalistele omâne au 
obținut trei victorii (78—55 cu 
ADIS Erevan, 69—64 cu Spar
tak Moscova 71—65 cu Bure- 
vestmk Alma Ata). un meci 
egal (72—T2 cu Injdostroi Chi
sinau) și au înregistrat două 
infringer! (74—95 cu Banga 
Kaunas. 62—75 cu Elektrostla 
Leningrad). Clasament final: 1. 
România și Injdostroi Chișinău 
9,5 p (scor egal în partida di
rectă). 3. Banga Kaunas 9 p 
(80—75 în meciul cu Elektrosi- 
la). 4 Elektrosila 9 P, 5. Spar
tak Moscova 8 p (77—75 în me
ciul cu ADIS Erevan). 6. ADIS 
Erevan 8 p. 7. Burevestnik Al
ma Ata 7 p.

Chiar dacă reamintim că d r 
formațiile adverse au ab
sentat internaționalele aflate 
«cum la Jocurile Olimpice, suc
cesul reprezentativei României 
este remarcabil, ținînd seama 
că orice echipă sovietică din 
prima ligă unională are in 
componență jucătoare înalte, cu 
o bună pregătire atletică și teh
nică. adepte ale baschetului mo
dern, în care apărarea agresivă, 
lupta dîrză sub panouri, atacuri
le rapide și precizia aruncărilor

PE LOCUL I LA UN
la coș le sînt caracterist’ce. eta
late de altfel și cu prilejul 
turneului de la Chișinău.

Ce a determinat acest suc
ces. de fapt o premieră, deoarece 
este pentru prima dată cine o e- 
chipă din țara noastră se clasea
ză pe Locul I la un turneu m 
U.R.S.S.? Desigur. în prunul 
rind valoarea individuală a 
unor jucătoare, buna pregătire 
a întregii echipe, respectarea 
disciplinei de joc și combati
vitatea manifestată în cursul 
turneului. Magdalena Jereoie 
s-a dovedit din nou cea mai 
completă și valoroasă jucătoa
re a lotului, Romela Cristea a 
demonstrat constanță la un ni
vel ridicat, junioara Laura Nl- 
țulcscu s-a luptat fără mena
jamente (și eu succes) împotri
va unor pivoți cu talie supe
rioară și eu mai multă expe
riență, Aurora Dragos și Mar
gareta Vereș au arătat că stră
bat cu ambiție calea deplinei 
afirmări, iar Cornelia Stoiehi- 
ță. Paula Misăilă și Manana 
Bădinici au fost permanent uti
le; Melania Marina și Elena 
Caloianu s-au comportat sub 
așteptări ■ Gabriela Petre și Ga
briela Balogh au fost puțin fo
losite.

Dintre cele mai bune jocuri 
ale echipei române vom aminti 
pe cel cu echipa Injdostrra 
Chișinău, procentajele aruncă
rilor la coș fiind semnificalive- 
60’c la cele din acțiune (27 dm

TURNEU IN U.R.S.S.
49) și 100°/» la cele libere 
(13—13).

Se cuvine spus că s-au ma
nifestat și deficiențe, a căror 
eliminare trebuie să stea în 
atenția antrenorilor de lot dar 
mai cu seamă a celor de club. 
Ne referim in special la faptul 
că echipa noastră nu face față 
apărării — presing, motiv 
pentru care pierde, de regulă 
avantajul cind adversara fo
losește acest sistem defensiv. 
Așa s-a petrecut și in meciul 
cu Injdostroi Chișinău. cind s-a 
pierdut un avans ajuns la un 
moment dat la 14 puncte. Pre
gătirea atacului împotriva pre
singului șl utilizarea în mod 
continuu a apărării agresive 
trebuie să Ce preocupări per
manente ale antrenorilor echi
pelor de club, pe parcursul în
tregului an. Altminteri se a- 
junge in situația ca în scurte
le perioade de pregătire comu
nă in cadrul lotului să se în
cerce recuperarea handicapului 
produs d:n cauza neglijării la 
cluburi a exersării acestor ele
mente de însemnătate majoră 
în jocul de baschet. In sfirstț. 
să nu uităm că pentru menți
nerea stării de concurs favo
rabilă este necesar și tactul pe
dagogic al tehnicienilor, pe sa
re insă antrenorii N. Martin și 
C. Paraschivescu nu l-au avut 
întotdeauna.

Dumitru STĂNCULESCU

DUMINICĂ, PENULTIMA
Concursul Republican pe cate

gorii de greutate șl echipe la 
lupte libere se apropie de sfîr- 
șit. Duminică sînt programate 
intilnirile din cadrul penultimei 
etape. Cu acest prilej, în Capi
tală sint programate două reu
niuni. Prima, în organizarea e- 
chipei multiple campioane. 
Steaua, va avea loc tn sala de 
antrenament din Calea Plevnei șl 
reunește formațiile Oțelul Galați, 
Progresul Brăila, Hidrotehnica 
Constanța, URBIS București și 
Steaua. Electra va organiza, în 
sala proprie, reuniunea la care 
vor mai fi prezente echipele Vo
ința Rm. Vilcea, C.F.R. Craiova 
și Gloria-Pandurii Tg. Jiu.

Celelalte partide se vor desfă
șura la Lugoj (U.M. Timișoara, 
C.S.M. Reșița, Jiul Petrila șl Me

în pragul ediției a 40-a a campionatelor de baschet

LOTURILE DIVIZIONARELOR A FEMININE
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VII

TORUL CLUJ-NAPOCA : Virginia 
Popa (1,75 m — născută în 1962), 
Carmen Costanașiu (1,75—1965), 
Aurora Dragoș (1,84—1968), Ildiko 
Manasses (1,72—1968), Maria Vigh 
(1,82—1967). Tiinde Enyedi (1,75—
1968) , Delia Dragoste (1.73—1968), 
Simona Morar (1,70—1970), Anca 
Șerbănoiu (1,75—1967). Gabriela 
Kiss (1,82—1965) Paula Misăilă 
(1,72—1966), Margareta Vereș (1,78 
—1968), Daniela Moroșan (1,85— 
1972), Georgiana Geleriu (1,82— 
1970) ; antrenori : N. Martin și 
H. Pod.

VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI î 
Ștefania Borș (1,91—1951), Estela 
Urogdi (1,69—1954), Elena Filip 
(1,85—1958), Rodina Jugănaru (1,81 
—1965), Ștefana Roxan (1,84—1967), 
Ioana Cocîrlan (1:84—1970), Elena 
Caloianu (1,70—1964), Luminița 
Ciocan (1,87—1963), Cristina Apos
tol (1,76—1967), Laura Nicola (1,85 
—1968), Svetlana Simion (1,84— 
1970), Simona Spălățelu (1,82—
1969) ; antrenori : M. Strugaru 
și Rodiei Ungureanu.

CHIMISTUL C.S.Ș. RÎMNICU 
VÎLCEA : Antoaneta Barbu (1,77 
—1966), Camelia Telițoiu (1,84— 
—1964), Cristina Preduțoiu. (1,84— 
1968), Maria ionescu (1,74—1967), 
Magdalena Manea (1,76—1968), Fe
licia Rusănescu (1,81—1960), Delia 
Sacerdoțeanu (1,74—1971), Marine- 
la Stocheci (1,81—1970), Daniela 
Ilie (1,80—1970), Viorica Brădeanu 
(1,76—1964), Alieta Mateescu (1,76 
—1970), Nicoleu Dumitrașcu (1.73 
—1970). Anca Nițulescu (1.S3— 
1974), luliana Radu (1,79—1971). 
Ioana Marian (1,84—1973) : antre
nor : Gh. Ma noi eseu

OLIMPIA BUCUREȘTI : Ale
xandrina Bîrâ (1.63—1955), Ecate- 
rina Stingă (1,82—1957). Milica 
Gavriliuc (1,75—1967), Gabriela 
Szoke (1,85—1968), Mariana Bădi
nici (1,90—1957), Lăcrămioara Țin
tea (1,83—1966), Edith Szoke (1,83 
—1969), Cornelia Stoichiță (1,72— 
1961), Mariana Băjenaru (1,73—

1971), Jenica Băjenaru (1,73—1971); 
antrenor : c. Paraschivescu.

VOINȚA BRAȘOV : Magdalena 
Jerebie (1,81—1963), Camelia Hîn- 
da (1,78—1964), Monica Cicio 
(1,69—1961), Nicoleta Menihart 
(1,82—1967), Carmen Cășvean (1,78 
—1967), Lucia Grecu (1,84—1957), 
Mariana Turtoi (1,81—1968), Lumi
nița Vrapciu (1,75—1968), Agathe 
Kloos (1.76—1969), Georgeta Duma 
(1,79—1967), Andreea Bădescu 
(1,81—1972), Daniela Ciuche (1,78 
—1969) : antrenor : C. Moraru.

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI : 
Eugenia Popa (1,77—1961), Ani- 
șoara Biduianu (1,82—1968), Adria
na Cristescu (1.80—1969), Elena 
Vasile (1,81—1958), Tatiana Budu- 
răscu (1,85—1964), Dana Rădu- 
lescu (1,93—1968), Luminița Șer- 
gan (1,73—1966), Dorina Pîrvan 
(1,74—1963), Florica Iancu (1,70— 
1969), Gabriela Divoiu (1,73—1965), 
Daniela Zahiu (1,79—1971) ; an
trenor : D. Leabu.

POLITEHNICA MINE-ENERGIE 
BUCUREȘTI : Mihaela Netolițchi 
(1,69—1959), Maia Zidaru 
1959), Sanda Dăian 
Denisa Făgărășanu 
Carmen Moldoveanu 
Gabriela Petre (1,81—1967), 
lia Laszlo (1,93—1970) 
Ciora (1,93—1968) 
(1,92—1967) “
—1967), Dana 
1967). Anamai 
Cătălina 
sa Vasilescv C 
nor : Gr. Costes

MOBILA C.S

(1,80— 
(1,88—1962), 
(1,74—1964), 
(1,82—1962), 
" ' Ceci- 

Carmen 
Carmen Duțică 

Gabriela Mitroi (1.83 
Postelnicu (1.89- 

a Gera (1,83—1938), 
Hora (1.76—1871), Narci- 

antre-

MAF
Monica Așteîeanu (1,76—1958), Au
relia Kindriș (1,75—1957). Ildiko 
Lepeduș (1,80—1966), Edina Sze- 
kely (1.79—1972), Angela Szenes 
(1.76—1969), Rita Dezso (1.81 — 1968), 
Adriana Pașcu (1.73—1957). Marta 
Moldovan (1,87—1969), Noemi Mi- 
halcsik (1,86—1972), MeUna Szocs 
(1,83—1962). Ana Fabian (1,81— 
1966), Suzana Toth (1.85—1964). 
Luminița Cristea (1,68—1970) ; an- 
trenoare : iulia Anderco.

COMERȚUL TÎRGU MUREȘ : 
Suzana Sandor (1,84—1963), Doina 
Prăzaru-Mathe (1,84—1952), Edith 
Iakobfy (1,76—1966), Melinda Nagy 
(1,82—1967), Suzana Griinwald- 
Podraczky (1,82—1963), Marinela 
Munteanu (1,68—1964), Adriana 
Bencze (1,76—1966), Gabriela Ilieș 
(1,79—1968), Erika Popovici-Bod 
(1,78—1966), Letiția Bulgăr (1,82—
1966) , Iudith Simo (1,80—1966), 
Etelka Nagy (1,81—1969) ; antre
nor : I. Bencze.

I.M.P.S. SALONTA-CRIȘUL : 
Maria Leitner (1,82—1956), Ga
briela Balogh (1,83—1969), Felicia 
Brînda (1,80—1967), Eva Gall (1,80 
—1967), Anamaria Mesaros (1,82— 
1972), Iudit Gulyas (1,78—1968), 
Etelka Balasz (1,70—1960), Florina 
Jiros (1,77—1970), Cornelia Mar- 
chiș (1,64—1968), Katalin Vita 
(1,68—1961), Katalin Kiss (1,64— 
1961) ; antrenori : Adriana și Au
relian Niculescu.

CONSTRUCTORUL C.S.Ș. ARAD: 
Lavinia Blîndul (1,78—1960), Ga
briela Weichelt (1,85—1967), Mo
nica Neusatz (1,83—1964), Ana Bu- 
ruzs (1,86—1972), Irma Iambor 
(1,84—1971), Carmen Nastor (1,79 
—1973). Diana Ciupe (1,63—1971). 
Carina Latco (1,73—1972), Delia 
Marc (1,73—1971), Violeta Boldor 
(1,73—1970). Gabriela Nagy (1,84—
1967) , Rodica Chepețan (1,90— 
1963) ; antrenor : M. Prică.

CONPREF C.S.Ș. 1 CONSTAN
ȚA : luliana Alioman (1.81—1958). 
Dana Teodoroviciu (1.70—1964), 
Erica Tudoran (1,76—1953), Vale
ria Dobrovolschi 41,77—1934), Ma
riana Oprescu (1,86—1961), Mihaela 
Lefter (1,79—1939), Daniela Con- 
standache (1,77—1939), Atena Ma
nea (1,77—1967), Georgeta Simi- 
oani (1,84—1958), Daniela Iones
cu (1,87—1968), Angela Apostol 
(1,81—1967), Constanța Ivănescu 
(1.70—1958) Simona Fripis (1,76— 
1972), Daniela Marin (1.74—1972), 
Daniela Nichifor (1.81—1973), Li
liana Simion (1.70—1974) ; antre
nor : A. Ioan.

REZULTATE DIN DIVIZIILE B
HANDBAL (etapa a V-aj

MASCULIN, seria I : A.S.A
Buzău — Calculatorul IIRUC 
București 25—20 ; I.M P. Sf. 
Gheorghe — Arctic Găești 29— 
23 ; Steaua II București — Te- 
leajen Ploiești 27—24 ; Celuloza 
Brăila — I.M.U. Bacău 25—25 ; 
Moldosin Vaslui — Hidrotehnica 
Constanța 32-24 ; Relonul Săvi- 
nești — Fortus Mecon Iași 27— 
22 : seria a 11-a : Metalul 
Bistrița — Strungul Arad 30—27 ; 
Minaur II Cavnic — Tehnoutilai 
Odorhei 31—24 : Constructo
rul Arad — Unio Satu Mare 
32—26 : C.S.M Reșița — Metalul 
Lugoj 31—27 : Metalul Hunedoa
ra — Autoturism Timișoara 
30—26 : Mecanica Oradea — Ind. 
Carpațl Mîrșa 26—17.

FEMININ. seria I : Relonul 
Săvinești — Filatura Focșani 
23—20 ; Sportul Muncitoresc Ca
racal — Otelul Galați 25-23 ; 
I.T. București — Precizia Vas
lui 32—24 ; Metalul Olimpia Plo- 
Denl — Textila Buhușl 16—21 ; 
Cetatea Tg. Neamț — C S.M. Sf. 
Gheorghe 21—19 : Carpatex
C.S,U. Brașov — Olimpia Slobo
zia 28—31 Î seria a Il-a : C S.M 
Sibiu — Industria Linii Timi
soara 24—13 ; Electromotor Ti
mișoara — Industria Ușoară O- 
radea 28—22 ; A.E.M. Timișoara 
—• Textila Sebeș 33—22 ; Voința 
«m. Vîlcea — Constructorul Ba

ia Mare 27—26; Voința Odorhei
— C.S.M. Bistrița 29—24. (Rela
tări de la coresp.: N. Toka- 
cek, M. Iorga, C. Luca, M. Flo- 
rea, Fl. Toma, V. Sabou, 1. Ghi- 
șa, I Vlad. p. Fuchs, S Neni- 
ța, Gh. Danciu, O. Guta, V. 
Frlncti, C. Gruia, Ilie Ionescu, 
St. Crețu. C. Creta. V. Popovici, 
P. Geornoiu, I. Bartha. Ioan lo- 
nescu, V. Pelenghian.).

RUGBY (etapa a ILa)
l.O.R. București — Automobi

lul Măein 78—0 ; S.N. Oltenița
— Grivița Roșie II București 
12 —29 ; Chimia Tr. Măgurele — 
Rulmentul Alexandria 13—44 
(seria I) ; Callatis Mangalia — 
Siderurgistul Călărași 36—16 ; 
Gloria București — Constructorul 
Feroviar București 19—8: Chi
mia Năvodari — Pescărușul 
Tulcea 14—11 ; Tablierul Pitești
— Știința București 6—16 (seria 
a ll-a) ; Textila Pucioasa — 
Constructorul Blejoi 3—18 ; Au
tomobilul Galați — Rapid Buzău 
4—62 ; Rapid C.F.R. Galați — 
C.S.U. A.S.A Ploiești 84—0 : E- 
lectrocontact Botoșani — Chimia 
Brăila 9—10 (seria a IlI-a) ; 
Carpațl Mîrșa — Utilajul Petro
șani 12—12 ; Petrolul Arad — 
Transloc Alba Iulia 14—0 ; Ra
pid M. Ciiuc — Minerul Lupeni 
6—18 ; Foresta Baia Mare — Pre
cizia Săcele 52—6 (seria a IV-a).

VOLEI (etapa a ll-a)
FEMININ. seria I : Calculato

rul București — Braiconf Bră
ila 3—0. Metal 33 București — 
Știința Bacău 1—3. Fintex Făl
ticeni — ACMRIC Piatra Neamț 
3—2. Chimpex Constanța — C.P. 
București 3—9, Hidrotehnica Foc
șani — Comerțul Constanța 

0—3, LT. București — Voința Bucu
rești 3—0; seria a n-a: ASSU Cra
iova — Armătura Zalău 1—3, 
C.S.M. Libertatea Sibiu — Topll- 
tana Toplița 3—0. Politehnica 
Timișoara — Confecția București 
3—0 _U“ Electronica Cluj-Naoo-
ca — GIGCL Brașov 3—0. Me- 
talotehnica Tg. Mureș — Elec
tronica București 3—0, C.S.M. 
Comerțul Lugoj — Viitorul IGCL 
Pet-oșani 2—3

MASCULIN, seria 1 : C.S.M. 
Delta Tulcea — I.M.G. Bucu
rești 3—0. Electra București — 
A.SA. Buzău 3—0. SARO Tir- 
goviște — C.S.U. Hidrotehnica 
Galați 1—3. PECO Ploiești — 
Metalul Tîrgoviște 3—0. Rapid 
București — Prahova I.P.G. Plo
iești 3—0. Știința I.U.G Constan
ta — Nicolina Politehnica Iași 
3—0 ; seria a Il-a : Electrotehni
ca Bistrița — C.S.M. Caransebeș 
3—9 Metalul Hunedoara — Ex
plorări Motorul II Bala Mare 
3—0. Politehnica Timișoara — 
Otelul Oraș Dr. P. Groza 3—0, 
A.S.A. Electromures H Tg. Mu
reș — C.S.U. Sănătatea Oradea 
3—0. Silvania Șimleul Siivaniei 
— Voința Alba Iulia 3—1, „U“

ETAPĂ LA I»1LIBERE"
talul IURT Lugoj), Arad (Voința 
Lugoj, C.S.M. Caransebeș, Meta
lul Bocșa, Vagonul Arad, Rapid 
București), Tg. Jiu (C.A. Lupte 
Tg. Jiu, Vagonul Caracal, C.S. 
Tîrgoviște, Danubi na București). 
Galați (Nicolina Iași, Dunărea 
Galați. Viitorul Vaslui, C.S. O- 
nești), Tg. Mureș (A.S.A. Oradea. 
UNIO Satu Mare, Constructorul 
Tg. Mureș, Comerțul Tg. Mureș), 
Sf. Gheorghe (Viitorul Gheor- 
ghenl. Constructorul Hunedoara. 
Mureșul Tg. Mureș, Dinamo Bra
șov, C.S.M. Sf. Gheorghe), Cluj- 
Napoca (Armătura Zalău, înfră
țirea Oradea, Metalul Copșa, Vo
ința Cluj-Napoca), Brașov (Voin
ța Reghin, Lemnarul Odorhei. 
Vulcan București și Steagul Roșu 
Brașov).

SĂPIĂMÎM VIITOARE, SALONUL MțlONAL DE MOOELISM

Incepind de marți, 4 octombrie, 
pînă duminică 16 octombrie. Sala 
de expoziții a Casei Centrale a 
Armatei va găzdui ediția 1988 a 
Salonului Național de Modelism, 
acțiune organizată de F.R.M., îm
preună cu secția P.T.A.P.-Sport 
a C.C. al U.T.C. Cu acest prilej, 
se vor desfășura Campionatele 
Republicane de aeromodelism, na- 
vomodelism, automodelism, ra- 
chetomodelism și modelism fero
viar, „Cupa României*1 — mache
te (la toate cele 5 discipline), 
„Cupa U.T.C.* — machete sta
tice și funcționale și Concursul 
internațional de năvomodele-ma- 
chete, la care, alături de sportivii 
români, vor concura modeliști 
din Bulgaria,, Polonia și Ungaria.

Intre 11 și 14 octombrie, în ca
drul campionatului de aeromo- 
delism vor fi efectuate zboruri 
de aeromodele machete pe pista 
circulară de la C.S.T.A. Băneasa, 
iar rachetomodeliștii vor efectua 
lansări pe aerodromul sportiv 
Clinceni al Aeroclubului „Aurel 
Vlaicu“. în aceeași perioadă, na- 
vomodeliștii vor fi prezenți pe 
oglinda lacului Cișmigiu pentru 
demonstrații cu machete func
ționale.

în imagine (surprinsă de Ni- 
colae Stoicescu la ediția de anul 
trecut a Salonului), unul dintre 
standurile cu machete de avioa
ne care a stîrnit un interes 
deosebit.

ETAPA A Vila LA HANDBAL
(Urmare din vaQ 1)

ciul a luat o întorsătură favorabi
lă gazdelor în partea a doua, Co
merțul dovedind mai multă efi
cacitate dator1 ră, între altele, și 
prestației foarte bune a lui Ian- 
kovici și Bobocea. Au înscris : 
Bobocea 8, lankovici 8, Bădosu 
2, Istode 2, Pleșca 1, A. Baranga 
1, respectiv S. Pop 9, Botorce 4, 
Kiss 3, Crainic 1, Gal 1, Simboan 
1. Au arbitrat Tr. Popescu și 
șt. Margbescu (București). (G. 
BIAȘ — coresp.)

ȘTIINȚA BACAU — DACIA 
PITEȘTI 24—23 (12—10). Meci de 
mare tensiune pe întreaga sa 
durată. Băcăuanii s-au desprins 
abia în final, golul victoriei lor 
fiind înscris de Vasilca. Au mar
cat : Chirilă 10, Gerhard 5, Ro
taru 3, Vasilca 2, Condruț 2, Bon
dar 1, Ichim 1, respectiv Mihăilă 
5, Anton 4, Oprea 4, Barbu 3, 
Nica 3, Paraschiv 2, Bălășescu 2. 
Au arbitrat Șt. Georgescu și Al. 
Vîrtopeanu (București). (E. TEI- 
RAu — coresp.)

Electronica Cluj-Napoca — Me
talul Rm. Vîlcea 3—1.

Corespondenți : N. Mateescu, 
Gh. Lazăr, O. Guțu, N. Toka- 
cek, N. Costache, A. Soare, Ch. 
Goldenberg. M. Vlădoianu, I. 
Ionescu. C. Crețu. Șt. Crețu, I. 
Pocol, D. Diaconescu, M. Ava- 
nu, o. Bălteanu. I. Diaconu. Fl. 
Toma. I Vlad. C. Albu. M. Ște
fan.

ANUNȚ
Oficiul Național de Tu

rism „CARPAȚI" Bucu
rești anunță că, în pe
rioada 1—20 octombrie 
1988, cu excepția dumini
cilor, între orele 10—18, 
face Înscrieri de candi
dați cunoscători de limbi 
străine, pentru examenul 
de selecționare la cursu
rile de ghizi interpreți, 
colaboratori externi. în
scrierile se fac la sala U- 
niversității cultural-știin- 
țifice din str. Biserica 
Amzei nr. 7, sectorul 1.

Condițiile și actele ne
cesare sînt afișate la se
diile O.N.T. „CARPAȚI** 
București și ale Univer
sității cultural-științifiee, 
sălile Dalles și Amzei.

• A.S.A. ELECTRO MUREȘ TG. 
MUREȘ — DINAMO BUCUREȘTI 
19—24 (meciul s-a jucat miercuri).

FEMiNIN
MECANICA FINA — MURE

ȘUL TG MUREȘ 16—20 (6—11).
Campioanele au obținut în final 
o victorie meritată, dar nu fără 
emoții. Deși la pauză conduceau 
cu o diferență apreciabilă, ele
vele antrenorilor Ionescu și Pop 
au trebuit să se întrebuințeze 
serios ' în partea a doua a me
ciului. cind s-au văzut chiar con
duse cu 13—12 în min. 42. Dar. 
experiența mult mai mare a mu- 
reșencelor cu Eva Mozsi la pu
pitru. și-a spus- în cele din urmă 
cuvîntul. Mecanică Fină a făcut 
din. nou o partidă curajoasă, 
continuînd pe drumul jocurilor 
bune, dar rămîne tributară lip
sei de rutină a majorității com
ponentelor. Duel pasionant între 
portarii celor două echipe, Pe- 
truța Oanță și Angela Bloj, am
bele foarte bune și în această 
partidă, al cărei arbitraj a fost 
asigurat bine de brigada con- 
stănțeană Gh. Dumitrescu — C. 
Cristea. Au înscris : Lefter 4, 
Fînaru 3, Gavrilă 3, Bălan 3. Ma
rin 3 pentru Mecanică Fină, res
pectiv Matefi 8. Mozsi 8, Avram 
2. Pardi 1 și Andreea Biro 1. 
(M. V.).

RAPID — RULMENTUL BRA
ȘOV 28—21 (15—10). A fost un
meci cîștigat ușor, poate prea 
ușor de Rapid, avind în vedere 
cartea de vizită și ultimele evo
luții ale adversarelor, dar pres
tația din această partidă a ele
velor antrenorului Remus Drăgă- 
nescu a fost sub nivelul cu care 
ne obișnuiseră. Adevărat, brașo- 
vencele nu au avut în Ileana Ma- 
iorescu un apărător în zi fastă, 
însă nici coechipierele (în special 
Rodica Marian), nu s-au prezen
tat în cea mai bună formă. For
mația bucureșteană. dacă nu ar 
fi irosit o serie de momente ex
trem de favorabile, printre care 
și cîteva contraatacuri, și-ar fi 
putut înscrie în palmares o vic
torie și mai netă, cu atît mai 
mult cu cît portărița Ana Mol
dovan a fost într-o formă de 
zile mari, iar colega el. tînăra 
Mihaela Ciobanu ,a suplinit-o 
excelent, cînd i s-a încredințat 
această sarcină. Cum spuneam, 
partida nu a pus probleme fe
roviarelor, chiar dacă pînă în 
minutul 16 brașovencele au con
dus permanent pe tabela de 
marcaj (min. 3 cu 3—1, min. 16 
cu 6—5), deoarece bucures*en- 
cele, se vedea, erau „în mînă“. 
lucru demonstrat în continuare, 
cînd au trecut l-a cîrma jocului 
și pe tabela de scor. Au arbi
trat buzoienii R. Iamandi — Tr. 
Ene. Au înscris, de la Rapid : 
Ignat 9, Oprea 5, Ivan 5, Oanea
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE TENIS
Victoria CCIAG)

6—2 ; O. Pop — Cosmina 
(Poli. Buc.) 6—3, 6—3 ;

Drăgușinsem-

între 
doar

tii, 
bate,

(Dinamo, 
[ce seria... 
p în două 
r (Sănă- 
6—1, 6—2. 

meciuri 
I tineri au 
jrutinaților 

fost cel 
Pavăl și 
junioară 

în favoa- 
8—6), sau 

e (Steaua) 
b, în care 
fere degete 
kr (a avut 
setul 2). 
6—3 pen-

tase (ambele
6-2,
Popescu _
Anca Drăgușin — Adela Tache 
(ambele Progresul Energomontaj 
Buc.) 6—2, 6—0 ; Monica Radu 
(Steaua) — Bernadeta Martin 
(Poli Buc.) 7—6 6—1 ; masculin, 
turul 1 î C. Porumb (Victoria 
CCIAG) — R. Hărnuț (.,U“ Cluj- 
Napoca) 3—6, 6—0, 6—1 ; D. Pop 
(Steaua) — I. Vespan (Victoria 
CCIAG) 6—4, 6—4 ; A. Damian 
(Steaua) — O. Florea (Dinamo) 
6—4, 6—3 ; H. Nicor 
Energomontaj Buc.) 
(Mecanica 
C. Enaehe 
(Progresul 
6—1. 6—2 ;
Pavel (css

Vespan
6—4 ; A.

O. Florea
H. Nicolae (Progresul 

Z__.) — C. Borsos 
Bistrița) 6—0, 6—1 ; 

(Steaua) — Ș. Stănilă 
Energomcntaj Buc.) 
D. Pescari u — A.

2 Petromar Constan-

ța) 6—2 6—4 ; turul 2 : F. Segăr- 
ceanu — B. Mozeș (Dinamo Bv.) 
7—5, 6—3 , A Dîrzu — L. Vespan 
(Victoria CCIAG) 6—1, 
Gorgan — “ ~
Popovici -
7—6, 6—2 ;
6—1, ' 
colae
— C.
— N v..__
montaj Buc.)
— B. Lacea 
6—1, 6-3.

Astăzi, 
dele din 
(feminin 
ora 14,30, 
dublu mixt

■5,
6—0 ; s. 

D. Pop 6—4, 6—2 ; A. 
D. Hărădău (Steaua) 

A. Damian — F. loan 
D. Dragu — H. Ni- 

6—2, 6—3 ; G. Cosac 
R. Itu 

(Progresul Energo- 
6—1. 6—0: M. Vanță 

(Victoria CCIAG)

6-1 ;
4—6, 6—2, 6—3 ; G. 
Enaehe 6—4, 6—4 ; 
Onilă
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Scurt popas în campionat fotbal
E NEVOIE DE ȘI MAI MULT CURAJ

[actuale a 
I 32 de 
concurenți 
tale. Iată, 
de serie : 

|CIM Bra- 
i (Steaua), 
I Brașov), 
kna Bujor 
ela Ivana, 

Steaua), 
Energo- 

i Chirilă 
respectiv 

hamo), A- 
I, Andrei 
rge Cosac 
ius Comă- 
zvan Itu 
(Dinamo), 

ia), Silviu 
trița), Da- 
lorin Chi-
Progresul 

aniel Dra- 
^onstanța). 
ale primei 
lin, turul 
stina Carp 

6—2 ; Ru- 
onica Năs-

„de bursă" a echipelor. Deocam
dată, Dinamo și ăt.aua continuă 
neînvinse. Nu știm în ce măsură 
această invincibilitate poate fixa 
ștacheta „celorlalți 16“ — credem 
mal curînd că se pot face des
tule rezerve la acest capitol —, 
dar parcă ar exista și un con- 
traargument. materializat prin re
zistența sporită a echipelor mai 
mici, ambiționate în fața cam
pioanei.

Marele semn de exclamare pen
tru întregul campionat este, fără 
îndoială. Oțelul. Anul trecut, 
după opt etape. Oțelul avea 11 
puncte (în ultimele două etape 
obținuse două victorii în depla
sare 1) șl un golaveraj pozitiv 
(9—7). Anul acesta, gălățenil au 
adunat doar trei puncte și dețin 
recordul... penetrabilltății : 20 de 
goluri în poarta lui Călugăru, 
portarul aplaudat în meciul cu 
Juventus I Oare ce s-a putut In- 
timpla în acest început de cam
pionat pentru ca Oțelul să plon
jeze de pe trambulina din finalul 
primăverii pînă spre fundul ba
zinului 7 Cert este că o echipă 
care a reușit să învingă pe Ju
ventus nu prea poate explica 
înfrângerea din meciul cu Farul. 
Pe de altă parte. Insă, starea de 
Iritare din cadrul echipei poate 
fi argumentată și de faptul că, 
lată, Aglu, abia revenit din „con-

O anume înviorare se simte în 
campionatul nostru, acum, cînd 
ne apropiem de finalul primului 
„sfert". Suporterilor fotbalului le 
este mereu dor de rezultate care 
resping avantajul terenului, cum 
ar fi de pildă un 4—1 al Iui Li
verpool cu Arsenalul sau cu 
United-ul, în deplasare, ca să nu 
mai amintim scorurile ne-fotba- 
llstice din campionatul vest-ger- 
man, un 7—2 în deplasare, și nu 
neapărat în contul Iul Bayern.

La startul actualului campionat 
a fost parcă mal multă viață. 
Echipele în deplasare au realizat 
40 de puncte in primele șapte 
etape și nu e vorba doar de 
faptul că jucătorii de Pronosport 
scriu apăsat .1" cînd joacă Di
namo sau Steaua in deplasare... 
A mai apărut. Intre timp, un 4—2 
al lui „U“ in Giulești, un 3—1 
al Farului tn orașul înfrângerii 
lui Juventus... A ciștîgat și Cra
iova in „Regie", a jucat și Ma- 
teianu un șan etern de tip ita
lian la Slatina și la Hunedoara... 
Se simte că echipele noastre mai 
mici încep să se lepede de tea
ma pe care au manifestat-o tn 
anii trecuți, sugerînd parcă ideea 
că e mai frumos să pierzi cu 
4—5 decit să aperi calvarul unui 
0—0.

Ca la fiecare încebut de sezon 
se încearcă stabilirea fluctuației

eediul" altor cartonașe, ia unul 
chiar ia reintrare. Iar Angheline:, 
care nu a avut drept de joc tot 
ca urmare a cartonașelor nici 
nu s-a prezentat la ..meciul co
echipierilor", afișînd o detașare 
care anulează spiritul de echipă. 
(In aceeași situație a fost șl 
Agiu, pe care nu 1-a tentat Ideea 
de a fl la Bacău, lingă echipă, 
el preferind derby-ul bucureștean 
Sportul Studențesc — Dinamo...).

Dincolo de acest moment de 
criză in viața echipei gălățene. 
trebuie să revenim la ideea că 
startul campionatului naște des
tule speranțe, că noul lider (Di
namo) joacă acum cu o circula
ție de balon șl de oameni cum 
nu s-a mai văzut de mult la e- 
chipa Iui Mircea Lucescu. că U- 
niversitatea Craiova culege roa
dele schimbării de atmosferă, 
chiar dacă sub treningul antre
norului Cîrțu se zărește tricoul 
înfierbîntat al jucătorului, că Ra
pid s-a ridicat de la podea, cu 
ajutorul lui Motroc, care Motroc 
înseamnă Răducanu — Greavu 
— Ionescu — Năsturescu și toți 
ceilalți. că Sportul Studențesc, 
care avea doar două puncte a- 
nul trecut, pe vremea asta, a Ie
șit din impas, convins că vre
mea improvizațiilor in fotbalul 
modern nu e deloc productivă.

Să sperăm ci plusul de curaj 
al echipelor din „linia a doua" 
va fl tot mai mare. Fie sint, de 
fapt, cele care urcă incet-incet 
ștacheta contribuind implicit la 
creșterea echipelor care înfruntă 
Europa. Succes 1

loan CHIRILA

la ora 8,30, parti-
2 de • simplu 

, iar de la 
meciuri de

de
tururile

masculin) 
primele 
șl dublu masculin.
Doina STÂNESCU

Și I
I

(°xa(ă)gM (pe O SUSPENDARE FACULTATIVĂ ? I

ii

ii

Relatam, cu câtva timp în 
urmă, despre reacțiile negati
ve de pe teren ale unor ti
neri jucători de tenis. Gesturi 
nesportive vorbe jignitoare la 
adresa te miri cui etc. Și 
scriam, printre altele, că Ru- 
xandra Dragomir 
junioarele noastre 
acumulat, încă de 
natele Naționale 
mici, 10 puncte 
care ar fi trebuit 
suspendarea acesteia, 
form precizării din Regula
mentul jocului de tenis : „în 
momentul în care un jucător 
acumulează 10 puncte, este 
suspendat automat de Ia 3 
turnee interne sau internațio
nale Ia care avea drept 
participe". (Capitolul 
punctul B, art. 2).

Cu toate acestea, R.D. a 
cat în continuare (bine, ce-i 
drept). Mai întîi la Campio
natele Naționale ale juniorilor 
mari, apoi Ja ..Internaționa
lele" de juniori ale țării

Suspendarea sa ur
să intre in vigoare 
încolo, ne-a spus o

(una dintre 
fruntașe) a 
la Campio- 
de juniori 
penalizare, 

să ducă ia
con-

să
VI,

ju-

noastre. 
mează 
de-acum 
voce autorizată. De ce ? După 
care regulă ? In folosul cui ? 
întrebări firești, aflate pe 
buzele mai multor sportivi, 
antrenori, arbitri și chiar pă
rinți și pe care le punem, la 
rîndu-ne, și noi. Fiindcă re
gulamentul e unul singur, a- 
celași pentru toți, iar dacă 
acesta nu este respectat, de 
ce mai există ?

Nu interesează cine gre
șește, ci principiul. Iar acesta 
trebuie apărat ! Pentru că nu 
folosește nimănui (și cu atît 
mai puțin sportivei în cauză) 
ca o pedeapsă întru totul 
justificată să fie astfel esca
motată. Cu acest 
creat, 
au, nu numai 
dra Dragomir, 
pentru ceilalți 
nis, pedepsele 
regulament ?

precedent 
educativăce valoare

pentru Ruxan- 
ci mai ales 

jucători de te- 
prevăzute de

S. DOINA
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a constituit mobilul întrecerilor, 
al pasionaților din întreaga Mol
dovă, amatori în toate cazurile, 
tineri și mai puțin tineri.

O competiție cu totul și cu to
tul inedită, chiar dacă ne vom 
limita a aminti un singur deta
liu: organizatorii — Centrala de 
Fibre Sintetice din Săvinești, în 
colaborare cu Clubul Sportiv 
Școlar Pionierul din Piatra 
Neamț — au delegat la TOATE 
meciurile (și n-au fost puține, de 
vreme ce numărul coneurenților 
s-a apropiat de 100) NUMAI jude
că tori-arbitri din rindul copiilor, 
al jucătorilor care s-au Inițiat 
în secția condusă de prof. Gh. 
Maftei. De la Școala 3 — Ionuț 
Dan, de la ,,4“ — Daniela Nccu- 
lăică și Laura Maftei, de la ,5“ 
— Dragoș Oboroeeanu, iar de la 
„6“ — Marius Cojocarii și Silviu 
Florea.

Copiii au fost gata să oficieze 
ca arbitri la o întrecere a celor 
mari, în unele cazuri — neta 
bene — chiar a părinților lor. 
Cînd i-am văzut în scaune, sobri, 
pătrunși de răspunderea misiunii 
lor, am avut cîtșya mc mente de 

Dacă, totuși... N-a fost. 
! Copiii — am aflat ul- 

nu erau la prima is- 
acest fel, cei mai multi 
mai arbitraseră și la 

tot ale celor

îndoială. 
însă, așa 
terior — 
pravă de 
dintre ei ___
alte concursuri, 
mari. în întrecerile dedicate zile
lor de 1 Mai și 23 August, - la 
Festivalul sportului muncitoresc, 
la „Cupa Petrodnva". Iar parti- 
cipanții au avut mereu cuvinte 
de laudă. De altfel, ca și acum, 
la „Cupa Relonuî". cînd cîști- 
gătorii întrecerii. Tănase Mencci 
și Romeo Stoica la simplu. Gh.

ACTUALITATEA
între 3 și 10 octombrie se 

dispută la Split (Iugoslavia) o 
nouă ediție a Balcaniadei de șah. 
Pentru această tradițională com
petiție. lotul reprezentativei 
României cuprinde pe Fl. Gheor
ghiu, M. Ghindă, C. Ionescu, M. 
Marin, O. Foișor, I. Armaș, V. 
Stoica (seniori), Margareta Mure- 
șan (seniore), Mădălina Stroe (ju
nioare), B. Takacs, D. Moldovan, 
Gr. Câlinescu și G. Grigore (ju
niori). Conducerea tehnică este asi
gurată de antrenorul Em. Reicher.
• Tradiționalul turneu inter

național open de șah de la Os
tende (Belgia) s-a încheiat cu 
victoria surprinzătoare a maes-

„RALIUL
fUmirt din pag 1)

controale orare și două pro
be de clasament, pentru depar
tajare. interesant concepute • 
un concurs de îndemânare la 
Buftea, un altul de genul „Cine 
știe cîștigă" pe teme instruc- 
tiv-educative. A fost „muncă 
grea“. Să te orientezi prin oraș 
pentru a găsi controalele orare, 
cu o schiță... să nu lovești ja
loanele și să nu mingii liniile 
de marcație în. concursul deîp- 
demînare... să știi cînd au fost 
date în folosință mari edificii 
din Capitală...

în partea a doua a progra
mului, momente de bună dis-

Țcpeș și R. Stoica la dublu, au 
propus ca între premiați să se 
afle și... acești miniarbitri. 
același timp, s-a mai făcut 
propunere, din partea 
tanților Vrancei, Val. Dimulescu,

Pavel, D. ’ /
ca această formulă, cu

în 
o 

teprezen- 
* ’ -b

I. Pavel, D. Iancu și D. Grigo- 
raș: ca această formulă, cu ar
bitri delegați din riadul copiilor, 
să fie extinsă și la alte compe
tiții de tenis.

Prin urmare, un vot de încre
dere acordat celor mai mici arbi
tri de tenis din Piatra Neamț. 
Și, într-o bună măsură, profeso
rului Maftei, antrenorul lor, la 
C.S.ș. Pionierul. Adică acolo, în 
aceeași „clasă“ din care au por
nit spre consacrare Monica Pe- 
cheanu, astăzi la Dinamo Bucu
rești, Carmen Naeu, la Politehni
ca Iași, Bcrnadeta și Isabck 
Martin, la Politehnica București, 
Monica Năstase, la T.C.R. La 
vremea cînd se inițiau în tenis, 
toate aceste tinere jucătoare au 
urmat, la rîndu-ie, în paralel, 
cursuri de arbitri, oficiind, avînd 
o anumită practică.

Este un fapt pozitiv, cu efecte 
directe în plan educativ, în mă
sură să facă să dispară acele 
scene care determină reproșuri 
din partea publicului, ori de cîte 
ori unii jucători (necunoscînd 
sau cunoscînd prea puțin regu
lamentul) pun la îndoială, cîte- 
odată într-un mod destul de ire
verențios, calitatea arbitrajelor. 
Tată de ce formai ea de arbitri 
încă .de p£ băncile școlii se în
scrie ca o reușită pentru județul 
Neamț, în sprijinul creării unei 
atmosfere de deplină sportivita
te pe terenurile de tenis. O ini
țiativă care 
tă și de alte 
chiar de alte

I
I
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I
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Politehni- ■ 
și Isabela I 
București, ■

ar putea fi prelua- 
centre de 
ramuri de

Tiberlu

tenis și 
sport.
STAMA

■PE EȘICHIER
trului francez Olivier 
a realizat 7,5 puncte 
bile. Marele maestru 
rin Gheorghiu, care 
turneul neînvins, cîștigînd 5 par
tide și remizînd 4, s-a clasat pe 
locul al doilea, la egalitate cu 
A. Miles (S.U.A.K L. Iudasin 
(U.R.S.S.) și J. Vanheste (Olan
da) cu cite 7 puncte fiecare.
• F.R. Șah anunță că, la ce

rerea unor asociații sportive 
participante la concursul „Știți 
șah ?*, organizat cu prilejul 
C.M. pentru copii și juniori de 
la Timișoara, data de trimitere a 
buletinelor de concurs se prelun
gește pînă la 30 octombrie a.c.

TINEREȚII"

Renet, care 
din 9 posi- 
român FIo- 
a terminat

poziție și veselie datorate unui 
spectacol artistic — cu ama
tori, dar și cu profesioniști —, 
o festivitate de premiere a în
vingătorilor și, nu se putea 
altfel, o seară de discotecă. 
„Excelentă acțiunea**, ne-au 
spus mulți tiner.. Sintem de a- 
ceeași părere, Raliul Tinere
ții" fiind o dovadă a . forței" 
noului cuplu de organizatori. 
Dar iată și cîștigălorii: începă
tori — 1. A. și C. Agopian. 2. 
A. Georgescu — Roxana Geor
gescu, 3. L. Simlon — A. Stan; 
avansați — 1. G. Fană — M. 
Bucurei, 2. P. Smighelschi — 
Tatiana Smighelschi, 3. T, Ma
rin — E. Stăteseu.
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Rotariu, venit prompt la centrarea lui Lăcătuș, reia balonul, cu 
capul, înscriind al doilea gol al campioanei in partida cu F.C. 
Inter, disputată miercuri Foto: Aurel D. NEAGU

LUNI 3 OCTOMBRIE, la 
ora 16, in sala I.S.B. din 
str. Berzei, va avea loc 
plenara antrenorilor de 
fotbal din București șl 
Sectorul Agricol Ilfov. Cu 
acest prilej, președintele 
colegiului municipal Bucu
rești al arbitrilor de fot
bal, Chiriac Manușaride, 
va prezenta un referat cu te
ma : „Tendințe actuale pe 
plan mondial privind In
terpretarea și aplicarea 
regulilor de joc ; ultimele 
modificări ale regulamen
tului efectuate de Interna
tional Board in reuniunea 
de la Londra, din vara a- 
cestui an". Prezența antre
norilor, Instructorilor și a 
delegaților din toate eșa
loanele competiționale este 
obligatorie.

NUME NOI ÎN „CATALOGUL*1 DIVIZIEI A
„Catalogul" Diviziei A înregis

trează an de an, fără excepție, 
nume noi, unele apărînd în 
primul eșalon din etapa inaugu
rală a campionatului. De altfel, 
această etapă de start 
nouă ediție este și cea _____
deschisă debuturilor în „A", fapt 
ușor de explicat dacă ne gîndim 
că în „runda" respectivă intră în 
cursă și nou promovatele. Mai 
ales aceste formații vin sau re
vin cu nume necunoscute, cu 
„speranțe", cu jucători care vor 
să fie un fel de .carte a viitoru
lui". Acum un an, C.S.M. Sucea
va a numărat în primul sâu meci 
de ,.A“ 11 debutant.i din cei 13 
înscriși în caseta tehnică a par
tidei! Anul acesta, nici una din
tre echipele „trio“-ului 
vatelor nu a adus un atît 
masiv grup de nume noi.
Farul și F. C. Bihor si-au reluat 
locul pe care l-au avut 
timp în„lumea fotbalului" 
cu jucători, în majoritate, expe
rimentați, căliți sau trecuți prin

într-o 
mai...

promo- 
de 

F. c.

mult 
nostru

„focul" primei divizii. Dar și 
Constanța, și Bihorul au propus, 
totuși cîte trei nume noi, între 
care Birbora și Ciocan. Intîiul a 
debutat strălucit: două goluri și 
nota 8, al doilea devenind titu
lar în formație o dată cu avan
sarea echipei orădene în „A“. 
F.C. Inter, la rîndul ei, a licitat 
pe C. Zamfir, o extremă despre 
care se spun numai lucruri bu
ne, fiind o „replică" (nu o „co
pie") a... fostului sucevean Ca- 
șuba, unul din debutanții ediției 
trecute.

Per total, etapa inaugurală a 
ediției nr. 71 a consemnat 17 de
buturi, 10 dintre cei în cauză 
evoluînd pe toată durata parti
delor, cam tot atîția fiind și a- 
cum în ‘ ’
din care fac parte. De 
încoace, în fiecare etapă, 
pionatul a notat cel puțin 
nume „în premieră", fapt fără 
precedent în prima divizie. Cea 
mai strălucitoare* în promovări 
se dovedește pînă acum F.C. Fa-

de bază al echipei 
~ atunci 

cam- 
un

ADMINISTRAȚIA III SUI LOTO Ptl0WSI>001 IWMI1UU
A Desigur că și un televizor 

color (sau mai multe !) poate fi 
oricînd binevenit în gospodăria 
oricărui participant, ca să nu 
mai vorbim de șansa cîștigării u- 
nui autoturism „Dacia 1300“ sau 
a unei importante sume de bani, 
ce poate ajunge pînă la 50 000 lei. 
Știați că LOZUL TOAMNEI, a- 
flat în prezent în vînzare, vă 
poate asigura în orice moment 
asemenea bucurii f Este vorba 
despre una din emisiunile spe
ciale limitate de sezon, cu nu
meroase cîștiguri suplimentare 
din fondul sistemului respectiv. 
Agențiile și vînzătorii volanți din 
rețeaua PRONOSPORT vă stau 
la dispoziție, însă nu uitați că 
emisiunea, fiind limitată, se poa
te epuiza în orice
• ClȘTIGL’RILE 

MULTIPLE 1 
SEPTEMBRIE 
cat. 1 : 2

_— autoturisme
(70.000 lei); cat. 
25% a 4.480 lei; 
2.597 Iei; cat. 4: 
cat. 5: 143,25 a 
195,75 a 229 lei; 
100 lei. REPORT 
16.683 lei. FAZA 
2 variante 
„Dacia 1300" (7< 
4 variante 100% ,.
care o excursie de 2 locuri 
R.S. Cehoslovacă și diferența în 
numerar și 19 variante 25% a 
3.019 lei; cat.C: 20,25 variante a 
4.550 lei; cat. D: 38,25 a 2.409 lei; 
cat. E: 109,25 a 343 lei: cat. F: 
267 a 345 lei; cat. G: 1.339,25 a

100 lei. Autoturismele „Dacia 1300“ 
de la categoria 1, FAZA I și 
cat. A, FAZA a n-a, au fost ob
ținute de: Ana Ion din Tîrgoviș- 
te, Ion A. din Tirgoviște, Tompa 
Alexandru din Turda șl Curelea 
Constantin din Ploiești.

moment !
TRAGERII 
DIN 

FAZA
LOTO

1988.
variante 

„Dacia 
2: 10 variante 

cat. 3 : 17,25 a 
23,75 a 1.886 lei; 
313 lei; cat.
eat. X: 1.194,50 a 
CATEGORIA 1 : .
a Il-a: cat. A: 

25% — autoturisme 
'70.000 lei); cat. B: 

„% a 12.073 lei, din. u . _ _ în

23
I : 

25% 
1300“

X:
6 :

rul, cu 7 noi apariții. Alțe echi
pe, ca A.S.A. Tg. Mureș, se văd 
nevoite și ele să plusese, mai ales 
după ce începutul nu le-a fost prea 
favorabil, ultimul candidat la un 
loc tn formația amintită. Maier, 
trecînd promițător testul admi
terii. Trăgînd o linie, provizorie, 
sub totalul debuturilor (33), pu
tem face alte cîteva anticipări la 
concluzia de la finele turului. Ca 
șl Birbora sau M. Popa la F.C. 
Farul, ca și C. Zamfir și, 
mal recent, Cotora (o revelație I) 
la slbieni sau Ciocan la orădeni. 
Culcear 
anunță 
mîine".

se 
„de 
ieri

D.

la Victoria 
un jucător 
. . ‘ ’ mal 

B (reșițean) 
pe urmele 

Cojocaru, 
,A“ fără complexe 

T.T. T", ca 
Hunedoreanul

de 
ca 

La tel, pînă 
divizionarul '
Munteanu a mers... 
concitadinului său V. 
debutînd în 
și iată-1 jucînd, la F.C. Olt, 
un om de bază. ITuncicrct 
Cocan se arată a fi cea mai bu
nă soluție pe postul său, devre
me ce antrenorii l-au Introdus, 
meci de meci, in primii unspre
zece. Alții, ca Anton la Constan
ța, Minea II la Tg. Mureș, Gri- 
goraș la Bacău. Baba și Szenes 
la Oradea, constituie, deocamda
tă. „variante". Un Manolache 
(Corvlnul), un Crăciun <F.C. Fa
rul), un Pigulea (Universitatea 
Craiova), un Postolache (Rapid) 
par să fie numai nume... de în
cercare. Poate mal tîrziu îi '"om 
regăsi printre cei care se vor 
lansa cu adevărat.

George ROTARU
ziiimmtinnnnnnnmmînnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiii^

'2 OCTOMBRIE 1988
TRAGERE EXCEPȚIONALĂ

PRONOEXPRES

autoturismeMB
SI EXCIIRSII^S»

EXCURSII ÎN U.R.S.S

SE EXTRAG 
42 de numere, 
în cadrul 
a 6 extrageri
• Se poate 
ciștiga și cu 
NUMAI
3 NUMERE
• Biletele 
de 25 de lei 
participă
la toate 
extragerile
• ULTIMA ZI 
pentru a juca 
numerele 
favorite
este simbătă, 
1 octombrie !

apropi.it


ATLETISM

la ,,mondialele

ie,

CAIAC-CANOE

plină de rezulta- 
avut in Întrecere 
semifinalele pro- 
a-a luat parte și

INDIVIDUALUL COMPUS NU E TOTUL !

i

DRUMUL OLIMPIC AL LUI BOUTAYEB

I

SURPRIZE
de Seml- 

Steve

șl Eric Jamie- 
semifinala a

Angelin Velea 
primul

patrulea 
probei

al 
istoria

simplu, 
britanic

Rubrică realizată de
Romeo VI LARA

După ce, în mai multe probe, 
în afara heptatlonultzi. recordu
rile mondiale doar au „tremurat-, 
fiind serios amenințate, iată ei 
joi. In a clncea zl a Întrecerilor 
atletice, au venit și aceste recor
duri. Două la 200 m. realizate de 
această admirabilă sprinteră, ca 
o gazelă, care este Florence 
Griffith-Joyner : ’1,58 s In semi
finale și 21,34 s in finală 1 In 
fapt, victoria la !#• m este • 
doua realizată de Griffitti-Jv, —-r 
la această Olimpiadă, dzpă re* 
de la 109 m. SL se pare, sa va

BOX
In cele două reur.kmj de joi. 

la Camstul studenta Gym-w-ya 
s-au disputat 24 de mecuri semi
finale, desemnlndu-se astfd fi
nalista turneului olimpic de box. 
In rindul concurer.țîlor eare au 
urcat treptele ringului s-a afiat 
și reprezentantul nostru Daniel 
Dumitrescu, rare, in limitele ca
tegoriei pană, l-a IntUnlt pe sud- 
coreeanul Lee Jae Hyuk. Parada 
cu sportivul țării gazdă se anun- 
ța dificilă pentru campionul 
roman, datorită alonjei 
oare a adversarului șl a

superi- 
gărzii

De luni, in fiecare zi — dimi
neață șl după-amiază (In recali
ficări) — așii padelei șl pa ga ei 
mondiale sint prezenți, pe pista 
nautică a riulul Han, cind la 
startul probelor olimpice pe dis
tanța de 500 m. ciad la cele de 
1 000 m. Întrecerile preliminare 
de caiac-canoe scoțind^, dincolo 
de balize multe echipaje urcate, 
vara aceasta, pe podiumurile de 
premiere ale marilor regate in
ternaționale.

Așadar, după ce ambarcațiile 
românești s-au calificat, miercuri, 
în finalele (de vineri) ale probe-

LUPTE LIBERE
In timp ce la „Sangmu Gym

nasium", la unele categorii de 
greutate au și fost desemnați 
medallații olimpici, la altele zi
ua de joi a fost cea în care s-au 
disputat meciuri decisive pentru 
stabilirea ierarhiilor în grupe — 
cum a fost și cazul celor doi re
prezentanți al țării noastre, Clau- 
diu Tămăduianu (74 kg) șl Vasile 
Pușcașu (100 kg). După trei vic
torii consecutive, Tămâdulanu a 
cedat la puncte în fața lui Holan 
Varaev (U.R.S.S.), iar apoi nu 
l-a putut învinge nici pe bulga
rul Hamad Soliadl. clastidu-șe 
astfel pe locul 4 în grupa sa. In 
schimb, Vasile Pușcașu, acest 
sportiv de excepție, a continuat 
seria victoriilor, terminînd neîn
vins întrecerile de serie. In turul 
IV, multiplu nostru medaliat la 
mari competiții Internaționale l-a 
întîlnlt pe Istvan Bobotka (Un-

SPORTIVII ROMÂNI-IN LUPTĂ PENTRU NOI MEDALII
(Urmare din pag, 1)

CU 
De

ale 
care

lianul Giovanni Parisi, învingă
tor în întîlnirea semifinală 
marocanul Abdelah Acsik. 
pe acum, mult succes !

Cele trei reprezentante 
atletismului românesc 
și-au disputat joi șansele
în calificări la înălțime și în 
semifinale la 1500 metri — au 
evoluat cu succes, obținmd 
dreptul de a fi prezente în fi
lialele de vineri și, respectiv, 
simbătă, găzduite de Stadionul 
Olimpic din Seul, unde publi
cul este, reuniune de reuni
une, entuziast și in număr
mare. Doina Meîinfe și Paula 
Ivan au cîștigat semifinalele 
în care au participat (seriile 
».u cuprins cite 14 sportive, ca- 
lificîndu-se primele patru cla
sate în fiecare cursă și alte 
patru atlete, cu urmă*orii 
timpi). Și Doina, și Paula an 
avut contracandidate de foarte 
ridicată valoare, medaliate 
ale marilor competiții, Tatiana 
Samolenko fiind chiar cîștigă- 
toarea probei de 3 000 de aici 
— probă ce ne-a adus satis
facția „argintului" cucerit de 
Paula Ivan —, ca să dăm un 
singur și... foarte recent exem
plu. Nădăjduim ca victoriile 
lor de azi (n.r. ieri) să le dea 
încrederea necesară pentru e- 
voluții la nivelul maxim 
posibilităților într-o mult 
teptată finală. în ceea ce

al 
aș-

O 
privește pe foarte tînăra noas
tră atletă Alina Astafeî,, ea a 
făcut un frumos „salt" în elita 
olimpică, după ce, cu nu orea 
mult timp în urmă, la Sucl-

fi ultima... Tot joi, cumnata sa 
Jackie Joyner-Kersee a devenit 
și ea dublă campioană olimpică, 
adăugind medalia de aur a să
riturii în lungime celei de la 
heptallon. exact așa cum a făcut 
și anul trecut, "
de la Borna.

ta această zi. 
te majore, am 
trei atlete. In 
bei de 1SM m 
alergătoarele române Doina Me- 
Hate si P»a)a Ivaa. Doina a evo
luat In prima semifinală șL a- 
riad e bonă comportare, a izbu- 
tK să-și aproprie o victorie leje
ră : cronometrată In 4:M.S7. ea 
a fost urmată de Deborah Bo'V- 

(Canada) Tatiana 

lor de 590 m, ieri Aurel Maca- 
reacu (canoe simplu). Daniel 
StoUa — Angelin Velea (caiac 
dubiu) și Grigore obreja — 
Gheorghe Andtiev (canoe dubla) 
au evoluat cu succes in semifi- 
nalele curselor de 1 W9 m, cuce
rind dreptul de a ocupa unul 
din cele 1 culoare ale acestor fi
nale, programate simbătă dimi
neață. Intr-adevăr, Aurel Maca- 
rencu — mai in „apele* lui pe 
distanța de 1 000 m — a cîștigat 
seria I (4:07,69), după o cursă 
în care a condus tot timpul, ca- 
llflcîndu-se în finală împreună 

garla). Intr-un meci echilibrat și 
extrem de disputat, Vasile Puș- 
cașu l-a depășit Ia puncte (5—4) 
pe luptătorul ungur, făcînd un 
pas important spre ocuparea pri
mului loc în grupă. Apoi, în par
tida decisivă pentru desemnarea 
Analistului categoriei, campionul 
român l-a întâlnit pe William 
Scherr (S.U.A.). și el neînvins 
pînă în acei moment. Reprezen
tantul nostru s-a mobilizat exem
plar, a luptat foarte atent și 
extrem de decis, controlînd în 
permanență disputa. Dovedind o 
excelentă pregătire fizică, Pușca- 
șu șl-a dominat adversarul, men- 
ținîndu-și un avantaj decisiv la 
puncte (4—1) pînâ în finalul 
meciului. Cu acest ultim succes, 
sportivul român s-a clasat pe 
primul loc în grupă, asigurîn- 
du-șl un loc în finala categoriei 
100 kg.

de 
'or, 

in

bury, ne oferea bucuria ciști- 
gării titlului de campioană a 
lumii la junioare, printr-un 
nou record mondial al catego
riei

Lung e drumul pînă în fi
nale ! De luni și pină joi. deci 
timp de patru zile, caiaciștii 
și canoiștii au trebuit să trea
că examenul seriilor și recali
ficărilor, apoi pe cel al semi
finalelor. pentru a putea fi 
prezenți în cursele decisive în 
probele de 500 și în cele 
1000 metri. Spre lauda 
sportivii noștri au depășit _
bloc aceste faze. Avind o com
portare constant bună, ei au 
făcut joi ai doilea ..pas" către 
finale, de această dată Pe dis
tanța de 1000 m. Aurei Maca- 
renen s-a impt» în seria sa cu 
autoritate. El a promis (vă 
mai amintiți ?) că va concura 
tot mai bine și. iată, se tine 
de cuvînt, mai ales că .mia* 
este prota sa forte Caiacul de 
dublu, alcătuit ăin Daniel 
Stoian și Angelin Velea, a so
sit de asemenea primul, și 
în seria I (pentru amatorii 
statistică, să redăm timpii 
termediari 
1:38,91 
750 m, 
cursă 
nească 
dublu.
tînărul echipaj Grigore Obre- 
ja — Gheorghe Andrîev a o- 
cupat locul 3. ce asigura si el 
calificarea. Evoluțiile de cină 
acum ale celor cinci SDorlivi 
ne îndreptățesc să așteptăm și 
în finale rezultate care să ne 
bucure pe toți.

48,05 la 250 
la 500 m, 2:31,84 
3:25,91 în final). Ultima 
cu participare 
a fost aceea de 
la capătul căreia foarte

româ-
canoe

Samolenko (U.R.S.S.) 4:07,11, Kim 
Gallagber (S.U.Ă.) 4:07,22 etc. In 
semifinala a doua a evoluat și 
Paula Ivan. Cursa a fost mai 
rapidă. Paula a cîștigat însă clar, 
ce-1 drept, la luptă, în 4:03,33. 
După ea au sosit Mary Slaney 
(S.U.A.) 4:03,61, Andrea Hatimann 
(R.D.G.) 4:03,65, Lynn Williams 
(Canada) 4:04,20 eto. Finala este 
programată sîmbătă.

In calificările probei feminine 
de săritură în înălțime, standar
dul de 1,92 m a fost trecut șl de tl- 
năra noastră atletă Alina Asta- 
feL Vor mai evolua vineri, în 
concursul propriu-zis, Ștefka 
Kostadinova, Louise Ritter, Ta
mara Bikova, Christine Stanton

ra». el șl-a lovit în repetate rîn- 
duri adversarul la corp, determi- 
mnd astfel diminuare» resurse
lor fizice ale acestuia. Cu o pre
gătire fizică superioară. în ulti
mele trei minute ale medului, 
Daniei Dumitrescu l-a domliat 
ca tu lori tale pe Lee Jae Hyuk, 
cocvir.glndu-i nu numai pe cei 
cinci judecători, d și pe specta
tori de evidenta sa superioritate, 
iar ia anunțarea deciziei a fost 
răsplătit vii aplauze chiar
de supo adversarului.

următorii doi clasați din a- 
ceastă serie : Jorg Sciiml.T: 
(RJ3.G.) 4:06,17 și Ivan Sab Jan 
(Iugoslavia) 4.98,73. Din celelal
te două serii s-au mal calificat 
in finala acestei probe Ivan Kle
mentiev (U.R.S.S.), Nikolai Bu- 
khalov (Bulgaria), Imre Polai 
(Ungaria), din semifinala a 2-a, 
Larry Cain (Canada), Peter Pa
les (Cehoslovacia) 
son (Anglia), din 
8-a.

Daniel Stoian și 
au ocupat, de asemenea, 
loo în seria I (3:25,91) șl vor 
lua startul în finala de caiac 
dublu alături de echipajele din 
Australia. R.F.G., Noua Zeelaa- 
dă. Ungaria, Norvegia, S.U.A., 
R.D.G., Suedia. Iată și cele „no
uă culoare" ale finalei de canoe 
dublu 1 000 m : România (Grigo
re Obreja — Gheorghe Andriev, 
3:53,76, locul 3 în seria a 2-a), 
U.R.S.S., Franța, Ungaria, Polo
nia, R.F.G., R.D.G.. Danemarca
șl Bulgaria.

FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER • FIȘIER
ATLETISM. Feminin, 200 m : 1 Florence Griffith- 

Joyner (S.U.A.) 21,34 s, record mondial (în semi
finale, cu 21,56 s realizase, de asemenea, record 
mondial) — campioană olimpică. 2 Grace Jackson 
(Jamaica) 21,72 s. 3. Heike Drechsler (R.D.G.) 21,95 
s, 4. Merlene Ottey (Jamaica) 21,99 s, 5. Silke M6I- 
ler (R.D.G.) 22,09 s, 6. Gwen Torrence (S.U A) 
22,17 ; lungime : 1 Jackie Joyner-Kersee (S.U.A.j 
7,40 m — campioană olimpică, 2. Heike Drechsler 
(R.D.G.) 7,22 m. 3. Galina Cistiakova (U.R.S.S.) 
7,11 m, 4. Elena Belevskaia (U.R.S.S.) 7,04 m. 5. 
Nicole Bogman (Australia) 6,73 m, 6 Fiona May 
(Marea Britanie) 6.62 m ; disc : 1. Martina Hell
mann (R.D.G.) 72.30 m. — campioană olimpică. 2 
Diana Ganski (R.D.G.) 71.88 m. 3. Tvetanka Hris- 
tova (Bulgaria) 69.74 m, 4 Svetla Mltkova (Bulga
ria) 68,94 m. 5. Elina Zvereva (U.R.S.S.) 67,84 m, 6. 
Zdenka Șilhava (Cehoslovacia) 67.84 m. 7 Gabriele 
Reinsch (R.D.G.) 67.26 m ; Masculin, decatlon : 1.
Christian Schenk (RJ5.G.) 8488 p — campion olim
pic, 2. Torsten Voss (R.D.G) 8399 p. 3. Dave Steen 
(Canada) 8328, 4. Daley Thompson (Marea Britanie) 
8306 p. 5. Christian Plaziat (Franța) 8272 p, 6. Alain 
Blondei (Franța) 8268 p.

SCRIMA. Feminin, floretă, echipe : 1. R.F. Ger
mania (Anja Fichtel, Zita Funkenhauser. Sabine 
Bau. Christiane Weber. Annette Klug) — campioa
nă olimpică, 2. Italia (In întîlnirea finală : 9—4). 3. 
Ungaria, 4. U.R.S.S., 5. R.P. Chineză. 6. Franța.

JUDO. Categoria 78 kg : 1. Waldemar Leglen (Po
lonia) — campion olimpic. 2. Frank Wieneke. (R.F.G.), 
3. Bașir Varaiev (U.R.S.S.) și Torsten Brechot 
(R.D.G.). 5. Pascal Tayot (Franța) și Kevin Doher
ty (Canada).

HALTERE. Categoria 4-116 kg : Aleksandr Kurlo- 
vtei (U.R.S.S.) 462.5 kg (212.5+259) — campion o- 
Hmpic. 2. Manfred N'erlinger (R.F G.) 430 kg. 3. 
Martin Zawieja (R.FG.I 415 kg. 4 Mario Martinez 
IS.U.A.) 497.5 kg. 5. Petr Hudacek (Cehoslovacia) 
«fel. Reda ETbatoty (Egipt) 392.5 kg.

HOvHH pe LARBA- Feminin, finale i 
5—6 : R.F Germania - - - - -
Argentina

VOLEI. Masculin, finale _____
e« Franța 3—6. Olanda — Suedia 3—2 : locurile
9—12 : Italia — Tunisia 3—9. Japonia — Coreea de 
Sad 3—2 : Feminin, finale : locurile 1—2 : U.R.S.S.

. __ locurile
__ — Canada 4—2. locurile 7—8 : 

S.U-A. 3—4 (după prelungiri).
locurile 5—8 : Bulgaria 
Suedia

— Peru 3—2, locurile 3—4 : R.P. Chineză — Japonia 
3—0.

HANDBAL. Masculin, grupa A : Iugoslavia — Su
edia 25—21, U.R.S.S — Islanda 32—19 ; grupa B : 
Spania — Coreea de Sud 23—20, Ungaria — R.D. 
Germană 18—17 ; în finale : locurile 1—2 : U.R.S.S.
— Coreea de Sud, locurile 3—4 : Iugoslavia — Un
garia. locurile 5—6 : Suedia — Cehoslovacia ; 
Feminin, finale : locurile 1—4 : Coreea de Sud — 
U.R S.S 21—19, Norvegia — Iugoslavia 20—15 ; locu
rile’ 5—8 : Cehoslovacia — R.P. Chineză 26—21, 
S.U.A. — Cote d’Ivoire 27—16. Clasament final : 1. 
Coreea de Sud — campioană olimpică, 2. Norvegia, 
3. U.R.S.S., 4. Iugoslavia, 5. Cehoslovacia. 6. R.P. 
Chineză.

TENIS. Feminin, semifinale : Steffi Graf (R.F.G.)
— Zina Garrison (S.U.A.) 6—2, 6—0, Gabriela Sa
batini (Argentina) — Manuela Maleeva (Btixgaria) 
6—1 6—1 ; Masculin, semifinale, dublu : Ken Flacn,
Robert Seguso (S.U.A.) — Milan Srejber, Miloslav 
Mecir (Cehoslovacia) 6—2. 6—4, 6—1, Emilio San
chez. Sergio Casai (Spania) — Stefan Edberg. An
ders Jarryd (Suedia) 6—4, 1—6, 6—3, 6 2.

BASCHET. Feminin, finale : locurile 1—2 : S.U.A.
— Iugoslavia 77—70 (42—36). locurile 3—4 : U.R.S.S.
— Australia 68—53 locurile 7—8 : Coreea de Sud — 
Cehoslovacia 77—59 ; Masculin, locurile 5—8 : Ca
nada — Spanja 96—91.

BOX. Semifinale — categoria 48 kg: Michael Car
bajal (S.U.A bp. Robert Isazegi (Ungaria), Ivailo 
Marinov (Bulgaria) b.p. Leopoldo Serantes (Fili- 
pine) : categoria 54 kg : Kennedy McKinney 
(S U A.) bate r.s.c. rep. 1 Phajol Moolsan (Thai
landa). Aleksandr Hristov (Bulgaria) b.p. Jorge 
Julio Rocha (Columbia) ; categoria 60 kg : George 
Crame (Suedia) b.p. Nerguin Enchbat (Mongolia), 
Andreas Zulow (R.D.G.) b.p. Romallls Ellis 
(S.U A.) ; categoria 75 kg: Henry Maske 
(R.D.G.) b.p. Chris Sande (Kenya), Egerton Marcus 
(Canada) b.p Hussain Shah Syed (Pakistan) : ca
tegoria 91 kg : Baik Hyun Man (Coreea de Sud) 
bate r s.c rep 2 Andrzej Golota (Polonia), Ray 
Mercer (S.U.A.) bate r.s.c. rep. 2 Arnold Vander- 
lijde (Olanda). Rezultatele celorlalte semifinale le 
vom publica în ediția următoare a ziarului nos-

I
I
I

• IN PRELIMINARIILE
(gr. S). ia Paris: Franța — Nor
vegia 1—9 (9—0). A marcat Pa
pin (min. 85). din penalty! Din 
grupă mai fac parte echipele 
Scoției, Iugoslaviei și Ciprului. 
La 19 octombrie: Scoția — Iu
goslavia. In preliminariile C.E. 
de tineret (gr. 5), la Tours: Fran
ța — Norvegia 2—0 (1—0). ©
PARTIDA RETUR în prima etapă 
a Cupei Cupelor : Avenir Beg- 
gen (Lux.) — F.C. Malines 1—3. 
Echipa belgiană s-a calificat 
pentru etapa următoare. © JOC 
AMICAL, la Copenhaga: Dane
marca — Islanda 1—0 (1—0). A 

întrecerile de gimnastică fe
minină ale recentei Olimpia
de au readus în prim-plan o 
situație destul de rar întîlnită 
în concursurile internaționale 
și foarte rară în întrecerile 
olimpice. Medaliata cu argint 
la individual campus, repre
zentanta țării noastre, Daniela 
Silivaș, a strălucit atît de 
puternic în întrecerile pe a- 
parate, încît și-a eclipsat, pur 
și simplu, partenerele de în
trecere. Ea a obținut victorii, 
în concursul pe aparate, la 
paralele, bîrnă și sol. In acest 
concurs, campioana de la in
dividual compus, Elena Șu- 
șunova, a cîștigat doar o me
dalie de argint la bîrnă și 
una de bronz la sol.

Cu patru ani în urmă, la 
Los Angeles, tot la fel, con-

Atletul marocan Brahlm 
Boutayeb a fost, pînă în a- 
cest sezon, un sportiv buni
cel și... doar atît. Specialist 
în probele de alergări pe dis
tanțe medii, el n-a prea avut 
posibilitatea afirmării, în 
prim-plan fiind ilustrul său 
conațional Said Aouita. Pînă 
in acest an, cele mai bune 
rezultate ale sale erau 3:38,9 

1500 m, 3:54,86 pe o milă, 
:.99 pe 3000 m și 13 37,47 

5000 m. Anul acesta, însă, 
Boutayeb (n. 15 august 1967) 

m.
un

ealizat 13:13.63 pe 5009
la 10000 m a reușit 

tor rezultat de 27:3 
e cele mai bune din 
■zon internațional.

SURPRIZE Șl...
In mod obișnuit, clnd se 

vorbște despre surprize în- 
tr-o competiție sportivă, gin- 
dul te duce de regulă la vic
torii neașteptate. Dar tot atît 
de bine te poți gîndi și la 
înfringeri surprinzătoare. Ei 
bine, această a XXIV ediție 
a Jocurilor Olimpice a oferit 
numeroase surprize în ceea 
ce privește victoriile, dar și 
mai multe în privința înfrîn- 
gerilor. Cele din prima cate
gorie au fost amintite în cro
nicile olimpice. De aceea în 
cele ce urmează, ne vom o- 
cupa de cîteva înfrîngeri- 
surpriză...

Schifistul finlandez Pertl 
Karpinen, campionul din 1976, 
1980 șl 1984, la a patra sa 
participare olimpică nu a mai 
trecut de semifinale, astfel că 
a urmărit de pe mal finala

Wettingen
1—1. Conduce

înscris Bartram (min. 15) ©
CAMPIONATE. Elveția (et. 13) : 
Lausanne — St. Gallen 2—1, Lu
gano — Grasshoppers 2—2, Lu
cerna — Aarau " * — ■ - -
Xamax — Sion 3—1, Servette 
Bellnzona 2—3, 
Young Boys
clasament Lucerna cu 20 p, ur
mată de Grasshoppers 16 p, Bel
linzona și Sion cu Cite 15 p. 
Scoția (et. 7): Dundee United — 
Glasgow Rangers 0—1, Hamilton 
— Aberdeen 0—1. Conduce Ran
gers cu 13 p, urmată de Dundee 
Utd și Aberdeen cu cite 10 p © 
CUPA LIGH engleze (runda a 

1—0 Neuchâtel

în

cursul pe aparate a fost do
minat, la fel de autoritar, de 
o altă gimnastă din România, 
Ecaterina Szabo, care a cîști
gat trei titluri de campioană 
olimpică : la sărituri, bîrnă 
(Împreună cu o altă româncă, 
Simona Păucă) și sol. Campi
oana absolută, Mary Lou 
Retton, a obținut doar un 
„argint" la sărituri și două 
„bronzuri" la sol și paralele.

La fel s-au petsccut faptele 
șl la Moscova, în 1930, unde 
campioana de la individual 
compus, sovietica Elena Da
vidova, n-a cîștigat nici un 
titlu la aparate, care au re
venit Nataliei Sapoșnikova 
(săriturile), lui Maxi Gnauck 
(paralelele), Nadiei Comaneci 
(bîrnă) șl tot Nadiei (împreu
nă cu Neli Kim) — solul I

La Olimpiadă a fost înscris 
la 10000 m. In finală el avînd 
o comportare de excepție. Cu 
10 tururi înainte de sfârșitul 
cursei, s-a desprins împreună 
cu alți cîțiva concurențl. în 
acele momente, Boutayeb a 
vrut să ia „pulsul" colegilor 
de evadare și a inițiat cîteva 
sporiri rapide de tempo, că
rora ceilalți le-au făcut cu 
greu față. „Atunci, spune el, 
am fost sigur de victorie". Și, 
într-adevăr, a devenit cam
pion olimpic, iar cu 27:21,46 
a înregistrat un nou record al 
Jocurilor șl 
rezultat din
de 10000 m.

schiturilor 
fondistul _______ _____
eram, unul dintre favorițil 
probei de 800 m, s-a clasat 
abia pe locul șase într-una 
dintre semifinalele cursei și, 
evident, n-a avut acces în fi
nală. Campionul mondial de 
box, americanul Kelcie Banks, 
a fost învins prin k.o., chiar 
în prima repriză, de către pu- 
gllistul olandez Regilio Tuur. 
Floretiștil Italieni, favoriți ai 
întrecerii pe echipe, s-au cla
sat abia pe locul șapte etc.

Poate că fără victorii sur
prinzătoare, dar șl fără astfel 
de înfringeri neașteptate, 
sportul și-ar mai pierde din 
atractivitate...

2-a, meciuri tur) Luton — Bur
nley 1—1, Sheffield United — 
Newcastle 3—0, Blackpool — 
Sheffield Wednesday 2—0, Notts 
County — Tottenham 1—1, Ever
ton — Bury 3—0, Scunthorpe — 
Chelsea 4—11, Sunderland — West 
Ham 0—3, Birmingham — Aston 
Villa 0—2, Barnsley — Wimble
don 0—2. © IN CUPA ITALIEI, 
ultimele meciuri din grupe: 
Brescia — Juventus e—2 (goluri 
marcate de Zavarov), dar „Juve" 
nu s-a calificat pentru sferturile 
de finală! Alte rezultate: Torino 
— Milan 1—0, Internazionale — 
Fiorentina 3—4, Udinese — Lazio 
o—l, Roma — Pescara 4—1, Na
poli — Modena 4—0. Pentru „sfer
turi" s-au calificat Sampdoria, 
Napoli, Verona, Pisa, Lazio, As- 
coli, Fiorentina șț Cesena sau 
Lecce.


