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lin nou și strălucit succes 
al sportului nostru 

la cea de-a 24-a 
a Jocurilor Olimpice

ediție 
de vară

Proletari gin toate țările, unifl-vă I
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LA LUPTE LIBERE (cat. 100 kilograme)
• (ca inul marc ncriormaiifâ românească din
istoria acestei discipline • l'ltimii noștri

reprezentanți in întreceri evoluează, astazi
sau iniinc, în îinalc la atletism, caiac canoe

și Doi cu speranțe îndreptățite

începe cea de a 40-a ediție

a Campionatelor Naționale de baschet

CALITATEA SPECTACOLULUI SPORTIV

Corespondență telefonică 
de la trimisul nostru

Si-După gimnasta Daniela 
livaș, canotoarele Rodica Arba 
și Qlga Homeghi, trăgătorul 
Sorin Babii, sportul românesc 
are, de vineri, din antepenul- 
tima zi a marii competiții, un 
alt strălucit învingător la a- 
ceastă a 24-a ediție a Jocurilor 
Olimpice, iar bilanțul de mo
ment al delegației noastre este 
de 22 de medalii, dintre care 
6 de aur, 10 de argint și 6 de 
bronz. Cel de al șaselea „aur“ 
olimpic a fost cucerit — spre 
marea bucurie a tuturor româ
nilor de aici și, f’rește, a iu
bitorilor de sport din întreaga 
țară — de luptătorul VASILE 
PUȘCAȘU, care a demonstrat 
o putere de mobilizare ieșită 
din comun, o tehnică și o tac
tică măiestre, un înalt și 
fierbinte patriotism. Toate a- 
oestea i-au permis să străbată 
eu autoritate lungul și atît de 
dificilul drum către cea mai 
înaltă treaptă a podiumului 
olimpic. El a susținut, timp de 
trei zile, o serie de meciuri 
epuizante, în cadrul categoriei 
100 kilograme, cu redutabili 
adversari, multipli medaliați 
ai marilor competiții inter
naționale. Să ne reamintim : 
în ziua de 28 septembrie, l-a 
întrecut, mai întîi, pe kenyanul 
Maisiba Ubwoge, apoi pe vest- 
germanul Wilfried Colling, 
pentru a încheia și turul trei 
cu fruntea sus, datorită vic
toriei în fața reputatului luptă
tor bulgar Gheorghi Karadu- 
șev, fost campion mondial în 
1986. Au urmat examene 
puțin Ia fel de dificile, 
cînd șirul succeselor 
Pușcașu a continuat admirabil 
învinșii săi fiind, 
dată, campionul 
mondial Istvan Robotka 
garia) și americanul 
Scherr, medaliat la 
Panamericane și la campiona
tele lumii. Succese ce i-au 
adus sportivului nostru primul 
loc în grupă și, după cum se 
știe, dreptul de a evolua in 
finala categoriei, avînd asigu
rată medalia de argint, ceea ce 
reprezenta deja — pentru Va- 
sile Pușcașu, dar și pentru 
luptele libere de la noi,

general — o ade
vărată performan
ță. Cum în ultimul 
act al întrecerii, 
adversar îi era so
vieticul Leri Șabe- 
lov, campion mon
dial și european en 
titre, neînvins 
ultimii trei 
specialiștii 
cordau o 
prea mare 
zentantului 
niei...

Și a venit mo
mentul finalei. Era 
cu puțin peste ora 
11.30 (ora Bucu-

SA SE AFLE IN PRIM-PLAN I
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de această 
european și 

~ i (Un- 
William 
Jocurile

nu-
șansă 

repre- 
Româ-

Ediția a 40-a a Campionate
lor Naționale de baschet înce
pe mîine, într-o formulă dife
rită față de cea din ultimii ani. 
Mai precis, prin renunțarea la 
departajarea Inițială pe grupe 
valorice s-au acordat tuturor 
celor 24 de participante (cite 12 
la băieți și la fete) șanse de 
a deveni campioane ori de a... 
retrograda. Aceasta, in mod fi
resc, va trebui să ducă la spo
rirea interesului echipelor pen
tru fiecare meci în 
atlt mai mult cu cit. 
du-se și la partidele 
exclude posibilitatea 
lor de salon". Important 
șl faptul că au fost majorate 
sancțiunile pentru greșeli teh
nice, suspendările fiind însoțite 
de amenzi ce vor fi achitate 
imediat după întilnirea respec
tivă. Intenția federației este

parte, cu 
renunțî n- 
duble se 
..remize- 

este

bună (să nu se uite eă indis
ciplina este o lacună mai ve
che a baschetului nostru), dar 
ea trebuie completată prin 
prestări fără reproș ale arbitri
lor, cărora li se solicită mai 
mult ca oricind competentă si 
corectitudine.

Noua ediție a campionatului 
țării se va desfășura intr-o 
perioadă tn care se încearcă 
revitalizarea acestui joc spor
tiv cu largă popularitate, în 
special în rindurile studenților 
și elevilor. în mod firesc, telul 
primordial al echinelor și an
trenorilor este obținerea 
loc cit 
finale; 
faptul 
fie un

unui 
mai bun în clasamentele 
dar nu trebuie omis nici 
că Divizia A trebuie să 
mijloc permanent de

(Continuare în vag 2-3)

Pe stadionul Tineretului
La „Sangmu Gymnasium" au răsunat acordurile Imnului de 

Stat al României Socialiste, cinstind cea mai mare performan
ță din toate timpurile a luptelor libere din țara noastră : 
VASILE PUȘCAȘU a devenit campion olimpic, la categoria 
100 Kg l Luptătorul de la clubul Steaua și-a împlinit un vis 
frumos, cel mai frumos al tuturor sportivilor de performanță, 
superba victorie de acum venind să încheie o strălucită și pil
duitoare carieră sportivă, „punctată" de două vîrfuri de for
mă : cea din anii 1977—1979. clnd a urcat de două ori pe po
diumul de premiere al C M. (un loc 3 șt un loc 2) și-atunci 
clnd foarte puțini ii mai acordau încredere — între anii 1984 
și 1988, in jurul vîrstei de 30 de ani, clnd a cucerit din nou o 
serie de medalii la marile competiții internaționale, C.E., C.M. 
și J.O.. la loc de frunte situindu-se „aurul" olimpic. In rîndul 
celor care au crezut In Vaslle Pușcașu trebuie să-l amintim 
acum pe antrenorul principal al lotului, Nicolae Pavel. încre
derea lui, a noastră a tuturor, a fost răsplătită.

La vîrsta de 32 de ani (s-a născut la 2 mal 1956. In comu
na Blrsănești — Bacău) sportivul provenit de la C.S. Onești 
(primul antrenor : Cornel Crlstuț) este un exemplu de lon
gevitate sportivă, datorată seriozității și conștiinciozității tn 
pregătire, dar și modulul corect de viață extrasportiva. Feli
citări din toată inima, Vaslle ! (M. Tr.).

Vaslle Pușcașu a 
saltea, purtînd 

culoare albas- 
citit în pri- 

atitudine, 
meci 
El a 

controlat lupta cu inteligența 
tactică a sportivului care și;a 
petrecut atîția și atîția ani în 
sala de lupte, cu o dirzenie 
ce a impresionat numeroșii 
spectatori. care au aplaudat 
în final victoria la puncte — 
mai puțin așteptată, dar pe de
plin meritată — a acestui ma
re performer. Sportivul de la 
Steaua București și-a luat ast
fel o strălucită revanșă în fa
ța campionului Uniunii Sovie
tice, care-1 întrecuse în fina
lele de anul trecut ale „eu
ropenelor" de Ia Veliko Trno- 
vo și „mondialelor" de la Cler-

reștiului). 
apărut 1 
un 
tră, 
viri, 
hotărirea de a face un 
mare, meciul vieții sale.

dres
Și 
în

pe
i de
i-am 

întreaga

niont Ferrand, și care se cre
dea de neînvins. Revanșă stră
lucită, pentru că ea â fost ob
ținută în competiția supremă 
a sportului lumii. Jocurile O- 
limpice. Cu adevărat, o re
vanșă de aur!

După încheierea memorabilei 
întilniri, antrenorul emerit 
Nicolae Pavel ne-a spus, min

Cornel POPESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

DERBI EA POEO din Capitală
de
Și 

eta-

La dirt-track ca la., dirt-traeji ; pilofii — in spectaculoasele lor 
derapaje din turnantă. Imagine de la cursele etapei a 3-a a 
Campionatului Republican de seniori pe echipe, desfășurată joi 
după-amiază pe pista stadionului Metalul din Capitală. Amănunte 

în paginile 2—3. Foto : Eduard ENEA

Campionatul Diviziei A 
polo programează astăzi 
mîine meciurile duble din 
pa a 4-a, „capul de afiș" fiind, 
cu certitudine, derbyul — 
primul al actualei ediții — 
dintre bucureștenele Dinamo și 
Steaua. Atractive, de cele mai 
multe ori, prin disputa foarte 
spectaculoasă, prin evoluția pa
sionantă a scorului și prin an
gajamentul exemplar al poloiș- 
tilor, partidele acestei „directe" 
se anunță a sta, din nou. sub 
semnul frumoasei rivalități 
sportive, intre două echipe de 
„podium" și cu gînd de ... titlu. 
Meciurile se vor juca în Bazi
nul Dinamo, astăzi de ia ora 
16.30, iar miine de la ora 11.30. 
tn același bazin, de la ora 15,30 
(astăzi) și de la ora 10,30 (mîi
ne), se vor desfășura partide
le dintre 
T.M.U.C.B, 
Timișoara, 
găzduiește, 
respectiv, 
București 
poca. La Arad. Vagonul pri
mește vizita formației Crișul 
Oradea.

MECIURI DECISIVE 
ÎN TURNEUL FINAL

DE OINĂ

C.S.U. Construcții 
și Industria Linii 

Bazinul Ciulești 
de la ora 14 și, 
9. ..dubla" Rapid 

— Voința CIuj-Na-

Cele cinci echipe (Dinamo 
București,_ C.P. București, La
minorul . ™
șani și Energia Rîmnicelu — 
jud. Buzău), calificate in tur
neul final 
Național de 
tinua cursa pentru un loc pe 
podium pe stadionul Tineretu
lui din Capitală, unde se vor 
reîntîlni, astăzi și mîine, în 
jocuri tur-retur. Formațiile 
menționate vor relua întrece
rea de la următorul clasament: 
1. Dinamo 12 p, 2—3. C.P. 
București, Laminorul Roman 
8 p, 4—5. Electro Botoșani, E- 
neigia Rîmnieelul 6 p.

După cum se poate observa, 
partidele decisive care vor în
cepe în fiecare zi de la ora 9, 
se vor desfășura sub semnul 
unui mare echilibru de forțe.

Roman, Electro Boto-

al Campionatului 
oină, iși vor con-

Mîine, ultimele 6 partide din etapa a 8-a a Diviziei A de fotbal

VOM CONSEMNA, OARE, NOI SURPRIZE?
• La Constanța, derbyul promovatelor promite un spectacol bun * Flacâra Moreni— 
favorită în fața băcăuanilor, dar... • Un obstacol greu pentru brașoveni : F.C. Argeș 
© Corvinul, cu un singur gînd : victorie în fața unei echipe care și ea vrea să... urce 

meci al... marilor speranțe • Vor continua craiovenii seria 
succeselor și în partida cu F.C. Olt ?

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR«««ui;.-{

• A.S.A. — Rapid, un

CLASAMENTUL fă*
1. DINAMO
2. Steaua
3. Victoria
4. F.C. Inter
5. Univ. Cv.
6. Sp. Stud.
7. F.C. Olt
8. Corvinul
9. F.C. Bihor

10. F.C. Argeș
11. Flacăra

F.C. Farul
„U“ Cj.-N.
F.C.M. Brașov
S.C. Bacău

16. Rapid
17. A.S.A. Tg. M.
18. Oțelul Galați

8 o
3 o
5 1
4 1
4 O
3 1

ți 32- 7
0 26-13
2 19-11
3 13-16
3 14-11
3 12-12

2 3 2 5-6

12.
13.
14.
15.

2
2
o
2

2
1
1

2
2
2
1
1
1
1
1

16
16
11

»
3
7
7
7
6
6
6
G
6
5
5
5
3
3

Constanța : F.C. FARUL - F.C. BIHOR
Fl. Popescu (Ploiești) : 3. Necșulescu (Tirgoviste) și 
roș (Călărași)
Moreni : FLACĂRA — S.C. BACĂU

C Gheorghe (Suceava) ; V. Anghelolu (București) si 
an (Zalău)
Brașov :
N. Dinescu (Rm.
(Constanta)
Hunedoara :

I. coț (Ploiești)
(Buzău)
Tg. Mureș ;
C. Corocan I
(Focșani)
Stornicești :
M. Constantinescu (București) :
(P. Neamț)

Toate partidele vor începe la ora 15.
Celelalte trei întilniri ale etapei s-au

B. Cața-

T. Demi-

- F.C. ARGEȘ
Grama (București) si

- SPORTUL STUD.
(Drobeta Tr. Severin) si I. Moise

- RAPID
(Reșița) : M Salomir (Cluj-Nanoca) si I. Niculițov

F.C. OLT

F.C.M.
Vîlcea) : J

CORVINUL 
; V. Titorov

A.S.A.

M

V. Curt

- UNIV. CRAIOVA
Axente (Arad) și I. Toma

disputat miercuri.



CAMPIONATE • COMPETIȚII * CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE • COMPETIȚII
• AUTOMOBILISM • HANDBAL

Săptamîna lecută s-au dispu
tat încă două concursuri contind 
pentru Campionatul Național de 
automobilism, cele de la Mezeș 
(viteză în coastă) și Satu Mare 
(circuit). Iată rezultatele : Viteză 
în coastă, grupa A : 1. O. Mazilii 
(Alfa-ICSITA), l. Gh. Preoteasa 
(Dacia). 3. Dinu Silviu (Alfa — 
fCSITAi Grupa Cili Nicu Gri- 
goraș (Dacia) 2. D. Mojilian (Da
cia), 3. D. Necula (Alfa-ICSITA). 
Grupa C2 : 1. V. Nicoară (Dacia),
2. C. Ciucă (Alfa-ICSITA), 3. ~ 
Miu (ITA Argeș). Grupa E : 1. 
E. Peteanu (CJAK Caraș-Seve- 
rin). 2. Gh. Cloacă (ITA Argeș)
3. T. Ciurclu (CJAK Caraș-Seve- 
rin). Echipe : 1. Dacia Pitești, 2.

c.

Alfa-ICSITA Pitești, 3. CJAK 
Caraș-Severin. Viteză pe circuit 
grupa A : 1 Dinu Silviu (Alfa — 
ICSITA), 2. Gh. Preoteasa (Da
cia), 3. Gh. Teodor (IDMS). Gru
pa CI : 1. N. Grigoraș (Dacia). 
2. Gh. Ana (ITA Argeș), 3. D. 
Mojilian (Dacia). Grupa C 2 : 1.
V. Nicoară (Dacia), * 
lescu (ITA Argeș) 3. 
Argeș). Grupa E : 1.
2. T. Gedeon 3. T.
W. Hirschvogel — 
CJAK Caraș-Severin.

Astăzi, la Rîșnov, se va disputa 
ultima etapă la viteză în coastă, 
după care vor fi definitivate cla
samentele generale și vor deveni 
cunoscut! noii campioni ai țării.

, 2. M. Pîrvu- 
‘ C. Miu (ITA

E. Peteanu, 
Clurclu, 4. 

toți de la

• MOTOCICLISM

Etapa a vn-a a Diviziei A la 
handbal programează astăzi si 
mîine cîteva partide atractive, 
în special în întrecerea femini
nă Derbyul etapei si al turului 
campionatului va avea loc du
minică în Sala Sporturilor din 
Bacău, unde se vor întîlnl Ști
ința, lidera clasamentului, si e- 
terna sa rivală. Chimistul Rm. 
Vilcea De rezultatul acestei 
partide depinde foarte mult e- 
ventuala desprindere a studen
telor. cu atit mai mult, cu cit 
vîlcencele suportă handicapul ce
lor trei puncte penalizare 
campionatul 
partida 
rezultat, 
by este 
la el a 
valoros 
Jean Mateescu si

din 
trecut. Oricum 

este deschisă oricărui 
Iportanta acestui der- 

llustrată și de faptul că 
fost delegat un cuplu 
de arbitri, bucurestenli 

Valter Dăn-

Un joc foarte interesant 
Bucu- 

(ora 
— B. 
întîlnl 

, ulti- 
unui

cescu. , ___  __
se anunță si cel de la 
rești. din Sala Floreasca 
10.15 - arbitri V. Vasiliu 
Vlădut). în care se vor 
Confecția și Textila Zalău, 
ma dintre ele ocupanta ___
spectaculos loc patru în actua
la ediție.'In celelalte partide, 
cu excepția celei de la Ploiești 
(Dorobanțul — Hidrotehnica 
Constanța : șt. Georgescu — Al. 
Virtopeanu). în care oaspetele 
au șanse apreciabile. gazdele 
par să nu scape ocazia să-și în
scrie numele printre învingătoa
re : Constructorul Timișoara — 
Mecanică Fină București (Al. 
Csoma — V. Ferenc). Mureșul 
Tg. Mureș — Rapid (A. Simion 
— V tvancîu) si Rulmentul 
Brașov — TEROM Iași (H. Mar- 
zavan — M. Tănăsescu).

Ajuns la a treia etapă, Cam
pionatul Republican de dirt-track 
pe echipe a ' 
multă viață, 
după-amiază, 
nul Metalul 
fruntași au 
poftă de concurs, stelistul Ste- 
llan Postolache făclndu-și o re
apariție remarcabilă, iar tinerii 
alergători, lăsînd teama în ves
tiare, au dat o puternică replică 
favoriților. Maeștrii emeriți ai 
sportului Gheorghe loniță, Petre 
Paxino și alți specialiști pre- 
zenți în tribune au fost de pă
rere, în unanimitate, că au asis
tat la unul dintre cele mal fru
moase concursuri, cu răsturnări 
de situații In ultima tură, cu 
spectaculoase depășiri în turnan
tă, cu sosiri la diferențe de o... 
jumătate de roată.

Echipa I.P.A. Sibiu, avînd la 
timonă pe antrenorul Nicolae 
Riureanu, continuă să se menți
nă neînvinsă, măiindu-și avan
sul In clasamentul general. Eta- 
lîndu-și calitățile care l-au con
sacrat, Marius Șoaită a realizat 
maximum de puncte posibile — 
12, iar coechipierii Sorin Ghibu, 
Daniel Stoica șj Dan Bogdan au 
acumulat flecare cîte 9 puncte, 
constituind cea mal omogenă 
formație.

Cum s-au comportat principa
lii urmăritori ai liderilor, mo- 
toclcllștii din combinata Steaua 
— Metalul București. Aflat la 
a doua lui cursă în actualul se
zon, Stelian Postolache a con
stituit cel mal de temut adver
sar al sibienilor, el engajînd i-se. 
din start, intr-un palpitant duel 
cu Marius Sosită și. apoi, cu 
actualul campion al țării, Sorin 
Ghibu, de fiecare dată Insă fi
ind Învins la... fotografie. Cei
lalți doi reprezentanți al clubu
lui Steaua, tinerii Alexandru 
Toma și Mircea Agrișan, au evo
luat în nota lor obișnuită adică 
bine. Singurul semn de întreba
re al Întregului campionat l-a 
constituit metalurgistul Marian 
Gheorghe, care Încă nu-și regă
sește cadența de altă dată, deși 
pilotează o mașină nouă.

Și o surpriză: în luptă directă 
pentru locul trei de pe podium, 
combinata C.S. Brăila — Petro-

prins parcă 
In reuniunea 
găzduită de 

din Capitală* 
dovedit mai

mai 
de joi 
stadio- 
piloții 
multă

• TENIS

i.

iul lanca, cu Gheorghe Șofran în 
prim-plan, a depășit pentru pri
ma oară combinata Voința Sibiu 
— I.P.A. Sibiu II cu 13—10, An
ton Hack șl Harald Iași dînd, de 
data aceasta, o replică palidă.

CLASAMENTE: etapă —
I.P.A. Sibiu 39 p, 2. Steaua
Metalul București 32 p, 3. C.S. 
Brăila — Petrolul lanca 13 p. 4. 
Voința Sibiu — I.P.A. Sibiu II 
10 p; general — 1. I.P.A. Sibiu 
117 p, 2. Steaua — Metalul Bucu
rești 92 p, 3. Voința Sibiu — 
I.P.A. Sibiu II 47 p. 4. C.S. 
Brăila — Petrolul lanca 30 p.

In deschidere, și-au disputat 
întîietatea juniorii în cadrul e- 
tapei a Xl-a a Campionatului 
Republican individual de dirt- 
track. Confirmînd bunele apre
cieri, petrolistul Victor Arghir 
(antrenor — Nicu Niță) ți-a În
scris o ' ' ’ ' *
res: 1. 
lanca) 
(I.P.A.
Mayer , ____
Clasament generai: 1. _____
ghir 143 p, 2. Ovidij Simion 
p, 3. Petru Giurgiu (I.P.A. 
biu) 104 p.

Astăzi, la lanca, în cuplaj 
nala Campionatului individual__
juniori și etapa a 4-a a Campio
natului de seniori. Ultimul act 
al Campionatului de seniori pe 
echipe va avea - - -
tot

cam 
de 
de

• TENIS DE MASĂ
Tenisul de masă se menține în 

actualitate prin programarea în 
zilele următoare a partidelor din 
cadrul celui de al IlI-lea tur al 
Diviziei A, care programează 
cîteva tntîlniri interesante, dacă 
avem în vedere pozițiile din cla
samente.

La masculin, campioana, Uni
versitatea A.S.A. I Craiova, pri
mește vizita echipelor C.S.M. 
SINTEROM Cluj-Napoca, Con
structorul înfrățirea C.S.ș. Tg. 
Mureș și Universitatea A.S.A. II, 
clujenii și mureșenii tncerclnd să 
recupereze terenul pierdut, dar 
este greu de presupus că elevii 
lui V. Bălan vor pierde ocazia 
unor noi victorii tocmai pe te
ren propriu. Meciurile vor avea 
loc duminică (de la ora 16) 
Juni (de la ora 9 și 16).

La București, în Sala Olimpia, 
se vor desfășura partidele din 
cele două serii ale grupelor se
cunde. In prima, Spartac Stirom 
C.S.Ș. 1 — lideră fără Ir.frîngere 
— va primi replica 
Sticla Bistrița, Voința S. 
șl I.M.G.B., ultimele * 
luptă pentru evitarea 
loc, iar In cealaltă

Și

formațiilor 
“ Mare 

două In 
ultimului 
C.S.Ș. 2

• BASCHET
(Urmare din pac I)

verificare și selecție a ele
mentelor vizate să facă parte 
din Ioturile naționale, ceea ce 
obligă la un spor de preocupa
re pentru calitate, pentru prac
ticarea jocului modern, rapid, 
eficace, spectaculos. De altfel, 
trialurile și probele de control 
(care vor avea loc lunar) vor 
fi teste concludente asupra gra
dului de pregătire a selecțio- 
nabililor.

în programul etapei inaugu
rale figurează și trei meciuri 
care pot constitui oricînd „ca
pete de afiș": Rapid — I.C.E.D. 
la băieți, Voința Brașov — 
Voința București și Chimistul
— „U“ la fete.

PROGRAMUL ETAPEI — mas
culin : Rapid C.S.Ș. 5 București
— I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București 
(sala Rapid, ora 10), Academia 
Militară Mecanică Fină București
— Dinamo București (sala Flo
reasca, ora 12) Universitatea Me
talul Roșu Cluj-Napoca — Farul 
C.S.Ș. 1 Constanța, Balanța 
C.S.U. Sibiu — Metalotehnica Tg. 
Mureș. Dinamo I.M.P.S. Oradea
— Electrobanat Timișoara ; par
tida ramira Baia Mare — Stea-

nouă victorie în palma- 
Victor Arghir (Petrolul 

14 p, 2. Ovidiu Simion 
Sibiu) 14 p, 3. Valentin 
(Metalul Buc.) 12 p.

Victor Ar-
114 
Si

fi
de

_ loc duminică, 
pe pista de la lanca.

Traian IOANIȚESCU

• campionatele Republicane de 
motocros pe echipe Iți vor de
rula ultimele secvențe mîine, pe 
traseul de la Vălenii de Munte, 
în organizarea asociației sporti
ve Locomotiva Ploiești. In pro
gram figurează curse pentru se
niori, tineret și juniori. Primul 
start se va da la ora 9,30.
• Pe traseul de la Oradea de

marează duminică Campionatele 
Republicane de viteză pe șosea 
— echipe. La start se vor alinia 
alergători din București, Tg. 
Mureș, Reșița, Timișoara, Sibiu, 
Zămeștl, Sf. Gheorgne, Cîmplna 
șl alte centre moto, tntrecerile 
la cele șase clase din program 
vor începe la ora 9,30.

Dacă în prima zi Campiona
tele Naționale de tenis n-au 
ieșit din sfera obișnuitului, iată 
că în cea de-a doua au apărut 
surprizele. Notăm, iutii de toate, 
eliminarea dinamovistului Flo
rin Segărceanu (nu este nici o 
greșeală !), învins fără drept de 
apel — 6—3, 6—3 — de tînărul 
Ciprian Porumb. Posesorul unui 
prim serviciu foarte puternic, 
care i-a intrat astăzi (n.n. ieri) 
mai mult ca niciodată, ex-clujea- 
nul Porumb (acum la Victoria 
CCIAG) a făcut pe teren 
tot ce a vrut, profitind șl 
greșelile numeroase, ca și
lipsa de aplomb ale adversarului 
său, principalul favorit al con
cursului.

Cel de-al doilea rezultat sur
priză a fost decis... la masa ver
de! Este vorba de înfrîngerea lui 
Mihal Vantă (Dinamo, nr. 7) 
care a sosit la teren cu aproa
pe o jumătate de oră mai tîrziu 
șl, conform regulamentului, ad
versarul său de pe tablou. Daniel 
Dobre, a clștigat prin neprezen- 
tare. Nu putem trece cu vede
rea victoriile la limită obținute 
de A. Marcu (Steaua) șl de M. 
Comănescu (Dinamo) 
câtorilor C. Iftimie 
3—6, -
mian

La 
ciori 
tina 
6—3, _ 
(Victoria CCIAG) și Otilia 
(Progresul Energomontaj),

asupra ju- 
___ C. Iftimie (Dinamo. 
6—1, 6—1). respectiv A. Da- 
(Steaua. 4—6. 6—2, 6—2).
fete, rezultate normale. Me- 
disputate au oferit Floren- 

Curpene (ICIM Bv.) 6—7, 
6—2 cu Ruxandra Dragomir 

Pop 
6—4,

2—6, 6—4 cu Monica Chirilă (Di
namo).

Rezultate tehnice, feminin, tu
rul 1 : Monica Chirilă — Izatela 
Martin (Poli. Buc.) 4—6, 6—0.6— 4; 
Andreea Vane (Electrica Timi
șoara) — Magdalena Raicovici 
(UTA) 3—6, 6—3, 6—2; Irina Spîr- 
lea (Dinamo) — Gabriela Mitrică 
(Steaua) 6—3, 6—4 ; turul 2 : Lo- 
redana Bujor (Dinamo) — Anca 
Drăgușin (Progresul Energomon
taj Buc.) 6—1, 6—1 : Teodora Ta- 
che — Cătălina Cristea (an-.bele 
Dinamo) 6—4, 6—3; Diane Sa- 
mungl (ICIM Brașov) — Marla 
Romanov (Poli. Buc.) 7—5, 6—2; 
Daniela Ivana (Steaua) — Vane 
6—2, 6—1; Mirela Buciu (Steaua) 
— Snîrlea 6—4. 6—0: Dantela Pa- 
văl — Monica Radu (am
bele Steaua) 6—0. 6—1 : mas
culin, turul: 3: A. Popovlcl (Stea
ua) — S. Gorgan (Mecanica Bis
trița) 6—1. 6—0; G. Cosac (Dina
mo Bv.) — D. Dragu ,'CSS 2 Pe- 
tromar Constanța) 6—2, 7—5; A. 
Dîrzu (Dinamo) — R. Constanti
nescu (Victoria CCIAG) 1—6. 
6—3, 6—3; R. Itu (Steaua) — G. 
Oniceag (Dinamo) 6—1. 6—2: A. 
Marcu (Steaua) — Marian Vci- 
nea (Dinamo) 6—1, 6—1.

Sîmbătă, de la ora 10. au loc 
sferturile de finală tn probele de 
simplu (feminin și masculin). ur
mate de dublu masculin, iar du
pă-amiază, de la 14.30 — dublu 
feminin și dublu mixt.

Doino STÂNESCU

• VOLEI
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Etapa rezervată băieților înce
pe cu meciul de astăzi, din Sala 
Dacia din Buzău, dintre Dinamo 
București șl Politehnica Timi
șoara (ora 18), meci care va fi 
arbitrat de cuplul D Gherghișan 
— Gh. Mihalașcu, derby ca în
totdeauna deschis oricărui re
zultat. De această dată, se pare 
că dinamoviștii pornesc favoriti, 
în special prin prisma lotului 
mult mai valoros de care dis
pun. Dar nu trebuie uitat ela
nul studenților, așa că publicul 
ce va fi prezent tn tribunele 
sălii buzolene sperăm să asiste 
la un joc de bun nivel tehnic 
si spectacular. La Pitești. Dacia 
va avea o misiune dificilă, par
tenerii de întrecere nefilnd alții 
decît campionii (Steaua). Me
ciul va fi condus de R. Mahler 
si Tr. Apostol. In celelalte par
tide gazdele pornesc favorite : 
Universitatea C.U.G. CIuj-Na- 
poca — Știința Bacău (T. Cure- 
lea —I. Păunescu). H.C Minaur 
Baia Mare — Dinamo Brașov 
(Al. Boier — E. lavorschi), U- 
niversitatea Craiova — Comerțul 
Sinnicolau Mare (R. Iamandi — 
Tr. Ene) și Tractorul Brașov — 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
(Vl. Cojocaru — I. Mihăilescu).

In deschiderea meciului 
fecția — Textila. în Sala 
reasca. de la ora 9. se va dis
puta meciul din Divizia B 
dintre Calculatorul IIRUC Bucu
rești șî Relonul Săvlnești.

Astăzi și mîine sînt programa
te partidele celei de a 3-a eta
pe în campionatele Diviziei A 
de volei, în care majoritatea 
duelurilor se anunță echilibrate, 
unele chiar cu avantaj de partea 
echipelor oaspete. Deci, o etapă 
atractivă pentru iubitorii de 
spectacole sportive. La fete, va 
fi interesant de văzut dacă noi
le promovate vor valorifica a- 
vantajul terenului propriu în 
fata uno-r adversare incomode, 
dar meciul de la care se așteap
tă și calitate ridicată va fi cel 
din Capitală. între dinamovîste 
și piteștence (ambele echipe ne- 
în”inse). Un joc. Rapid Bucu
rești — Universitatea C.F.R. 
Craiova, a fost amînat. In cam
pionatul masculin, interesul ma
jor se circumscrie jocurilor de 
la Zalău si Craiova. Iată pro
gramul :

in ace: 
tonist 
saj și1 
n-ar t 
cursa : 
cum, « 
genero 
sport, 
i-am s 
fi atit 
ceea < 
teren 
bere, 
bianță, 
mare 
un ce: 
tul de 
trecere 
ori de 
vorbin 
sebi t.
Capita 
vă“ de 
Cîrcșa 
C.P.B., 
sectari 
cum i 
fi „fe 
corn pe 
gări ș 
ștafete 
Parcul 
torul

Tim 
sport 
făcut
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• RUGBY

știința IJP1PS Constanța va cău
ta să-și păstreze poziția de lide
ră, celelalte — Mecanică Fină, 
C.S.Ș. Tehnoutiiaj Od. Secuiesc 
și Hidrotehnica C.S.M. C.S.Ș. 
Buzău încercînd să-și joace mult 
mai bine rolul de... outsidere.

Luptă strînsă la feminin, în 
prima grupă valorică, unde con
duce Spartac Stirom C.S.Ș. 1, 
dar talonată strîns de Metalul 
C.S.ș. Rm. Vilcea șl Juventus 
București, în timp ce C.S.M. 
SINTEROM va încerca doar o 
evoluție cit mai bună.

Toate meciurile din București 
vor avea Ioc In sala Olimpia, 
duminică și luni, de Ia ora 9 și 
16.

In sfîrșit, la Craiova, Construc
torul TAGCM C.S.Ș. Universita
tea va încerca să recupereze te
renul în fața Hidrotehnicii Bu
zău, în timp ce Elcond Zalău și 
Energetica C.S.Ș. I.P.C. Slatina 
își vor disputa ... ultimul loc.
• LA ARAD, partidele grupei 

s-au desfășurat în devans: C.S. 
Arad cu Constructorul înfrățirea 
Tg. Mureș și C.S.Ș. 2 Știința 
UPIPS Constanța 2—5; Construc
torul — știința 5—2.

O nouă etapă, a Vil-a, relativ 
calmă, In campionatul de rugby 
este programată duminică. In 

Capitală, din nou un cuplaj de 
mare atracție (după cel foarte 
reușit de miercuri, de pe „Ghen- 
cea"), in care două dintre frun
tașele rugbyulul nostru vor pri
mi replica noilor promovate ; în 
deschidere. Grivita Roșie va ju
ca cu Rulmentul Bîrlad, apoi 

Dinamo va întîlnl pe T.C. Ind. 
Constanta. Este un bu.n prilej 
pentru formațiile bucureștene de 
a-și consolida (sau îmbunătăți) 
pozițiile în clasament.

In țară, cel mai echilibrat 
meci, practic derbyul etapei, se 
anunță a fi acela dintre Contac
toare și Știința CEMIN. Gazdele 
vin după un joc foarte convin
gător în compania lui Dinamo, 
oaspeții după o victorie asupra 
Farului.

Programul complet el etapei a 
vn-a arată astfel :
Grivița Roșie — Rulmentul Bir- 

lad, stadion Parcul Copilului, ora 
10, M. Paraschivescu — Bucu
rești ; Dinamo — T.C. Ind. Con
stanța, stadion Parcul Copilului,
ora 11,30, M. Sabin — București; 
Contactoare Buzău — Știința

CEMIN Baia Mare, stadion Glo
ria, ora 13, F. Dudu — Bucu
rești; Universitatea Eltim Timi- 
șoara — C.S.M. Sibiu, stadion „1 
Mai" n, ora 9,45, Mihai Popa — 
Iași; Politehnica Agronomia Iași
— știința Petroșani, stadion Ti
neretului, ora 10, I. Vasilică — 
București.

Partida Farul — Steaua a fost 
amlnată (echipa militară aflîn- 
du-se in deplasare pentru me
ciul cu Selecționata Armatei 
Franceze).

Duminică încep și întrecerile 
din cea de a doua grupă valo
rică a Diviziei A. Iată meciuri
le programate în Capitală: Ener
gia — C.F.R. Brașov, Stad. Tine
retului IV, ora 9, Al. Pavlovici
— București; Rapid — C.F.R. 
Constanta, Stad. Tineretului TV, 
ora 12, N. Caloianu — Buzău ; 
R.C. Sportul Studențesc — Pe
trochimistul Pitești, Complex 
Tel, ora 10, C. Stanca — Con
stanța.

A Luni 2 octombrie, consfătui
rea trimestrială a antrenorilor 
echipelor de copil și juniori. Loc 
de desfășurare — Centrul de 
cercetări „23 August", de la ora 9.

FEMININ : C.S.M. Otelul Tîr- 
goviște — Chimia Rm. Vilcea 
(arbitri : Gh. Vișan șl M Stoi
ca). Farul Constanta — C.S.U 
Rapid Galați (A. Nedelcu. G. O- 
paiț) — se dispută azi la ora 18. 
Maratex Baia Mare — Penicilina 
Iași (V. Ranghel. 
drescu). Dinamo 
Dacia Pitești (Vg. 
Găleșeanu) — azi, 
la Dinamo, Oltcit 
Flacăra Roșie București 
Constantinescu. Al. Ignat).

D. Alexan- 
București — 
Ionescu — N. 
ora 17, in sa- 

Cralova — 
(M.

MASCULIN : I.A.T.S.A. Dacia 
Pitești — A.S.A. Electromureș 
Tg. Mureș (V. Vrăjescu, Ol. 
Murgulescu), Elcond Dinamo 
Zalău — Viitorul Bacău (N. Do
bre. I Benga), Universitatea 
C.F.R. Craiova — Explorări Mo
torul Baia Mare (C. Oprea, Al. 
Dragomir), Relonul Săvineștl — 
Steaua București (Gh. Ferariu, 
E. Ududec). Calculatorul Bucu
rești — Tractorul Brașov 
Constantin, I. Costiniu) 
ne, ora 10,30, sn sala 
Dinamo București — 
Suceava (Ov. Pop, G. 
mîine, ora 11, în sala
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• POPICE
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In intilnirea cu re

ua va avea loc marți ; feminin: 
Voința' Brașov — Voința C.S.Ș. 2 
București, Chimistul C.S.Ș. Rm. 
Vilcea — Universitatea C.sJș. Vii
torul Cluj-Napoca, Metalul 
I.M.P.S. Salonta Crișul — Politeh
nica Sportul Studențesc C.S.Ș. 4 
București. COMPREF C.S.Ș. 1 
Constanța — Olimpia București, 
Comerțul Tg. Mureș —■ Mobila 
C.S.Ș. Satu Mare, Constructorul 
C.S.Ș. Arad — Rapid C.S.Ș. 5 
București.
• Nu vor juca !n această e- 

tapă : Virginia Popa, Della Dra
goste (,,U“), Elena Pușcașu (Ra
pid), C. Moldoveanu (Farul), 
„corigenți" la normele de con
trol ; Angela Szeneș (Mobila) — 
6 etape, Gabriela Petre (Chimis
tul), Gabriela Balogh (Metalul) 
— cîte o etapă, pentru întîrzieri 
la convocările lotului național.

e „Cupa U“, desfășurată in 
Sala Sporturilor din Cluj-Napoca, 
a fost cîștigată de echipa Dina
mo I.M.P.S. Oradea, neînvinsă 
Clasament final : 1. Dinamo 6 p 
(104—68 cu ELBA, 92—63 cu RA
MIRA, 105—70 cu „U"), 2. Univer
sitatea Metalul Roșu Cluj-Napoca 
5 p (91—68 CU RAMIRA, 93—79 cu 
ELBA). * ----------- r ~~
ELBA), 4. ELBA 3 p. Coșgeter : 
C. Hie (ELBA) — 
tehnic ' 
namo).

Astăzi, o nouă etapă în Divizia 
A de popice. Echipele „europe
ne", Electromureș Tg. Mureș (f) 
și Aurul Baia Mare (m), care vor 
evolua peste două săptămîni, în 
C.C.E., sînt în formă. Așteptăm, 
deci, o comportare remarcabilă și 
în următoarele întreceri. Iată 
însă, programul complet al me
ciurilor Feminin, seria Sud : 
Gloria București — Rapid Bucu
rești, Dacia Ploiești — Voința 
Galați, Laromet București — Car- 
pați Sinaia, Petrolul Băicol — 
Voința Ploiești ; seria Nord : E- 
lectromureș Tg. Mureș — Voința 
Timișoara, U.T. Arad — Voința 
Oradea, Voința Sănătatea Odor- 
heiu Secuiesc — Voința Craiova. 
C.SM. Reșița — 
Brașov, Voința Tg. 
structorul Gherla : 
ria Sud : Olimpia 
Rulmentul Brașov, . .
— C.F.R. Constanța, Constructo
rul Galați — Minerul Vulcan, 
Explorări CI. Moldovenesc — GIo-

Arad
Voința 
Voința

Hidromecanica 
Mureș — Con- 
masculin. se- 

București — 
Carpațl Sinaia

3. RAMIRA 4 p (79—73 eu

78 p ; cel mai 
jucător : D. Cristea (Di- 
(M. RADU — coresp.).
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concurs de selec-Un amplu

tie pentru lotul reprezentativ 
de juniori la lupte greco-ro- 
măne va avea "oc la Constan
ța (2—6 noiembrie), întrecerile 
— la care sint invitați concu- 
renți din cluburi și asociații 
sportive din toată țara — se 
vor desfășura la două categorii 
de vîrstă (16—17 ani: 15 ani 
și mai mici) și la 10 de greu
tate : 46, 50, 54, 58, 63, 68, 74, 
81, 88 și +88 kg. Cei mai buni 
juniori vor fi selecționați în 
lotul reprezentativ în vederea 
participării la campionatele 
europene și mondiale din anul 
viitor.

ria București, Metalul Roman — 
Voința București ; seria Nord : 
Olimpia Reșița — UNIO Satu 
Mare, Constructorul Tg. Mureș — 
Chimica Tîrnăveni (ora 12), 
C.F.R. Tg. Mureș — Tehnoutiiaj 
Odorheiu Secuiesc (ora 12), Au
rul Baia Mare — C.F.R. Cluj- 
Napoca, Metalul Hunedoara — E- 
lectromureș Tg. Mureș.

■ Zilele trecute, pe arena Hi
dromecanica din Brașov s-a des
fășurat cea de a 10-a ediție a 
„Trofeului Tlmpa" pentru popi
cari veterani. Au luat parte peste 
100 de sportivi din 13 județe șl 
din Municipiul București. Cîștl- 
gătorii pe categorii de vîrstă : 
55—62 ani — Gh. Neguțu (Praho
va) — 333 ; 63—69 ani — A. Re- 
mețeanu (București) — 327, peste 
70 ani — V. Frincu (Brașov) — 
288. Clasamentul pe echipe : 1. 
București — 952. 2. Bacău — 901, 
3. Covasna — 897. Au mai primit 
premii L. Jani, (Covasna), pen
tru cel mal tehnic jucător ; Gh. 
Ungureanu (Botoșani) pentru cel 
mai vîrstnic jucător. (C. GRUIA, 
coresp.).

UN FRUMOS SUCCES
Tradiționala întîlnire atletică 

dintre echipele de tineret ale 
R.S.S. Ucrainicne șl României, 
desfășurată recent la Ternopol, a 
prilejuit un frumos succes al re
prezentativei noastre, care a ob
ținut victoria, în clasamentul ge
neral, cu 202—167 p, iar în cel fe
minin cu 100—57 p. Gazdele au 
fost victorioase în meciul echi
pelor masculine, cu 110—102 p.

Cu acest prilej. Mugur Mateescu 
a realizat un nou record națio
nal de juniori în proba de 400 
mg, cu 50,43, Iar atleții noștri au 
obținut 20 de victorii individuale: 
100 m : Valentin Chiriac 10,70 ; 
200 m : Chiriac 21,37 — (2. Daniel 
Cojocaru 21,93) ; 400 m : Cojoca
ru 47,81 (2. Mugur Mateescu
47,83) ; 800 m : Ion Cernăianu 
1 :58,00 ; 1500 m : Valentin Coroja 
3:51,92 ; 4X100 m : Oaidă, Cojo
caru, Chiriac, Mateescu 41,45 s, 
4X400 m : Chiriac, Cojocaru, C-tin 
Popescu, Mateescu 3:13,28 ; 110

mg : Mid 
Mugur jd 
Tudor 
Costel d 
m : Dan 
m : Tud 
Viorica 
Chidu 
4:26,45) ; 
9:38,98 d 
100 mg : I 
400 mg : I 
Camelia I 
Popa, Lai 
s ; 4X400l 
Jianu, d 
Estera Si 
Constant! 
Oana Ml 
te : Jana 
Cristina I 
Vleru I 
Dumitru I 
58,50 m).l
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT
• Așa după cum s-a mai a- 

nunțat, luna lui brumărel de
butează cu o acțiune de mare in
teres, programată duminică, 2 
octombrie, cînd participanții vcr 
avea marea șansă de a beneficia 
de avantajele TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES, 
prin faptul că se extrag nu mai 
puțin de 42 de numere, cu posibili
tatea de a se obține cîștiguri și 
pentru NUMAI 3 NUMERE I 
Nu uitați, însă, că astăzi este 
ULTIMA ZI de participare cu 
numerele favorite! Tragerea de 
mîine va începe la ora 16,30, ur- 
mînd ca secvențe de la această 
acțiune să fie difuzate la radio, 
pe programul I, la ora 17,30.
• Tot astăzi este și termenul 

limită pentru depunerea buleti

nelor la concursul PRONOSPORT 
al finalului de săptămînă!
• Săptămîna viitoare rezervă, 

din nou, iubitorilor de pro
nosticuri sportive un concurs in
termediar, axat pe cupele euro
pene. Ținem să facem preciza
rea că, la acest concurs progra
mat pentru miercuri, 5 octom
brie, vor fi considerate pro
nosticuri exacte acelea care co
respund rezultatelor înregistrate 
pe teren după consumarea timpu
lui regulamentar de joc (două 
părți, a cîte 45 de minute, fă- 
cîndu-se abstracție de eventua
lele prelungiri sau lovituri de la 
11 metri, pentru departajarea ce
lor calificați). Dar iată care este 
programul concursului din 5 oc
tombrie: 1. Steaua — Sparta

Praga ; 
namo; 3j 
Rapid V 
CopenhaJ 
H.J.K. | 
6. Celtic 
dapesta J 
F.C. Lari 
rana —I 
Sredeț 3 
10. Sturrl 
va ; 11. I 
ciedad; I 
Glasgow! 
Dresda I

ffl tn to-Pronc| 
pentru I 
pronostid 
truj etaj



lit&șâptănjwî

A UN MARATONIST
înainteze, 
in mara- 
> de pei- 

crede — 
termine 

imp. Ori- 
poate de 
latorii de 
m cadru, 
Iacă n-ar 
entru tot 
:ă pe un 
orele li- 

mea am- 
e și mai 

petreci 
in sfîrși- 
ntr-o în- 
,de casă" 
ă nu mai 
mai deo- 

înță, în 
a sportî- 
!a bază a 
’ea de la 
;uate in 
i mai și, 
cipează a 
tiv" (cu 

de aler-
tive, 
re) 

în

de organizare a unei ample 
acțiuni polisportive, desfă
șurată încă de luni, pînă 
astăzi, la Brașov și numită 
Festivalul sportului munci
toresc. Sînt, cu certitudine, 
și alte, asemănătoare, reu
niuni cu caracter oompeti- 
țional, localizate în așezări 
mai mari, mai mici, dar 
ar trebui prea mult spațiu 
pentru a le menționa, fie și 
selectiv.

Așa îneît, firesc, vom tre
ce la cele mai importante 
întreceri ale începutului de 
octombrie, două finale P* 
țară. Și una. și cealaltă sînt 
programate pentru astăzi: la 
Suceava, in această dimi
neață, iau startul parii ci- 
panții „Cupei de toamnă" la 

pe 
avîn-

cu 
din 

sec-

m pentru 
i — ar fi 
■rogramul

karting, iar la Bacău, 
serii și stiluri, se vor 
ta. cu același gînd al 
diurnului", înotătorii 
zenți la „Cupa U.T.C." Va fi 
frumos, fără doar și poate, 
pentru concurenți și pentru 
spectatori, care îi vor aplau
da, în consens de generozi
tate cu ... toamna, chiar și 
pe necîștigători. Merită, dear 
și ei au fost, pînă la finală, 
primii.

In etapa de miine a Diviziei B

D£ W4/ INTERESALTE 6 MECIURI

Și 
care

Astăzi, in Divizia A

După meciurile disputate la 
mijloc de săptămină, etapa a 
8-a a Diviziei A lși completea
ză programul cu celelalte șase 
jocuri, care se vor desfășura 
(toate) in provincie

în absența primelor patru 
clasate se poate spune că der- 
byul semietapei de miine il 
constituie partida F.C. Olt — 
Universitatea Craiova. Două 
echipe situate aproape din 
punct de vedere geografic, cit 
și in ierarhia odor 18 compe
titoare. ambele inregistrind. în 
ultima vreme, o creștere a for
mei sportive, a coeziunii tehni
co-tact ce și. implicit a randa
mentului pe— tabela de scor. 
F.C. Olt, de exemplu, se află 
după o surprinzătoare, dar me
ritată victorie In deplasare, la 
Cluj -Napoca, in timp ce Uni
versitatea Craiova vine după o 
serie de patru succese, care o 
readuce in lupta pentru un loc 
atit de drag ei, ce conferă, in 
toamna lui ’59. drept de parti
cipare în cupele europene. în 
perspectivă, așadar, un meci 
viu disputat $i un rezultat greu 
previzibil.

Comentînd cu clasamentul în 
față, următoarea partidă care 
trezește un justificat interes se 
dispută la Hunedoara, unde e- 
chipa locală. Corvinul, va pri-

pa finală a Alpiniadei republicane

SI TORPEDO ZĂRNEȘTI - PROTAGONISTELE ÎNTRECERII• 9
în primul rînd în întrecerea 

echipelor de tineret și de seniori, 
unde se profila o luptă extrem de 
strînsă între două formații a- 
flate, pînă la aceste finale, la e- 
gălltate de puncte în clasamen
tele respective : A.S.A. Brașov și 
Torpedo Zărnești. Pînă la 
au cîștlgat... amîndouă : 
la tineret, cealaltă, la 
locul doi revenindu-le... 
Pe cele trei lungimi de 
ale traseului echipelor de 
(grad 5 A, marcat de maeștrii 
sportului Florin Mihăescu, Hurt 
Schnabel, Nicolae Cojanu), cu 
pereți verticali și numeroase sur
plombe, confruntarea dintre aces
te echipe a fost de mare spec
taculozitate. Dovadă : cîștigătorii 
(cap de coardă Laurențlu Voicu- 
laș, secunzi 
Constantin 
nescu) au 
44 secunde 
Manolachi, 
Gheorghe 
parcurgînd i 
pe verticală în 24 minute și 16 
secunde, ceilalți, în 25 minute. 
De remarcat că Jiul Petrila, cla-

mi replica Sportului Studen
țesc. Vor sta față in față o 
formație care ciștigă. de regulă, 
pe propriul teren și o alta, a- 
oeea a _a!b-negrk>r“ cane pier
de greu in deplasare.

Atrage, firește, atenția 
partida de la Constanța
opune două noi promovate, F.C. 
Farul și F.C. Bihor, ambele 
lipsite, în această primă parte 
a întrecerii, de orice complexe 

în orașul de la poalele Tim- 
pei este programat, de aseme
nea. un meci atractiv F.CJt-ul 
local primind vizita formație: 
F.C. Argeș. Costică Șteiănescu 
mizează pe cartea jocului ofen
siv lucid, coerent singurul In 
măsură să-i garanteze succesul. 
Fie asta și pentru simplul mo
tiv că piteștenii cunosc destul 
de b ne lecția jocului in depla
sare

La Moreni. Flacăra pornește 
favorită în intilnToa ci» S. C. 
Bacău. Morenarii cedează ara
reori puncte pe propriul teren, 
dar ei știu că S.C. Bacău este 
o parteneră incomodă pentru 
oricare echipă.

în sfirșit, la Tg. Mureș se 
d:spută un meci intre două e- 
chipe situate la suoso'.ul clasa
mentului; două formații aflate 
în criză de puncte, amîndouă 
decise să-și aproprie victoria. 
A.S.A. a mai ciștigat la ultima 
apariție a sa pe propriul teren 
(cu Inter Sibiu), în tirpp ce 
Rapid, cu „11 "‘-le refortificat 
prin reintrarea fundașilor Vlad 
și Bacoș, se poate aventura a- 
cum cu șanse mai mari de reu
șită spre poarta adversă.

mniiu,
Așadar, au mai rămas doar 

două concurente care nu au cu
noscut înfringerea în campiona
tul secund. Ele sint chiar lide
rele seriilor I și a Il-a. Prima, 
Petrolul Ploiești, a învins cate
goric, duminica trecută, pe teren 
propriu, pe C.S. Botoșani (4—0), 
dovadă că formula de echipă a- 
leasă pentru actuala ediție dă un 
bun șl constant randament. Cea
laltă echipă care nu are nici o 
infringere In linia ei de clasa
ment, Jiul, a obținut un prețios 
egal, in deplasare (0—0), cu Chi
mia Rm. Vilcea. Pe cele două 
formații care au înregistrat pri
mul eșec. în etapa trecută, le 
găsim în seria a m-a : Olimpia 
Satu Mare a fost învinsă la Ti
mișoara, de C.FJL (1—2), iar 
A.SA. Prog.esul Timișoara a ce
dat (0—2) la Tîrnăvenl. Cum an
ticipam in avancronica noastră, 
de cele două insuccese a profi
tat U.T.A., care a jucat acasă, 
cu Minerul Paroșenl, obținind un 
edificator 2—0.

Acum, privind programul eta
pei de miine. constatăm că „cen-

trul de greutate- se fixează in 
seria a IH-a. Acolo unde se dis
pută, in primul <ind, veritabilul 
derby al grupei Olimpia Satu 
Mare — U.T.A. (locul 1—2). Altă 
partidă de atracție și tradiție este 
cea de ta Baia Mare F. C. Mara
mureș — Politehnica Timișoara. 
Ambele jocuri au o importanță 
de necontestat in privința modu
lul cum se va desfășura în conti
nuare Întrecerea pentru primul 
loc in această serie, unde înre
gistrăm cel mai mare număr de 
pretendente pentru promovare. în 
celelalte grupe nu prea găsim 
vreun meci din program care să 
aspire la calitatea de derby. Ar 
trebui, totuși, să amintim depla
sarea Petrolului Ploiești la Buzău, 
acest centru care nu poate uita 
că a figurat printre orașele pri
mei divizii. Sperăm ea ex-divi- 
zionarele A să ofere spectacolul 
fotbalistic pretins de palmaresele 
lor. Din seria a n-a, să mențio
năm deplasările fruntașelor : 
I.C.I.M. Brașov la Drobeta Tr. 
Severin și Electroputere la Tîr- 
goviște.

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR
SERIA i: A.S.A. Explorări

Cimpulung — Metalul Plopenl : 
V. MiUilâ (Sibiu). Aripile Ba
cău — Unirea Focșani : A. Gram* 
(Bistrița), Ceahlăul P. Neamț — 
F.C.M. Progresul Brăila : M. Dră- 
eea (Craiova). Șiretul Pașcani — 
FEPA 14 Biriad : Gb. Simeso 
(Deva), Gloria Buzău — Petrolul 
Ploiești : I. Nistor (Sf. Gheor
ghe), Prahova C.S.U. Ploiești — 
Poiana Cimpina : A. Huzu (Si
biu), C.S. Botoșani — C.F.R. Paș
cani : R- Cimpeanu (Arad). 
C.S.M. Suceava — Steaua Mizil 
M. Bădiei (Caracal) Politehnica 
Iași — F.C.M. Delta Dinamo Tul- 
cea : M. ionescu (Tirgovlște).

SERIA A n-a : Metalul Mija - 
F.C.M. Caracal : V. Gheorghiță 
(Brăila), Minerul 5!otru — Du
nărea Călărași : L Silviu (Galați) 
A.S. Drobeta Tr. Severin — 
I.C4.M. Brașov : C. Manda (Re
șița), Gaz Metan Mediaș — Chi
mia Rm. Vilcea : L Vereș (Sf. 
Gheorghe). C.S. Tirgoviște — 
Electroputere Craiova : M. Badea 
(Videle), Jiul Petroșani — Meta-

iul Mangalia : D. Catrinescu (Plo
iești), Sportul „30 Decembrie" — 
Dacia Pitești : G. Roșea (Bistri
ța), Electromureș Tg. Mureș — 
Pandurii Tg. Jiu : S. Rotărescu 
(Iași). Tractorul Brașov — Meta
lurgistul Slatina : L Piștea (Baia 
Mare).

SERIA A ni-a : A.S.A. Progre
sul Timișoara — Avîntul Reghin: 
S. Hampu (București), Minerul 
Cavnic — Chimica Tîrnăvenl : M. 
Dragu (Galați). Strungul Arad — 
Unirea Alba Iulia : A. Mițaru 
(Rm. Vilcea), Gloria Reșița — 
C.F.R. Timișoara : D. Bolintiș 
(București), A.S. Paroșenl Vul
can — Metalul Bocșa : V. Onu 
(Predeal), Olimpia Satu Mare — 
U.T. Arad : T. Badea (București), 
Armătura Zală : — C.S.M. Reșița: 
P. Cadar (Brașov), F.C. Mara
mureș Baia Mare — Politehnica 
Timișoara : A. Bolea (București), 
Dacia Mecanica Orăștie — Gloria 
Bistrița : N. Milea (București).

Toate partidele vor începe la
Ora 11.
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NOȘTRI ATLETI
adaugă celorlalte realizate, în a- 
cest an, de tinerii noștri atlețl.
• In Parcul de cultură din 

Praga s-a desfășurat, nu de mult, 
cea de a 34-a ediție a tradițio
nalului cros organizat de ziarul 

Pravo". La întreceri au 
luat parte și cîțiva alergători ro
mâni, care au obținut următoare
le clasări : junioare — 3000 m : 
1. Nuța Oiaru și 3. Mirela Bor- 
țol ; senioare — 5700 m : 3. Iulia 
Negură și 7. Anuța Că tună ; se
niori 11400 m : 27. Ionel Colonel 
șl 37. Ilie Elena.

A doua zi a avut loc un con
curs de pistă în organizarea clu
bului Sparta Praga. 1000 m ju
nioare : 1. Nuța Oiaru 2:46,91, 2. 
Mirela Borțoi 2:47,84 ; 3000 m se
nioare : 3. Iulia " “
5. Anuța Cătună 
seniori : 5. Hie 
5000 m : 7. Ionel
— rec. personal.

„Rude

Negură 9:25,15, 
9:36,26 ; 1500 m 
Elena 3:56,86 ;
Colonel 14:17,54

sată pe locul HI, a încheiat în
trecerea în 68 minute.

Interesant a fost și concursul 
capilor de coardă. De pildă, cel 
al fetelor, desfășurat pe un tra
seu de gradul IV B (marcat de 
Emil Coliban șl Dan Florescu), 
avînd în total 69 m, cu două pa
saje destul de anevoioase. Cum 
era de așteptat, pînă la urmă s-a 
impus Elena Oncescu, de la Con
fecția București, care, spre e- 
xemplificare, a parcurs prima 
lungime în 8 minute, în timp ce 
adversarelor le-au fost necesare 
18 minute (Teodora Truță, de la 
GEIGCL Brașov) sau chiar 25 
minute (Lia Rebegea, I.T. Bucu
rești).

Să mai evidențiem : 1. aportul 
citorva antrenori la afirmarea u- 
nor secții și sportivi — Matei 
Schenn și Dumitru Chivu (A.S.A. 
Brașov), Valentin Garner (Torpe
do Zărnești), Nicolae Nevezi (Jiul 
Petrila), Eugen Rusu (Tranzisto
rul București), Eugen Seracin 
(Traian Vuia Timișoara), Corne) 
Alexandru (Sănătatea Deva). Ma
rin Gherasim (Confecția). Florin 
Stan (I.T.B.), Nicolae Leușcă 
(Steagul Roșu Brașov) : 2. buna 
organizare a competiției, datorită 
C.C.T.A. (Teodor Hurubeanu, 
secretar, Dionisie Colan, Nicolae 
Călin, membri).

CLASAMENT GENERAL, tine
ret, echipe : 1. A.S.A. Brașov
615 p, 2. Torpedo Zărnești 611,45 
p, 3. Jiul Petrila 505,46 p ; indi
vidual : 1. Laurențiu Voiculaș 172 
p, 2. Ionel Manolache 164,48 p, 
3. Gabriel Tofan (C.S.U. Brașov) 
145,89 p ; feminin, echipe : 1. 
Confecția 576 p, 2. I.T. București 
537,06 p, 3. Steagul Roșu Brașov 
400 p ; individual : 1. Elena On
cescu 150 p, 2. Teodora Truță 
82.76 p 3. Lia Rebegea 27,83 p ; 
seniori, echipe : 1. Torpedo Zăr
nești 580 p, 2. A.S.A. Brașov 571 
P, 3—4—5. Sănătatea Deva, ICIM 
Brașov, Electrometal Cluj-Napoca 
460 p ; individual 2 TI: ‘ ’ 
Daro (A.S.A. Brașov) 186 p, 2. Ion 
Scînteie (Torpedo) 181 p, 3—4—5. 
Gheorghe Vizitiu (Sănătatea De
va), Lucian Tiu (ICIM Brașov). 
Dumitru Sirețeanu (Viitorul 
Gheorgheni) 66 p.

Să mai precizăm că finala 
Campionatului Renublican de 
cățărare va avea loc In aceeași 
zonă. între 11—14 octombrie.

1. Dionisie

loan NOVAC

A

DE LA DERBYUL DIN TRIVALE. LA REINTILNIREA CU PIȚURCA
CLASAMENTDinamo — cu 10 dintre campionii lui Frățilă - con

tinuă sâ fie neînvinsa după opt etape
afirmat deseori, fără prea 
argumente inatacabile, că 

campionat al speranțelor e

S-a 
multe 
acest 
un balast pentru fotbalul nostru, 
că eforturile făcute ar fi mult 
prea mari pentru eficiența între
cerii. Departe de noi gîndul de 
a afirma că toate merg strună 
în acest campionat (și deseori 
am subliniat deficiențele lui), dar 
iată, avem acum la îndemînă trei 
argumente care vin, toate, în 
sprijinul întrecerii.
• Duminică s-a disputat la 

Pitești unul din derbyurile edi
ției, partida dintre F.C. Argeș și 
A.S.A. Tg. Mureș. A fost un 
meci de bună valoare, mai spec
taculos decît partida de „A", e- 
chipele pregătite de Mihai Geor
gescu și, respectiv, Mircea Ro- 
nea demonstrind celor prezenți 
în tribune că sînt bine pregătite 
șl că au în rindurile lor talente 
autentice. Interesant faptul că 
echipa piteșteană este alcătuită, 
în marea ei majoritate, din com
ponența Viitorului, care au evo
luat, anul trecut, la juniorii re
publicani. Așa se face că și an
trenor al lor este profesorul M. 
Georgescu, „tsansferat" cu echi
pa sa sub culorile Argeșului. 
Este un mod de a implica în 
sfera performanței centrele olim
pice, unitățile cărora li s-au 
creat condiții optime de pregăti-

re șl selecție. De fapt, începutul 
l-a făcut Craiova, Piteștiul e al 
doilea exemplu. *
dacă „formula"
• Se știe că 

gat, în 1987 șl 
Republican de juniori. Ei bine, 
din garnitura ultimei campioane

Rămîne de văzut 
va da roade.
Dinamo a cîștl- 

1988 Campionatul

\\\\\\\\\^^^

Campionatul
speranțelor

a țării, antrenorul Constantin 
Frățilă (unul dintre cei mai pri- 
cepuți tehnicieni din fotbalul 
nostru în activitatea cu tinerii 
fotbaliști) a promovat la speranțe 
zece jucători : Stoian, Barariu, 
Popescu, Oprean, Dumitrache, 
Haralambie, Chiriță, Stan, Mata- 
che șl Țițeica. o posibilitate, 
deci, pentru toți acești tineri de 
a progresa, iar ei dovedesc acest 
lucru din moment 
etape, continuă să 
și în campionatul
• Șl al treilea 

însă cel din urmă. . .
unul din terenurile Complexului

ce, după opt 
fie neinvinși 
speranțelor... 

argument, nu 
Miercuri, pe

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINĂ
• După cum s-a arătat in zia

rul nostru. în timpul meciului 
Steaua — Victoria arbitrul Ion 
Crăciunescu a arătat cartonașul 
roșu lui Dan Petrescu (Steaua) 
și lui Cojocaru (Victoria). Ana- 
lizînd abaterile comise de jucă
torii cauză. Comisia de disci
plină a decis suspendarea pe 2 
etape, atit a lui Dan Petrescu, 
cît și a lui Cojocaru.

• Un med de fotbal pune 
față în față două echipe alcătu
ite din cite 11 jucători. Asta, în 
general. Dar, uneori, putem a- 
sista la un meci de fotbal în care 
una din echipe joacă în... 9 oa
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NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 30 SEPTEM
BRIE : Extragerea I : 68 10 6 43 
79 27 82 3 24 ; Extragerea a n-a: 
25 87 89 36 86 35 15 38 78. FOND 
TOTAL DE CÎȘTIGURI : 617.206
lei, din care 16.683 lei, report la 
categoria 1.

Cîstigurile TRAGERII 
2“ DIN 25 SEPTEMBRIE 
tegoria 
50.000 
100% a 
25% a 
ante a 
variante a 1.019 ... . __
166,75 variante a 200 lei ; cat. 6 : 

— lei. 
Re
lei.

Fotbal
I-meridiane

„loto
: ca-

... _ 7. a 
. _ . 1 variantă
lei și 4 variante

“ : 7 vari- 
4 : 64,50
cat. 5 :

1 : 1 variantă 25% 
lei ; cat.
32.855

8.214 lei ; cat. 3
9.387 lei : cat. 

----- lei ;

2 :

iuujiu vauanic a auu ici . v- 
port la categoria 1 : 15.709 
1.354,75 variante a 100 lei.
port la categoria 1 : 15.709 
Cîștigul în valoare de 50.000 lei, 
de la categoria 1. a revenit par
ticipantului Nicoară Gigă din
Galati

• SCPERCUPA Spaniei a fost 
clștigată de Real Madrid. In 
meci retur, F.C. Barcelona a dis
pus cu 2—1 de Real, care ciști- 
gase însă prima manșă cu 2—0 • 
IN PRIMA MANȘA a Supercupel 
Portugaliei: Guimaraes — F.C.
Porto 2—0! * C.E. DE TINERET 
(gr. 4), la Oulu: f inlanda — Islan
da 2—1 (0—1). • CAMPIONATE. 
Scoția (et. 7 — rezultate comple
te). Dundee Utd. — Glasgow 
Rangers 0—1, Hamilton — Aber
deen 0—1. Celtic — Motherwell 
3—1, Hearts — F.C. Dundee 1—1, 
St. Mirren — Hibernian 0—1. Con
duce Glasgow Rangers cu 13 p,

urmată de Dundee Utd., Aber
deen șl Hibernian cu cîte 10 p. 
Polonia (et. 9 — cîtava rezulta
te). Legia Varșovia — G.K.S. Ka
towice 0—2, Slask Wroclaw — 
Lech Poznan 1—2, Bytom — 
L.K.S. Lodz 2—0, Gornlk Zabrze
— Wisla Cracovia 4—0, V.’idzew
Lodz — Mielec 0—0. Pe primele 
locuri: Gornik Zabrze și G.K.S. 
Katowice cu cite 16 p. ~ ~
Chorzow 16 p. • CUPA 
engleze (alte rezultate,
tur din runda a 2-a). Liverpool
— Walsall 1—0 (Gillespie, min. 
43; la Liverpool a jucat șl Dal
glish, în vîrstă de 37 de anil), 
O.P. Rangers — Cardiff 3—0, 
Hull — Arsenal 1—2, Leicester — 
Watford 4—1, Hull — Arsenal 
1—2, Middlesbrough — Tranmere 
0—0! Lincoln r- Southampton 
1—1, Norwich
Nottingham — Chester 6—0.

Ruch
LIGII 

meciuri

Pretton 2—0.

1. DINAMO 1 « X 0 16- 5 13
2. Univ. Cv. 7 5 1 X 25-11 10
3. F.C. Argeș 7 4 2 X 13- 9 10
4. F.C. Bihor 7 4 2 1 13-10 9
5. A.S.A. 7 4 0 3 17-12 8
«. „U" Cj.-N. 7 3 2 2 10- 9 8
7. Oțelul 7 3 X 3 12- 9 7
8. Victoria 7 3 1 3 11-12 7
9. Steaua 7 3 2 2 11- 6 6
10. F.C.M. Bv, 7 2 3 2 13-10 5

11. F. C. Olt 7 2 2 3 8-11 5
12. F. C. Inter 7 2 2 3 7-11 4

13—14. Sp. Stud. 7 2 0 5 8-12 4
S. C. Bacău 7 2 I 4 6-11 4

15. Flacăra 7 2 1 4 8-14 4
16. Corvinul 7 1 2 4 7-11 3
17. F. C. Farul 7 1 X 5 7-17 3
18. Rapid 7 1 2 4 6-18 3

sportiv Steaua, s-a disputat par
tida dintre speranțele clubului 
militar și cele ale lui F.C. Inter 
Sibiu. Afluență mare spre acest 
teren, în jurul gardului mii de 
oameni, cei mai mulți dintre ei 
dorind să-l... revadă pe favoritul 
lor. Victor Pițurcă, nimeni altul 
decît golgeterul campionatului 
trecut, revenit pe gazon după o 
operație foarte grea. „Gheata de 
bronz" a Europei și-a făcut o re
intrare primită cu multă căldură 
de miile de suporteri, înscriind 
și unul din cele patru goluri ale 
echipei. Să-i urăm cît mai
multe...

iaurențiu DUMITRESCU

meni, iar cealaltă încearcă să 
facă față situației (de ea creată!) 
numai cu 8 jucători ! Așa s-a în- 
tîmplat în tntnnirea dintre divi
zionarele B Gloria Pandurii Tg. 
Jiu șl Tractorul Brașov, la care 
arbitrul a trimis la vestiare, îna
intea epuizării celor 90 de minu
te regulamentare, NU MAI PU
TIN DE 5 JUCĂTORI, doi de la 
gazde șl trei din rîndurile oas
peților. Cea mai aspră pedeapsă 
— 4 etape de suspendare — a 
primit-o Mihuț (Gloria Pandurii 
Tg. Jiu), in timp ce coechipierul 
său, lordache, a fost suspendat 
pe 2 etape. De partea cealaltă, 
Anghel și Pescaru au fost sus
pendați p cite o etapă, iar Flo- 
rică pe 2 etape, o atitudine care 
ar trebui să fie luată ca exem
plu șl de alțl conducători de e- 
chipe a avut-o președintele aso
ciației sportive Gloria Pandurii 
Tg. Jiu, Mihai Stelescu. Acesta, 
nu numai că a fost de acord cti 
hotărirea Comisiei de disciplină 
de a-1 suspenda pe Mlhuț pe 4 
etape, dar șl-a exprimat intenția 
de a renunța la serviciile acestui

jucător în cazul cînd Mihuț va 
persevera pe drumul indiscipli
nei. O frumoasă impresie a făcut 
și președintele asociației sporti
ve Explorări Cimpulung Moldo
venesc, lor-’an Soroceanu, care 
a condamnat, fără echivoc, com
portarea ireverențioasă a antre
norului echipei sale. Vasile Șalvar, 
fată de brigada de arbitri.
Antrenorul în chestiune a fost 
suspendat pe 2 etape.
• Nu știm dacă atacul violent 

al lui Blatniczki (Minerul Turț) 
asupra lui 
le (Oțelul 
tru Groza)

Vasi- 
Pe- 

„„ ___ _ bază
și enervarea nrimului, provocată 
de faptul că, înainte cu un mi
nut, adversarul său înscrisese 
golul victoriei. Cert este că ata
cul Iul Blatniczki s-a soldat cu 
accidentarea gravă a lui Taichiș. 
Hotărirea Comisiei de disciplină 7 
Blatniczki a fost suspendat și nu 
va juca decît atunci cînd Tai
chiș va fi din nou apt de joc. 
O hotărîre care ar trebui să dea 
de gindit acelor fotbaliști nără- 
vlți, practicant! al jocului bru
tal, periculos, fără nici o legă
tură cu ideea de sport 1

Jack BERARIU

Taichiș
or. Dr. 

a avut la

MAI OSPITALIERĂ DEClT ORIClNDMAREA
Frumoasele stațiuni de pe Litoral nu șl-au epuizat în 

timpul verii, resursele pentru odihnă și sănătate.
Vacantele la Marea Neagră continuă și în luna octombrie 

cu avantajul tarifelor reduse . _
Adresați-vă oficiilor județene de turism și I.T.H.R. Bucu

rești, care vă oferă locuri în hoteluri în stațiunea preferata 
și cu sejur la alegere I 



Ziua Republicii Populare Chineze

VASILE PUȘCAȘU - MEDALIE DE AUR
(Urmare din pag I)

dru de elevul său : „Din pri
mele secunde, Vasile a condus 
bine lupta, a executat mai 
multe atacuri repetate, de un 
înalt nivel tehnic și tactic. El 
și-a realizat atît de minuțios 
executarea diferitelor proce
dee, incit nu i-a lăsat nici o 
speranță adversarului, care, pe 
măsura scurgerii timpului, dă
dea semne de oboseală și de 
nervozitate. Cînd mai erau 
doar 20 de secunde înainte de 
final, Pușcașu a executat ex
celent o răsturnare laterală, 
cu fixare la podea, decisivă 
pentru soarta partidei" Dă re
prezentantul nostru a cîștigat 
tntr-o manieră elogios aprecia
tă de specialiști. Aflat încă 
sub imperiul marii bucurii, 
proaspătul campion olimpic 
declara : „în acele clipe în
care se hotăra supremația la

categoria mea, ani făcut apel 
la tot ceea ce știam, la tot 
ceea ce învățasem și aveam 
mai bun în mine. Cînd am 
cîștigat, parcă nici nu-mi ve
nea să cred că am putut a- 
duce o asemenea satisfacție iu
bitorilor luptelor din țara 
noastră, sportului românesc— 
Dar cînd am urcat pe cea mai 
înaltă treaptă, cînd Imnul 
României Socialiste se auzea 
maiestuos, iar sus de tot în 
înaltul sălii, se ridica Tricolo
rul, fericirea a fost atit de 
mare, incit, oricit aș fi eu de 
tare, ca grea mi-ani stăpinit 
lacrimile. M-am gindit, in a- 
ccle momente, că mi-am fă
cut datoria față de 
m-am gindit la toți eei 
casă, la cei care, m-au 
și ne-au creat condiții 
bite de pregătire, de

patrie, 
de a- 
ajutat 
deose- 

...____ _ viață,
Sînt mîndru că am obținut a- 
ceastă victorie".

SPERANȚE.
Dacă despre tînăra săritoare 

în înălțime Alina Astafei pu
tem aprecia că a avut un o- 
ncrabil debut olimpic — locul 
5, în compania a trei record
mane mondiale ale probei, 
dintre care cu Andonova a și 
încheiat la egalitate —. în 
schimb pentru ceilalți debu- 
tanți la J.O., caiaciștii și ca- 
r.oistii, ziua de vineri, cea re
zervată finalelor pe distanta de 
500 metri, s-a încheiat cu rezul
tate sub așteptări. Ei au evoluat 
n.odest nereusind decît clasări 
în afara podiumului de pre- 
n iere La caiac dublu. Daniel 
.Stoian si Angelin Velea au o- 
cupat locul 5. Aurel Macaren- 
cu a fost al șaselea la canoe 
simplu, iar echipaiul de ca
noe dublu, Grigore Obreja — 
Gheorghe 'Andriev, a sosit pe 
poziția a șaptea. Așteptăm ca 
sîmbătă dimineața în finalele 
pe 1000 metri, cele trei echi
paje să arunce în luptă toate 
resursele, astfel îneît și aceas
tă disciplină să contribuie la 
zestrea de medalii a delegației 
noastre.

AMINATE LA CAIAC-CANOE
...Așa cum mari speranțe se 

îndreaptă spre alergătoarele 
Doina Melinte și Paula Ivan, 
finaliste (tot sîmbâtă) la 1500

metri, și spre boxerul Daniel 
Dumitrescu, care încearcă să-și 
schimbe medalia de argint cu 
cea de aur, în gala de dumi
nică, ultima zi a întrecerilor ce
lei de a 24-a Olimpiade.

★
Comitetul Internațional Olim

pic a difuzat un comunicat în 
care se arată : analiza de labo
rator efectuată in cazul halte- 
rofilulul Andor Szanyi (Unga
ria) a constatat folosirea de me
dicamente stimulatoare !nterz:se 
în activitatea sportivă. Comisia 
Medicală a C.I.O a recomandat 
in consecință, descalificarea a- 
eestu; concurent de la cea de 
a 24-a ediție a Olimpiadei. Re
comandarea a fost aprobată de 
către Comisia Executivă a C.I.O. 
Această decizie este indepen- 
ăentă de toate sancțiunile pe 
care Federația Internațională de 
Haltere le hotărăște după pro
priile sale reglementări.

Medalia de argint i-a fost re
trasă de către C.I.O. sportivului 
ungur. In urma acestei hotărîri, 
pe primele trei locuri în clasa
mentul final al categoriei 100 
kilograme s-au situat : 1. Pavel 
Kuznețov (V R.S.S.) 425 kg. 2
NICU VLAD (România) 402,5 kg. 
3. Peter Immesberger (R.F G.) 
395 kg.

ATLETISM
La locul rezervat săriturii în 

înălțime au fost prezente, vi
neri. cele mal bune specialiste 
ale probei, cinci dintre ale cu 
rezultate de peste 2 metri în 
1988. în frunte cu recordmana 
lumii. 
(2,07 m în 
rentele au 
marcate de 
emoțională.
fel de fel de erori tehnice, cu 
implicații directe asupra... șta
chetei, „încăpățînată" parcă să 
nu urce prea mult. De la 

1,80 m la 2,01 m, Kostadinova 
și Louise Ritter (2,03 m în
1988) au fost absolut egale. Au 
încercat la 2.03 m și au dnborît 
amîndouă. S-a acordat atunci 
o a patra încercare, de baraj, 

și Ritter a izbutit să treacă, 
cîștigînd. neașteptat, un titlu 
olimpic, pe care americanii

Șt ef ka Kosta dmova 
acest an). Concu- 
fost însă serios 
o deosebită stare 

De aici au apărut

l-au deținut ultima oară în 
1956.

în concurs s-a aflat și repre
zentanta noastră Alina Astafei, 
cea mai tînără dintre competi
toarele la înălțime, clasată pe 
un merituos loc 5. Ea a ratat, 
aproape incredibil, a treia în
cercare la 1,96 m, practic după 
ce trecuse peste ștachetă

FIȘIER • FIȘIER

Proclamarea Republicii Populare, act istoric săvîrșit la 1 
octombrie 194S, a declanșat ample și profunde mutații in 
viața milenarului popor chinez, semnificînd începutul unui 
drum de realizări fără precedent, in toate domeniile de acti
vitate. In acest context, mișcarea de educație fizică și sport 
a căpătat, de la an la an, substanță și orizont, animată fiind 
de un număr din ce in ce mat mare de tineri, de pe întreaga 
geografie a țării. Drept urmare, reprezentanții Chinei Popu
lare s-au afirmat și se afirmă tot mai piegnant pe planul 
celei mai înalte: performanțe, participind, cu succes, la com
petițiile de anvei gură ale sportului mondial.

O recentă vizită la Bei
jing. capitala Republicii 
Populare Chineze, ne-a 
prilejuit, între altele, și un 
scurt popas la Centrul de 
antrenamente „Sishahai", 
unic prin amploarea și am
bițiile sale, în care se pre
gătesc — pentru sport 
pentru viață — cîteva 
de copii, între 4 și 17 
Aleși după o riguroasă 
lecție, care „triază" în 
care toamnă 8 pină Ia 10 000 
de candidate elevii turnea
ză să locuiască, pînă la ter
minare, în incinta Centru
lui, făcînd școală și, în pa
ralel, sport. Am înțeles, din 
succinta expunere a lui 
Zheng Sien Yiu. director
adjunct și profesor de edu
cație fizică, că sint repre
zentate aici 8 discipline 
sportive prioritate avînd 
totuși 5 dintre ele. basche
tul, voleiul tenisul de ma
să, gimnastica si ushu (ar
te marțiale). „Sishahai" fur- 
nizînd, pentru ele. majori
tatea componentilor loturi
lor naționale de copii, ju
niori și tineret ale Chinei. 
Elogiind valoarea excepțio
nală a școlii românești de 
gimnastică, exemplu și „în
dreptar" și pentru cea chi
neză, gazidele noastre 
precizat că aici, în 
Centru înființat în 
funcționează cel mai puter-

• FIȘIER

și 
sute 
ani.
se- 
fie-

au 
acest 
1958,

nic „laborator" pentru dis
ciplina respectivă, adevărat 
rezervor de campioni. Cu 
toate astea, cel mai cunos
cut elev al școlii e un ju
cător de tenis de masă, 
Tsang Tengyi, campion al 
lumii cu echipa și medaliat 
cu bronz la individual, New 
Delhi 1987.

Dacă școlarii de la „Sis- 
hahai" sînț sau vor deveni 
performeri, profesorii 
50 la număr, provin 
mal mulți) tot din 
sportului de notorietate, 
pentru că, bunăoară, Yao 
Renzhang sau Zhang Ginru 
au îmbrăcat pînă mai de
unăzi tricourile „naționalei" 
de volei, contribuind și la 
cucerirea titlurilor supreme. 
La dispoziția tuturor, elevi 
și antrenori, stă o bază ma
terială bogată. Chiar dacă 
el ii mai lipsește. dună 
mărturisirea lui Sien Yiu. 
o pistă de atletism, există 
aici — populate din zori 
pînă seara tîrziu — cîteva 
terenuri și tot atîtea săli 
(am numărat 30 de mese de 
ping-pong !), curate, 
întreținute. „Secretul 
ceselor noastre, ne-a 
în încheiere. Zheng 
Yiu. constă în muncă 
disciplină. Mofturoșii, cit de 
dotați, se elimină singuri".

lor, 
(cei 
aria

bine 
suc- 
snus 
Sien 

si

Ovidiu IOANITOAIA

ATI.ETISM. Feminin. 100 m garduri : 1 iordan
ia Donkova (Bulgaria) 12,38 s — campioană olim
pică. 2. Gloria Șiebert (R.D.G.) 12,61 s, 3. Claudia 
Zaczkiewlcz (R.F.G.) 12,75 & 4. Natalia Grigorieva
(U.R.S.S.) 12,79 s, 5. Florence Colle (Franța) 12,98 s, 
6. Julie Rocheleau (Canada) 12,99 s ; 10 000 m : 1.
Olga Bondarenko (U.R.S.S.) 31:05.21 — campioană 
olimpică. 2. Liz McColgan (Marea Britanie) 31:08,44, 
* 1 Supieva (U.R S S) 31:19.82, 4

Ullrich (R.D.G.) 31:29.27, 5.
Larrieu-Smith (S.U.A) 31:35,52 6.

Jennings (S.U.A.) 31:39,93 (norve-
, din 

1.
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EMOȚIILE ULTIMELOR ORE
Jocurile Olimpice iși trăiesc ultimele 48 de ore, sub semnul 

emoțiilor puternice, al nervilor întinși la maximum. Toamna 
iși intră și aici in drepturi. Serile sint reci, frunzele încep să 
se îngălbenească, crizantemele te îndeamnă sd te apleci asu
pra lor. Cerul este încă senin și sugerează optimismul. Dacă 
vineri dimineața, pe fluviul Han n-a răsărit, ca nuferii, nici o 
medalie pentru caiaciștii șl canoiștii noștri la probele de 500 
de metri, In aceeași zi, seara, la lumina reflectoarelor și a să
lii multicolore a Gimnaziului de la Sangmu; luptătorul român 
Vasile Pușcașu ne-a readus bucuria medaliilor de aur de la 
gimnastică. Flăcăul nostru, puternic ca Hercule, n-a lăsat nici 
o speranță redutabilului său adversar. Imbold puternic, in a- 
ceste ultime ore de mari emoții și eforturi pentru sporti
vii noștri de la caiac-canoe, 1000 de metri, atletism și box, ca
re evoluează stmbătă și duminică.

Ultimele zile au fost și sint încărcate de emoții puternice 
pentru că, intr-un spațiu de ttmp redus al acestui sfirșit de 
săptămină, au mai rămas de disputat finale la 7 sporturi. Nu 
numai noi așteptăm alte medalii. Mari și mici din familia o- 
limplcă s-au luptat șl luptă in aceste zile, pentru orice fel de 
medalie dar in special pentru cea de aur. (inii au reușit, mulți 
au capotat. Pe unii favoriți. marea miză a acestor medalii îl 
inhibă, pe alții li stimulează. Depinde de structura individuală. 
Carl Lewis a pierdut proba de 200 de metri, învins pe ultimii 
trei metri de un coechipier. Visul frumos al celebrului sprin
ter care dorea să devinii din nou, ca in 1984, la Los Angeles, 
al doilea Owens. cu 4 medalii de aur, s-a destrămat de astă 
dată. Marele Serghei Bubka, cel mai prodigios atlet din istoria 
săriturii cu prăjina, deținător al recordului mondial cu 6,06 
metri, n-a reușit nici S metri, dar a fost atît de fericit ci a 
cîștigat titlul olimpic, cu doar 5.90 metri. Admirabila dețină
toare a recordului mondial la săritura In înălțime, bulgăroalca 
Kostadinova. s-a oprit la t.»l metri, renumita Heike Drechsler 
a pierdut recordul mondial de la 200 de metri in fața frumoa
sei Florence Grifftth-Jovner. acum numărul 1 in lume și du
blă campioană olimpică. _

Aurel G NEAGU

BREVIAR OLIMPIC

j
i

*
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• Laboratorul controlului anti
doping de la Seul este unul din 
cele mal moderne. în el efectu- 
tndu-se zilnic circa 200 de ana
lize. Printre cei testați, în mod 
obligatoriu sint primii patru cla
sați la fiecare nrobii. dar și alți 
sportivi desemnați prin tragere 
la sorți. IndVerent de locul lor 
în clasament. Aparatura poate 
depista 3 700 de substanțe inter
zise sportivilor. Dar apropo de 
controlul antidoping. Fotbalistului 
vest-german Wolfgang Funke! 
i-au fost necesare pentru control 
10 halbe de be-e băute în decurs 
de trei ore. Complet ametit de 
atîta băutură. Funkel a fost dus 
pe brațe, în satul elimplc, de 
coechipierii săi. Șl încă ceva : 
astfel de controale se fac șl... 
cailorî dar cum acestora nu li 
se poate da să bea bere, pe o

bandă de magnetofon a fost În
registrat un fluierat prelung 
care se zice că ajută...

• Yachtmanului canadian Lau
rence Lemier l-a fost oferită de 
către președintele C.I.O., Juan 
Antonio Samaranch, o medalie 
cu emblema J.O., deși el n-a 
realizat nici un rezultat deosebit 
în concursul de la Pusan. In 
timpul întrecerilor, Lemier șl-a 
abandonat „flnnul". a sărit în 
apă pentru a-i da ajutor singa- 
porezuiui Joseph Chan, a cărui 
ambarcațiune se răsturnase. Un 
gest, nobil, plin de adîncă sem
nificație.
• Sprinterii americani, favoriți 

ai probei de ștafetă de 4X100 m 
au fost descalificați în serii, 
pentru depășirea spațiului de 
schimb.

3. Elena
Kathrin 
Francie 
Lynn ___ ,__  ___ ___ _____ ___
gianca Kristiansen a abandonat după 3000 m~ 
cauza unul accident la un picior) ; înălțime : 
Louise Ritter (S.U.A.) 2,03 m — campioană olimpi
că. 2. Stefka Kostadinova (Bulgaria) 2,01 m, 3. 
Tamara Bikova (U.R.S.S.) 1,99 m. 4. Olga Turceak 
(U.R.S.S.) 1,96 m. 5 Alina Astafei (România) și 
Ludmila Andonova (Bulgaria) 1.93 m, 7. Christine 
Stanton (Australia) 1.90 m 8. Diana Davies (Ma
rea Britanie) și Kim Hee-Sun (Coreea de Sud) 1.90- 
m : Masculin. 3005 m obstacole : 1 Julius Koriuki 
(Kenya) 8:05,51 — camoion olimpic,’ 2 Peter Koeeh 
(Kenya) 8:06.79. 3. Mark Rowland (Marea Britanie) 
8:07.95. 4. Alessandro Lambruschini (Italia) 8:12.17. 
5. William van Dijck (Belgia) 8:13,99. 6. Henry 
Marsh (S.U.A.) 8:14.39 ; 50 km marș : 1 Viaceslav 
Ivanenko (U.R.S.S.) 3.38:29 — campion olimpic, 2. 
Ronald Weigel (R.D.G.) 3.38.56. 3. Hartwig Gauder 
(R.D.G.) 3.39:45, 4 Aleksandr Potașev (U.R.S.S) 
3.41:00. 5. Jose Marin (Spania) 3.43 :03, 6. Simon 
Baker (Australia) 3 44:07

TENIS. Finale Masculin, simplu : 1. Miloslav Me- 
cir (Cehoslovacia) — Tim Mayotte (S.U.A.) 3—6,
6—2. 6—4, 6—2 ; clasament : 1. Mecir — campion o- 
llmpic. 2. Mayotte, 3 Brad Gilbert (S U.A.) și Ște
fan Edberg (Suedia) ; Feminin, dublu : Zina Gar
rison. Pam Shriver (S.U.A.) — Jana Novotna. 
Helena Sukova (Cehoslovacia) 4—8. 6—2. 10—8. Cla
sament : 1. Garrison, Shriver — campioane olim
pice. 2. Novotna Sukova, 3. Elizabeth Smylie, 
Wendy Turnbull (Australia) si Steffi Grat, Claudia 
Kohde-Kilsch (R.F G.).

CAIAC—CANOE 500 m. Feminin, Kill. 
Gheseva (Bulgaria) 1:55.19 ____ .:.
2. Birgit Schmidt (R.D.G.) 1:55.31, 3 _
lewska (Polonia) 1:57,38. 4. Rita Koban 
1:57,58, 5. Yvonne Knudsen (Danemarca) 
Traci Phillips (S.U.A.) 2 810.81 : K S : 1 
mans (Birgit Schmidt. Anke Nothnage!) 
campioană olimpică. 2. Bulgaria 1:44.08.
1 :46.00 4. Ungaria 1:46.58. 5 U.R.S.S. 1 :47.68. 6. Sue
dia 1:48,39 : Masculin, K1 : 1. Zsolt Gyukay (Un
garia) 1:44.82 — campion olimpic. 2. Andreas Stable 
(R.D.G.) 1 :46.38 3. Paul MacDonald (Noua Zeelan- 
dă) 1:46.46. 4. Michael Herbert (S.U.A.) 1:46,73, 5.
Kart Sundqvist (Suedia) 1:46,78. t. Attila Szabo 
(Cehoslovacia) 1:47.38 : K 2 : 1. Noua Zeelandă (Ian 
Ferguson. Paul MacDonald 1853.98 — campioană o- 
Umpică. » UR.S.S. 134.15 3. Ungaria 1:34.32. 4.
R.F. Germania 104.40. 5 România (Daniel Stoian. 
Angelin Velea) 1:35.9«. 6. Polonia 1:36,49 ; C 1 : 1. 
Olaf Henkrodt (R.D.G.) 1:56.42 — campion olimpic, 
2. Mihail Sliwinski (U.R S.S.) 1 :57.26. 3. Martin Ma- 
rtnov (Bulgaria) 157.27 4 Attila Szabo (Ungaria)
1 59.87. 5 Jan Pinczura (Polonia) 1:59.90, 6 Aurel 
Macarenca (România) 2 50.98: C2: 1. U.R.S.S.
(Viktor Reneiski Nikola! Juravski) 1:41,77 — cam
pioană olimpică 2. Polonia 1:43.61. 3. Franța 1:43.81 
4 Bulgaria 1 :44.32 5. R D. Germană 1 :44.36 . 8. Un
garia 1:44.«5. 7. România (Grigore Obreja. Gheor- 
șlte Andriev) 1:4S 84

BASCHET Feminin, clasamentul final : 1. S.U.A.
— camn’oană olimpică ?. Iugoslavia. 3. U R.S.S.,
4. Australia. 5. Bulgaria 6. R.P Chineză : Mascu
lin. finale : tocurile 1—2. U.R.S.S — Iugoslavia
76—63 (31—28). locurile 3—4 : S.U.A. — Australia 
78—49 (52—29) : Clasamentul final : 
campioană olimpică 2 Iugoslavia, 
Australia 5. Brazilia 6. Canada.

VOLEI. Feminin, finale : locurile
— Peru 3—2 (—10 —12. 13 7.
R.P. Chineză — Japonia 3—0
5—8 : R.D Germană — Brazilia 
clasamentul Pna! : 1 
pică 2. Pern 3. R.P. 
Germană 6. Brazilia.

2. Stefka Kostadinova (Bulgaria) 2,01 m,

Vanla 
campioană olimpică. 

Izabela Dy- 
(Ungaria) 
1:58.85. 6.

R.D. Ger- 
1:43.48 — 

3. Olanda

U.R.S S 
suA.

1
3.

U.R.S.S. 
S.U.A., 4.

1—2 : U.R.S.S. 
locurile 3—4 :

6. 6). locurile 
(9. 4, —11, 11) ;

— campioană olim-
4. Japonia. 5. R.D.

15). 
as.
3—1

U.R.S.S.
Chineză, .. ____ ......... —.__
Masculin, semifinale : S.UA. 

— Brazilia 3—0 (3 5 11)
TIR CU ARCUL. Feminin : î. Kim Soon-Nyung 

(Coreea de Sud) 344 p — campioană olimpică. 2.

Wang Hee-K.vung (Coreea de Sud) 332 p, 3. Yun 
Young-Sook (Coreea de Sud) 327 p. 4. Ludmila Ar- 
șanikova (U.R.S.S.) 327 p, 5. Jenny Sjowall (Sue
dia) 325 p, 6. Claudia Kriz (R.F.G.) 323; Masculin: 1. 
Jay Barrs (S.U.A.) 338 p — campion olimpic, 2. 
Park Sung-Soo (Coreea de Sud) 336 p, 3. Vladimir 
Ieșcev (U.R.S.S.) 335 p, 4. Chun In Soo (Coreea de 
Sud) 331 p. 5. Martinus Reniers (Olanda) 327 p, 6. 
Richard McKinney (S.U.A.) 324 p

LUPTE libere. Categoria 48 kg : 1. Takashi 
Kobayashi (Japonia) — campdon olimpic. 2. Ivan 
Zonov (Bulgaria), 3. Serghei Karamșakov 
(U.R.S.S.), 4. Tim Vanni (S.U.A.), 5. Reiner Heu- 
gabel (R.D.G.), 6. Tlyas Sukruoglu (Turcia) ; Cate
goria 62 kg : 1. John Smith (S.U.A.) — campion 
olimpic 2. Ștepan Sarkizian (U.R.S.S.), 3. Simeon 
Șterev (Bulgaria), 4. Akbaf Fallah (Iran), 5, Jorg 
Helmdach (R.F.G.), 6. Avlrmed Enhe (Mongolia) J 
Categoria 90 kg : 1 Mahbatek Sardazev (U.R.S.S.) 
— campion olimpic, 2. Akira Ota (Japonia), 3. 
Kim Tae-Woo (Coreea de Sud), 4. Gabor Toth 
(Ungaria). 5. James Scherr (S.U.A.). 6. Rumen Al
bakov (Bulgaria) ; Categoria 52 kg : I. Mitsuru 
Sato (Japonia) — campion olimpic, 2. Saban Trste- 
na (Iugoslavia), 3. Vladimir Togusov (U.R.S.S.), 
4. Laszlo Biro (Ungaria), 5. Aslan Seyhanli (Tur
cia), 6. Kim Jong-Oh (Coreea de Sud) ; Categoria 
74 kg : 1, Kenneth Monday (S.U.A.) — campion o- 
llmpic, 2. Adlan Varaiev (U.R.S.S.), 3. Rașmad So- 
fiadi (Bulgaria). 4. Lodoy Enebayar (Mongolia), 5. 
Pekka Rauhala (Finlanda), 6. Ayatollah Vagozari 
(Iran) ; Categoria 100 kg : 1. VASILE PUȘCAȘU 
(România) — campion olimpic, 2 Leri Șabelov 
(U.R.S.S.), 3. William Scherr (S.U.A.), 4. Uwe 
Neupert (R.D.G.), 5. Gheorghi Karadușev (Bulga
ria). 6. Bold Jayhlantugs (Mongolia).

JUDO. Categoria 86 kg : 1. Peter Seisenbacher 
(Austria) — campion olimpic, 2. Vladimir Sesta- 
kov (U.R.S.S.) 3. Akinobu Osako (Japonia) și Ben
Spijkers (Olanda) 5 Fabienu Canu 
Densign White (Marea Britanie)

SCRIMA. Masculin, sabie, echipe 1 
(Nebald. Szabo Csongradi. Budioso, 
camnioanâ olimpică. 2. U.R.S.S. rti 

fost 8—8, victoria fiind atribuită la ----- ‘ _ - _ . . . R F

(Franța) și
1. Ungaria 

Gedtivari) — 
ÎTȚtîl n<re.q fi-

nală scorul a .
tușe 67—64), 3. Italia. 4. Franța, 5. Polonia. 6 
Germania.

HOCHEI PE
1—2 Australia _____ ___
rile 3—4 : Olanda — Marea Britanie 3—1 (3—1) ;
clasament : 1. Australia — campioană olimpică. 2, 
Coreea de Sud, 3 Olanda. 4. Marea Britanie. 5. 
R.F. Germania. 6. Canada

Înot sincronizat. Solo 1 1. Carolyn Waldo 
(Canada) 200.150 p — campioană olimpică. 2. Tra
de Conforto-Ruiz (S U.A.) 197,633 p. 3. Mikako Ko- 
tani (Japonia) 191.850 p, 4. Muriel Hermine (Fran
ța) 190,100 p. 5. Karin Singer (Elveția) 185,600 p, 
6. Nicola Shearn (Marea Britanie) 181,933 p.

tenis DE MASA Semifinale. Feminin, dublu 7 
Hyun Jung-Hwa. Yang Young-Ja (Coreea de Sud) 
— Mika Hoshino. Kiyoml Ishida (Japonia) 21—19, 
21—9, Chen Jlng Jiao Zhlmln (R.P. Chineză) — 
Jasna Fazllcl Gordana Perkucin (Iugoslavia) 21—19, 
14—21. 21—18 : Masculin, dublu : Chen Longcan, 
Wei Qingguang (R.P. Chineză) — Ahn Jae Hyung, 
Yoo Nam Kyu (Coreea de Sud) 21—10. 21—14. nija 
Lupulescu. Zoran Prlmorac (Iugoslavia) — Kim 
Kl-Taik, Kim Wan (Coreea de Sud) 23—21. 19—21, 
21—15.

BOX. Semifinale, rezultate din gala a doua, 
categ. muscă : Kwan-Sun Kim (Coreea de Sud) 
b.p. Timofei Skriabin (U.R.S.S.)). Andreas Tews 
(R.D.G.) b.p., Mario Gonzalez (Mexic) : categ. u- 
șoară : Grahame Cheney (Australia) b.p., Lars 
Myrberg (Suedia) ; Viaceslav Ianovski (U.R.S.S.) 
b.k.o. 1 Reiner Gies (R.F.G.) ; categ. mljlocle-mică : 
Park Si Hun (Coreea de Sud) b.p. Raymond Don
ney (Canada) : Roy Jones (S.U.A.) b.p. Richard 
Woodhall (Marea Britanie) : categ. semigrea : An
drew Maynard (S.U.A.) b.ab. 3 Henryk Petrich 
(Polonia) : Nourmagomed Sanavazov (U.R.S.S.) 
cîștigâ prin neprezentarea lui Damir Skaro (Iu
goslavia) : categ supergrea : Lennox Lewis (Cana
da) b. prin neprezentare Janusz Zarenkiewicz 
(Polonia) ; Riddick Bowe (S.U.A.) b p. Aleksandr 
Mirosnicenko (UR.S.S.).

FOTBAL. Finală, locurile 3—4 : R.F. Germania — 
Italia 3—0 (2—0).

IARBA. Feminin, Anale : locurile 
— Coreea de Sud 2—0 (0—0). locu- 
_2_ Marea Britanie 3—1 
Australia
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