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în ajunul meciurilor din cupele europene la fotbal

CAMPIOANA ȚĂRII NOASTRE IȘI DEFINITIVEAZĂ
Echipa oaspete a sosit, Ieri, la București

Așadar, mîine, un nou meci 
al formației noastre campioane 
în C.C.E., cel cu Spartak Mos
cova. în vederea acestei parti
de (manșa I a turului II), 
Steaua și-a reluat, vineri, pre
gătirile cu tot efectivul, com- 
ponenților lotului lărgit alătu-

J
Belodedici, un apărător car» devine, cind trebuie, un atacant de 
temut, exersind șutul la poartă in antrenamentul de ieri al 
campioanei noastre. Foto : Nicolae PROFIR

Pc traseul de motociclism dc la (impulung-Husccl

VITEZIȘTII ȘI-AU DESEMNAT ECHIPELE LAUREATE
Ca de obicei gazde ospita

liere și foarte receptive la di
ferite solicitări, C.O.E.F.S. Cîm- 
pulung-Muscel, Asociația sporti
vă Muscelul șl secția sa de 
moto au organizat ireproșabil 
etapa finală (a 2-a) a Campio
natelor Republicane de motoci
clism viteză pe echipe, progra
mată aici în ultimul moment, 
deoarece organele sportive și 
cu atribuții din Tg. Mureș — 
unde, conform calendarului 
competițional, urma să aibă loc 
ultimul act al „naționalelor" — 
și-au... reziliat angajamentul.

Duminică dimineața la Cîm- 
pulung-Muscel a fost o vreme 
splendidă, traseul, lung de 2700

• Piloții de la I.M.G.B. - dubli 

rîndu-li-se grupul celor care, 
săptămîna trecută, la Sofia, au 
evoluat cu brio în „11 “-le re
prezentativ. A lipsit dintre ti
tulari doar Bumbescu, al că
rui accident (entorsă la genun
chiul sting), ne spunea dr. 
Valentin Stănescu, a necesitat 

tii de la I.M.G. București, Ti- 
beriu Troia șl Dumitru Ciura- 
ru, apărîndu-și cu strășnicie 
poziția de lideri la cele mai 
puternice mașini solo—250 cmc. 
Urmărite cu justificat interes, 
întrecerile de la această probă 
au întrunit sufragiile publicu
lui și deopotrivă ale tehnicieni
lor, Peter Festo, Tiberiu Troia 
(care a făcut o inteligentă 
cursă tactică de urmărire) și 
Constantin Șerb constituind un 
„trio" de zile mari. Dar (păcat 
că există acest dar), partenerul 
ultimului pilot, Petre Popescu, 
din nou n-a putut puncta (de
fecțiune mecanică) șl astfel 
singur Constantin Șerb, care

Troian IOANIȚESCU

(Continuare în pag 2-3)

ASTĂZI PREGĂTIRILE
punerea piciorului în ghips. Pe 
lista indisponibililor figurează 
numele a tocă doi jucători. 
L Stan (contuzie la coapsa 
dreaptă In timpul jocului cu 
F.C. Argeș) și Lasconi (care se 
tratează de pe urma unui trau
matism mai vechi). In rest, 
fapt îmbucurător, toți ceilalți 
fotbaliști ai echipei campioane 
sînt apți de joc, inclusiv Bălan 
și Pifurcă. care, pe zi ce trece, 
revin la o bună formă spor
tivă. De altfeL ambii au evoluat 
duminică cite o repriză la jo- 
cul-școală susținut in compa
nia ..Speranțelor" Stelei. întă
rite cu jucătorii de rezervă ai 
primei garnituri. Programul

(Continuare in pag Î-T)

„CRITERIUL OLIMPIC" LA CAIAC-CANOE, 
UN START PROMIȚĂTOR SPRE MAREA PERFORMANȚĂ
Pe Lacul Bascov, de lingă 

Pitești, s-au reunit din nou ca
iaciștii și canoiștii, într-o în
trecere cu „finișul" oeva mai 
îndepărtat: in ’92, la J.O. de 
la Barcelona. A fost, vrem să 
spunem, Criteriul Olimpic, a- 
cel concurs al speranțelor, al 
încrederii că .flotila" va avea 
din nou „vînt ajutător", prin 
hărnicia sportivilor, profesiona- 
litatea antrenorilor, prin spriji
nul tuturor celor care iubesc cu 
adevărat acest sport. Cu ade
vărat în sensul de a nu sta de
parte de lac atunci cind, din- 
tr-un motiv sau altul echipa
jele cu tricolor nu au mai stră
lucit, ci de a h pe pistă, ori 
in preajma Turnului de sosire, 
indiferent de concurs, necon- 
fundînd finalul sezonului nau
tic cu încheierea regatelor in
ternaționale.

Așadar, Criteriul Olimpic 
la caiac-canoe, cu acea pleiadă 
de tineri silitori, talentați, din 
categoria pină la 23 de ani. La 
caiac simplu fete a ciștigat 
junioara Viorica Iordache, de 
la C.S.U. Construcții Bucu
rești. Cresc copiii Și cresc fru
mos! Mai ieri Viorica era caia- 
cistă începătoare pe Lacul He
răstrău, la prof. Mihai Doară, 
acum e în lotul de juniori pre
gătit de antrenorul Ion Șîpoș.

ta Timișoara, în sala Olim
pia, iubitorii sportului (de toa
te vîrstele) au urmărit cu mult 
interes, timp de două zile, o 
inedită competiție, ajunsă în e- 
tapa finală pe țară — „Cupa 
U.T.C.* la badminton, întrece
re înscrisă sub genericul Da- 
ciadeL Sport tînăr. badminto- 
nul a dovedit o puternică a- 
tracție peste tot în țară. Do
vadă : la acest ultim act al 
competiției, rezervată tinerilor 
intre 14—19 ani, au fost pre- 
zențl reprezentanții tuturor ju
dețelor și ai Municipiului 
București.

Excelent organizată (alături 
de CC. al U.T.C., prin secția 
de resort, in calitate de iniția
tor, s-au aflat factorii locali — 
Comitetul județean Timiș al 
U.T.O, C-J.E.FS și Inspecto
ratul școlar), sprijinită, totodată, 
de Comisia Centrală de badmin
ton din cadrul C.N.K.F.S, a- 
ceastă întrecere tinerească și-a 
atins pe deplin scopul: prin 
frumusețea partidelor, Analiștii 
au reușit să facă o reală popu
larizare a badmintonului, ramu
ră de sport care presupune o 
mare mobilitate, multă înde- 
minare și spirit inventiv.

Viorica lordache de la C.S.LJ. Construcții București a ciștigat, 
pe Lacul Bascov, finala de caiac simplu Foto : Mihai BOBU

Cursa ei, ca și ale altor tineri, 
care au urcat podiumul de pre
miere de la Bascov nu au fost 
simple probe pe 500 sau 1000 
m, ci un start — promițător — 
în noul ciclu olimpic, cu ulti
mul rînd de balize la marea 
regată de peste patru ani, de la 
Barcelona.

întrecerea, cum se anticipa, 
a fost dominată de sportivii 
clubului Dinamo București, pe 
primul loc — ca și în „Cupa 
F.R.K.C." — in clasamentul ge

Gazdele au avut satisfacția de 
a aplauda pe prima treaptă a 
podiumului o reprezentantă a 
județului lor, Luminița Dan, 
in urma căreia s-au clasat 
Enika Nagy (Mureș) și Mihaela 
Mancea (Caraș-Severin). în ca
zul băieților, pe locul I s-a cla
sat Zoltan Silagy (Mureș), după 
care s-au situat Florin Forton 
(Timiș) și Eugen Bereți (Har
ghita).

Pe județe, locul I a fost ocu
pat de reprezentanții Mureșu
lui, la egalitate de puncte cu 
cel ai Timișului, dar — con
form regulamentului — situați 
pe treapta I a podiumului da
torită coeficientului de vîrstă._ 
Pe locul III, sportivii din Ca
raș-Severin.

Și o subliniere finală: pen
tru tineretul din Timiș, compe
tiția aduce un plus de aderenți 
nu numai în cele două secții 
existente, în cadrul Liceului 
industrial Electrotimiș și Clu
bului sportiv Voința, ci și în- 
tr-o serie de asociații sportive 
din Lugoj, Buziaș și Sînnicolau 
Mare, în care există tot mai 
nulți iubitori ai acestei dis
cipline.

neral O evoluție frumoasă au 
avut, de asemenea, sportivii 
care au învățat vlslitul pe în
tinderile de ape ale Deltei, 
caiaciștii și canoiștii din Tulcea, 
de la Danubiu și Delta. Ne 
referim la Ivan Carpov, Flo
rentin Tătaru, la Danteș lacob 
și Florin lacob, ultimii doi 
învingători în finalele de ca-

Vosile TOFAN
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campioni • Cimpinenii și-au 

menținut titlul • Un premiu 
pentru organizatori

m, cu 11 viraje strînse și un 
„ac de păr" a fost excelent a- 
les de cunoscuții tehnicieni 
Tase Irimia si Valeriu Milea, 
cei aproape 20.000 de specta
tori urmărind curse atractive 
la clasele 50, 125 și 250 cmc. 
Așa cum se anticipa, în lupta 
pentru un loc pe podium s-au 
angajat, din start, mai multe 
echipe. Fiind de forțe sensibil 
egale, echipajele favorite au 
furnizat întreceri extrem de e- 
chilibrate, laureatele cunoscîn- 
du-se abia după ultimul tur. La 
clasa 125 cmc au fost date peste 
cap „calculele hîrtiei", liderii 
campionatului, alergătorii de la 
I.R.A. Tg. Mureș, buni cunos
cători ai tainelor pilotajului, 
fiind nevoiți în final să se re
cunoască învinși. Reprezentanții 
secției moto I.M.G. București, 
care au pornit în cursă cu un 
handicap de 9 puncte, aveau o 
singură variantă pentru a îm
brăca tricourile de campioni : 
ocuparea primelor două locuri, 
Sandu Stelian și mai tînărul 
său coechipier Octavian Vrăji- 
toru, reușind, în această ordi
ne, performanța mult dorită. De 
astfel, elevii inimosului antre
nor bucureștean Traian Mihăi- 
lescu au realizat duminică o 
„dublă" remarcabilă, motocicliș-

UN CICLU OLIMPIC DERULAT PROMIȚĂTOR A FOST RATAT, ÎNSĂ,
TOCMAI IN ASALTURILE FINALE...

• De ce scrima noastră înseamnă, numai floreta feminină ? • Surprinzătoarea absență 

de pe planșele olimpice a echipei vicecampioană mondială • Discrepanța dintre succesele 
de la C.M. '87 și eșecul de la J.O. '88 trebuie să ducă la reconsiderarea 

întregii scrime românești
între întrecerile din august 1884, de la 

Los Angeles (echipa feminină de floretă 
— „argint", cea de sabie — „bronz") și 
cele din septembrie 1988, de la Seul, 
scrima noastră și-a îngustat vîrful de 
armă, candidatura pentru ediția din a- 
cest an susținindu-și-o inițial floreta fe
minină, spada și sabia, pentru ca, o dată 
cu depășirea primei jumătăți a acestui 
ciclu olimpic, în pregătire să rămînă doar 
floretistele. De ce î La Campionatele Mon
diale din 1986, de la Sofia, termen de 
selecție pentru J.O., bilanțul scrimei 
noastre — prezentă pe planșe cu toate 
cele patru arme, la ambele probe — a 
relevat fără putință de tăgadă că spada 
nu depășea stadiul unor rezultate indi
viduale, apărute sporadic (N. Bodoczi, de 
exemplu, între o finală a Turneului Mo- 

nal și cea a C.M., de la Sofia, a fost un 
anonim ; cum a fost, de altfel, și după 
„argintul mondialelor" din 1986...), că sa
bia nu mai reușea să-și păstreze locul 
printre primele echipe din lume, în po
fida transplantului de tinerețe (Al. Chi- 
culiță și V. Szabo plafonîndu-se la un 
nivel mediu), că floretiștii nu mai promit 
nimic dincolo de vîrsta junioratului (ca
zul lui R. Molea, vicecampion mondial 
de tineret)...

Nici floretistele n-au oferit prilej de 
satisfacție la trecerea în revistă care 
marca, prin C.M. ’86, jumătatea acestui 
ciclu olimpic. Ele aveau însă, spre deo
sebire de ceilalți colegi într-ale scrimei, 
puternice motive de recurs, reale cir
cumstanțe atenuante. Doar cu trei luni 
Înaintea supremei confruntări, Reka La- 

zăr, Claudia Grigorescu și Georgeta Beca, 
proaspete titulare în echipa de senioare, 
se distinseseră la Campionatele Mondiale 
de tineret, România fiind singura țară 
cu toate reprezentantele in finala de 8, 
Reka Lazăr dobîndind titlul de campioană 
a lumii (după ce la ediția precedentă ob
ținuse „argintul"). Pentru aceste talen
tate junioare, două întreceri mondiale la 
interval foarte scurt, ambele cu obiectiv 
de performanță, s-au dovedit a fi prea 
dificile. Și dacă mai adăugăm că din e- 
chipă lipsea atunci prima noastră flore- 
tistă, Elisabeta Tufan (tînăra aflată ime
diat după maternitate), rezultă că aceste 
sportive meritau pe mai departe încre
derea forurilor de specialitate.

DOAR FLORETISTELE...

Ceea ce s-a și întîmplat, federația de 
resort ajungînd Ia concluzia că singura 
verigă care poate rezista concurenței tot 
mai acerbe de pe planșele internaționale 
o constituie floreta feminină. De aci a și 
derivat atenția acordată cu prioritate a-

Cornel POPESCU
S. PAUL
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Ziua Armatei Republicii Socialiste România REZULTATE SCONTATE

REMARCABILE SUCCESE AIE SPORTIVILOR MILITARI
în fiecare an la 25 Octombrie, militarii ar

matei noastre, alături de întregul popor, 
sărbătoresc Ziua Armatei Republicii Socialiste 
România — ca un simbol al înaltei cinstiri 
și profundei recunoștințe pe care generațiile 
de astăzi le pcartă celor care s-au jertfit 
pentru libertatea, independența, suveranitatea 
și integritatea teritorială a României, pentru 
apărarea cuceririlor revoluționare ale popo
rului.

Este ziua in care evocăm cu mindrie și 
patriotism momentul înălțător de acum 44 de 
ani. cînd, prin luptă, ostașii armatei noastre 
au eliberat ultima brazdă de pâmint româ
nesc de sub dominația hitleristo-bortystă.

Această aniversare are loc in condițiile in 
care întregul nostru popor, strîns unit in 
jurul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, muncește cu 
dăruire și abnegație pentru îndeplinirea mă
rețelor obiective stabilite de Congresul al 
XIII-lea și Conferința Națio-aii ale partidu
lui, pentru traducerea tn viată a tezelor si 
Ideilor reieșite din cuvântarea comandantului 
nostru suprem la ședința Comitet ului PoHd* 
Executiv al CC. al PCA din 29 aprilie ae

Alături de Întregul popor, top fiii țârii 
aflați sub drapelele oștirii cinstesc acest eve
niment aniversar cu alese fapte «tâsești. 
imbinind armonios îndeplinirea sarcinilor pre
gătirii de luptă și politice cu participarea 
entuziastă la înfăptuirea obiectivelor dezvol
tării econom ico-sociale a țării ferm hoți
răți să fie mereu în primele rinduri in ma
rele efort al muncii pașnice. în apărarea 
cuceririlor revoluționare ale poporului >i vă 
intîmpine cu noi și remarc, bile succese ■*•- 
propiata Plenară a C.C. al PCR. a 70-a 
aniversare a făuririi statului -.tic-a! unitar 
și a 41-a aniversare a Republica S ialiste 
România.

Pe lîngă rezultatele remarcabile obținute 
de întregul efectiv al armatei noastre, atît 
tn pregătirea de luptă si politică, cft și acti
vitățile din economia națională, militarii se 
prezintă cu un bilanț rodnic și pe târimul 
activității sportive de masă și de peiforman- 
ță. Concursurile sportive organizate si des
fășurate in cadrul competiției sportive na
ționale „Daciada" cuprind întregul personal 
al armatei și urmăresc formarea și dezvol
tarea calităților fizice de bază, a calităților 
moral-politiee. de voință și intelectuale re
alizarea călirii fizice și psihice a militarilor 
in condiții de efort prelungit caracteristir 
vieții ostășești.

Avînd la bază sarcinile reieșite din Mesa
jul secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adresat Conferinței pe 
țară a mișcării sportive, organizarea șl des
fășurarea activităților sportive și obținerea 
de rezultate deosebite la disciplinele sportive 
și probele aplicative sînt rodul sprijinului 
efectiv al comandanților, organelor si orga
nizațiilor de partid și ale U.T.C.. ai muncii 
pricepute si pasionate a ofițerilor cu pre

gătirea fizică, profesorilor ți antrenorilor, al 
efortului depus de militarii sportivi la antre
namente și concursuri.

La etapele finale, pe Ministerul Apărării 
Naționale, ale concursurilor spertive și apli
cativ-militare de vară, desfășurate între uni
tățile de instrucție și, separat, intre institu
țiile militare de invățămînt, a fost angrenată 
întreaga masă de militari, iar rezultatele obți
nute sint superioare tn comparație cu anii 
precedent!.

Finala pe țară a Crosului Tineretului, șta
fetele elevilor. Crosul Armatei. Campionatul 
militar de șah, cupele organizate de către 
C.C. al U.TC. la diferite discipline sportive 
șa. au cuprins un număr mare de militari 
care au reprezentat un număr mare de județe.

Printre rezultatele bune obținute de mi
litari la competițiile organizate in cadrul 
.Daciadei* se pot arăta cele realizate la schi 
ațpim fond, biatlon. bob. sanie, hochei, alpi
nism. șah și tenis de masă — In perioada 
Se iarrâ — atletism, jocuri sportive, tir. 

lupte, natație. călărie. In perioada de

Militarii armatei noastre se mlndesc cu 
rezultatele obținute de reprezenta-ții aso- 
dațnl-r sportive mditare și in irod deosebit 
cu cele realizate de echipele și sportivii 
Clubului Sptrur al A viratei .Steaua*. Astfel, 
la Jocurile OIrmptce de vară din acest an. 
sportr.fi militari au cucerit două medalii de 
aur prin Scrin BabH (tir) si Vasile Puscașu 
(lupte liberei. efed medalii de argint si două 
de bronz. acumufind un total de 44 puncte, 
la Campionatele Mo-«fiale au cucerit 4 me

care trei la hali:ere si una
Î3 Î3r U. C< onatele &□ropene
patru medaln de 
de bronz.

șase de ar©int și noaâ

De aserr.er.€3. la Cîn.p!onalele B,alea nice
au obținut 12 rr.etialii oe aur, DC ua de ar-
gint și nouă de bro-x. la Carnpicmatele Co
mi te tul ui Sportiv al Armatele r Prietene o 
medalie de aur. două de argint și pitru de 
bror.z iar la Cupa Prietenia două medalii 
de aur si trei de bronx în fine, la Campio
natele R S R. au totalizat 160 de titluri. Tn 
palmaresul lor mai figurează șapte Cut>> ale 
României. 33 de recorduri RS R la seniori 
și _ 15 ia juniori De menttcnat eâ sportiva 
Alina Astafci a îmbunătățit de trei ori re
cordul mondial La săritura in înălțime junioare.

Și In continuare sportivii armatei noastre, 
alături de întregul tineret spertiv al patriei, 
cadrele de specialitate și toți cei ce slujesc 
mișcarea sportivă sînt hotărîți să depună 
toate eforturile in pregătire pentru a repre
zenta cu cinste culorile cluburilor și asocia
țiilor sportive militare, unitățile din care 
fac parte, iar cei selecționați tn loturile na
ționale să obțină rezultate tot mai bune, care 
să contribuie și mai mult la ridicarea pres
tigiului sportiv al României socialiste.

IN DIVIZIA A
Și in etapa a 4-a a Diviziei 

A, prima grupă valorică, la ho
chei s-au înregistrat unele sco
ruri mari, iar rezultatele au fost 
cele previzibile. Iată relatări de 
la cele trei duble partide :

C.S.M. DUNĂREA GALAȚI 
— STEAUA 4—10 (1—4, 1—3,
2—3) și 2—15 (1—0, 0—8, 1—7). 
Ambele meciuri au fost fără 
istoric, tînăra formație locală 
străduindu-se să limiteze iure
șul campionilor, din rîndul că
rora s-au detașat Chiriță, Bu- 
rada, Geru, Spiridon, Daia ș.a.

Au marcat: Dima 1+0, Andrei 
1+0, Radu 1 + 1, St. Zaharia 
1+0, Berdilă 0+1, pentru gazde, 
respectiv Geru 1+1, Burada 
2+0, Dragomir 4+2, Alexe 1+0, 
Hălăucă 1+0 Herlea 1+0, Di- 
mache 0+1, K. Antal 0+1, Z. 
Antal 0+2, Chiriță 0+3, Daia 
0+2 I. Zaharia 0+1, Spiridon 
o+£

Au arbitrat Gh Mîcu — N. 
Enache, S. Dinu. (Telemac SI- 
RIOPOL — coresp ).

SPORT CLUB M. CIUC — 
PROGRESUL M. CIUC 7—0 
(2—0, 2—0, 3—0) și 6—5 (2—1,
1—3, 3—1). Cele două partide 
au avut aspecte diferite, așa 
cum o arată și scorurile. Sport 
Club a învins clar în prima zi, 
prostind un joc de... antrena
ment, iar în cea de a doua am 
fost martorii multor momente 
atractive. Progresul a deschis 
scorul in min. 3. după care 
Sport Club a înscris de trei 
ori : 3—1 în min. 28 în ulti
mele două minute din finalul

LA HOCHEI
reprizei secunde, Progresul rea
lizează trei goluri și se ajunge 
la 3—4. în cea de a treia re
priză, Sport Club atacă mai 
mult și obține o victorie mun
cită, cu 6—5, dar în ultimele 5 
secunde Progresul a avut o 
bară... Minute de penalizare în 
două partide : 8 ! Cite 4 fie
care.

Marcatori : Gereb 1 + 1, Gcrc- 
zulji 1 + 0, Miklos 110, Cs. An
tal 1 + 0, Sofron 1+0, B. Nagy 
1+0, Muraru 1 + 0, Szvitlak 0+2, 
Bedo 0 + 1, Baricz 0+1, Gyor- 
gycze 0+1 pentru Sport Club, 
respectiv L. Nagy 0+1, Kocsis 
0+1, Bejan 0 + 1, Szentes 0+1, 
Sandor 0 + 1.

Au arbitrat
Em.
1”

Gh. Tasnadi —
Both, T. Szabo. (Vaier 
'•U — coresp.).

C.S.AI. VIITORUL GHEOK- 
GMEN1 — DINAMO 4—5 (1—2, 
1—3, 2—0) și 3—4 (1—3, 1—1,
1—0). Profitând de prezența la 
pregătire în localitate, Dinamo 
a susținut sîmbătă și duminică 
partidele programate să aibă 
loc în Capitală. Au fost două 
meciuri echilibrate, în care a 
cîștigat Dinamo mai ales da
torită prestației foarte bune a 
portarului Huțanu. Au marcat: 
Andras 2 11, Tobe 1 + 1, Baroti 
1 + 0, Kacso 0 + 1 pentru gazde, 
respectiv Pisăru 2+0, Erbs 
1 + 1, Solyom 1 + 1. Androne 
1+0, I. Popovici 0+1, Szabo 
0+1. Arbitri: M. Presneanu 
Becze) — C. Săndulescu, 
Fodor. (Bela MALNASI
coresp.).

Colonel N'COLAE BURLAN

(i. 
T.

„CRITERIUL OLIMPIC** LA CAIAC-CANOE
fUrmart din mo >1

noe dublu 500 și 1 000 m. .Ia- 
cobii* au calma., personalita
tea canoiștilor ăe elită. Nu 
sînt frați, dar in barcă par a 
fi... gemeni.

Rezultate (500 m băieți): Kl: 
1. Boris Pedro (Dinamo) 
1:57,85. 2. Mihai Apostol (O- 
limpia) 1:58,72, 3. Gabriel Md- 
doveanu (Dinamo) 2:00,25; C 1: 
1, Ivan Carpov (Delta) 2:12,43, 
2 Romică Haralamb;e (Faru! 
Conpref) 2:12,67. 3. Roman
Partnoi (Dinamo) 2:13.89: K 2: 
1. Titi Oancea, Ionel Neagu (Di

namo) 1:45,09, 2. Marian Zam- 
Apostol (Locomoti- 

3. Ștefan 
Fazekaș 
C 2: 1.

Pl TRASEUL Of MOIOCICIISM Dl LA CÎMPULUNG-MUSCEL
(Urmare din pag. 1)

prin forțe proprii și-a pregătit 
un .motor competitiv, a adus 
echipa Torpedo Zărnești pe po
ziția a patra în clasamentul ge
neral, cu cele 38 de puncte a- 
cumulate în ambele etape.

La fel de aprig disputate au 
fost și confruntările de la cla
sa 50 cmc. Bine conduși de a- 
preciatul antrenor Ion Comă- 
nescu (Energia Cîmpina), tine
rii alergători Ilie Corneanu și 
Vasile Cucu și-au talonat per
manent principalii adversari, 
pe experimentalii Mihai Mezin- 
cescu, /XIexandru Molnar și 
Sandu Golbăcea și, sosind gru
pați (pe locul 4 și, respectiv, 
6), cîmpinenii și-au mărit avan
sul de Ia 10 la 15 puncte în 
clasamentul general, menținîn- 
du-și astfel titlul cucerit la 
prima ediție a campionatelor.

Clasamente : etapă. 50 cmc — 
1. Energia Cîmpina 33 p, 2. 
Voința Oradea 28 p 3. Torpedo 
Zărr.ești 27 p; 125 cmc — 1 
I.M.G. București 47 p. 2. IT 
București 35 p, 3. I.R.A Tg

Mureș 34 p; 250 cmc — 1.
I.R.A. Tg. Mureș 38 p, 2. I.M.G. 
București 37 p. 3. Electromureș 
Tg. Mureș 27 p ; general, 50 
cmc — 1. Energia Cinipina (Ilie 
Corneanu — 38 p, Vasile Cucu 
— 33 p) 71 p, campioană republi
cană, 2. Voința Oradea 56 p, 3. 
Progresul Timișoara 50 p. 4. 
Torpedo Zărnești 50 p; 125 
cmc — 1. I.M.G. București 
(Sandu Stelian — 47 p, Octa
vian Vrăjitoru — 36 p) 83 p. cam
pioană republicană, 2. I.R.A. 
Tg. Mureș 79 p, 3. l.T. Bucu
rești 53 p, 4. Progresul Timi
șoara 30 p ; 250 cmc — 1. I.M.G. 
București (Tiberiu Troia — 47 
p. Dumitru Ciuraru — 30 p) 
77 p, campioană republicană. 2. 
I.RA. Tg Mureș 64 p. 3. Elec
tromureș Tg. Mureș 49 p, 4. 
Torpedo Zărnești 38 p.

La individual, cursele de du
minică au fost cîștigate de Mi
hai Mezincescu la 50 cmc. San
du Stelian la 125 cmc și Peter 
Festă la 250 cmc. Corpul de o- 
ficiali, condus de cunoscutul 
arbitru internațional Gheorghe 
Didescu (București), a funcțio
nat cu multă competență și o- 
perativitate.

AD'll MS HM ȚII Bf STAI LOIO PDOSOSPOPI ISfOP'HUi
O Sfîrșitul acestei săptărrini 

programează una din acțiunile 
deosebit de avantajoase, anume 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO A TOAMNEI, ce va avea 
loc duminică, 30 octombrie. După 
cum se știe, se vor extrage 65 
de numere, în cadrul a 7 extra
geri. cuprinse în două faze. în 
ceea ce privește atractiva gamă 
a ciștigurilqr, aceasta se impu
ne prin faptul că se atribuie 
autoturisme, excursii în U.R.S.S. 
precum și importante sume de 
bani, de valori îixe șl variabile. 
Biletele de 25 de lei participă la 
toate extragerile cu acces la 
întreaga paletă de cîștiguri, ul
tima zi de participare fiind sîm 
bâtă. 29 octombrie.

• După cum am mai anunțat, 
iubitorii concursurilor PRONO
SPORT au bucuria de a-și valo
rifica șansele și mflne, miercuri. 
26 octombrie, cînd este progra
mat un nou concurs intermediar, 
cu partide din cupele europene. 
Atragem din nou atenția că, la 
poziția 13 din fluturași! distrh

buiți de agențiile Loto-Prono
sport, part.da MalmO — Intemazio- 
nale se va juca pe terenul echi
pei suedeze, și nu în Itaiî3. asa 
cum fusese inițial programjtă.

• Concursul PRONOSPORT d 
duminică, 30 octombrie. pr;_ ri
mează următoarele partide: 1. 
Atalanta — Bologna ; 2. Cc<-r 
— Napoli; 3. Fiorentina — Tori
no; 4. Internazionale — Roma 5. 
Juventus — Milan: 6. La: io — 
como: 7. Lecce — Pisa: 8. Pes
cara — Verona: 9. Sampdoria — 
Ascoli; 10. Barlotti — Brescia : 
11. Cremonese — Genoa: -2. Li
cata — Bari; 13. Padova — Mes
sina.

• Cî ȘTI GURILE TRAGERI!
PRONOEXPRES DIN 19 OCTOM
BRIE. Cat. 2 : 2 variante 25% a 
17.970 lei : cat. 3 î 8,75 a 4.107
lei : cat. 4 : 80,75 a 592 lei ; cat.
5 : 172.25 a 209 lei ; cat. X : 185,50
a 217 lei ; eat. Z : 2.884,50 a 100
lei. REPORT LA CATEGORIA 1 : 
35.938 lei.

LA ZI IN AUTOMOBILISM
LA PÎRÎUL RECE s-a disputat, 

de curînd, ultima etapă a Cam
pionatului Național de ’iteză în 
coastă. Iată rezultatele:

Grupa A: 1. Ovidiu Mazilu 
(Alfa ICSITA), 2. Silviu Dinu 
(Alfa ICSITA), 3. Gheorghe Preo
teasa (Dacia).

Grupa Cl: 1. Nicu Grigor aș 
(Dacia), 2. Daniel Mojillan (Da
cia), 3. Gheorghe Ana (ITA Ar
geș) ;

Grupa C2 : 1. Victor Nicoară 
(Dacia), 2. Constantin Ciucă (Al
fa ICSITA), 3. Mihai Pîrvulescu 
(ITA Argeș).

Grupa E: 1. Eugen Peteanu 
(CJAK Olimpia Peșița), 2. Mir
cea Ponta (IJTL P^lța), 3. Ti
beriu Ciurciu (CJ..11 Caraș-Se- 
verin);

în urma acestor rezui. i e cla
samentele finale 1988 la viteză 
în coastă arată astfel :

A : 1. GHEORGHE PREOTEA
SA, 2. Ovidiu Mazilu, 3. Silviu 
Dinu ;

Cl : 1. NICU GRIGOR AS. 2.
Daniel Mojilian, 3. Dan Necula 
(Alfa — ICSITA)

C2: 1. VICTOR NICOARA. 2. 
Constantin Ciută. 3. Mihai Pir- 
vuleseu ;

E : 1. EUGEN PETEANU, 2. 
Werner Hirschvogel (CJAK O- 
limpia Reșița). 3. Mircea Ponta : 

Echipe: 1. DACIA PITEȘTI, 2. 
CJAK Olimpia Reșița, 3. Alf3 

’ ICSITA.

Iată și campionii Ia vkeză pe 
circuit :

A; 1. GHEORGHE PREOTEA
SA, 2. Silviu Dinu, 3. Horia An- 
dronic (ITB);

Cl : 1. NtCU GRIGOR AȘ, 2.
Gheorghe Ana, 3. Dan Necula ;

C2 : 1. VICTOR NICOARA, 2. 
Constantin Ciucă. 3. Mihai Pîr
vulescu ;

E: 1. WERNER II1RSCHVOGEL, 
2. Eugen Peteanu, 3. Gheorghe 
Cioacă (ITA Aegeș) :

Echipe : 1. DACIA PITEȘTI, 2. 
Alfa ICSITA, 3. CJAK Olimpia 
Reșița.

RALIUL VRANCEA, competiție 
contînd pentru Divizia B, seria 
a Il-a, s-a disputat pe un tra
seu lung de 349 de kilometri, in- 
cluzînd 12 probe speciali? La fi
nele întrecerii, clasament l»1 ge
neral a avut următoarea înfăți
șare :

1. Remus Ursat he — Florin Ga- 
faction (Fortus Iași), 2, Florin 
Hangu — Gheor^.ic Oltean <CJAK 
Covasna), 3. Io»*qu Ganea — Ion 
Csergo (Tractor ii Brașj/,:

RALIUL WARTBURG se dis
pută în aceste zile la Eisenach 
(R.D. Germană). La mtreceri 
sîntem reprezen iti de 5 echipa
je, și anume I. Mălăuț — D. lo- 
nescu. Fl. Matcescu — C. Motoc. 
C. Duval — Gh. Nemeș, M. Cos- 
tinescu — E. Ro^ca, P. < cjocaru 
— E. Pop. (S.A.)

Mihai
Olimpia) 1:47.17

Sandor 
1:49,55; 
Iacob (Danubiu) 
Furnică, F. Gri- 

CSȘ Brăila) 
j. v-, Pașca, V. Petcu 

(Constr. Hunedoara, CSȘ Călă
rași) 2:03,92: fete: K 1: 1. Vio
rica Iordache (CS’J Construc
ții Buc.) 2:14.28. 2. Daniela Ca 
tană (Faru!) 2:15,37 3 Liliana
Vlăsceanu (Dinamo) 2:15.66; 
K 2: 1. I-iliana Vlăsceanu, Ma
ria Dragomir (D.namo)
2. Claudia Nietiia.
Stoia (Marina Orșova)
3. Viorica I ordalie, 
Catană (CSUC, Farul) 
K 4: 1. M. Volog», S. 
A. Brezuică, M.
(CSȘ Tucea. CSM Pitaști, CSȘ 
Constanța, CSM Iași) 1:51,18,2 
Marina Orșova 1:55,50; 1 000 m 
(b): K 1: 1. Florentin Tătaru 
(Delta) 4:16,18. 2. Mihai Năs- 
tase (Dinamo) 4:23,01 3. Ștefan 
Nagy (UTA) 4:33.25; C 1: 1. 
Roman Partnoi (Dinamo) 4:43,24, 
2. Romică llaralambie (Farul) 
4:4.3,55, 3. Radu Ungureanu
(CSM Iași) 4:44,47; K 2: 1. R. 
Mihalcea, C. Țintoacă (Dina
mo) 3:54.97, 2. M. Marius, M. 
Sfichi (Marina Orșova, UTA) 
3:59,05. 3. M. One, N. lagăru 
(Constr. Tim.) 3:59,40: C 2: 1. 
D. Iacob, FI. Iacob (Danubiu) 
4:16,28. 2. N. AmePan, S. Josan 
(Delta) 4:18.90. 3. V Petcu, C. 
Pașca (CSȘ Călărași, Constr. 
Hunedoara) 4:23.37; K 4: 1. Di
namo (Neagu, Dartcea, Moldo- 
veanu, Mihaleea) 3*24,55, 2. Di
namo II 3:23,32.

fir, 
va, 
Kovacs, 
(Constr. Tim.) 
D. Iacob, FI. 
1:59,41,- 2. M. 
gore (Ancora. 
2:02,57, 3. C.

2:06,18.
Cristina 
2:07,26, 
Daniela 
2:08,46- 
Cîrstei, 

Acantincâi

1-

Restanță la baschet (f)

,.U '- CONSTRUCTORUL ARAD 101-55
Ieri, in meci restanță in ca

drul Diviziei A de baschet fe
minin, echipa Universitatea 
C-S.ș. Viitorul Cluj-Napoca a 
dispus de formația Constructo
rul C.S.$ Arad cu scorul de 
181—55 (53—34). Au înscris : 
Veres 27, Kiss 14. Manases 21 
Enyedi 4, Dragoș 5. Morosan 10, 
Misâilâ 4, Vigh 8 Costanașiu 
5. Morar 2 și Șerbănoiu 1, res
pectiv Blindu 8. Neuzais 25, 
Nastor 2, Weiehlt 13. Lațco 1, 
Ciupe 6. Au arbitrat: B. Florin 
(Brașov) și St. Ilegyesi (Ora
dea).

Mircea RADU — coresp.

• Mîine va avea loc în Sala 
Sporturilor din Tîrgu Mureș 
acțiunea de verificare a loturi
lor naționale de seniori (în

compania ev: ipe: locale Meta- 
lotehnica) și de senioare (va 
juca cu Comerțul), care va fi 
completată cu atractive con
cursuri de aruncări la coș.

CENTRUL DE CERCE
TĂRI PENTRU EDU
CAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT, cu sediul in 
București. Bd. Muncii 
nr. 37—39. sector 2, scoa
te la concurs următoare
le posturi: biochimist și 
inginer electronist, in 
conformitate cu prevede
rile Legii 12/1971. Relații 
suplimentare ia telefon 
21.55.13.
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librat, tinerii elevi ai antrenoru
lui A. Radu opunir.d o dîrză re
zistență adversarilor lor din Tîr- 
goviște. In cele din urmă, me
ciul s-a încheiat la egalitate, 5—5, 
dar tîrgoviștenil au avut un 
punctaveraj superior.

Dintre sportivi s-au remarcat 
G. Bordeuș, G. Floria (Danubia
na), I. Nedelcu 3 P. Ciobataru 
(Tîrgoviște), V. Iiiucâ, M. Birsan 
din Tg. Jiu. (Florio BRASLt — 
coresp.).

LUGOJ. Reuniunea disputată in 
Sala Viitorul din localitate, la 
care au fost prezente cinci for
mații, a durat m d mult de șase 
ore ?i a evidenția: superioritatea 
echipelor Voința Lugoj și Rapid 
București, învingătoare in fața 
celorlalte participante. Meciul 
dintre cele două fruntașe (Voin
ța și Rapid) s-a încheiat la ega
litate: 5—5. Voința a cîștigat 
(8—2) meciul cu Metalul Bocșa, 
cu 7—3 întîlnirea cu Vagonul 
Arad și cu 8—2 în fața sportivi
lor de la C.S.M. Caransebeș. Ra
pid — Metalul B «cșa 9—1, cu 
Vagonul Arad 9—1 și cu C.S.M 
Caransebeș 8—2. C.S.M. Caranse
beș a pierdut și celelalte două 
partide: 4—6 cu Vagonul Arad 
și Metalul Bocșa. (C. OLARU — 
coresp.).

ORADEA. Comportarea foarte 
bună a echipei 4.S.A. Oradea 
(antrenor A. Fargași) i-a permis 
trei victorii prețioase, cur® l-au 
asigurat calificarea în turneul fi
nal : 10—0 cu Constructorul Tg. 
Mureș, 9—1 cu Comerțul Tg 
Mureș și 6—4 cu UNIO Satu 
Mare. Comerțul Tg. Mures — 
UNIO satu Mare 6—4 Si cu Con
structorul ’ 7—3. Constructorul — 
UNIO 6—4. Dintre orădeni s-av 
remarcat: Z. Megrisz. M. Tîrziu 
D. Dumitriu, M. Matei, E. Sedcș 
și A. Dcza. (I. GUIȘ k — coresp.).

CONSTANȚA. Ultima reuniune 
din localitate a cuprins nu mai 
puțin de zece partide. în care 
s-au remarcat componenții for
mației multiple campioane, Stea
ua București : 6—4 cu Hidroteh
nica -C.S.ș. 2 Constanța, 9—1
cu URBIS București, 7—3 cu Pro
gresul Brăila și 7—3 cu Oțelul 
Călărași. Echipa locală a cîști
gat și ea trei meciuri: 7—3 cu 
Progresul. 6—4 cu Oțelul șl 7—3 
cu URBIS. Brăilenii su obținut 
două succese: 6—4 cu Oțelul și 
6—4 cu URBIS. în ultima întîl- 
nire. Otelul — URBIS 6—4. Din 
echipa locală s-au remarcat 
frații Ciucă și G. Ciupercă (C, 
POPA — coresp.).

TG. MUREȘ. Dinamo Brașov a 
dominat concursul: 7—3 cu 
C.S.M. Sf. Gheorghe, 3—3 cu 
Constructorul Hunedoara, Viito
rul Gheorgheni și Mureșul Tg. 
Mureș ; Constructorul 6—4 cu 
C.S.M., Viitorul șl Mureșul : 
C.S.M. — Mureșul 7—3, cu Vi
itorul 8—2. Mureșul — Viitorul 
6—4. Pentru turneul final 8-8u 
calificat Dinamo Brașov șl Con
structorul Hunedoara. (C. ALBU 
— coresp.).

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

In ajunul meciurilor

DIN CUPELE EUROPENE

DINAMO S-A ANTRENAT ASEARĂ LA DUNDEE VICTORIA PLEACĂ AZI LA MINSK
DUNDEE. 24 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Dinamo a plecat luni dimineața 
spre Dundee, orașul scoțian 
care va găzdui prima manșă a 
turului II din ..Cupa Cupelor”. 
Fotbaliștii dinamovisti au ate
rizat pe aeroportul din Edin
burgh după care și-au conti
nuat drumul spre Dundee, cu 
autocarul (100 km). Multă în
credere si optimism domnește 
in tabăra dinamovisti. Antre
norii M. Lucescu si FL Cbe- 
ran, toți jucătorii stat insă 
conștient! de dificultatea par
tidei. De acest lucru ne-am 
convins îndată după sosire ci
tind declarațiile antrenorilor și 
jucătorilor elubului-gazdâ care 
promit o rapidă revanșă ta

cupa continentală după înfrîn- 
gerea din fața lui St. Mirren, 
in campionat. Se anunță și 
modificări in _ll“-le de înce
pere, schimbări proiectate mai 
ales in linia de mijloc.

Dinamo a deplasat int-egul lot 
printre care internaționalii pre- 
zenți la Sofia (And .ne. R- dnic, 
Sabău, Mateuf. Cămătaru. Vais- 
covici) și cei din lotul de ti
neret (Stelea. Lppescu. Rădu- 
rioiu. Timiș).

Vremea este aici rece (+9 
grade) și ploioasă întregul lot 
dinamovist s-a ant-enat după 
sosire pe stadionul Dundee 
United.

Stelion TRANDAFIRESCU

In vederea partidei tur cu 
Dinamo Minsk, din etapa a 
doua a „Cupei U.E F.A.", Victo
ria se va deplasa în cursul zi
lei de azi, pe calea aerului, 
către capitala Bielorusiei. După 
o sâptămînă fructuoasă, carac
terizată prin pregătiri asidue 
și meciuri de verificare (cu di
vizionarele B Poiana Cîmpina 
și Metalul Plopeni), elevii lui 
FI. Halagian și Gh. Timar sînt, 
fără excepție, apți de joc și 
așteaptă cu încredere întîlnirea 
de la Minsk. Ei speră ca, prin- 
tr-o prestație cît mal bună și 
un rezultat în consecință, să

CAMPIOANA
(Urnire din pag 1)

pregătirilor efectuate de Steaua 
mai cuprinde, pînă la ora jo
cului, încă două antrenamente, 
inclusiv lecții cu caracter teo
retic, în care se analizează, pe 
video, jocul puternicei parte
nere de întrecere.

în vederea meciului de 
miercuri. Spartak Moscova a 
sosit, ieri dimineață, la Bucu
rești. pe calea aerului, depla- 
sînd lotul complot, în frunte 
cu internațonalii Dasaev, Bub
nov, Pasulko și Cerenkov. Tot 
ieri, fotbaliștii moscoviți au e- 
fectuat un antrenament pe u- 
nul dintre terenurile comple
xului Ghencea.

Jucătorii lui Spartak Moscova la antrenamentul efectuat ieri 
după -amiază

Foto : Eduard ENEA

confirme creșterea de formă și 
evoluțiile deosebite din cam
pionat.

Din cite cunoaștem, la Minsk 
temperatura e doar cu 2—3 
grade mai scăzută decît la 
București. Echipa Iul Bîșoveț 
a revenit acasă de la Moscova, 
după 1—2 cu Dinamo, în cam
pionat, fără nici o indisponibi
litate.

Cum veți găsi stimați cititori, 
informații de la fața locului în 
ediția de mîlne a ziarului nos
tru, să reamintim că meciul 
Dinamo Minsk — Victoria 
Bu uresti sc va disputa în noc
turnă de Ia ora 19 (18 la Bucu
rești), pe stadionul formației 
bieloruse (capacitate 50 000 de 
locuri). El va fi arbitrat de o 
brigadă din Bulgaria, cu V. 
Toncev la centru.

DE LA F.R.F.
F.R. Fotbal organizează 

In ziua de 23 octombrie 
a.c., la ora 11, o ședință 
de lucru cu participarea 
președinților de cluburi și 
asociații sportive din divi
ziile A si B. antrenorii 
principali ai echipelor de 
Divizia A și observatorii 
federali stabilit! de F.R.F.

*

Joi 27 ociombre a.c., la 
ora 1#, va avea loc ședin
ța Biroului Federației Ro
mâne de Fotbal.

ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE • ȘTIRI • REZULTATE
• PENTRU MECIUL STEAUA — 

SPARTAK MOSCOVA, care se 
dispută miercuri 23 octombrie, 
de la ora 14,30, pe stadionul din 
Ghencea, slnt valabile legitima- 
țiile-abonament roșii și verzi, eli
berate de C.N.E.F.S., precum și 
abonamentele up Steaua. Bile
tele se vind la casele stadionu
lui Steaua.

• AZI, MECI IN .CUPA BAL
CANICA”. începe o nouă ediții 
a „Cupei Balcanice” lnter-clu- 
buri, competiție la care participă 
și o echipă din țara noastră, U- 
nlversitata Craiova. Primul meci 
este programat astăzi, la Sofia,

și opune echipele Lokomoîiv din 
capitala Bulgariei și Universita
tea Craiova. întîlnirea Începe 18 
ora 18. Din aceeași grupă mai 
face parte șl echipa iugoslavă 
Radnicki Niș, pe care Universi
tatea Craiova o va întflnl in 
prima decadă a lunii noiembrie, 
pe stadionul Central din „Bănie”. 
Din grupa a n-a fac parte echi
pele Lablnotl Eloasan (Albania) 
Malatyaspor (Turciși și O.F.I 
Creta (Grecia).

• REUNIREA LOTURILOR DE 
JUNIORI. Trei loturi reprezenta
tive de juniori se reunesc in a-

ceasta săptămînă pentru a s» 
pregăti și a suițlne meciuri de 
verificare. Astfel, lotul ’99 s-a 
deplasat la Focșani, unde va In- 
tîlnl pe Luceafărul Adjud șl U- 
nirea Focșani. Reamintim. a- 
ceastă selecționată va avea ca 
adversare tn preliminariile Cam
pionatului European A formațiile 
Spaniei, Danemarcei șl Austriei, 
toate meciurile dlsputîndu-se a- 
nul viitor. Selecționatele „mici”, 
’92 șl ’93, se vor pregăti in a- 
ceastă săptămînă la Snagov.

• RAPID — FLACARA MO- 
reni 2—1 (8—8). Golurile fero
viarilor au fost marcate de Tă-

nase (min. 70- și Bozețan I 
(mln. 90 — din penalty), iar 
pentru Flacăra a marcat Clobă- 
nlcă (min. Gl). (N. Costache — 
coresp.).
• ETAPA INTERMEDIARA. In 

Campionatul Republican de Ju
niori l, pentru seriile I.II ei 
VH-VHI, este programată o 
etapă Intermediară In ziua de 
27 octombrie, la ora 15.

• astAZI. de la ora 18, pe 
stadionul MECON (str. Drumul 
Găzarului), divizionara C cu a- 
celași nume va susține un atrac
tiv meci amical cu Flacâra Moren!
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SERIA I
Minerul Gura Humorului — 

Carpați Gălănești 2—0 (1—»), C. 
S.M. Bucecea — Avintui Frasin 
2—1 (1—0). Constructorul Iași —
I.T.A.  Celuloza P. Neamț 9—C 

(1—0). Metalul Botoșani — Ceta
tea Tg. Neamț 1—1 (8—1). Lami
norul Roman — Foresta Fălti
ceni o—o. Steaua . Minerul Vatr» 
Demnei — Metalul Rădăuți 1—1 
(0—0), Aurora Tg. Frumos — 
FORTUS Iași 1—0 (8—0). Zimbrul 
Șiret — Metalul Roman 1—1 (0—1).

Pe primele locuri tn clasament, 
după etapa a IX-a ■ LMINERUL 
GURA HUMORULUI 14 p 03—Z),
2. Aurora Tg. Frumos 13 p (11— 
8). 3. Cetatea Tg. Neamț 11 P 
(13—8) — s victorii. 4. Minerul
V. Dome! 11 p 08—9) — 4 vic
torii... pe ultimele locuri : 14.
Avlntul Frasin 6 p <10—17). 15. 
Metalul Botoșani 6 p (11—15), 

’.8. I.T.A. Piatra Neamț 4 p 
(7—20).

SERIA A II-a
Textila Buhuși — C.S.M. Bor- 

zești 3—0 (1—0) MECON Mun.
Gh. Gheorghiu-Dej — Victoria 
C.F.R. Tecuci 2—0 (0—0), Unirea 
Negrești — Proletarul Bacău 1—0 
(1—0), Mecanica Vaslui — Șan
tierul Naval Galați 3—1 (1—1),
Gloria C.F.R. Galați — Minerul 
Comănești 4—0 (1—0). Partizanul 
Bacău — Petrolul Moineștl 3—0 
(2—0), Mecano Sport Galați — 
Viitorul Vaslui 2—3 (1—3), Steaua 
Mecanică Huși — Știința 
NAVROM Galați 2—1 (1—0).
Pe primele locuri t 1. GLORIA 

C.F.R. GALAȚI 14 p (23—3), 2. 
MECON Gh. Gheorghiu-Dej 13 p 
(16—5), 3. Minerul Comănești 13 
p (11—13)... pe ultimele locuri : 
14. Ș.N. Galati 4 p (9—17). 15.
Mecano Sport Galați 4 p (16—25), 
16. Știința NAVROM Galați 4 n 
(7-21).

seria A ni-a
Hidrotehnica Buzău — Arrubium 

Măcin 2—1 (1—0), Foresta Gu-
gești — Chimia Buzău 4—2 (2—1), 
Petrolul Tanca Brăila — Celulo
za Adjud 2—0 (1—0), Petrolul Ber
ea — Ș.N.-C.S.Ș. Tulcea 8-0 
(3—0), A.S.A. Buzău — Progresul 
Isaceea 4—0 (1—0), Victoria Tăn- 
dărel — Granitul Babadag 2—0 
(0—0) c.s. Progresul Brăila —

DIVIZIA C
Laminorul Brăila 5—k <3—0). Au
tobuzul Voința Odobești — O- 
Hmpia Rm. Sărat 1—1 <8—I).

Pe primele locuri : L OLIM
PIA RM. SABAT U p (15—Z). i 
Victoria Țăndărel 13 p. (19—13).
3. C.S. Progresul Brăila U p (19— 
S)... pe ultimele Locuri : IX La
minorul Brăila 8 p (11—18). 14. 
Progresul Isaccea 6 p (11—19). ÎL 
Granitul Babadag 6 p (6—15). 18. 
Arrubium Măcin 4 p (6—14).

SERIA A IV-a
Petrolul Băicoi — Unirea Urzi- 

ceni 6—1 (2—0), ISC1P Ulmeni — 
Victoria Muntenii Buzău 3—1 (0— 
0). Montana Sinaia — Viitorul 
Chirnogl 5—0 (2—0). CONPREF
Constanța — Progresul C.S.Ș. 
Medgidia o—1 (0—0). Olimpia Slo
bozia — Victoria Floreștl 4—0 
(1—0), Ș.N. Oltenița — Portul Con
stanta 2—0 (2—0), Victoria Lehliu
— Unirea Cîmpina 3—0 (3—0),
Voința I.C.S. Medgidia — Unirea 
Slobozia 0—1 (0—0).

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SLOBOZIA 13 p (19—5), 2. Mon
tana Sinaia 12 p (21—9), 3. Por
tul Constanța 12 p (23—12). 4.
Ș.N. Oltenița 12 p (18—8)... pe 
ultimele locuri, 14. Unirea Cimpi- 
na 6 p (15—18), 15. Viitorul Chlr- 
nogi 6 p (9—33). 16. Victoria Mun
tenii Buzău 2 p (7—34).

SERIA A V-a
MECON București — I.M.G. 

București 3—1 (3—1), Metalul
București — Chimia Tr. Măgure
le 3—0 (2—0). ROVA Roșiori — 
Autobuzul București 0—1 (0—0).
Automatica București — A. S. 
Dunăreană Giurgiu 2—1 (1—1),
Unirea Alexandria — A.S.I.C. 
București 3—0 (2—0), Danubiana 
București — Viscofil București 
2—1 (2—0) Petrolul Roata de Jos
— C.F.R. B.T.A. București 0—0 
F.C.M. Victoria Giurgiu — Pe
trolul Poieni 3—o (1—0).

Pe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 14 p (17—3).
2. Unirea Alexandria 13 p (18—6).
3. Automatica București 13 p 
(18—13)... pe ultimele locuri : 15. 
Danubiana București 4 p (9—30) 
16. Petrolul Poieni 8 p (4—32).

4
SERIA A Vl-a

Metalul FUlpești — Muscelul 
Cimpulung 8—8. Electrica Tltu — 
Minerul F.llpeșU 1—0 <1—01. Mi
nerul Șotinga — Cimentul Flenl 
3—1 (1—0). Tehnometa’ București
— Electronistul Curtea de Argeș
1— I (0—0). Progresul Energia
București — A.S.A. Chimia Brazi 
Ploiești 1—0 (0—0). Forestierul 
Băbenl — TUPS Chltila 1—1 (1—0). 
Electrica Fienl — Unirea Pitești 
t—1 (1—1). Avicola Crevedia —
Mecanica Fină București 1—1 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. MECANI
CA FINA BUCUREȘTI 14 p (16— 
6), 2. Muscelul Cimpulung 12 p 
(18—9), 3. Progresul București
11 p (18—7) — penalizat? cu 3 p. 
4. Unirea Pitești 11 p (12—11) — 
pe ultimele locuri : 15. Forestie
rul Băbenl 6 p (10—13) 16. Ci
mentul Fienl 4 p (8—20).

SERIA A Vil-a
Dierna Orșova — I.O.B. Balș 

0 -0, Termocon-structorul Drobcta 
Tr. Severin — Recolta Stoică- 
neștl 2—1 (1—1), Mecanizatorul
Simian — Metalurgistul Sadu
2— 0 (0—0), Petrolul Ticlenl —
Progresul Băilești 2—1 (1—0). Da
cia Cozia Căllmănești — Con
structorul T.C.I. Craiova 2—0 
(0—0). Constructorul Șoimii Cra
iova — Minerul Mătisari 6—1 
(3—0). Progresul Corabia — Pe
trolul Stolna 1—1 (1—0) Viitorul
c.s.s. Drăgășanl — Sportul Mun
citoresc Drăgănest! Olt 1—2 (0—1).

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL T.C.I. CRAIOVA 
13 p (22—6). 2. Progresul Cora
bia 12 p (18—7), 3. Dacia Căli- 
mănești 12 p (15—11)... pe ulti
mele locuri : 14—15. Recolta Stol- 
căneștl 7 p (11—21). Metalurgis
tul Sadu 7 p (7—17) ’6 Minerul
Mătăsari 4 p (7—25).

SERIA A VII!-a
vagonul Arad — C.S.M. Caran

sebeș 4—1 (1—0). Petrolul Arad
— Energia Auto Timișoara 1—0 
(0—0), U.M. Timișoara — Mineiul 
Moldova Nouă 3—0 (1—0). C.S.M.

-REZULTATELE ETAPEI A IX-a
Lugoj — Unirea Tomnatio 2—8 
(1—8), C.F.R. Victoria Caransebeș

— A.S. Slnmartinul Sîrbesc 1—0 
(8—9). Autorr.ccanica Reșița — Mi
nerul Oravita 3—4 (1—0). Minerul 
Anina — Motorul I.M A. Arad 
2—0 (1—0). Strungul Chlșineu Criș
— Unirea Sinnlcolau 3—0 — echi
pa Unirea kind suspendată.

• Meciul Unirea Sinnlcolau — 
C.S.M. Lugoi din etapa a t-a 
(pe teren 1—B> a fost omologat 
cu 3—0 In favoarea echipei din 
Lugoj.

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD lo p (35—15). 2. C.S.M. 
Lugoj 14 p (23—8) 3. Minerul
Moldova Nouă 12 o (22—11)... pe 
ultimele locuri : 13. Unirea Sînni- 
colau 6 p (14—16). 14. Automeca- 
nica Reșița 6 p (8—11). 15. Mo
torul Arad 6 p (11—22). 16. Ml 
nerul Oravita 4 p (10—211.

SERIA A IX-3
Aurul Brad — Automecanica 

Mediaș 2—0 (1—0), Textila Cls-
nădie — Metalurgistul Cugir 1—1 
(I—0). C.F.R. Simeria — Metalul 
Aiud 2—2 (1—0) Minerul știința 
Vulcan — Minerul Lupeni 0—0.
1. P.A. Sibiu — Carpafi Mîrșa 3—0
(1—0), Retezatul Hațeg — Carpați 
Agnita 3—1 (2—0) Energia Săs-
ciori — Mureșul ' Explorări Deva 
0—0, Șoimii Lipova — C.S.U. Me
canica Sibiu 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : L META
LURGISTUL CUGIR 1« p (15—4).
2. Aurul Brad 14 o (28—7). 3.
Mureșul Deva 12 p (16—4)... pe 
ultimele locuri : li. T“xtila Cis- 
nădie 6 P (12—791 15 Autome-
canica Mediaș 6 p CB — 18) 16. Car
pați Agnita 5 p (1.7—27).

SERIA A X-a
Electro Sf. Gneorgne — Preci

zia Săcele 1—0 (0—0> Minerul
Bălan — IM A SA St Gheorghe 
0—1 (0—1). Cimentul Hoghlz —
Carpați Covasna 1 — 1 (0—1), Nl- 
tramonia Făgăraș — Viitorul 
Gheorgheni 3—0 (0—01 Metalul
Sighișoara — Unirea Crlstur 4—0 
(1—0), Rapid Miercurea Ciuc — 
Minerul Baraolt 3—0 (1—0). Meta
lul Tg. Secuiesc — Relonul Săvl- 

neștl 8—3 (2—1). Carpați Brașov
— Progresul Odorhei 8—8.

Pe primele locuri i L IMASA 
SF. GHEORGHE 15 p 04—3), 1 
Nltramonla Făgăraș 12 p (22—18),
3. Electro SL Gheorghe 12 p (13 
—8).., pe ultimele locuri : 14. Mi
nerul Bălan 6 p (14—14), IX Pre
cizia Săcele 6 p (13—14). 18. Ci
mentul Hoghlz 4 p (7—25).

SERIA A XI-a
C.U.G. Clui-Napoca — Indus

tria SIrmel Cîmpla Turzll 2—6 
(1—0). Mureșul Luduș — Steaua 
C.F.R CluJ-Napoca 2—9 (1—8),
Laminorul Victoria Zalău — Me
talul Reghin 2—0 0—0). Olimpia 
Gherla — Metalotehnlca Tg. Mu
reș l—0 (l—0). Mecanica Bistrița

— Lacul Ursu Sovată 5—2 (1—©,
IZOMAT Simleul Silvanlei — Chi
mia Năsăud 2—0 (0—0), Oțelul
Reghin — Laminorul Beclean 
1—0 (0—0) Minerul Sărmășag — 
Sticla Arieșul Turda 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. MINERUL 
SARMĂSAG 13 p (13—4). 2. Mu
reșul Luduș 12 p (11—6). 8.
C.U.G. Clui-Napoca 11 n (15—8)... 
pe ultimele locuri : 15 Lamino
rul Beclean 6 n (9—20). 16. La
cul Ursu Sovata 6 p (10—28).

SERIA A XH-a
înfrățirea Oradea — Minerul 

Turt 1—0 (1—0) Oașul Negrești
— Minerul Borsa 3—1 (0—1), Mi
nerul Băita — C.I.L. Sighet 3—0 
0—0). Someșul Satu Mare — 
CUPROM Bala Mare 2—1 (2—0), 
Victoria Cărei — Minerul 
Baia Snrie 0—0 Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Gloria Beiuș 3—1 
(0—0). Bradul Vișeti — Chimia 
Tășnad 2—1 (1—0) Minerul Șun- 
culuș — Voința Oradea 2—1 (2—1).

Pe primele locuri : 1. SOMEȘUL 
SATU MARE 12 o (24—10), 2. Bra
dul Vișeu 12 D (8—7). 3. înfrăți
rea Oradea 11 o (13—9). 4. Oașul 
Negrești 11 p (19—21)... pe ulti
mele locuri : 14. CUPROM Baia 
Mare 7 p 01—18). 15. Gloria Beiuș 
7 p (8—16) 16. Minerul Turț 8 p
(5-12).

Rezultatele nc-au fost transmise 
de către coiespontlentH noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.



în dubla întîhîîre de popice (juniori)

ROMANIA - POLONIA 4-0
Echipele noastre de popice — 

junioare și juniori — au susținut 
sîmbâtă și duminică, pe arena 
Voința din Capitală, primele 
meciuri de verificare într-o 
manșă dublă, in compania for
mațiilor similare ale Poloniei.

în cele două zile de concurs, 
au fost încercați 16 selecționa- 
bili (8 fete și tot atîția băieți), 
victoriile revenind pe merit re
prezentanților țării noastre. Re
zultatele : ROMANIA — POLO
NIA junioare 2470—2262 (5—1) 
si 2412—2359 - (4—2) ; juniori : 
5222—4886 (5—1) șl 2594—2449
(4—2) — a doua zi s-a jucat 
doar la 100 de bile mixte. Iată 
și realizatorii: Liliana Băjena- 
ru — 431, Ana Krecenski — 
392, Constanța Nuță — 441 + 
423, Mariane Halalai — 3314- 
419, Elena Pușcașu — 4314-399 
Cristina Prîgogel — 3944-392. 
A doua zi au mal jucat

Luminița Zamfirescu 359 
și Katalin Lukacs — 420. Bă
ieți*. Ovidiu Zlotu 8634-412, 
Constantin Neguțescu 818, Ni
colae Lupu 907 4-453, Nicolae 
Popescu 851. Valentin Breban 
8524-410, Iștvan Bor 9134-449. 
Duminică au mai evoluat Ma
rius Ghețea 441 și Ovidiu Ion 
421.

Așadar, popicarii noștri au 
pășit cu dreptul în noul sezon 
internațional, el învingînd — 
după cum aprecia și arbitrul 
principal al intllniril, Gottfried 
Wagner (R.D. Germană) — 
formații puternice. La fete, s-a 
mers in general bine, cu men- 
țunl speciale pentru Constanța 
Nuță, Liliana Băjenaru, Elena 
Pușcașu, Katalin Lukacs și 
Mariane Halalai. La băieți, re
zultate competitive au obținut 
Istvan Bor și Nicolae Lupa.

Ion PANA, coresp.

După înfrlngersa rugbyștilor la Alma Ata

STELIAN BOARIU A ClȘTIfiAT CONCURSUL DE LA BERLIN
BERLIN, 24 (Agerpres). — 

Concursul internațional de po
pice de la Berlin a fost ctști- 
gat de sportivul român Stelian 
Boariu cu 980 puncte, urmat de 
Klaus Meissner (R.D.G.) 923
puncte, Frank Heyer și J6rg

Barthel cite 897 puncte.
La feminin, pe locul ir.tii s-a 

clasat Birgitt Hunger (R.D.G) 
437 puncte, urmată de romAn- 
ca Doina Jâgean 425 puncte șl 
Daniela Zdarkova (Cehoslova
cia) cu 417 puncte.

BALCANIADA BE SCRIMĂ
Ediția 1988 a Balcaniadei de 

scrimă se va desfășura în ca
pitala Turciei, Ankara, intre 26 
șl 31 octombrie. La această tra
dițională competiție, scrima ro
mânească va fi reprezentată de 
următoarele echipe; floretă fe
minin — Georgela Beca, Clau
dia Grigorescu, Rozalia Husti, 
L.ura Badea; floretă masculin 
— R. Molea, L. Buzan. A. File, 
P. Duca; sabie — Al. Chicoti
ți, V. Szabo, D. Găurcanu, D. 
Costache; spadă — F. Nicolae, 
G. Pantelimon, A. Poo, C. Du
mitrescu.

EȘICHIER MONDIAL
PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

ATLETISM • Campionatele A- 
merlcil Centrale și zonei Carai
bilor se vor desfășura in luna 
iulie a anului viitor la San Juan 
(Porto Rlco). La concurs și-au 
anunțat participarea sportivi și 
sportive din 18 țări.

badminton • Concursul des
fășurat la Preston (Anglia) a fost 
cîștlgat de sportivul danez Mor
ten Frost, care l-a învins in fi
nală cu 15—8, 1,5—3 pe campionul 
indonezian Ardy Wlranata.

HOCHEI PE GHEAȚA • După 
16 etape, In campionatul unional 
conduc echipele Aripile Sovie
telor Moscova și Dinamo Mosco
va, ou cite 23 p, urmate de for
mația T.S.K.A. Moscova 21 p 
(un joc mai puțin disputat). Re
zultate din etapa a 16-a: Ț.S.K.A. 
Moscova — Dinamo Minsk 6—2 ; 
Dinamo Riga — Avtomobilist 
Sverdlovsk 4—•>; Dinamo Harkov 
—. Torpedo Gorki 2—1; S.K.A. 
Leningrad — Traktor Cellabinsk 
5—2; Sokol Kiev — Aripile So
vietelor Moscova 2—Z; Dinamo 
Moscova — Hlraik Voskreșgnsk 
5—5.

handbal * Aflată în turneu 
în U.R.S.S., echipa feminină a 
Suediei a susținut la Riga ud 
meci in compania unei selecțio
nate locale, de care a dispus cu 
scorul de 24—22 <11—7).

TENIS • Turneul internațional

feminin de la Zurich a revenii 
jucătoarei americane Pamela 
Shriver care a întrecut-o în fi
nală cu 6—3, 6—4 pe Manuela 
Maleeva (Bulgaria). • In finala 
turneului international de la To
kio. Jucătorul vest-german Boris 
Becker l-a întrecut cu 7—4.6—i 
pe australianul John Fitzgerald. 
La dublu, perechea Andres Go
mez (Ecuador), Slobodan Zivoji- 
novici (Iugoslavia) a învins cu 
7—5, 5—7, 6—3, cuplul Becker,
Jelen.

TRIATLON • Clasicul concurs 
de la Kailua-Kona (Insulele Ha
waii) „Ironman Triathlon" s-a în
cheiat cu victoria sportivului a- 
merican Scott Molina, in vtrstă 
de 38 de ani, care a înotat to 
mare liberă 3,6 km, a parcurs 
cu bicicleta 180 km și a alergat 
distanța unul maraton — 41.195 
km — în timpul totijj de 8.31 04. 
In clasamentul feminin, pe pri
mul loc s-a situat Paula Newbj- 
Fraser (S.UA.i. to leș.. per
formanță ce îmbunătățește ea 
peste 2S de minute precedente: 
record al unei asuhd de eorr. oe-1- 
țil. La întreceri, deosebit de di
ficile. concurența neavtad Intre 
probe decît oauza necesar* 
schimbării echioamer.tulal. au 
participat peste 1 <00 de sportivi 
și sportive.

MOSCOVA. 24 (Agerpres). — 
Partida a 12-a a meciului pen
tru titlul mondial feminin de 
șah dintre Maia Ciburdanidze 
și Nana Ioseliani s-a încheiat 
remiză, la mutarea a 63-a. Sco
rul este 7—5 în favoarea cam
pioanei Maia Ciburdanidze. 
care, in partida a 13-a, va a- 
vea piesele albe.

REYKJAVIK, 24 (Agerpres). 
Cu o rundă Înainte de înche
ierea turneului de Ia Reykja
vik, contînd pentru „Cupa 
Mondială", în fruntea ciasamen- 
tulul se află marii maeștri so
vietici Garri Kasparov și Alek
sandr Beliavski cu cîte 10.5 
puncte, urmați de Tal 9,5 punc
te, Elvest, Hjartarson cite 9 
puncte, Iusupov, Timman 8.5. 
Speelman. Nunn. Andersson. 
Sax cîte 8 puncte. Nikolid și 
Sokolov -.5 puncte. Ribli. Por- 
tisch. Kordnoi puncte.
Spasski. Peturssoa 8 puncte. In 
runda a 16-a. penultima, au 
fost comer.-a^ următoarele 
rezultate : Briiavskl — Nsnn 
1—4; Ttazman — Korcinai 1—0; 
Iusupov — Hjartarson remiză; 
Sax — Tal remiză ; Elvest — 
Kasparov 0—1; Nikoiid — So
kolov 1—0.

ECHIPA NOASTRĂ ARE
Un 9—23 reprezintă oriunde 

și oricînd un scor sever, dar 
mai ales în contextul dat: în
tre multele întîlniri anterioare 
la rugby ale echipelor Uniunii 
Sovietice și României, una sin
gură s-a încheiat cu victoria 
celei dintîi (14—6 la Kiev, în 
1985), iar de atunci în palma
res s-au înscris succese pe li
nie ale formației noastre, pa
tru în total, două în deplasare, 
la Tbilisi și, nu mai departe 
decît anul acesta, în septem
brie, la Moscova (28—18).

O asemenea contraperforman- 
ță impune explicarea în deta
liu a cauzelor care au generat-o. 
începînd, firește, cu amănun
tele de la fața locului, prezen
tate de Dumitru Mihalache, 
antrenorul federal: „Pentru o 
imagine cît mai exactă a ca
drului în care a avut loc a- 
cest meci, trebuie spus mai 
întîl că lotul nostru a ajuns 
la Moscova vineri la ora 15,30, 
a fost transportat în holul ho
telului -“Sport», unde a rămas 
pînă seara tîrziu, abia la mie
zul nopții plecînd cu avionul 
spre Alma Ata. După un drum 
lung, de noapte deci, am ate
rizat la ora 7, ora locală, in- 
trînd în camere abia la 10. 
Nici momentul de începere a 
partidei de duminică, nu părea 
prea... sigur — nl s-a vorbit 
ctnd de ora 14, cînd de 17, iar 
pînă la urmă a fost 16 (la 
Alma Ata desigur), ca să nu 
mal amintesc amănuntul nepre- 
zentării autobuzului pentru sta
dion. Oboseala, starea de ner
vozitate explică, într-o anume 
măsură, comportarea echipei. 
Dar nu poate scuza evoluția 
de ansamblu, cu multe greșeli 
Intr-un mdment sau altul de 
joc. Astfel. în prima repriză 
am avut vintul în față și gaz
dele au luat avans : 9—0 la
pauză. Alexandru a transfor
mat o lovitură de pedeapsă, 
9—3, pentru ca, pe fondul u- 
nei reveniri a jucătorilor noș
tri. Neaga și Radulescu să în
cerce o manevră tactică la gră
madă. la centrul terenului, dar 
balonul să" Ce cules de un 
rugbvst sovietic, care a alergat 
cu el pini in but: 3—13. Ale
xandru a mai punctat de două 
ori. tot din lovituri de pe
deapsă. am mai beneficiat de 
una. cam la 38 metri de țintă, 
insă eu a fost jucată la mi
nă (?!) și, in loc de stringerea 
rezultatului pînă la limită — 
era 9—13, putea fi 12—13 — 
echipa s-a văzut depășită în 
ultimele minute, cînd s-au mai

NEVOIE DE FDIIII NOI!
primit două eseuri, unul trans
format și... 9—23 (arbitrul a a- 
nulat o transformare, ceea ce 
a creat confuzii dînd impre
sia că rezultatul a fost 25—9). 
S-au comis erori de organizare 
a jocului, nu s-a placat ferm, 
marginea a funcționat bine în 
prima parte și foarte slab 
după pauză — nouă baloane 
pierdute pe repunere proprie!—, 
doar Murariu fiind aproape de 
valoarea sa, deși nu întotdeau
na inspirat în calitate de căpi
tan al formației, cîte ceva mai 
arătînd Ciorăscu, Vereș, Ignat. 
De altfel, din lotul întrebuințat, 
adică : Ignat — Boldor, Răcean, 
Lungu, Vărzaru — Alexandru, 
Neaga (Coman) — Murariu, 
Dumitraș, Rădulescu — Vereș, 
Ciorăscu -» Man, Moț, Leonte, 
o bună parte s-a prezentat sub 
nivelul cerut pe plan interna
țional. Și va trebui să renun
țăm la astfel de jucători !“

Insuccesul de duminică în
deamnă, într-adevăr, la o ana
liză profundă, urgentă (sînt 
destule de făcut în sportul 
nostru cu balonul oval!), la 
măsuri care să asigure împros
pătarea lotului cu rugbyști dor
nici să lupte cu dăruire PÎNA 
LA CAPĂT pentru culorile 
țării. Sigur, deplasarea în con
dițiile arătate poate afecta po
tențialul fizic, dar nu-i mai 
puțin adevărat că nimic nu 
poate ierta comiterea unor 
greșeli de începători. Cine are 
cinstea de a îmbrăca tricoul 
național trebuie să se dăruias
că pe terenul de întrecere cu 
toată energia, cu tot ce are 
mai bun în ființa sa — să se 
autodepășească, în fond, și să 
poată depăși momentele potriv
nice 1 Iar operațiunea de alcă
tuire a unei reprezentative pu
ternice se cere pornită de în
dată, cu mai multă luciditate 
ea înainte: pînă la meciul eu 
Franța nu mai este decît o 
lună I

Geo RAEȚCHI

UN CICLU OLIMPIC DERULAT PROMIȚĂTOR A FOST RATATa
(Urmare din pag. 1)

ceste! arme, concretizată printr-o pregă
tire susținută, solicitantă (antrenori Ște
fan Ardeleanu și Tudor Petruș) și un 
calendar internațional adecvat unei echi
pe candidate la medaliile olimpice, știut 
fiind faptul că în scrima mondială ac
tuală, unde echilibrul valoric este tot mai 
pregnant la înalt nivel, contactul cu plu
tonul fruntaș (după sistemul circuitului 
de turnee, de categoria A, a căror adl- 
țiune de puncte dă clasamentul anual al 
Cupei Mondiale) a devenit o condiție a 
succesului. Astfel, curba a continuat as
cendent, anul 1987 aducînd floretei fe
minine românești cel mai bu« rezultat 
din ultimii 20 de ani: la Campionatele 
Mondiale de la Lausanne, Elisabeta Talan 
(Steaua) a devenit campioana lumii (în 
apropierea podiumului clasîndu-se și Reka 
Lazăr, de la Tractorul Brașov, loc 4), iar 
echipa României (acestora adăugindu-li-se 
Claudia Grigorescu de la Steaua. Ro
zalia Husti de la C-S. Satu Mare â Ge*r- 
geta Beca — Dinamo) cucerind medalia 
de argint. Premise tub bune a aspiri.

deci, pentru întrecerea olimpică (fin acest 
an. evoluția pozitivă din acest adu re- 
ieșind din următoarea statistică sinteti
că : anul 1385 — 2 floretiste din iotul re
prezentativ la 2 finale ale unor turnee 
de cat. A. IMS — 2 In 5 finale, 4087 — 
3 In 7 finale șf la 1«3. pLnă Ia J.O. — 
5 (deci toate componentele echipei) au 
figurat de * ori la finale

Ce sutn acredita mai convingător 
echipa floretisteler pentru cea de-a 24-a 
ediție a Jocurilor Olimpice 7 Șl totuși, 
surprinzător peotru toți cei din lumea 
scrimei noastre, echipa n-a mai fost in
cintă in delegația României această deci
zie a CALfX, luată eu foarte puțin 
timp înaintea plecării Iu Seul, nefiind nici 
măcar comunicată de factari autorizați, 
capabili să ofere a explicație unor tinere 
sportive care aa muarit si na sperat 4 
□ni. Au fost trimis* să e—cureze doar In 
proba individuală EfisabeU Tufan si Reka 
Lazăr, rezultatele acestora fiind insă 
mult sub cota așteptărilor, ambele aereu- 
<4ad aici măcar să se califice ia faza efi- 
minăriloe directe șl recalificărilor (prin
tre primele 14 concurentei.

CE A DETERMINAT COWTRAPERFORMANȚA »

Să aflăm părerea unuia dintre antreno
rii echipei, Tudor Petruș, cel care o pre
gătește pe campioana mondială Elisabeta 
Tufan și la clubul Steaua: „Pe fondul 
marcării psihice a întregii echipe, care 
s-a văzut în ultimul moment oprită să 
participe la J.O., perioada dinaintea star
tului, cea dintre 8 și 20 septembrie, de 
Ia Seul, n-a mai putut asigura pregăti
rea absolut necesară, bazată pe asalturi, 
cele două sportive fiind obligate să tragă 
exclusiv intre ele, lucru total insuficient 
înaintea unei competiții majore. Practic, 
in disputa pentru un loc pe podiumul o- 
limpic, concurau 5 echipe feminine •R.F.G., 
România, Italia (ordinea ultimului cam
pionat mondial). Ungaria și U K.S.S., deci 
aveam trei șanse din cinci pentru a iua 
o medalie, ca să nu mai vorbim că, în 
proba individuală puteam înscrie trei 
sportive...". Ce opinează secretara F.R. 
Scrimă, Ana Pascu, prezentă la Seul ca 
arbitră F.I.E. 7 „Stagiul final de pregătire 
a fost stabilit la Bușteni, acolo unde 
ne-am pregătit cu bune rezultate anul 
trecut, înaintea C.M. de Ia Lausanne, dar

care nu ne-a mai putut găzaui in vara 
acestui an, stațiunea fiind supraaglome-
rată. Propunerea de a se muta local pre
gătirilor olimpice la Tg. Jiu a fost inițial 
aprobată de secția de performanță, dar 
ulterior. după ce se aranjase totul pe 
plan local, a fost revocată, lotul pregă- 
tindu-se iz» cele din urmă la Poiana Bra

șov, in condiții de antrenament depar
te de a fi optime, sala respectivă nefiind 
utilată pentru scrimă. Această situație 
nu o amintim acum pentru a acoperi 
comportarea total nesatisfăcătoare a spor
tivelor Elisabeta Tufan și Reka Lazăr. 
care nu și-au îndeplinit mandatul și nici 
nu și-au onorat cărții* de vizită. lazăr 
a intrat in concurs timorată și nesigură, 
departe de decizia și clarviziunea tactică 
cu care a evoluat în tot sezonul. Era e- 
vident că ea nu se află în vîrf de formă. 
In ceea ce o privește pe Tufan, preten
țiile erau și mai mari. După o bună evo
luție în turul doi. cînd a cîștlgat o grupă 
cu trăgătoare de elită, printre care chi
nezoaica Luan, fosta campioană olimpică, 
și Vosceakina, lidera echipei sovietice, a

capotat aparent surprinzător in turul trei, 
cînd n-a reușit să-și adjudece ultimul 
asalt, decisiv, eu o trăgătoare anonimă, 
de ia scorul de 4—2 in favoarea ei! Ara 
spus -aparent surprinzător- pentru că 
blocată psihic, trăgînd eu rigiditate și 
lipsă de gindire tactică, campioana mon
dială a mizat doar pe o ofensivă oarbă, 
lăsindu-se totodată surprinsă de niște 
atacuri absolut firești".

★
Așadar, scrima noastră, care se gîndea 

cu speranțe îndreptățite înaintea J.O. la 
una-douâ medalii, s-a văzut în cele din 
urmă foarțe departe de podium. Privind 
acum retrospectiv putem spune că pre
zența celor două floretiste la J.O. '88 n-a 
avut suportul necesar atunci, și acolo 
adică ele nu s-au aflat la acea oră la 
virful de formă preconizat, nefăcînd fa
ță vivacității deosebite, intensității soli
citărilor fizice șl nervoase din timpul a- 
salturilor. După cum afirmă cei care pot 
face asemenea comparații. între turneele 
de categoria A premergătoare J.O. și 
disputa de la Seul a fost o diferență 
specifică, frazele de armă derulindu-se pe 
planșele olimpice foarte rapid și printr-o 
uriașă descărcare nervoasă. Floretlstele 
din R.F.G. și Italia s-au detașat prin a- 
ceastă prismă dovedind că au luat măsuri 
speciale de pregătire în etapa finală 
dinaintea disputelor de pe planșele o- 
limpice.

Bazindu-se in continuare pe grupul ti
nerelor floretiste care și-au dovedit în 
cursul ultimilor ani talentul și disponi
bilitățile, federația de scrimă — susținu
tă la parametri corespunzători în privința 
dotării cel puțin... minimale, cu echipa
ment și arme, pentru o pregătire la ni
velul realei competitivități internaționale 
—va trebui să tragă concluziile de rigoa
re din marea discrepanță care a existat 
între succesele anului 1987 și eșecul re
cent de la Jocurile Olimpice. Iar primii 
pași trebuiesc tăcuți — avînd în vedere 
mai ales că ne aflăm la început de nou 
ciclu olimpic — cu depistarea elemente
lor talentate , cu organizarea pe baze 
științifice a întregului plan de pregătire 
șl. evident, cu lărgirea numărului de 
tehnicieni, prin antrenori care să aibă o 
contribuție reală la temeinica pregătire a 
sportivilor în cadrul secțiilor din țară, la 
lotul național.

MH.VE. start ta etapa secun
dă a cupelor europene. Formații 
din 24 de țări lși dispută intl- 
letatea ta prima manșă a turu
lui al doilea. Iată o trecere ta 
revistă a concurentelor promo
vate din prima etapă.

Procentajul cel mal bun n au 
reprezentantele fotbalului din 
Italia — 100%. Din ii echipe pre
zente la start, tot atitea s-au ca
lificat (Milan, Sampdoria, Inter, 
Juventus, Roma șl Napoli). 
Urmează Belgia — 83.3%; din 6 
echipe, 5 calificate (F.C. Bruges, 
Anderlecht, F.C. Malines, Liege 
și Waregem). Cu un procentaj de 
80% se află țări care au prezen
tat 5 formații și s-au calificat 
cu 4; Spania (Real Madrid, F.C. 
Barcelona, Athletic Bilbao și 
Real Sociedad); Scoția (Celtic 
Glasgow, Dundee United, Midlot
hian șl Glasgow Rangers); Por
tugalia (F.C. Porto, Sporting, 
Belenenses șl Benfica); Iugosla
via (Steaua Roșie, Velez Mostar, 
Partizan șl Dinamo Zagreb). A- 
pol, un „trio" cu 75%: 3 califica
te din 4. ROMANIA (Steaua, Di
namo șl Victoria); Olanda (P.S.V. 
Eindhoven, Kerkrade și GrGnln- 
gen); R.D. German* (Jena, Lo
komotive Leipzig și Dynamo 
Dresda. R.F. Germania a totali
zat 71%, deoarece din 7 echipe 
prezente au promovat 5 (Werder 
Bremen, Eintracht Frankfurt, 
Stuttgart, Kiiln șl Bayern Mun- 
chen). Turcia are 66.6% 3 la start 
1 calificate (Sakarya și Galata- 
saray). în continuare, cu 56% stat 
prezente U.R.S.S. — 6 la start. 3 
calificate (Spartak Moscova, Di
namo Minsk și Harkov); Alba
nia (cu 17 Nentori), din două la 
start una calificată.

LA NICOSIA, ta preliminariile 
C.M. (gr. a 5-a): Cipru — Fran
ța 1—1 (0—1)! Oaspeți! au des
chis scorul prin Michel, tn aceas
tă grupă s-au disputat pînă a- 
cum următoarele meciuri : Norve
gia — Scoția 1—2, Franța — Nor
vegia 1—0, Scoția — Iugoslavia
1— 1. Următorul joc, la 2 noiem
brie î Cipru — Norvegia.

REZULTATE înregistrate ta eta
pa a 11-a a campionatului vest- 
german: St. Pauli — Borussia
Dortmund 1—0, F. C. KBln — 
Werder Bremen 2—0, Karlsruhe 
— Stuttgart 2—0, Eintracht Frank
furt — S.V. Hamburg 0—1, V.f.L. 
Bochum — F.C. Kaiserslautern
2— 1, F.C. NUrnberg — Bayer 
Leverkusen 1—1, Bayer Uerdln- 
gen — Borussia Mdnchenglad- 
bach 0—0, Waldhof Mannheim — 
Bayern Mtlnchen 0—3, Stuttgar- 
ter Kickers — Hannovra 0—I. In 
clasament, pe primul loc a tre
cut Bayern MUnchen — 15 p, 
urmată de S.V. Hamburg — 14 p 
șl Stuttgart — 13 p.
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