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NICOLAf CEAUȘESCU,
IERI A IIICEPUI VIZITA OFICIALA
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Proletari din toate țările, Unlfl-vă l

rtul
DE PRIETENIE A TOVARĂȘULUI

președintele Republicii
invitația tovarășului

Ceaușescu, secretar 
al Partidului Comunist 

. „ ..." Republi
cii Socialiste România, luni 
după-amiază a sosit în Capita
lă tovarășul Joaquim Alberto 
Chissano, președintele Parti
dului FRELIMO, președintele 
Republicii Populare Mozambic, 
care efectuează o vizită oficială 
de prietenie

Ceremonia

La
Nicolae 
general 
Român, președintele

Socialiste România,

în țara noastră, 
sosirii înaltului 

oaspete mozambican a avut 
loc pe aeroportul Otopeni. îm
podobit sărbătorește.

Președintele Joaquim Alberto 
Chissano a fost salutat, cu cor
dialitate, de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Cei doi șefi 
de stat și-au strins mii ni le eu 
prietenie.

Președintele 
este insoțit 
țara noastră de tovarășii Julio 
Zamith Carrilho, secretar al 
C.C. al Partidului FRELIMO, 
Pasooal Mapuel Mocumbi, se
cretar al C.C. al Partidului 
FRELIMO, ministrul afacerilor 
externe, de alte persoane ofi
ciale.

U gardă militară aliniată pe 
aeroport a prezentat onorul. 
Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Populare 
Mozambie și Republicii So
cialiste România, in timp ce, 
in semn de salut, au f06t trase 
21 de salve de artilerie.
. Un grup de pionieri an ofe

rit tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Joaquim Alberto 
buchete de fiori.

Președinții Nicolae 
și Joaquim Alberto 
au trecut în revistă 
onoare.

Președintele Republicii Popu
lare Mozambic a fost salutat 
apoi de membri și membri su
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central 
al partidului, membri ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, 
generali, de alte persoane ofi
ciale.

Erau, prezenți ambasadorul 
României în Mozambic și am
basadorul Mozambicului în 
țara noastră.

Solemnitatea primirii oficiale 
s-a încheiat cu defilarea găr
zii de onoare.

La reședința rezervată oas
peților, președintele
Nicolae Ceaușescu s-a întreți
nui intr-o atmosferă cordială 
c» președintele Joaquim Al
berto chissano.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
s-a intilnit, luni, la Palatul 
Consiliului de Stat, eu tova
rășul Joaquim Alberto Chis
sano, președintele Partidului

Mozambicului 
în vizita in

Chissano

Ceaușescu 
Chissano 
garda de

FRELIMO, președintele Repu
blicii Populare Mozambic.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu căldură vizita o- 
ficială de prietenie pe care o 
întreprinde in România tova
rășul Joaquim Alberto Chissa
no, expresie a bunelor rapor
turi de prietenie și colaborare 
româno-mozambicane, a dorin
ței comune de a dezvolta și 
mai puternic conlucrarea din
tre partidele, țările și po
poarele noastre, in interesul 
reciproc, al cauzei păcii și co
operării internaționale.

Tovarășul Joaquim Alberto 
Chissano a mulțumit pentru 
invitația de a vizita țara noas
tră, manifestindu-și satisfacția 
de a se intilni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de a exa
mina împreună noi căi și 
dalități pentru extinderea 
laborării bilaterale.

In cadrul întrevederii, 
fâșurată intr-o atmosferă 
dială, prietenească, cei 
conducători 
stat și-au 
rea că înțelegerile la care vor 
ajunge cu prilejul convorbirilor 
vor contribui la intensificarea 
și întărirea continuă a colabo
rării, pe multiple planuri, din
tre România și Mozambic.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a oferit, luni, la Palatul Con
siliului de Stat, un dineu ofi
cial in onoarea tovarășului 
Joaquim Alberto Chissano, pre
ședintele Partidului FRELIMO, 
președintele Republicii Popu
lare Mozambic.

Au participat membri și 
membri supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetu
lui Central al partidului, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, alte 
persoane oficiale.

Au luat, de asemenea, 
persoanele oficiale care 
soțesc pe inaltul oaspete 
ra noastră.

In timpul dineului, 
șuraă intr-o ambianță de cal
dă prietenie, președintele 
Nicolae Ceaușescu șl președin
tele Joaquim Alberto Chissano 
au rostit toasturi, urmărite 
interes și subliniate cu 
plauze.

Au fost intonate imnurile 
stat ale Republicii Populare 
Mozambic și Republicii Socia
liste România.

mo-
oo-

des, 
eor- 
doi 

de partid și de 
exprimat convinge-

parie 
îl în- 
în ța-

desfă

cu

de
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După „Eurogym** *89

LAUDE LA ADRESA GIMNASTELOR NOASTRE
| BRUXELLES, 22 (prin tele- 
§ fon de la trimisul nostru spe- 

cial). Comentatorii par a fi 
§ de acord că această a 17-a edi- 
S ție a „europenelor" feminine' 

de gimnastică, încheiate du- 
§ minică seara în capitala Bel- 
Ș giei, a fost radical diferită de 
§ cele anterioare. Nu doar dato- 
§ rirtă noului sistem competițio- 
§ nai, pe marginea căruia des- 
§ tui au Încă rezerve, conside- 
§ rînd că el a favorizat showul 
§ în dauna performanței (de alt- 

fel s-au acordat acum mai
§ puține note de 10 ca oricînd !), 
Ș ci și prin numeroase alte e- 
$ -

§ cele
§ cită

§ tui

S

§

i
$

I
§

lemente. Bunăoară, printr-o 
luiptă extrem de tensionată, 
care a exclus orice drept 
la eroare. Totul a trebuit. în- 
tr-o măsură mai mare ca 
altădată, calculat la milimetru 
și la fracțiune de secundă o- 
riice ezitare, reală sau numai 
închipuită, fiind aspru 
ționată. Cu toate astea, 
iași

sanc- 
ace- 

comentatori sini tentați 
să areadă că, deși nivelul in-

trecerii s-a dovedit mai ridi
cat ca oricând, la înălțimea 
lui s-au situat, altă noutate, nu 
doar gimnastele române și so- 
v.etioe. protagonistele tradițio
nale ale rendez-vous-urilor 
continentale, ci și altele, din 
tăn cotate până deunăzi ca a- 
parțlnînd „liniei a doua" a 
g-mnasticii. Bulgăroaica Mi
lena Mavrodeva sau unguroai. 
ia Henrietta Onodi, de pildă, 
au urcat pe podiumul de pre
miere (la aparate), pentru ca 
spaniola Eva Rueda, socotită 
una din revelațiile „Euro- 
gym‘‘-ului ’89. să ocupe un sur- 
prinzător loc 7 în clasamentul 
general. La aoest capitol. al 
revelațiilor, se cuvine inclusă 
— este o părere unanimă — și 
Cristina Bontaș, a cărei foto
grafie am descoperit-o, luni 
dimineața, pe o pagină a zia
rului „La Nouvelle Gazette", 
însoțită de elogii, unele din
tre ele sugerind chiar că ea ar 
putea fi „dintre marile cam
pioane de miine". într-adevăr, 
deși debutantă la C.E., Cristi
na și-a învins tracul șl... adver-

sarele, dobîndind la sărituri și 
sol două prețioase medalii de 
bronz, semn încurajator al 
unor frumoase posibilități, că
rora le rămîne un câmp larg 
de exprimare. Dar să revenim. 
S-a detectat aid o anume ega
lizare a valorilor, ba încăîm- 
pnsă către vîrful ierarhiei, cu 
o mai variată și mai amplă 
participare la bătălia pentru 
supremație, ilustrată șl de fap
tul că o italiancă (Luooni) sau 
o grecoaică (Varvariotou) au 
l'xat note de peste 9,800, fiind 
la un pas de a prinde finala 
de 8 la sărituri! Sigur că fe
nomenul, îngăduit și de clauza 
regulamentară care a prevăzut 
abordarea de la zero a concur
sului pe aparate (implicind o 
strictă specializare), e abia la 
început, dar el trebuie să dea 
de gîndit antrenorilor și tehni
cienilor noștri, chiar dacă ei 
se văd în situația — firește.

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. a 4-a)

In vederea meciului de miine, cu A. C. Milan

STEAUA A SOSIT IN ORAȘUL MARII FINALE
BARCELONA. 22 (prin 

fon, de la trimisul nostru . . 
cial). O primire caldă, • tipic 

§ iberică, pe măsura cărții

tele- 
spe-

______ _ ,_ ________ ____ ,-i de 
=5 vizită a unei finaliste în... re- 
§ cidivă, i s-a făcut echipei cam- 
~ pioane a României de către or

ganizatori — membri ai fede
rației spaniole de fotbal care 
găzduiește partida — la sosirea 
ei, luni seară, #e aeroportul 
internațional al impunătoarei 
metropole.

Și-apoi ? Tot ceea ce s-a cîș- 
tigat ea timp, prin vehicolul 
antemergător oare a croit cale 
liberă autocarului pus la dis- 

§ poziția Stelei, avea să se piar- 
îs dă în fața hotelului „Bella 
Sț Terra", unde zeci de copii și 
§ tineri, cu carnețelul și creionul 
ÎS în mină, au solicitat fotbaliștilor 
§ noștri prețioasele autografe. 
§ Printre semnături, una Și a 
Ș „omului nr. 1“ de la Sevilla, 
§ Ducadam, care o însoțește pe 
§ Steaua în marele oraș-capitală 
Ș a Cataloniei.
§ Apropo de Sevilla, barcelo- 
§ nezii, tineri sau vîrstnici. nu 
§ uită eșecul suferit, cu trei ani 
§ in urmă, de echipa lor favori- 
§tâ în finala C.C.E. disputată cu 
§ Steaua, dar nici nu poartă 
§ ranchiună performerilor de a- 
Ștunci. Și că astfel stau lucru- 
Șriie. ne-am putut convinge 
§ după masa de seară, cînd (la 
§ capătul călătoriei de circa trei

§

i

§ noștri prețioasele
Secvență din antrenamentul campioanei noastre, efectuat cu 
citeva ore înaintea plecării: de la stingă, antrenorul A. Ior- 
dânescu, T. Stoica, Bălan și Hagi surprinși intr-o dinamică fază 
a partidei la două porți. Foto ; Ediuard ENEA

După „Internaționalele** de greco-romane (juniori)

VALORI EXISTĂ! IMPORTANTĂ DEVINE
PREGĂTIREA LOR VIITOARE

Frumos, atractiv, de bun ni- 
ve. tehnic (și excelent organi
za.) turneul internațional de 
lupte greco-romane pentra ju
niori. disputat sîmbătă și du
minică la Focșani. Celor 10 de 
sportivi români prezenți în 
concurs, câte 4 de fiecare cate
gorie. le-au fost opuși adver
sari din Turcia, Polonia (am. 
bele cu garnituri complete) și 
Israel (5 luptători). Finaltnen- 

a 
podiumului au avut doar re
prezentanții noștri și cei ai 
Turciei, tricolorii cîștigînd la 6 
categorii de greutate, iar oas
peții la 4. La prima vedere, 
deci nu s-ar putea vortri de 
un succes categoric al soorti- 
vilor noștri, dar pe ansamblu 
evoluția lor merită o apreciere 
favorabilă, dată fiind media de 
vîrștă vizibil mai mare a oas
peților, ceea ce. la nivelul ju-

te acces pe prima treaptă

prezentanțil noștri și cei

nionlor, constituie un handicap 
serios ; vorba unuia dintre an
trenori, ar fi fost ca și cum 
sportivii noștri ar fi luptat cu 
adversari mai grei... cu o cate
gorie.

Dar, altfel privind lucrurile, 
cu atît mai mult putem afir
ma acum că avem o generație 
de juniori de cert talent, de 
reală perspectivă; că, asa cum 
se spune, avem de unde alege 
și cu ce porni la drum în asal
tul marilor competiții ale ani
lor viitori. Momentul se arată 
cu atît mai favorabil cu cit. 
nu de mult, a demarat și cen
trul olimpic de la Rădăuți, 
specializat în pregătirea junio
rilor, și unde activează majo
ritatea celor urmăriți acum la 
lucru.

Cine stnt. si cum s-au com
portat aceștia, vom reda suc
cint în următoarei* rinduri i

primele trei categorii, 46, 50 
54 kg. au revenit în ordins 
prezentanților noștri. La 46 kg. 
Uiută Dăscălescu a terminat 
neînvins meciurile din 
(dispunînd de turcul 
Sruleyvici — Israel) 
nala pentru locurile 
întrecut prin tuș pe ...______
Romanowski. El a și fost, de 
altfel, unul dintre cei mai a- 
plaudați învingători. La cal. 50 
kg. Valentin Rebegea a câști
gat de justețe finala cu Sandu 
Marian, dar duelul lor rămîne 
deschis în continuare. în finala 
de la „54", Viorel Sbierea l-a 
depășit dar pe Ahmet Vildirim 
(Turcia), după un meci foarte

si 
re

g-upă 
Akga și 

iar în fi- 
1—2 l-a 
polonezul

Sorin SATMARI

(Continuare in oao a 4a\

ore. cu avionul, simțind ne- 
vo>a unei mișcări în aer liber, 
sub forma unei promenade pe 
avenidele din vecinătatea hote
lului) ei au fost reperați de lo
calnicii iubitori ai fotbalului șa 
salutați cu prietenie.

Sigur, nu in cape îndoială. oe> 
19 componenți ai lotului Stelei 
n-au venit aici pentru prome
nadă. Efortul fizic l-au făcut 
fără menajamente înaintea 
plecării spre Barcelona, dumi
nica și luni dimineața. Au fost 
două ședințe de pregătire, în
cheiate cu joc, pe lățimea tere-

nului central din complex'll 
Ghencea, între echipe alcătuite 
din câte zece fotbaliști. De o 
parte, la „roșii* i-am reperat 
pe Liliac, Dan Petrescu. Bum- 
bescu, Minea, Bălan, Rotari u, 
Ilie Stan, Pițurcă, Negrău și._ 
lordânescu; de cealaltă, la „al
baștri", au jucat Lung, Buna- 
ciu, Iovan, Ungureanu, Tudo- 
rel Stoica, Balint, Măstăean. 
Ilie Dumitrescu, Lăcătuș și

Gheorghe NICOLAESCU

[Continuare ta pag, 2-3)

DOUA NOI SUCCESE
ALE REPREZENTANȚILOR NOȘTRI

RĂDĂUȚI, 22 (prin telefon). 
Luni, pe stadionul „23 August" 
din localitate, într-o ambianță 
specifică unor mari întreceri, 
generată de încheierea Campio
natelor Internaționale de tir 
cu arcul ale României, imnul 
țării noastre a răsunat din 
nou. După ce cu o zi înainte, 
la festivitatea de premiere în 
probele individuale el a mac
ra; cucerirea titlului de cam
pion al acestei a X-a ediții de 
către maestrul sportului Vic
tor Stănescu, acum, în com
petiția pe echipe, acordurile 
imnului au consemnat un nou 
și remarcabil succes românesc 
al formației masculine. Intr-un 
„duel" care a ținut trează a-

tenția numeroșilor spectatori, 
reprezentanții noștri — loan 
Călin. Aurel Robu si Victor 
Slanescu — au reușit să învin
gă puternica echipă a Bulga
riei. urcând pe prima treaptă 
a podiumului de premiere. 
Este o reeditare a victoriei ob
ținută anul trecut, cum de alt
fel și performanța „naționalei" 
feminine — Aurora Matei, Ma
rina Moloce, Diana Nioolaescu 
— care s-a clasat pe poziția 
secundă, după redutabila re
prezentativă a Bulgariei.

loan NOVAC

(Continuare ta pag. a 4-a)



După C.M de popice (juniori) S-a încheiat „Cupa F.R. Baschet" DIM
NOUA CAMPIOANA Șl RECORDMANA A LUMII

DESPRE MARILE El SUCCESE
ECHIPA I.C.E.D C.S 4 $1

A CIȘTIGAT TROFEUL
Vineri seara, pe arena eu 10 

piste din localitatea iugoslavă 
Celje, la întrecerea supremă a 
juniorilor, tînăra și talentata 

a devenit 
la popice, 

actuale- 
figurat 
perechi 
noastră 
cu rite 

din

• Dialog cu Liliana Băjenaru

Liiiana Băjenaru 
campioană a lumii
Deși în programul 
lor „mondiale" au 
probele pe echipe, 

țara 
doar 
formată

în 
„mondiale" 

pe 
individual, 
participat 
pereche

$i 
a 
o ,_______  _____ _
Liliana Băjenaru, Mariane Ha- 
latai și Istvan Bor — Nicolae 
Lu.iu trei _ din cei patru spor
tivi români reușind să se ca
lifice între cele 20 de jucătoa
re și tot atîția jucători care 
au obținut, in întrecerile preli
minare. dreptul de participare 
Ifi turneul final individual. Cei 
na, bine clasați înaintea jocu
rilor decisive de vineri seara 
au fost Liliana Băjenaru — pe 
locul 7. Cu 858 pd (442—416) 
și Istvan Bor — pe poziția a 4 
eu 1 821 (911—910).

Posedînd o tehnică adecvată 
la efort maxim, bucureșteanca 
Liliana Băjenaru și-a pus în
balanță întreaga măiestrie și, 
daiorită unui joc exceptional, 
fără nici o bilă în gol. ea a 
realizat in reuniunea finală un 
nou record al lumii, 
din 100 bile mixte 480 
oe (v.r. 472, deținut 
campioană a lumii, 
vest-germană Anita Walz), reu
șind astfel o .dublă" valoroa
să pentru (ara noastră: 
I«a de aur și cea mai 
performanță mondială.

Deci sîntem în fruntea 
hiei mondiale • „Sinter

dobor ind 
de popi- 
dc fosta 
sportiva

meda- 
bună

răspuns tlnăra lucrătoare la 
serviciul C.T.C. de la coope
rativa „Arta încălțămintei" din 
Capitală. Sînt tare fericită că 
nu am ratat momentul" • Ce 
vrei să spui referitor la rata
rea momentului ? • „Am convin
gerea fermă că dacă am fi 
participat cu echipele comple
te am fi venit acasă cu cea 
mai bogată recoltă de meda
lii" • Spune-mi, ce ai 
simțit cînd antrenorul 
postol Anastase ți-a
la sfîrșitul jocului că 
noua recordmană a lumii ?
• „Mi s-au... tăiat picioarele ! 
Dar asta a durat doar cîteva se
cunde. pentru că poziția de li
deră pe care o preluasem în 
clasamentul general urma să 
tie asaltată de trei adversare 
din Iugoslavia și tot atîtea din 
R.F. Germania, bune cunoscă
toare ale tuturor tainelor jocu
lui, printre care și deținătoa
rea titlului Anita Walz, care 
iu s-au recunoscut învinse de
cît după ultima bilă" • Acum 
cînd ai cucerit... „Everestul" 
junioarelor. ce îți dorești pen. 
»ru viitor? • „Am început să 
practic jocul de popice la 14 
ani. sub îndrumarea antrenoa- 
reî Crista Szocs, și cred că 
am... împrumutat eeva din de
zinvoltura și eleganța cn care 
evolua cîndva această reputată 
spoitivă in arena internaționa
lă Cu care lucrez și In pre
zent. Trecînd in 1990 in primul 
an de senior at, aș vrea nespus

ai
A- 

spus 
ești

să repet performanța la C.M. 
de la Innsbriick. Succesul de 
la Celje mă face să mă simt 
și mai angajată pentru că spor
tul popicelor a crescut valoric, 
s-a dezvoltat vertiginos in mai 
multe țări, iar jucătorul nu 
este numai un om de manevră, 
care exprimă un concept, o 
idee programată de antrenor, 
ei — in pofida aparențelor — 
este, mai ales în rezolvarea 
diferitelor figuri, la manșele... 
izolate, un creator, care lu
crează cu precizia unui... me
tronom. Este necesar să gîn- 
dim așa, într-o disciplină prin 
excelență individuală, deoarece 
acolo, pe arenă, nu te poate 
ijuta nimeni în momentele di
ficile".

Medaliată eu argint eu echi
pa și la perechi împreună cu 
Elena Bîrnaz la C.M. de ju
niori (ediția 1987, de la Ingel
heim — R.F.G.), unde a ocu
pat locul 5 la individual și de- 
venind campioană republicană 
in 1988. fiecare sezon a fost 
nai bun decît precedentul, iar 
1989 mai bun decît toate. Așa 
câ Uliana Băjenaru are toate 
motivele să privească eu în
credere viitorul..

Competiția dotată eu „Cupa 
F.R. Baschet", rezervată divizio
narelor masculine A (fără jucă
torii din lotul reprezentativ) a 
fost ciștlgată de echipa I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 București (antrenori 
M. Cimpeanu șl S. Rotaru), la 
mare luptă eu formațiile Steaua 
șl Dlnamo București, de care a 
fost departajată doar de coșave- 
rajul direct. Echipa constructo
rilor bucureștenl a tratat cu se
riozitate această Întrecere, de la 
începutul și pînă la sfîrșitul ei, 
prezentîndu-se bine pregătită și 
abordînd fiecare meci cu ambi
ție șl combativitate. Lotul folo
sit de cel doi antrenori: 
Krădișteanu (la 40 de ani, 
este un exemplu de pubere

F 
el 

---- — ------ .— — ,--------- de 
luptă pentru mal tinerii șăl e- 
chipieri), V. Pogonaru, C. Ioan, 
P. Mihalcea, M. Costln, S. La- 
zăr, V. Nidelea, M. lacob, M. 
Logofătu, C. Dobre, M. Brădaci.

In ultimele zile au fost înre
gistrate următoarele 
I.C.E.D. “. ‘
mo București - 
Dinamo Oradea 
78, I.C.E.D. — 
113—94, Steaua - 
Dinamo București 
106—88.

Clasament final t 
C.S.Ș. 4 București

doar puține dintre echipe 
tratat cu responsabilitate parti
ciparea la .Cupa F.R. Baacaet-, 
majoritatea celorlalte prezentînd 
loturi Incomplete șl avlnd de
seori prestații formale, mai ales 
în cursul turneelor preliminare. 
Cît priyește promovarea ele
mentelor tinere, ea s-a aflat la 
periferia preocupărilor antreno
rilor, numărul celor care au de
butat cu acest prilej lntr-o divi
zionară A fiind mai mic decît 
cel al degetelor unei mîlnl, ceea 
ce ne determină să ne expri
măm nemulțumirea pentru mo
dul necorespunzător în care a 
fost tratată de către antrenori o 
competiție menită tocmai să le 
sprijine activitatea. Nu este mai 
puțin adevărat că nici federația 
nu s-a ocupat îndeaproape de 
organizarea competiției, negli- 
1înd unele aspecte aparent mici, 
dar In realitate importante. De ---- _ ..... a

au
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Traîan 1OANIȚESCU

CONCURSUL REPUBLICAN DE SCRIMA’

AL JUNIORILOR III
Recent, în sala I.M.F. din 

Tg. Mureș, s-a Încheiat Con
cursul Republican de scrimă 
a] juniorilor III, individual și 
pe echipe.

Iată micii scrimeri care au 
urcat pe podiumul de pre
miere : FLORETA BĂIEȚI - 
individual (54 concurenți) : A. 
Fekete (C.S. Satu Mare), 
Habala (C.S.M. Cluj-Napoca), 
C. Moldovan (Petrolul Plo
iești) : echipe : Petrolul Plo
iești, C.T.A. Steaua, 
Cluj-Napoca. FLORETĂ 
TE — individual (99 
rente) : Roxana Scarlat (Pro
gresul București) Edith Pas
tor (Luceafărul Satu Mare), 
Noemi Ianoș (Luceafărul Sarfu 
Mare) ; echipe : Luceafărul

p.

C.S.M.
FE-

ooncu-

Satu Mare, Mobila Satu Mare, 
Progresul București. SABIE — 
individual (59 cancurenți) : C. 
Ailincă (C.T. Tractorul Bra
șov). A. Cîrlescu (C.T.A. Stea
ua), L. Dina (Progresul Bucu
rești) ; echipe : Șoimii I.M.U.C. 
București, C.S.Ș. Voința Slo
bozia, C.S.Ș. Unirea Iași. SPA
DA — individual (88

Fekete, P,
Mare), A. Zangor 
Mureș) ; echipe : 
Mare. Progresul 

Farul Constanța.

concu-
Palairenți) : A.

(C.S. Satu
(O.S.U. Tg.
C.S. Satu
București, ___
SPADĂ FETE — individual (66 
concurente). Mădălina Cotoi 
(C.S.S. Olimpia Craiova), Ma
riana Alexa (Progresul Bucu
rești), Roxana Scarlat

C. ALBU — coresp.

rezultate :
Ramira 92—69, Dțna- 

Steaua 111—99,
— Balanța 87 —
Dinamo Oradea 

• Ramira 105—92, 
Balanța

pildă, „Cupa F.R. Baschet" 
constat dintr-o... plachetă!

Dumitru STANCULESCU

I.C.E.D.1.
9 p (coefi

cient 1,02), 2. Steaua I p
3. Dinamo București 9 p
4. Dinamo I.M.P.S. Oradea
5. Balanța C.S.U. Sibiu I 
Ramira Bala Mare 5 p.

Privitor la competiție, 
clem ea binevenită Inițiativa fe
derației de a organiza. în scopul 
prelungirii activității eompetițio- 
nale a echipelor din Divizia A, 
cărora 11 s-a oferit, cu a iest 
nrilej, șl posibilitatea promovă
rii și testării unor jucători ti
neri. In mod regretabil. Insă,

apro

Elba Timișoara, neînvinsă
In grupa 7-12

In turneul de handbal de la Constanța

DISPUTE VALOROASE, UTILE PREGĂTIRII
In Sala Sporturilor din Con

stanta. de vineri si pînă dumi
nică, un numeros public a asis
tat la un interesant turneu de 
handbal feminin, organizat de 
asociația sportivă Hidrotehnica 
din localitate. Au participat Lo
tul republican și formațiile Ka- 
llnîneț Sverdlovsk, Chimistul 
Rîmnlcu’ Vîlcea — campioana 
națională si cîștigătoarea „Cu
pei I.H.F.", precum și Hidroteh
nica.

Iată. deci, că abia s-au înche
iat campionatul șl disputele pen
tru cupele europene, și handba
listele noastre, inclusiv lotul 
care se pregătește pentru Cam
pionatul Mondial de calificare 
în grupa A. din decembrie, au 
luat munca de la capăt. Ne-a 
surprins relatarea antrenorului 
principal al lotului. Bogdan Ma- 
covel, că și-a propus «ă veri
fice, Împreună cu colegul Gheor- 
ghe Ionescu, cum z-a materiali
zat perioada de ... refacere, ea 
șl starea pregătirii tehnice, gta- 
dindu-ne că prea mult timp mi 
au avut echipele. Dar desfășura
rea turneului ne-a confirmat că 
■-a muncit bine la cluburi, după

In campionatele de motocros

CURSE MAI SPECTACULOASE CA 0B1CIND I

Echipa â 
niei“ și 
trofeului

Campionatele Individuale de 
motocros. ediția 1989. au conti
nuat duminică pe traseul de la 
Odorhei cu etapa a patra. în 
organizarea (bună) a asociației 
sportive Matrita din localitate.

în program au figurat curse 
pentru seniori, tineret si juniori, 
care au furnizat întreceri mult 
apreciate atît de 
ta tori cît si de 
zenți pe traseu, 
sensibil egale și 
mici diferente 
generale favoriții s-au angajat 
din ștart în lupta pentru întîie- 
tate, la două din cele patru clase 
în finalul disputelor schîmbîn- 
du-se liderii campionatului. Este 
vorba de clasa 125 cmc tineret 
(fiecare din cele 4 etape consu
mate pînă în prezent au fost 

' cîstigate de un alt alergător).
unde a preluat conducerea Ionel 
Bogdan șl de 50 cmc dominată, 
de cîtva timp, de Ciprian Lucaci, 
care a reușit să remonteze, pas 
cu pas. terenul pierdut și dumi
nică la prînz a urcat în frunte. 
Ea clasa 80 cmc, sufragiile pu
blicului le-au întrunit Iulian Mi- 
lea, care a condus într-o manșă, 
dar. în final, a fost depășit de 
Zolt-an Ferenczi si Adrian Ro
man,

Așteptate cu viu interes, cele 
două manșe ale seniorilor au în- 
eîntat privirile 
>, duelul* dintre 
didațl la mult 
Florian Pop și 
fiind de data 
de ultimul pilot. Bine condus de 
antrenorul Paul MOlner. moto- 
crosistul Dorin Titilencu a făcut 
în prima rundă" o cursă de ur
mărire. ea în ultimele 5 minute 
(8-a alergat 20 minute +• 2 ture) 
să lanseze atacul decisiv. tn

numeroșii spec- 
tehniclenii pre- 
Fiind de forte 
despărțit! de 

în clasamentele

spectatorilor, 
principalii can- 
rfvnitul titlu. 

Dorin Titilencu. 
aceasta cîștigat

manșa secundă, stelistul Flovlan 
Pop. făcînd uz de Întregul său 
potențial fizic șl tehnic, a con
dus, din nou. acum pînă la ul
tima tură, clnd publicul a asis
tat la o dispută mai spectacu
loasă ca oricînd : la primul vi
raj a 
lenou. 
frunte 
filmul 
Dorin 
linia de sosire, amintind. In con
tinuare. o pasionantă confrun
tare pentru cucerirea tricoului 
de campion.

preluat conducerea Titi- 
la următorul s-a aflat In 
Pop șl asa s-a derulat tot 
plnă la ultimul virai, clnd 
Titilencu a trecut primul

CLASAMENTE : etapă, 250 cmc 
— 1. D. Titilencu (Torpedo Zăr- 
nești) 40 o. 2. FI. Pop (Steaua) 
34 d. 3. P. Titilencu (Tornedo) 
28 p : 125 cmc — 1. C. Tompa 
(Electro Sf. Gheorghe) 37 p. 2.

I. Bogdan (Steaua) 35 p. 3. P. 
Gagyi (I.R.A. Tg. Mureș) 32 p ; 
80 cmc — 1. Z. Ferenczi (Tor
pedo) 40 p. 2. A. Roman (Steaua) 
34 p, 3. I. Milea (Muscelul Clm- 
pulung Muscel) 28 p ; 50 cmc — 
1. C. Lucaci (Torpedo) 40 p. 2. 
I. Vaida (I.R.A. Tg. Mureș) 32 p. 
3. A. Szilaghi (Electro) 30 p : 
general. 250 cmc — 1. FI. Pop 
151 n. 2. D. Titilencu 143 p. 3. 
P Titilencu 101 n. 4. Al. En- 
ceanu (St. R. Bv.) 101 p, 5. Al. 
Hies (Steaua) 85 p. 6. P. Schmidt 
(Poiana Cîmnlna) 67 p ; 125 cmc 
— 1. I. Bogdan 131 p. 2. Ed. Dar 
(Steaua) 124 p, 3. C. Tompa 112 
p ; 80 ' “ •<“ -
i. Z.
119 p
132 p.
120 p.

cum au evoluat șl totul. *1 cele 
două formații.

Am spune că fiecare partici
pantă a avut trei partenere valo
roase, lotul, firește, ta primul 
rtad. care Întrunește ce s-a 
considerat, la această oră. că 
avem mal bun (pentru că. după 
părerea noastră, mai stat ele
mente susceptibile de promovare 
ta lot. după cum ar mal fi si 
cite o jucătoare care nu mai 
tine pasul). Doar două absențe, 
motivate nl s-a spus. Maria Ve- 
rigeanu șl Esztera Matefi. For
mația sovietică nrezlntă o selec
ție si o pregătire bună, fetele 
stat tinere, dar practică un 
handbal modern, echipa aflta- 
du-se pe locul 7 fa campionatul 
Uniunii Sovietice șl dtad totu
lui unional trei jucătoare. Chi
mistul a avut ta tot numai pe 
Mariana Tîrcă, așa au hotărlt an
trenorii Macovel și Ionescu. deci 
a rămas aproape de valoarea sa 
(minus Verlgeanu. desigur), iar 
Hidrotehnica, eu fete ta majori
tate eu gabarit șl practiclnd un 
joc bine orientat, anunță o pre
zentă notabilă tn viitorul cam
pionat.

Toate participantele »u jucat 
eu poftă șl o ambiție caracteris
tice marilor competiții, ta forță, 
unele faze șl perioade lncintind 
publicul. SI antrenorii au uitat, 
parcă, rolul amical al turneului, 
dramatiztad pe alocuri greșelile 
de arbitraj, firești pentru expe
riența Internațională putină a 
celor două brigăzi constănțene.

REZULTATE 7 Lotul I 39—28 eu 
Chimistul, 22—17 eu Hidrotehnica. 
28—21 eu Kalinineț : Chimistul : 
32—27 cu Kalinineț ; Hidrotehni
ca : 26—21 eu Chimistul ; Kall- 
nlneț : 36—22 cu Hidrotehnica.

Mircea COSTEA
Cornel POPA

Echipa Elba Timișoara (antre
nori : M. Bolcu șl D. Oprea) a 
avut o comportare bună In 
turneul final al grupei 7—12 a 
„Cupei F.R. Baschet", obținlnd 
victoria în toate cele cinci me
ciuri susținute. In plus, a fost 
promovat juniorul de 17 ani 
Alin Bicov, care a manifestat 
reale perspective; un alt ju
nior, Zigmond Bobroțchi, a de
venit unul din coșgeterli for
mației.

Clasament final: 1. Elba Timi
șoara 10 p (67—60 CU „U-, 83—76 
cu Rapid, 88—77 ou Farul, 31—78 
cu Metalotehnica, 108—91 cu A- 
cademia Militară), 2. Universi
tatea Metalul Roșu Cluj-Napoca 
8 p (101—84 cu Metalotehnica, 
82—111 cu Academia Militară 
98—85 cu Farul, 90—85 cu Raoll). 
3. Farul C.S.Ș. 1 Constanța 8 p 
(99—82 cu Rapid, 113—103 eu A- 
cademia Militară), 4. Academia 
Militară Mecanică Fină Bucu
rești 7 p (76—98 cu Metalotchni- 
ca, 87—78 cu Rapid), 5. Rapid 
C.S.Ș. 5 București 6 p (93—92 cu 
Metalotehnica), 8. Metalotehnica 
Tg.Mureș 6 p.
Constantin CREȚU coresp.
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UNELE COLEGII DE ARBITRI

ooresp.

• tn cupele europene, masculin, 
Tusem Essen — U.S. Creteil 
19—16 (scor general : 35—32) In 
„Cupa Cupelor* si Vorwărts 
Frankfurt/Oder — Turu Dussel
dorf 18—15 (30—32) ta
I.H.F.*.

..Cupa

Ideea semnalului de față 
ne-a fost sugerată de desfă
șurarea turneului Diviziei A 
de hochei de la Galați, clnd 
am constatat că unul din 
principalele centre hocheisti- 
ce al țării nu dispune decît de 
TREI arbitri, dintre cane N. 
Enache este programat să ofi
cieze la competițiile interne. 
Astfel că absența unuia dintre 
arbitrii delegați nu a putut fi 
suplinită de comisia locală, 
ceilalți doi neîndeplinind con
dițiile necesare. Președinte
le colegiului județean. C. Un- 
gureanu. altminteri un mare 
animator al sportului gălățean, 
încerca să justifice această a- 
nomalie prin faptul că foștii 
hocheiști nu manifestă 
res pentru a deveni 
de hochei. Noi credem 
o poartă atît comisia ,____
țeană, cît și colegiul, care nu 
au mai organizat un curs de 
arbitri de hochei din anul 
1983 !

în același anonimat se zbate 
și comisia județeană de hand
bal (președinte, Mirel Grosu), 
care dispune doar de cîțiva 
arbitri fără perspectivă de a- 
firmare care oficiază doar ]a 
campionatele școlare și, une-

inte- 
arbitri 
că vina 

jude-

VITEZIȘTII DE LA I.R.A. TG. MUREȘ
AU CIȘTIGAT „CUPA FEDERAȚIEI
Pe un traseu ales In centrul 

municipiului Oradea, duminică 
s-a desfășurat etapa finală (a 
doua) a „Cupei Federației" la 
motoclcllsm viteză pe șosea, În 
organizarea ireproșabilă a aso
ciației sportive Voința din loca
litate.

La startul celor 6 dase din 
program s-au aliniat 110 concu- 
renți. oare au oferit un specta
col agreabil celor cltorva mii de 
spectatori. Iată Învingătorii : 
clasa SO cmc sport — Otiiia 
Pan ca (I.M.G. Buc.) si Tin ase

Drăghicl (I.M.G. Buc.) : 50 cmc 
începători — Ion Scăciătescu 
(I.T. Buc.) ; 125 cmc — Tiberiu 
Trola (I.M.G. Buc.) ; 250 cmc — 
Doru Arsin (Progr. Timișoara) ; 
ataș — frații Atila șl Francisc 
Toth (I.R.A. Tg. Mureș).

Clasament general pe echipe : 
1. I.R.A. Tg. Mureș 293 p. 2. 
I.M.G. Buc. 290 p. 3. I.T. Buc. 
151 n 4. I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 
120 n. 5. Torpedo Zărnesti 125 p, 
8. Electromureș Tg. Mures ill o.

O NOUA
LOZUL 
PRIMĂVERII

I misiune speciali limita tă l

cmc — 1. F. Szilaghi 130 p. 
Ferenczi 126. 3. A. Roman 
; 50 cmc — L C. Lucaci

2. M. Dinescu (Poiana)
3. I. Vaida 39 p.

Hie GHISA — coresp.

TELEVIZOARE COLOR 

AUTOTURISME .DACIA 13OO- 
»' numeros» ctftiguri In bani

OCAZIE
PENTRU

VALORIFICAREA

ȘANSELOR !
• La toate agențiile ți 

vinzătorii volanți ;

• Surprize dintre cele 
plăcute : 
50.000 lei, 
10.000 lei, 
altele.
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»»
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IȘTIGATOAREA „CUPEIROMÂNIEI 
IOANĂ A DACIADEI LA RUGBY

care 
primele 
actua- 

mâniei" 
Insert- 
a DA- 
o reu- 

onul ti
de o 
petitoa- 
cu toa-

maximă risipă de energie, se
cundanți merituoși ai „piese
lor" de bază, Bucan, Caragea, 
Pașcu, C. Gheorghe, Tofan, 
Tufă, al mai proaspeților titu
lari, Fi. Ion, Tutunea și 
Copil și, desigur, al jucătoru- 
lui-antrenor, Mircea Paras - 
chiv, inspirat coordonator.

Cum am semnalat, dinamo- 
viștii demarat prompt,

A condus Paul Soare 
București un meci care 
solicitat mult, următoarele 
formații : ,

DINAMO : Tofan — Frăsi- 
neanu, Boboc, Franciuc (Pa- 
raschiv), Copil — FI. Ion, Tu- 

Tufă, 
Cojo- 

Gheorghc,

STEAUA A SOSIT LA BARCELONA
(Urmare din pag. I)

Astăzi, la Alexandria,

In meci amical de juniori

ROMANIA BULGARIA

WO BUCUREȘTI, locul 1 in „Cupa Romă- 
■aciadei, 'la citeva clipe după luminarea 

Foto : Aurel D. NEAGU

pe de 
i speță 
1 Stu- 
grijulii 
umoase 
impor- 

1 Di- 
ime de 

ambi- 
pla-

a fost 
o pres- 
intr-un 
extrem 
CEMIN 
aoviștii, 
•ie tro- 

lor 
tart) 

excep
ului de 
ruigbyul 

unora 
r și a 
exem- 

. să se 
ucători. 
în spe-
^ciuc, 

;i Fră- 
at cu

deschizînd scorul, prin FI. Ion, 
din l.p.
Franciuc 
mat de 
înscrie 
(transf. 
astfel echipei un avantaj 
mod (15—0). Abia în finalul 
primei reprize. Osiac va re
duce din handicap ( l.p.). La 
reluare, din nou acțiuni ofen
sive în serie ale rugbyștilor 
dinamoviști, concretizate prin 
nu mai puțin de 4 
(Frădncanu, Paraschiv, 
tunea $1 pentru a doua 
Cojocariu), dintre care 
poate cel mai spectaculos 
raschiv), transformat d- 
sineanu. Abia în final, studen
ții băimăreni. în pofida unor 
repetate intenții de finalizare 
ratate de puțin, reușesc ‘ să re
ducă din handicap și să în
scrie... eseul de onoare, prin 
V. Ion, pe care Osiac îl trans
formă...

apoi marin du-1 prin 
— un eseu transfer.

FI. Ion. Cojocariu va 
un
FI.

al doilea eseu
Ion), aslgurînd

co-

eseuri
Tu- 

oară 
unul.
(Pa- 
Fră-

tunea — Gurănescu, 
Țuțuianu — Caragea, 
cariu — Bucan, C. 
Fașcu.

ȘTIINJA : Vasilache — O- 
siac, Rădoi, Pascale, Bucșa — 
V. Ion, Seceleanu 
Demian, Nistor — 
jină — Melniciuc, 
ghe, Csoma.

Pentru locurile 
întîlhiit Farul și 
Birlad. Valorificînd mai exact 
unele situații favorabile (mo
mente de derută 
rilor bîrlăden'i 
„22"), rugby știi 
parcă alții decît 
precedentă, au terminat 
torioși cu scorul 
(6—9). Realizatori : 
FI. Constantin, prin
Foca și Trancă, prin l.p. și 
Bezușcu, transf. pentru Farul, 
Ștefănică 2 l.p. și Floricică 
l.p. pentru Rulmentul. A ar
bitrat Viorel Popescu.

„Cupa României" la rugby 
a fost decernată echipei Di
namo București, campioană a 
DACIADEI, pe locurile urmă
toare clasîndu-se, deci : 2.
Știința CEMIN Baia Mare, 3. 
Farul Constanța, 4. Rulmentul 
Birlad, care au fost răsplătite, 
la rîndu-le, cu diplome, la 
fel ca și arbitrii P. Soare, V. 
Popescu, Gh. Anton, A. Sca- 
farschi, V. Stancu și C. Cio- 
ceanu. O diplomă a fost acor
dată, de asemenea, gazdelor 
(Sportul Studențesc T.M.U.C.B.), 
cum am semnalat la început, 
un model de gazdă a unei în
treceri sub genericul competi
ției naționale DACIADA.

Sublinieri

10!
la ce- 

e ora- 
tă m 
) vede- 
lin ab
atoare, 
defec- 

compe- 
ia de

Ga- 
â-trei 

a va- 
figu- 

d, nici 
sxistînd 
otul B 
>x este 
«tul de 
sonului 
3 cate- 
singur 
ar si 
jompe-

I

I

— Sugar, 
Ștefiuc, Pu
ri. Gheor-

3l—4 s-au
Rulmentul

ale apărăto- 
în propriul 

Litoralului, 
în partida 

vlc- 
de 16—9 
Arghir și 

eseuri, 
l.p.

Tiberiu STAMA

5

1
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
I
I
I

ituează 
olei și 
climat 

și sus- 
fantul 

r Fio- 
1, Dan 
Con ci u

A. 
za și 
bucură 
1 în 

mare

ț

'9

>
>

te eu
rezul-

> ur-
I

POL

PRO-
1989. 

auto- 
i le’) * 
cat. 3: 
14,00 a 
i36 lei• 
at. Z : 
i cafe
lei pan- 
curești
Dacia

ptăml- 
3 oro- 
număr 
stă in 
AGERI 
» ea re 
zi ui si 

între
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l-a cuprins . . ___
principal al Stelei, care, aflat 
în teren, putea să intervină cu 
promptitudine ori de cite ori 
vreunul dintre fotbaliști nu 
respecta tema de joc indicată: 
din două, apoi dintr-o singură 
atingere: „dai și pleci", solicita 
antrenorul Iordănescu, reamin- 
tindu-le „băieților" lui că nu
mai în felul acesta poate 
dejucat un marcaj strict, 
numai o echipă italiană 
în stare să-l practice, 
dacă antrenorul acesteia, 
rigo Sacchi, interpretează 
mentul de apărare într-un mod 
mai original decît celelalte 
formații ale asprului Caldo. 
Dar. în legătură eu antrena
mentele, să mai spunem, în 
ceea oe o privește pe Steaua, 
că ea își va încheia preparati
vele marți seară, pe „Nou 
Câmp". stadionul-gazdă al mult 
așteptatei finale.

Despre formația „rosso-nero“, 
deocamdată puține informații 
de ultimă oră, întrucît ea va

Da, una dintre formații 
și pe antrenorul

DIVIZIA C

ti 
cum 
este 

chiar 
Ar- 
mo-

sosi la Barcelona în cursul zi
lei de mîine (n.r. azi). Am a- 
flat, însă, de la antrenorul Du
mitru Dumitriu, prezent sîm- 
bătă în tribuna de la „San 
Siro", că mai mult decît re
zultatul acestei partide de 
campionat (0—0 cu Cesena), pe 
antrenorul Sacchi, și nu numai 
pe el, l-a interesat. randamen
tul lui Gullit (după operația 
suferită la menise) în cele 33 
de minute cît a fost în teren. 
Și, după modul economicos în 
care s-a deplasat în spațiul de 
joc, aprecia D. Dumitriu, tot 
ceea ce se poate avansa îna
intea finalei este faptul că o- 
landezul, ori s-a menajat, ori 
este incomplet refăcut. Rămî- 
ne de văzut...

Pînă la următoarea noastră 
corespondență cu Bucureștiul, 
să mai spunem că, la ora la 
care telefonez (20, ora Spa
niei), temperatura este de +22 
de grade, iar prognoza pentru 
marți 
țlale, 
ploaie.
rește, 
preocupă în principal..

Stadionul din Alexandria va 
găzdui astăzi, de la ora 18, 
prima partidă amicală din ca
drul dublei întîlniri interna
ționale dintre selecționatele 
de juniori U.E.F.A. ’92 ale 
României și Bulgariei. Joi la 
Caracal, va avea loc meciul 
revanșă.

CLASAMENTUL „ADEVĂRULUI-

întrevede înnorări par- 
însoțite de averse
Ce va fi miercuri ?
nu buletinul meteo

de
Pi
ne

AL DIVIZIEI A
După disputarea restanțelor

programate sîmbătă Si duml-
njcă. iată cum arată clasamentul
..adevărului" :
1. STEAUA +26 (+69)
2. Dinamo +23 (+81)
3. Victoria +12 (+28)
4. Flacăra + 4 (+15)
5. Sp. Studențesc 0 (+ 1)6. F.C.M. Brașov — 1 (- 4)
7. F.C. Inter — 1 (- 7)
8. F.C. Olt — 1 (—13)
9. Univ. Craiova — 3 (— 8)

10. F.C. Bihor — 4 (- 1)11. F.C. Farul — 4 (—15)
12. Cor vinul — 4 (-22)
13. F.C. Argeș — 5 (- 5)
14. „U" Cj-Napoca — 5 (-12)
15. Oțelul — 5 (-22)
16. S.C. Bacău — 6 (- 5)
17. Rapid — 6 (—15)
18. A.S.A. Tg. Mureș —20 (-65)

REZULTATELE ETAPEI A 26-a

După o absență (atît de) 
îndelungată, Piteștiul a 
reintrat în circuitul . con
cursurilor de automobi- 
lism-viteză conțină pentru 
Campionatul Național, a- 
mănunt care ne bucură de 
două ori; o dată fiindcă i- 
deea a fost validată la mo
dul cel mai concret de că
tre zecile de mii de spec
tatori înșiruiți pe traseu, 
simpla lor prezență („Ce 
bine ar fi să vină totatîția 
și la meciurile F.C. Arge
șului !“ — ne spunea, mai 
in glumă, mai in serios, un 
împătimit in egală măsură 
și de balon rotund și de... 
volan) constituind un co
lectiv „vot pentru". A doua 
oară, întrucît și ziarul nos
tru a susținut in repetate 
rinduri reintegrarea Piteș- 
tiului printre organizatorii 
de primă mină ai con
cursurilor de viteză, pă- 
rîndu-ni-se cit se poate de 
firesc ca acesta să fie lo
cul cetății-auto de ia noi, 
al renumiților constructori 
de automobile. Deci un a- 

sugestie, a 
fost acceptată cu prompti
tudine, și nu ne rămîne de
cît să salutăm reeeptivita- 
tatea F.A.C.R.-ului și a 
Clubului județean de auto
mobilism și karting.

în virtutea aceleiași lo
gici venim acum și între
băm : de ce oare Craiova, 
cetatea-auto mai recent 1- 
vită pe harta țării, dar cu 
rezultate la fel de meri

pel lansat, o

torii și onorante, întîrzie 
să facă și ea pasul pe tă- 
rîm competițional ? Vedem 
bine, pretutindeni în lume 
orașele constructoare de 
automobile sint in egală 
măsură și organizatoare ale 
unor mari competiții de 
profil. Fiindcă, se știe, cea 
mai eficientă reclamă, și, 
deopotrivă, cea mai bună 
testare a produsului uzinei 
se face în și prin competi
ție. Aici, în focul întrece
rii, se pot verifica în mod 
optim o soluție tehnică sau 
o alta, o idee, un 
samblu ce poate 
la îmbunătățirea 
tivă, la fiabilitatea sporită 
a mașinii. Dar să ne oprim 
lici cu argumentările, lu
crurile fiind binecunoscu
te, sîntem siguri, și de 
către cei responsabili cu 
activitatea auto la Craiova. 
Incit presupunem că ab
sența acesteia dintre orga
nizatori este doar momen
tană, datorîndu-se unei 
inerții pasagere a CJA’ 
Dolj. Oraș modern, cu bu
levarde largi, aerisite, Cra
iova poate oferi toate con
dițiile unui circuit fără cu
sur. Pe de altă parte, Olt- 
citul urcă pas cu pas spre 
fruntea ierarhiilor 
ne, piloții și mecanicii 
„ghicindu-i“ tot mai 
secretele. Ce ar mai 
but ? Poate tocmai 
țarea la acel moment 
inerție...

suban- 
eonduce 

calita-

inter- 
ei 

bine 
tre- 

renun- 
de

Sorin SATMARI

LOTO-PRONOSPORl INFORMEAZĂ
altele menționăm gama extrem 
de largă șl variată a clstigurilor, 
dintre care nu lipsesc autoturis
mele Dacia 1300 excursiile peste 
hotare, precum și Importantele 
sume de bani, de diferite valori. 
La rfndul său. formula tehnică 
(care prevede extragerea a 72 
de numere. în cadrul a 8 extra
geri „legate" cîte două) consti
tuie și ea un element de mare 
atracție, echivalînd. practic, eu 
4 extrageri LOTO obișnute. A- 
gentlile Loto-Pronosport din în
treaga tară vă stau la dispoziție 
eu toate informațiile necesare,

4» în ceea ce privește concur
sul PRONOSPORT, acesta conti

I

SERIA I
Laminorul Roman — Minerul 

Gura Humorului 1—6 (0—0). Me
talul Botoșani — Constructorul 
Iași 4—3 (2—3), Avintul Frasin — 
Metalul Rădăuți 3—0 (1—0). Car- 
pati Gălănesti — Metalul Roman 
4—0 (1—0). I.T.A. Celuloza P. 
Neamț — Steaua Minerul Vatra 
Dornei 3—0 (2—0). - —
Neamț — Aurora 
1—1 (0—1). FORTUS Iași — Zim
brul Șiret 4—0 (3—0), Foresta 
Fălticeni — C.S.M. Bucecea 3—0 
(echina din Bucecea n-a avut le
gitimațiile jucătorilor (I), s-a ju
cat amical : 4—2).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a 26-a : 1, FORESTA 
FĂLTICENI 38 p (61—20), 2. Mi
nerul Gura Humorului 37 p 
(41—16). 3. Metalul Rădăuți 29 n 
(37—31)... pe ultimele locuri : 
Avintul Frasin 21 p (43—50). 
Celuloza 
(26—49).

Fe primele locuri : 1. AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 41 p 
14). 2. Unirea Alexandria 
(64—18). 3. I.M.G. București 
(46—24). 4. F.C.M, Giurgiu 
(41—21)... pe ultimele locuri 
Petrolul Roata de Jos 19 p 
............  - - - - poieni 2

Piatra

Cetatea Tg. 
Tg. Frumos

Neamț 16
15.
16.

D

44), 16.
(11—107).

Petrolul
SERIA A
Fiii pești

5
nuă să se mențină la aceeași 
cotă înaltă de participare, gra
ție cîștigurilor numeroase și 
substanțiale care au dat deplină 
satisfacție numeroșilor iubitor! 
al acestui îndrăgit sistem de 1oc. 
Pentru duminică. 28 mai. sini 
programate următoarele partide:
I. A.S.A. Tg. Mureș — F.C. Ar
geș ; 2. ---- ----- - - -
Buc. ;
Napoca : 4. Flacăra 
Univ. Craiova ; 5. Ascoll 
lanta ; 6. Cesena 
Como — I------- ,
Ioana ; 9. Internazionale — Na
poli : 10. Juventus — Fiorentina:
II. Pisa — Torino : 12. Roma — 
Lazio : 13. Sampdorla — Pescara.

® Nu uitați că mîine. are loc 
o nouă tragere PRONOEXPRES I

F.C. Farul — Victoria
F.C. Olt — „U" Cluj- 
4. Flacăra Moreni —
Cesena — Verona ; 7.

Milan : 8. Lecce — Bo- 
9. Internazionale

3.

(59— 
40 p 
34 P 
34 p 
: 15.
(37—

P
Vl-a
— Mecanica 
(0—0), A.s.A.

Metalul

(0—1), Metalul Aiud — Carpati 
Agnita 4—0 (2—0). Minerul _Lu- 
peni — C.S.U. Mecanica 
4—0 (2—0) Metalurgistul
— Retezatul Hațeg 5—0 
Automeeanica Medias — 
Săsciori 3—0 (2—0).
• Rezultatul meciului 

Lupeni — Energia Săsciori. 
etapa a 24-a a fost 1—0.

Pe primele locuri : 1. MURE
ȘUL DEVA 41 p (58—16). 2. Me
talurgistul Cugir 36 p (46—22). 3. 
Aurul Brad 29 d (56—30)... pe 
ultimele locuri : 14. Textila Cis
nădie 22 p (45—57), 15. Retezatul 
Hațeg 22 p (31—46). 16. Autome- 
canica Mediaș 18 p (27—48).

SERIA A X-a
IM A SA Sf. Gheorghe — Pro

gresul Odorhei 0—3 (0—2). Uni
rea Cristur — Electro Sf. Gheor
ghe 2—0 (2—0), s-a jucat la Mier
curea Ciuc. Metalul Sighișoara — 
Minerul Bălan 1—0 (1—0). Nitra- 
monia Făgăraș — Cimentul Ho- 
ghiz 6—1 (4—0) Precizia Săcele
— Minerul Baraolt 2—1 (1—0).
Carpati Covasna — Rapid Mier
curea Ciuc 2—0 (1—0). Viitorul 
Gheorgheni — Metalul Tg. Se
cuiesc 4—0 (1—0). Relonul Săvi- 
nești — Carpati Brașov 2—0 
d—0).

Pe primele locuri : 1. IMASA
SF. GHEORGHE 41 p (57—19). 2. 
Rapid M. Ciuc 31 p (38—27) 3.
Progresul Odorhei 30 P (35—29), 
4. Electro Sf. Gheorghe 30 P 
(28—29)... pe ultimele locuri î 15. 
Minerul Bălan 21 p (34—33). 16. 
Cimentul Hoghiz 10 o (18—83).

SERIA A XI-a
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — 

Sticla Arieșul Turda 3—1 (3—0). 
Mecanica Bistrița — Mureșul Lu
duș 3—1 (1—0). Lacul Ursu So- 
vata — C.U.G. Cluj-Napoca 2—0 
(1—0) Olimpia Gherla — Lami
norul Victoria Zalău 1—1 (1—0). 
Industria Sîrmei C. Turzii — 
Chimia Năsăud 3—0 (1—0). Meta
lul Reghin — IZOMAT Șimleul 
Silvaniei 1—2 (0—1) Metaloteh-
nica Tg. Mureș — Otelul Reghin 
2—0 (1—0). Laminorul Beclean — 
Minerul Sărmășag 1—1 (0—1).

Pe primele locuri : 
CLUJ-NAPOCA 36 p 
Mecanica Bistrița 31 
3. Sticla Turda 30 p 
Minerul Sărmășag 30 i 
pe ultimele 
Ursu Sovata 21 
Olimpia Gherla

SERIA
Victoria Cărei 

Mare 2—0 (1—0). Minerul __ ,
— Oașul Negrești 4—1 (3—0) în
frățirea Oradea — Minerul Bâita 
2—2 (0—1) Minerul Borșa — Glo
ria Beiuș 5—0 (2—0) 
ghet — Voința Oradea 
CUPROM Baia Mare 
Oraș dr. Petru Groza 
Minerul Baia Sprie — ...
șeu 2—0 (2—0). Chimia Tăsnad
— Minerul Șuncuius 8—1 (3—0).

Pe primele locuri : 1. SOME
ȘUL SATU MARE 33 p (56—27), 
2. Minerul Borșa 29 p (45—30) 3.
Oașul Negrești 29 p (52—54).., ne 
ultimele locuri : 14. Voința Ora
dea 24 D (42—37) 
Turt 24 d (29—33) 
Șuncuiuș 17 D (27—58).

Rezultatele ne-au fost trans
mise de către corespondenții 
noștri voluntari din localitățile 
respective.

Sibiu
Cuglr 
(0-0). 

Energia

Minerul
din

Minerul .. .._ 
Fină București 2—1 . 
Chimia Brazi Ploiești . ...
Filipești 2—0 (1—0). Progresul E- 
nergia București — Electrica Tltu 
3—1 (0—1), Tehnometal Bucu
rești — Minerul Sotinga 1—0 
(0—0). Muscelul Cîmpulung — 
IUPS Chitila 1—2 (1—0). Cimen
tul Fien-i — Forestierul Băbenl 
5—1 (2—0), Electronistul Curtea 
de Argeș — Electrica Fienl 1—0 
(0—0), Unirea Pitești — Avicola 
Crevedla 0—0.

Pe primele locuri : 1. MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 38 p 
(48—18), 2. Progresul București
30 p (43—25) — penalizată cu 3 p, 
3. Unirea Pitești 29 p (36—37)... 
pe ultimele locuri : 15. Electrica 
Fieni 21 p (26—39). 16. Forestie
rul Băbenl 21 p (30—51).

SERIA A VII-a
Constructorul T.C.I. Craiova — 

Dlerna Orșova 2—0 (0—0). Dacia 
Cozia Călimănestl — Termocon
structorul Drobeta Tr. Severin 
3—0 (2—0). Petrolul Tidenl — 
Mecanizatorul Șimian 2—0 (0—0). 
I.O.B. Balș — Minerul Mătăsari 
0—2 (0—1). Recolta Stoicăneștl — 
Sportul Muncitoresc Drăgăneștl 
Olt 2—0 (1—0). Metalurgistul Sadu 
— Constructorul Șoimii Craiova 
0—2 (0—1) Progresul Băllești — 
Progresul Corabia 2—0 (0—0).
Petrolul Stoina — Viitorul C.S.S. 
Drăgășani 4—1 (1—0).
• Meciul Sportul Muncitoresc 

Drăgănești Olt — Progresul Co
rabia, din etapa a 20-a (pe te
ren 3—0) s-a omologat cu 3—0 
în favoarea echipei Progresul.

Pe primele locuri : 1. CON
STRUCTORUL TCI Craiova 36 p 
(57—14). 2. Progresul Corabia 35 p 
(50—20). 3. Constr. Șoimii Craiova
31 p (59—33)... pe ultimele locuri: 
13. Progresul Băilesti 23 p (33—
37) , 14. Dlerna Orșova 23 p (31—
38) , 15. Metalurgistul Sadu
(25—46). ‘ ~
Drobeta

SERIA
B orz ești 
(1—1).

A Il-a
— Viitorul Vas- 

Proletaru'l Bacău 
— Gloria C.F.R. Galati 2—1 (1—0). 
șantierul Naval Galati — MECON 
Mun. Gh. Gheorghiu-Dej 1—2 
(0—1). Mecanica Vaslui — Textila 
Buhuși 4—1 (2—1). Steaua Meca- 

| nica Huși — Unirea Negrești 2—3 
(1—0). Victoria C.F.R. Tecuci — 

, Minerul Comănești 4—2 (3—1).
I Știința NAVROM Galați — Par

tizanul Bacău 4—1 (2—0), Petro
lul Moineștl — Meeano Sport 
Galati 2—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. 
RUL VASLUI 39 p (77—33) 
Gloria C.F.R. Galati 37 p “ 
3. Partizanul Bacău 28 
34)... pe ultimele locuri : 
Galați 20 d (34—36). 16. 
Sport Galati 20 D (39—57)

SERIA A lil a
Chimia Buzău — Olimpia 

Sărat 1—0 (0—0), Progresul 
cea — Hidrotehnica Buzău 
(0—0), A.S.A. Buzău — Foresta Gu- 
gești 1—4 (0—2). Petrolul Berea — 
Petrolul Brăila Ianca 3—2 (3—1) 
Arrubium Măcin — Granitul 
badag 2—0 (2—0). Celuloza 
1ud — Victoria Tăndărel 
(2—0). Ș.N.-C.S.S. Tulcea — 
Progresul Brăila 1—0 (0—0). 
minorul Brăila — Autobuzul 
ința Odobești 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. OLIMPIA 
RM. SARAT 41 p (51—9). 2. Hi
drotehnica Buzău 32 p (61—35) 
3 C.S. Progresul Brăila 31 D 
(47—28). 4. Chimia Buzău 31 p 
f40—31)... pe ultimele locuri : 15. 
Laminorul Brăila 20 p (32—46), 
16. A.S.A. Buzău 18 p (45—54).

SERIA A IV-a
CONPREF Constanta — Mon

tana Sinaia 0—0, Victoria Mun
teni Buzău — Unirea Slobozia 
1—8 (0—3). Olimpia Slobozia — 
ISCIP Ulmeni 2—0 (1—0) Victo
ria Florești — Petrolul Băicoi 
1—0 (0—0). Unirea Urziceni — 
Portul Constanta 1—2 (0—0). Vii
torul Chirnogi — Ș.N. Oltenița 
3—1 (3—0). Progresul C.S.S. Med
gidia — Victoria Lehliu 0—0, U- 
nlrea Cîmpina — Voința I.C.S. 
Medgidia 3—0 (1—0).

Pe primele locuri î 1. UNIREA 
SLOBOZIA 41 p (65—18), 2. Mon
tana Sinaia 40 p (60—18) 3. Por
tul Constanța 38 p (60—26)... pe 
ultimele locuri : 14. Voința Med
gidia 21 o (35—49) 15. Unirea
Urziceni 21 d (33—53). 16. Vic
toria Munteni 2 d (16—107).

SERIA A V-a
Autobuzul București — Visco- 

fil București 7—0 (0—0). Unirea 
Alexandria — Metalul București 
6—0 (3—0) A.S.I.C. București — 
ROVA Roșiori 3—1 (3—1). Auto
matica București — MECON 
București 3—3 (0—0) Chimia Tr. 
Măgurele — Petrolul Poieni 3—0
— neprezentare I.M.G. București
— Danubiana București 3—2 
(3—0) A.S. Dunăreană Giurgiu
— Petrolul Roata de Jos 2—1 
(0—0)., C.F.R.-B.T.A București — 
F.C.M. Victoria Giurgiu 0—1 
(0-0).

C.S.M. 
lui 4—2 (

I
I

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

VI1TO-
2. 

(69—18) 
D (45- 
15. S.N. 
Meeano

Rm. 
Isac-

2—0

Ba- 
Ad- 
3—1 
C.S. 
La-
Vo- 23 p

16. Termoconstructorul 
Tr. Sev. 11 p (20—67).
SERIA A VIII-a
Vagonul Arad U.M.C.S.M.

Timișoara 1—0 (1—0). Strungul 
Chișineu Cris — C.S.M. Lugoj 
4—o (2—0). C.S.M. Caransebeș — 
Petrolul Arad 3—2 (2—1). Ener
gia Auto Timișoara — A.S. Sîn- 
martinul Sîrbesc 0—1 (0—0). Mi
nerul Moldova Nouă — Motorul 
ÎMA Arad 3—0 (3—0). Unirea 
Tomnatic — C.F.R. victoria Ca
ransebeș 5—0 (5—0). Unirea Sîn- 
nicolau — Automeeanica Reșița 
3—0 (2—0). Minerul Oravita —
Minerul Anina 3—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 38 p ■"
C.S.M. Lugoj 32 d (58—33) 
A.S. Sînmartinul Sîrbesc 31

! 1.
(77—43), 2. 

3.
___  _____ ___ ___________ __ D 
(52—501... pe ultimele locuri : 15. 
C.F.R. Caransebeș 19 n (21—70) 
16. Minerul Oravita 18 d (39—50>.

SERIA A IX-a
Mureșul Explorări Deva — Șoi

mii Lipova 5—3 (2—0), IJP.A. Si
biu — Minerul ștllnta Vulcan 
4—1 (1—1). Carpati Mîrșa —
C.F.R. Slmeria 4—2 (2—0). Aurul 
Brad — Textila Cisnădie 1—1

locuri : 
D

20
A

! 1. C.F.R.
(56—20) 2.
p (37—31). 
(43—28). 4.

D (36—26)...
15. Lacul 

(24—57). 
n (20—33).
XH-a
Someșul Satu

Turț

16.

C.I.L. Si-
5—1 (0-0). 

— Otelul
2—1 (0—1), 
Bradul Vi-

15. Minerul
16. Minerul

Selecție la centrul olimpic Viitorul Tg. Mureș
Centrul Olimpic Viitoru* Tg. 

Mureș organizează o selecție 
la fotbal pentru elevii năs
cut! în anii 1974 (după 1 au
gust), 1975 și 1976. Acțiunea 
va avea loc în zilele de 26 
27 și 28 mai 1989. între orele 
3 și 17. pe terenul Avintul 
din Tg. Mureș.

Elevii admiși vor beneficia 
de școlarizare, cazare șl ma
să gratuite la Liceul indus
trial nr. 2 din Tg. Mureș.

Informații suplimentare la 
telefoanele: 954/1 45 33 șl
l 50 11.
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DEȘI ECHIPA S-A CLASAT PE UN LOC MERITORIU (IV),
ABSENȚA MEDALIILOR INDIVIDUALE NEMULȚUMEȘTE

V

eh iV3
VICTORIE ROMÂNEASCĂ LA „REGATA MOSCOVA"

Așa cum am menționat șl ta 
numărul nostru de luni, în cro
nica transmisă de la Ankara, cu 
ocazia Campionatelor Europene 
de Lupte libere, rezultatele cu 
care sportivii noștri au încheiat 
competiția amintită se situează 
sub nivelul așteptărilor și al 
potențialului real ai acestei dis
cipline sportive. In cele ce ur
mează vom încerca să comple
tăm informațiile asupra modu
lui in care s-a ajuns la acest 
bilanț : două locuri 4 (R. Rașo- 
van șl Gh. Mîțu), trei locuri 5 
(C. Corduneanu, R. Ana, C. Tă- 
mâduianu) și un loc 6 (C. Radu).

R. Rașovan (48 kg) : alături 
de el, in grupă, au mai existat 
doi sportivi — K. Medzumian 
(U.R.S.S.) și s. Szostecki (Polo
nia). în primul tur sportivul 
nostru l-a întîlnlt pe Szostecki. 
Deși indicațiile antrenorului N. 
Pavel, văzînd diferența de va
loare dintre cei doi, au fost să 
se concentreze la maximum șl 
să-l depășească la o diferență 
cit mai mare de puncte (sau 
chiar prin tuș), Rașovan s-a mul
țumit cu o victorie la puncte 
(6—1). rezultat care avea să fie 
decisiv in stabilirea clasamentu
lui grupei. Medzunian l-a învins 
pe sportivul polonez cu 8—1, iar 
meciul dintre cei doi candidați 
la locul l In serie s-a încheiat 
fără ca unul dintre el să fie 
declarat învingător : dublă des
calificare. Clasat pe locul 2 în 
grupă. R. Rașovan a luptat pen
tru „bronz" cu vest-germanul 
R. Heugabel, sportiv propulsat 
spre podium, ca șl alți doi com
patriot! ai săi, de un arbitraj 
părtinitor. Chiar dacă Rașovan 
are scuza obiectivă de a fi fost 
lovit cu capul de adversarul său 
și nedreptățit de juriu (1 s-a re
fuzat un punct clar, acordîn- 
du-l-se altul. în mod nejustifi
cat. Iul Heugabel), comportarea 
lui la această ediție a C.E., re
petăm. se situează sub nivelul e- 
volutlllor sale de anul trecut, 
cînd era încă Junior...

C. Corduneanu (52 kg) : b. tuș
L. Biro (Ungaria), p.p. (8—9) cu
M. Kusnir (U.R.S.S.). p.p. (2—6) 
la A. Seyhanll (Turcia), iar pen
tru locul 5 b. tuș M. Jese 
(R.D.G.). Sportiv tînăr. cu mari 
posibilități de afirmare, Cordu
neanu a trecut pe lîngă o mare 
victorie. Cu 28 de secunde îna
inte de finalul meciului cu Kuș-

nir, tînărul nostru luptător con
ducea cu 8—1 I Lipsit de expe
riență competițională, el n-a 
știut să păstreze rezultatul, a 
încercat o nouă acțiune și — 
„contrat" — a pierdut cu 8—9. 
La această categorie ar mai tre
bui amintit faptul că luptătorul 
turc Seyhanll, care depășise sea
ra greutatea șl fusese exclus din 
competiție, a doua zi a apărut 
pe foaia de concurs ca șl cum 
nu s-ar fl întîmplat nimic, și, 
aceasta, cu consimțămîntul con
ducerii F.I.L.A. (17)

R. Ana (57 kg) : p.p. K. Abdu- 
laudor (U.R.S.S.), b.p. (7—1) T. 
Tihanics (Ungaria), p.p. (6—10) 
— decizie contestată, apreciată 
ca atare de' majoritatea specia
liștilor (mal puțin cei. din 
F.I.L.A., care au analizat contes
tația delegației noastre). Pentru 
locul 5, b.p. Z. zorov (Iugo
slavia).

D. Prefit (62 kg) : b. sup. 
(15—0) P. Kalaițidis (Grecia), p.p. 
(1-4) A. Kamberov (Bulgaria), 

(2—0) D. Czarnecki (Polo- 
~ Makoiev (U.R.S.S.).

7, b. tuș B. Nagy 
Deși este un tînăr 
de o forță aprecia- 
a manifestat unele 
capacitatea de ex- 

De altfel, el 
care 
șase

b.p. . 
nia), p.p. G. 
Pentru locul 
(Ungaria), 
care dispune 
bilă. Prefit 
minusuri ta 
primare tehnică, 
e singurul luptător român 
nu s-a situat ta primii 
clasați.
c. Tămăduîanu (74 kg) : 

(7—0) G. Neumeier (Austria), 
b.p. (4—1) O. Packeiser (R.D.G.), 
p.p. '(4—6) F. Seker (Turcia) — 
meci ta care, cu cîteva secunde 
înainte de gongul final. Tămă- 
dulanu a prins piciorul adversa
rului și, în mod firesc, trebuia 
să realizeze punct tehnic (sco
rul era 4—4), el a fost „contrat", 
trecut prin „pod" și a pierdut 
cu 4—6... ; p.p. (6—11) N. Gadzi- 
cianov (U.R.S.S.), iar pentru lo
cul 5, b.p. (6—1) J. Nagy (Un
garia). Evoluțiile sale, bune ' 
început, au scăzut spre final.

Gh. Mîțu (82 kg) : b. tuș 
Kosteckl (Polonia), b.p. (6—2) 
Legrand (Franța), b. tuș — 
Abramls (Grecia), b.p. (4—1) 
Sukra (Bulgaria), p.p. (6—10) 
Gencalp (Turcia) ; pentru locul 
3, p.p. (4—7) E. Jabrailov 
(U.R.S.S.). Sportiv cu sorți mai 
puțin nefavorabili, a concurat 
foarte bine la început, nereușind 
însă să depășească obstacolele

b.p.

la

R. 
A. 
K. 
R. 
N.

DUPĂ „INTERNAȚIONALELE * 0E GRECO-ROMANE (j)
(Urmare din vag. 1)

spectaculos, eu multe momen- 
te de ridicată tehnicitate Au 
urmat, simetric parcă, trei ca
tegorii în care victoria * re
venit luptătorilor turci, dotați 
Cu o sensibil superioară expe
riență de concurs. La 57 kg. 
Hasan Gakiroglu l-a depășit pe 
Mihăiță Abăcioaie la „63“ 
Kaplan Karaya a trecut de Da. 
niei Abagiu, iar la „68“ Mut- 
talip Yerlikaya a cîștigal în 
dauna lui George Vașcan. Alt 
meci spectaculos mult gustat 
<e oublic. a fost cel de ia t

BELGRAD. 22 (Agerpres). Pro
ba feminină de pușcă — IO m cu 
aer comprimat din cadrul con
cursului International de tir de 
la Zagreb eontînd pentru ..Cupa 
Mondială", s-a încheiat cu victo
ria sportivei Nonka Matova 
-(Bulgaria) care a stabilit cu 
498,6 p, un nou record mondial. 
Pe locul doi s-a situat Deena 
Wigger (S.U.A.) — 493,5 p și
Sylvia Baldescharlni (Austria) 
— 493.3 p.

tegoria 74 kg., unde Gheorghi- 
tă Răducana nu i-a lăsat prea 
multe speranțe lui Elvan Merț, 
pe care l-a depășit în primul 
rînd printr-o foarte bună pre
gătire fizică. Finală „în fami
lie" la 81 kg, Petru Ursan fi
ind declarat învingător în fața 
lui Cătălin Timofte. O nouă 
victorie a sportivilor turci s-a 
înregistrat la cat. 88 kg. Tahir 
Yilmaz cîștigînd în meci ci cu 
Jean Costea. pentru ca finala 
greilor, cea de la cat. 115 kg, 
să revină lui Doru Petrescu, 
după o dispută acerbă cu tur
cul Feyzulah Vardaru.

Am amintit doar de învingă
tori. E cazul însă să precizăm 
că în eșalonul tinerilor al că
ror nume merită să fie reți
nut au figurat de această dată 
si sportivi clasați pe locurile 
2, 3 sau chiar nu au urcat pe 
podium, stopați de concurența 
(încă insurmontabilă pentru 
ei) în grupe. Mîine însă, ei ar 
putea fi primii... Iar aici am 
aminti de un Ovidiu Croitoru 
(16 ani), dar promitînd să de
vină un „greu" de ridicată va
loare, de Vasile Marții ne io (88 
kg). Valerică Albu (68 kg) șj 
alții. îi așteptăm.

f» INTERNAȚIONALELE
tUrmare din pag 1)

u DE TIR CU ARCUL

loccare l-au despărțit de un 
pe podium.

c. Radu (90 kg) este luptăto
rul român care a avut 
favorabili sorți și care a 
ceput furtunos concursul, 
du-ne mari speranțe ta califi
carea sa in finală : b.p. (3—1) 
R. Lombardo (Italia), b.p. (6—3) 
J. nomaki (Finlanda). Cum Lom
bardo 11 Învinsese pe sportivul 
bulgar Markov, o victorie a lui 
Radu asupra aceluiași adversar 
l-ar fi adus pe luptătorul român 
pe primul loc în serie. Totuși, 
după ce l-a condus cu 2—1, cu 
20 secunde taainte de sfîrșlt 
Markov a egalat, iar ta prelun
giri sportivul bulgar a realizat 
punctul victoriei. In turul urmă
tor C. Radu a luptat slab, fiind 
Învins (4—5) de M. Turkaya 
(Turcia), pierzînd (prin tuș) si 
meciul pentru locul 5, la grecul 
J. Deskoulidis.

Sigur, au existat unele slă
biciuni in comportarea sportivi
lor români la actuala ediție a 
C.E. și acestea trebuie grabnic 
analizate de conducerea tehnică 
a iotului, ca și de cea a fede
rației. Dar, s-âu desprins și des
tule aspecte pozitive, promițătoa
re, ținînd cont de tinerețea ma
jorității actualei garnituri. Ei se 
află in imediata apropiere valo
rică a actualilor campioni, do
vadă că pozițiile lor în Ierarhiile 
categoriilor respective au permis 
situarea echipei pe locul 4 în cla
samentul pe națiuni. De la a- 
ceastă premisă trebuie pornit în 
pregătirea apropiatelor Campio
nate Mondiale.

Mihai TRANCA

cei mai 
ta

ci tn-

In ziua a doua a „Regatei 
Moscova", canoiștii români Va- 
sile Lehaci — Gheorghe An- 
iriev au cîștigat proba de du
biu la 10.000 m în 44:15,03. ur
mați de echipajul U.R.S.S. 
44:20,30. La K 2 (f) 5000 m.

Luminița Herțea — Marina Bi. 
tulPanu au ocupat locul doi 
(22:53,66), după R.D.G. 22:40,41. 
In finala de K 4 (m) 10.000 m> 
1. U.R.S.S. 37:18,20, 2. Bulga
ria 37:23,67, 3. România (Popa, 
Petro, Feodosei, Dulău) 37:31,70.

SCR1MER! ROMÂNI PESTE HOTARE
PARIS, 22 (Agerpres). „Cu

pa Mondială" a programat la 
Paris un concurs feminin de 
floretă cîștigat de sportiva i- 
taliană 
care a 
8—5 pe 
Fichtel. 
locurile 
haniser (R.F. Germania) a dis-

Francesca Bortolozzi, 
învins-o în finală cu 

vest-germana Anja 
în întilnirea pentru 

3—4. Zita Fanken-

RUGBYȘTII FRANCEZI 10

pus cu 8—3 de Elisabeta Tu- 
fan (România).

BERLIN, 22 (Agerpres). 
Concursul masculin de floretă 
de la Potsdam (R.D. Germa
nă) a fost cîștigat da sporti
vul sovietic Serghes Golubițki, 
care, în finală, l-a întrecut, 
cu 10—2, pe cubanezul Guil
lermo Betancourt. în asal
tul pentru locul 3, polonezul 
Marian Sypniewski a dispus 
cu 10—1 de Livîus Buzan 
(România).

CÎȘTIGAT
In orașul francez Valence s-a 

disputat meciul dintre selecțio
natele Franței și U.R.S.S., cion
tind pentru Campionatul Euro
pean de rugby. Partida s-a în
cheiat cu scorul de 18—16 (3—10) 
în favoarea gazdelor, care 
cîștigat astfel actuala 
1987/1989 a competiției, 
F.I.R.A.". In grupa A,

START ÎN TURUL ITALIEI

au 
ediție 
.Cupa 

primele
trei locuri au fost ocupate ta 
ordine, de: 1. Franța 22 p.; 2. 
U.R.S.S. 20 p. ; 3. România 18 p.

ROMA, 22 (Agerpres). La Taor
mina (Sicilia) s-a dat startul ta 
cea de-a 72-a ediție a Turului 
ciclist al Italiei, ce se desfășoară 
pe un traseu de 3 644 km In 22 
de etape, cu participarea a peste 
200 de rutieri. Prima etapă. în
cheiată la Catania, după 123 km. 
a revenit, la sprint, olandezului 
van Poppel în 2h 43:28. urmat, 
cu același timp. de danezul 
Warre și italianul Fidanza.

LAUDE LA ADRESA GIMNASTELOR NOASTRE
(Urmare din pag, I)

plăcută — de a învăța si din 
succese.

În acest cadru, al unor cam
pionate mai echilibrate decît la 
ddifiile precedente, fetele noas
tre s-au comportat remarcabil. 
Deși Silivaș a pierdut (în con
junctura amintită) titlul abso
lut. zestrea de medalii a ro
mâncelor a fost, și la Bruxel
les. importantă, ele trecîndu-și 
în cont 7 medalii din cele 16 
care s-au decernat. într-un 
clasament sui-generis. pe care 
muiți l-au întocmit, România 
a ocupat locul I, urmată de 
U.R.S.Ș. (6), Ungaria (2) și 
Bulgaria (1). Asta demonstrea
ză fără putință de tăgadă, 
forța școlii noastre de gim
nastică feminină, evident între 
cele mai bune, dacă nu chiar 
cea mai bună, din Europa, 
adică și din lume. A unei școli 
clădite pe temeiul muncii, al 
seriozității și al disciplinei, 
trasate de o federație realistă, 
aplicate de o echipă de tehni
cieni competenți și harnici 
(profesorii Adrian Goreac. Ta
tiana Popa, Octavian Belu. A- 
drian Stan) și fructificate de o 
garnitură de sportive dotate, 
ambițioase și perseverente, ca
re au lăsat și aici o impresie 
excelentă, purtînd cu demnita
te și devotament mesajul unui 
popor, cel al României soda- 
liste, liber și independent, stă- 
pin pe destinele sale. Faptul că

toate cele trei gimnaste româ
ne prezente la C.E. au cunos
cut satisfacția podiumului de 
premiere vorbește de la sine, 
o dată în plus, despre existen
ta unei școli, apreciată ca ata
re, prin superlative, de specia
liștii și publicul de la „Palals 
11".

Aprecieri 
totul măgulitoare. am 
frunzărind presa apărută 
(n.r. ieri) Ia Bruxelles. ___
belgiană și nu numai. Pentru 
că. de exemplu, 
la disputa de la 
compus. Richard 
subliniș într-un subtitlu

competente, întru 
găsit 

azi 
cea

referindu-se 
individual 

Montaignac 
___  din 

■L’Equipe" că „ultimul aparat 
a fost decisiv. Boghinskaia a 
depășit-o pe Silivaș, dar Ia fel 
de bine putea fi și invers". în 
cuprinsul articolului, ziaristul 
francez a povestit după cum 
urmează momentul decisiv al 
desemnării noii campioane ab
solute: „Silivaș a executat, la 
soi, un dublu salt înapoi cu o 

' o
pe 
a 

neaș
teptat, arbitrele au rămas scep- 
tice. 9,987. O salvă de .proteste 
a marcat nota". Despre aceeași 
secvență. Martine Dubuisson 
relata în „Le Soir“ că „din cli
pa in care Daniela a pus picio
rul pe podiumul de concurs 
ea a încîntat literalmente. Tre
buia să apară nota 10, cerută 
insistent de sală. Silivaș insă 
a suportat severitatea arbitre-

piruetă pe prima linie și 
complicată serie gimnică 
ultima diagonală. Publicul 
ovaționat-o, numai că,

'or". Și o altă opinie pe ace
eași temă, datorată lui Patrice 
Goldberg de la „La Derniere 
Heure": „Arbitrele n-au fost 
la înălțimea sarcinii ce le re
venea. Obligate să tranșeze, ele 
n-au acordat DECÎT (n.n. sub
linierea în textul original) 
9.987 lui Silivaș, spre dezamă
girea generală, căci s-ar fi cu
venit 10! Ele au oferit apoi 
adversarei ei titlul sub forma 
unei note perfecte".

Lămuriți de acest aspect să 
menționăm că solul Danielei 
djn finală — „răsplată merita
tă pentru o mare campioană" 
(„La Libre Belgique") — a în
semnat, ' ■ „
cel mai tulburător 
zece ore 
adunat, _ ______ _
„Eurogym“-ului ’89. Zbor 
perb, plutire fără egal, pe cit 
de cutezătoare, pe atît de gra
țioasă, adevărată atingere a 
desăvîrșirii. Adăugind că „La 
Nouvelle Gazette" remarca că 
„noua campioană de la bîrnă, 
micuța Gabriela Potorac. a 
stirnit senzație", încheiem și 
această corespondență, alătu- 
rînd laudele noastre celor re
produse mai sus și apreciind, 
în rezumat, că fetele noastre 
și-au făcut datoria și la ediția 
cii nr. 17 a C.E., depunînd 
alte 7 medalii în tezaurul de 
inestimabilă valoare al gimnas
ticii românești, al sportului 
românesc. Alte amănunte. în 
tihnă, de acasă.

de departe; momentul 
al celor 

de gimnastică cîte au 
împreună, reuniunile 

su

IN 
(gr. 5), la 
Cipru 3—1 
gători au 
16). Sorloth 
(min. 34). 
zultat, iată

Scoția
Iugoslavia 
Norvegia 
Franța
Cipru

IN ZONA ASIEI 
neziel a terminat

C.M.

Cum cea mai interesantă 
dispută a fost în concursul 
masculin, iată cîteva amănun
te. După seriile de la 30 m în 
iTLntea ierarhiei s-au instalat 
„tr.colorii", care au devansat 
Cu aproape 10 p echipa Bulga
rie șj cu mai mult de 20 p 
formația R.D. Germane. Ei 
și-au mărit substanțial avan
sul în seria de 50 m (461 o 
față de 448 o Bulgaria și 438 p 
R.D.G.) dar înaintea trageri
lor pe cea mai lungă distan
tă arcașii din Bulgaria se apro
piaseră la 9 o (665 la 656). Cu 
‘oate că aceștia din urmă au 
jjnctat de la 90 m bine obti- 
nind 192 p. reprezentanții noș
tri au reușit cu 184 p să-și 
m-mtină primul loc avînd un 
’o»a de 849 o fată de 848 p 
ațe adversarilor.

Clasament echipe: 1. ROMA
NIA 819 p 2 Bulgaria 848 t>. J.

R.D. Germană 817 p 4. Româ
nia II 725 p.; femei — 1. BUL
GARIA (Katia șl Amelia Die
va. Marghita Terzieva) 879 p. 
2. România I 853 p, 3. Româ
nia II 842 p, 4. R. D. Germa
nă 810 p.

PRELIMINARIILE
Oslo : Norvegia 
(3—1). Pentru invin- 

marcat Osvold (min.
(min. 33) si Bratseh 

In urma acestui 
clasamentul:

14 
I 2
I 2
i l
I 0 
Echipa îndo
ia egalitate 

(0—0) cu cea a R.P.D. Coreene.
IN MAI MULTE țări. primele 

divizii au luat sfîrșlt, în altele

re-

PE SCURT • PE
ATLETISM • Maratonul de la 

Hamburg a revenit 
lui Nivaldo Fllho în 2hL13,21 ur
mat de tanzanianul 
Nyanbui la 2 s.

BOX • Portorlcanul Jose de 
Tesus este noul campion m >n- 
dial la cat. semiușoară. după 
Tictorla prin k.o. (2) asupra 
mexicanului Fernando Mar. nez.

CICLISM * Turul America a 
fost cîștigat de norvegianul Dag- 
Otto Lauridzen, urmat de Henk 
Lubberding (Olanda) la 1:54.

GIMNASTICA • Clasament fi
nal la concursul de glmn-istică 
ltmică modernă de la Tokio :

brazilianu-
Suleiman

£
4.
5.

SCURT • PE

S 
4
4
5
6

1 
2 
O
2 
1

O 
O 
2
2
5

10—
8—
7—

5
3
4
6

5—16

9
6
4
4
1

SCURT
1. Marina Lobaci 
Adriana Dunavska ___ „_ __ __

SĂRITURI IN AP A « La Fort 
Lauderdale (S.U.A.). proba mas
culină de trambulină a fost cîș- 
tigată de americanul Kent Fer- 
gusson cu 644,95 p. urmat de 
Tan LIangde (R. P. Chineză) 
631,35 p. In proba feminină de 
platformă pe primul loc: Ken 
Xiaodan (R.P. Chineză, 423,90 p.

TENIS • Finala feminină din 
Berlinul Occidental: Steffi Graf 
— Gabriela Sabatini 6—3.
• Finală la Roma (m): 
etn! (Arg.) — Agassi 
6—3. 4—6, 2—6. 7—6, 6—1.

(U.R.S.S.), 2. 
(Bulgaria).

P.

6—1.
Man-

(S.U.A.)

ele se apropie de final, dar se 
pot prevedea cîștigătoarele, O- 
LANDA (ultima etapă). Titlul a 
revenit echipei P.S.V. Eindhoven 
pentru a 11-a oară (a 4-a oa.ă 
consecutiv). In ultima etapă 
P.S V. Eindhoven a dispus cu 
3—0 de F.C. Utrecht. Alte re
zultate : Haarlem — Groningen 
2—1. Ajax — Tilburg 1—0, Spar
ta — Venlo 1—1, Twente — Vo- 
lendam 3—0, Kerkrade — Feye- 
noord 3—1, Waalvijk — Maastricht 
1—0. Veendam — slttard 
l—1. Zwolle — Den Bosch_2-3. 
Pe primele locuri : 
nindhoven 53 p. Ajax 
Twente 40 p, Feyenoord 
Kerkrade 38 p. Au retrogradat 
Zwolle. Venlo și Veendam. POR
TUGALIA (ultima etapă). Așa 
cum era de așteptat. Benfica a 
cîștigat campionatul cu 63 p. 
Ea a fost urmată de F.C. Porto 
56 p, Boavista 49 p, Sporting 45 
p. Pe ultimele locuri: Viseu. 
Leixoes șl Farense. Rezultate din 
etapa a 38-a: Benfica — Boa
vista 2—2, F.C. Porto — Spur
ting 3—0, Viseu — Portimonense 
C—1 Maritimo — Guimaraes
1— 0. Farense — Espinho 1—3, 
Belenenses — Penaflel 2—1. 
Lelxoes — Amadora 0—0. Belra 
Mar — Setubal 0—0. Braga — 
Nacional 1—1. Fafe — Chaves
2— 0. grecia (ultima etapa). 
Titlul a revenit echipe! A.E.K. 
eu 44 p, urmată de Olympiakos 
41 p șl Panathinalkos 37 p. în

P.S.V.
50 p.
40 p.

ultima rundă: Ethnikos — O.F.I. 
2—4, Aris — Levadiakos i—1, 
Panathinalkos — Doxa 1—0, Ka- 
lamaria — Voios 2—2. Apollon 
— Iraklis 2—1, A.E.K. — P.A.O.K.

I—1. 
LU- 
anl, 
ti-

0—0. Diagoras — Panionios 
Larisa — Olympiakos l—1.
XEMBURG. După 28 de 
Spora Luxemburg a cucerit 
tlul (în total al 11-lea). FRANȚA
(et. 37). Indiferent de t 
etapă, Marsilia va rămîne 
primul
Ea este urmată de 
Germain cu 69 p, 
Sochaux cu 65 
Nantes 
deaux ___ _ _ _____
Toulon 0—0, Matra Racing — 
Lille 1—0, Nisa — Sochaux 3—2. 
Metz — Monaco 0—3. Lens — 
Paris St. Germain 0—0, Marsilia
— Auxerre 2—1, Strasbourg — 
Toulouse 4—1, St. Etienne — 
Montpellier 1—0. SPANIA (et. 
33). Cursa pentru titlu continuă 
între Real Madrid și F.C. Barce
lona. Madrilenii au 53 p, în 
timp ce catalanii (cu un joc mai 
puțin) totalizează 49 p. Dar mai 
stat 5 etape... Rezultate: Atle
tico Madrid — Real Madrid 3—3
— disputat sîmbătă — (Baltazar, 
mareînd 3 goluri pentru Atletico 
totalizează acum 32 de goluri în 
clasamentul golgeterllor euro
peni), Logrones — F.C. Bartelo-

a 0—2, Oviedo — Valencia 
0—0. Elche — Osasuna 0—1, Es- 
ranol — Gijon 2—1, Cadiz — Be
ds 4—0, Bilbao — Valladolid 2—9, 
Vigo — Murcia 0—0. Malaga — 
Real Soeiedad 1—0, Sevilla — Za
ragoza 0—1.

tN C.E. (tin"ret-1 R.D. 
nă — Austria 2—0 (0—0).

Uuitna
loc, avînd acum 73 p. 

Paris St.
Monaco șl 

p. Rezultate > 
- Cannes 1—1, Bor- 
Caen 2—3, Laval —
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