
40 de ani de la crearea rgaiiizației Pionierilor

SĂRBĂTOAREA PURTĂTORILOR
CRAVATELOR ROȘII CU TRICOLOR

Ziua Pionierilor este sărbătorită în contextul în care întregul 
nostru popor, strîns unit în jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, întimpină prin nu
meroase succese în muncă, într-o atmosferă de maximă angajare 
revoluționară, aniversarea a 45 de ani de la Revoluția de eli
berare națională și socială, antifascistă și aritiimperialistă de 
la 23 August 1944 șl Congresul al XIV-lea al Partidului Comu
nist Român. în aceste momente cu o largă rezonanță politică și 
patriotică în viața poporului nostru, organizațiile pionierilor șî 
șoimilor patriei, puternic mobilizate de îndemnurile secretarului 
general al partidului de a contribui la instruirea și educarea 

copiilor pentru a deveni cetățeni de nădejde ai patriei, își expri
mă dragostea fierbinte față de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
erou între eroii neamului, părintele și îndrumătorul cel mai 
apropiat al tinerei generații, față de tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, eminent om politic și savant de 
larg prestigiu internațional, manifestîndu-și recunoștința profundă 
pentru grija cu care înconjoară tinerele vlăstare, pentru minu
natele condiții de viață, muncă, învățătură șl recreare 
pentru copilăria fericită din anii Epocii de aur a 
socialiste.

în procesul de pregătire multilaterală, de educație 
revoluționară, în spiritul dragostei fată de partid, de 
strălucitele realizări ale măreței epoci pe care întregul nostru 
popor o numește cu mîndrie „Epoca Nicolae Ceaușescu", organi
zațiile pionierilor și șoimilor patriei — care împlinesc patru de
cenii de existență — se înscriu cu o remarcabilă contribuție. 
Activitățile și acțiunile pionierești îmbracă o largă gamă de 

forme și manifestări, între care se înscriu și cele, tot mai 
numeroase și mai eficiente, cu caracter sportiv.
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Pentru semifinalele „Cupei României" la fotbal s-au calificat

ECHIPELE DE PE PODIUMUL
asigurate, 
României

patriotică, 
popor, de

Popas la Școala nr. 185 din Chitila

SPORTUL, ÎN ARMONIE CU ÎNVĂȚĂTURA

Șah, într-o școală, într-o uni
tate de pionieri din Chitila. la 
„185“... De ce tocmai sah. cînd 
pentru purtătorii cravatei ro
șii cu tricolor din această așe
zare a Sectorului Agricol Ilfov 
există multe alte tentații spor
tive: fotbal si judo, handbal și 
oină? Și, totuși, iată, sportul 
mintii a prins rădăcini adinei, 
de vreme oe din cei peste 1 000 
de elevi de la Școala 185, tot 
mai multi sînt dornici să ajun
gă statornici adepți ai acestei 
discipline. De cînd? „Cam din 
toamna lui ’87...“ își amintește 
profesorul de matematică Cris
tian Moisescu. care ne oferă și 
cîteva detalii: „După o oră de 
eurs, cu clasa a VII-a, Silviu 
Pavel, fruntaș la carte, a venit 
la catedră și mi-a sugerat să 
înființăm primul cerc șahist al 
școlii. A stăruit mult, rugîn-

du-mă să sprijin această iniția
tivă"...

Așa, cu prof. Moisescu și 
pionierul Silviu Pavel dintr-a 
VII-a. a debutat activitatea șa- 
histă la Școala 185 din Chitila. 
La început destul die timid. 
Dar. frumusețea unor partide 
a dezvoltat — treptat, dar si
gur — gustul copiilor pentru 
șah. chiar si a unor pionieri 
mai mici ca vîrstă decît Silviu. 
La campionatele pe clase, par- 
ticipanții avînd șahuri proprii, 
s-au desprins multi copii cu 
vocație. Ștefăniță Ciurcă din
tr-a șasea. e Claudiu Marin (a 
V-a). Octavian Prodan (a IV-a) 
Gostel Constantin (a III-a),

T. BRADEȚEANU

(Continuare in pag 2-3)
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CAMPIONATULUI SI RAPID

meciurilor din semifinale

partide cîștigate de forma

țiile bucureștene • Remar

cabila comportare a Unirii

Slobozia • Astăzi, la ora

12, tragerea la sorți a

• 19 goluri în cele patru

Prin acest penalty transformat de Rada, Rapid a deschis scorul 
in partida de ieri cu Gloria Buzău Foto: Aurel D. NEAGU

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^

Constanța : STEAUA - UNIREA Slobozia 3-1 (1-0)
Buzău : DINAMO — S.C. Bacău 5-1 (3-1)
Brașov : VICTORIA - GLORIA Bistrița 4—2 (2-1)
București : RAPID — GLORIA Buzău 3-0 (1-0)

s

| București : RAPID - GLORIA Buzău 3-0 (1-0) |
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DUMINICA, LA PITEȘTI, A 34-a EDIȚIE
A „INTERNAȚIONALELOR77 DE ATLETISM ALE ROMÂNIEI

Anii au trecut, iată, unul 
după altul, cu... viteza unui 
sprinter autentic și ceea ce, în 
1948, a constituit o competiție 
de excepție, a ajuns acum la 
cea de-a 34-a ediție. Este vorba 
de Campionatele Internaționale 
de Atletism ale României, Ma
joritatea edițiilor s-au desfășu
rat în Capitală, doar în 1968 
întrecerile fiind găzduite de 
stadionul din Poiana Brașov, 
iar aceasta din 1989 va avea loc

din

GM/OK4, ÎNDEPLINIREA OBIECTIVELOR

DE PERFORMANȚA A DEVENIT O OBIȘNUINȚA
Deși nu este una dintre cele 

mai vechi unități sportive de 
acest gen din țară, Clubul 
Sportiv Municipal Craiova și-a 
croit înoet, dar cu pași fermi, 
drum spre elita cluburilor de 
performanță de la noi, mai 
mulți reprezentanți ai C.S.M. 
Craiova reușind să se Impună 
în competițiile interne și chiar 
în marile întreceri interna
ționale. înființat în anul 1975, 
clubul craiovean și-a axat ac
tivitatea pe mai puține dis
cipline sportive, dar președin
tele noii unități de performan
ță, Gelu Ștefănescu (cel care 
o conduce și azi), a pornit la 
o intensă muncă organizatori
că a acestor secții, astfel că 
rezultatele au început să a- 
pară.

Zilele trecute am făcut o vi
zită la C.S.M. Craiova și am 
trecut în revistă activitatea 
celor cinci secții, constatînd 
cu satisfacție că roadele mun
cii antrenorilor craioveni se 
situează la înălțime, toate cele 
cinci unități de bază ale spor
tului de performanță fumizînd 
elemente diferitelor loturi na
ționale.

începem cu atletismul, nu 
numai pentru că el este pri
mul în ordinea alfabetică, dar 
și pentru nivelul valoric cres
cut al acestei discipline spor
tive practicate în clubul era

iovean. De fapt, această sec
ție, în care activează nu mai 
puțin de nouă antrenori (Ni
colae Mărășescu, Natalia An
drei, Victor Lazarciuc, Ga
briela Banciu, Iustinian Chl- 
riiă, Eugen Ionescu, Ion Mo- 
roiu, Cristieana Matei și Ma
riana Lenghel — ultimele 
două sînt și sportive de per
formanță), este de nivel olim
pic. De altfel, atleții craioveni 
și-au atestat valoarea de ni
vel olimpic : la ediția de la 
Los Angeles a J.O., trei atlete 
(Anișoara Cușmir, Mihaela Lo- 
ghin și Cristieana Matei) s-au 
întors în „Bănie" cu tot atîtea 
medalii. Și în anul 1988 secția 
respectivă a avut un reprezen
tant la Jocurile Olimpice —

pe Sorin Matei, component al 
lotului național și în prezent. 
Un număr de 19 atlețl au fost 
selecționați în loturile naționa
le de seniori și juniori, cel 
mai reprezentativi fiind Sorin 
Matei, Cristieana Matei, Mar
gareta Keszeg, Cătălina Gheor
ghiu, Ana Pădureanu, Nuța O- 

laru, Mariana Lenghel, Floarea 
Vieru, Livia Meheș, Mirela 
Borțoi, Alin Buhuși. Interlo
cutorul nostru nu a mai amin
tit și numeroasele locuri frun
tașe ocupate de atleții craio
veni la C.E., J.M.U. și Campio-

Mihoi TRANCA

(Continuare tn pag a 1-a)

Azi și miine, la Stîna de Vale și Oradea

ETAPĂ DE CAMPIONAT NAȚIONAL
Astăzi, pe traseul de la Stî

na de Vale, se va disputa e- 
tapa a doua a Campionatului 
Național de automobilism-vi- 
teză în coastă. Deși sîntem 
încă în prima parte a întrece
rii, etapa, știută prin gradul 
ei de dificultate, poate consti
tui un moment important în

LA AUTOMOBILISM VITEZĂ
lupta pentru oonturarea ierar
hiilor pe anul în cuns.

Duminică dimineață, pe un 
circuit amplasat în centrul 
municipiului Oradea, va avea 
loc etapa a treia a Campiona
tului de viteză pe circuit. în
trecere care a suscitat întot
deauna un interes deosebit și

pe Stadionul „1 Mai" 
Pitești.

în desfășurarea care deveni
se, intr-un fel, greoaie, prin 
programarea unui număr foar
te mare de probe, unele fiind 
chiar un vbalast" pentru pro
gramul competiției, organizato
rii au operat unele modificări 
esențiale. Au fost reținute doar 
șapte probe masculine (400 m, 
1500 m, 110 mg, 400 mg, triplu, 
înălțime, suliță) și 10 probe 
feminine (400 m, 800 m, 1500 m, 
3000 m, 100 mg, 400 mg, lungi
me, înălțime, greutate, disc) — 
nu doar mai spectaculoase, dar 
și acelea la care atleții români 
au, în general, rezultate mai 
bune. întreg programul, astfel 
redus, va avea loc doar într-o 
singură reuniune, duminică

după-amiază, de la ora 17 la 
19,35, spectacolul sportiv anun- 
țindu-se 
calitate.

Firesc, 
atletism, 
te chiar 
rezultatele ce vor fi obținute. 
Nutrim convingerea că atleții 
noștri fruntași, seniori și ju
niori, care vor lua parte la 
„internaționale" se vor strădui 
să-șl onoreze participarea cu 
cifre cit mai bune, competitive 
pe plan internațional. Nota va
lorică generală a competiției va 
spori desigur și prin contribu
ția pe care o vor aduce și atle- 
ții de peste hotare. între care 
cei din R.P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană. Algeria, R.D. Ger
mană, Cuba etc.

a fi de foarte bună
ca la orice concurs de 
ceea ce contează, poa- 
înainte de toate, sînt

ÎNOTĂTORII NOȘTRI DE FRUNTE, 
DIN NOU PE BLOC-STARTURI

Printre punctele de atracție 
ale agendei competitionale din 
zilele următoare figurează șl 
întreceri oficiale ale înotători
lor noștri de frunte. Ele vor 
avea loc în frumosul bazin de 
dimensiuni olimpice din cadrul 
Complexului Sportiv „23 Au
gust" din Capitală, fiind vorba, 
în ordine, de întîlnirea de tra
diție cu selecționatele Poloniei 
— sîmbătă și duminică —, apoi 
de finalele Daciadei pentru se

s-a bucurat de o organizare 
ireproșabilă. Sîntem convinși 
că așa vor sta lucrurile și de 
această dată. După cum, pre
zența la starturi a unor nume 
consacrate ale automobilismu
lui nostru, precum Nicu Gri- 
goraș, - Ghcorghe Pie-teasa, 
Victor Nicoară, Werner Hirsch- 
vogel. Constantin Ciucă, 
Da.n Necula, Ștefan Ianoovici. 
Horia Andronic și a altora, o- 
feră în egală măsură și ga
ranția unui spectacol sportiv 
de ridicat nivel valoric.

niori și juniori l, programate 
de marți, 27 iunie, pînă Vineri, 
30 iunie. Vizavi de această 
din urmă competiție, de pildă, 
interesul este justificat atît prin 
importanța sa — întrecere de 
vîrf a calendarului intern —, 
cît și prin faptul că ea oferă 
un binevenit prilej de verifica
re a potențialului actual al 
fruntașilor natației românești. 
Se apropie, doar, perioada 
Campionatelor Europene de se
niori, din august, și de juniori, 
de la finele lunii iulie. Printre 
cei care vizează participarea la 
aceste mari competiții interna
ționale se află Tamara Costa
che, Noemi Lung. Luminița 
Dobrescu, Anca Pătrâșcoiu. res
pectiv Beatrice Coadă, Caria 
Negrea, Diana Ureche, Marius 
Crișan, luliana Pantilimon. Li
ana Coman sau Nadia Zgondea.

Iată, așadar, suficiente motive 
de a aștepta dispute spectacu
loase, rezultate de valoare. 
Drumul spre finalele europene, 
sperăm chiar spre podiumul 
C.E.. trece, în zilele următoare, 
prin Bazinul „23 August" din 
București.



O acțiune utilă, o efezbatere competentă Ciștigind clar restanța de la lași (24-6)

ROTUNDĂ PE PROBLEMELE DOPINGULUI
în ultima zi, programul Con

ferinței de Medicină Sportivă 
1989, organizată recent de So
cietatea de Medicină Sportivă 
din U.S.S.M., a inclus o masă 
rotundă pe tema „Actualități 
in problema dopingului la 
sportivi". Moderatori : cont,
univ. dr. Ion Dragan și dr. 
Constantin Ioneseu, medic pri
mar, coordonator în C.N.E.F.S. 
Au participat : prof. univ. dr. 
A. Demeter, dr. chimist I. 
Droc, prof. univ. dr. M. Epu-

Geor-
1. 

M. 
O. 

Conta, conf, univ, dr. A. Nicu, 
dr. A. Vasiliu, cercetător chi
mist Grației» Vîjială și prof, 
univ. dr. doc. V.
reușita 
înalta 
a intervențiilor făcute, 
s-au constituit 
fructuos, pe o 
de larg interes 
performanță.

în primul rind a fost 
zonrtată (schematic) cea 
recentă listă oficială a 
cu substanțe medicamentoase 
dopante, împărțite in șase
grupe (A.B.C.D.E.F.) :

— A. Stimulante (efedrină,
amfetamina, cafeină etc.) ;

— B. Analgetiee — nar
cotice ;

— C. Steroizi anabolizanți 
(testosteron) ;

— D. Beta — blocante ;
— E. Diuretice ;
— F. Hormoni peptidici 

placentari.
S-au dezbătut în 

probleme legate de 
Mijloace — Doping 
singe ; manipulări : 
logice, chimioe, fizioe) și 
substanțe cu restricții : alcool 
(la cererea federațiilor inter
naționale) ; marijuana (la ce
rerea federațiilor internațio
nale) ; anestezice — local ; 
cortioosteroizi.

Lupta împotriva dopingului 
ane rădăcini mai adinei, prac
tica de a lua substanțe care 
să „ajute" sportivul pe dru
mul unei victorii cu orice preț 
fiind un gest în afara eticii și 
a „legii" întrecerii. Frecvența

ran, hiochimișt Elena 
gescu,~ prof. îihiv. dir. doc. 
Hăulică, ing. electronist 
Ionică, farmacotog dir.

Stroescu. La 
acțiunii a contribuit 

competență științifică 
care 

într-un dialog 
temă actuală și 
în sportul de

pre- 
mai 

C.I.O.

și

continuare 
Metode — 
(doping cu 

farmaco- 
de

sportivilor care aspelează la 
astfel de practici • crescut, 
ea cul m in i nd la J.O. de vară 
1988, cind Comisia de control 
anti-doping a depistat 10 ca
zuri pozitive, la haltere, judo, 
lupte libere, atletiem și pen
tatlon modern. Astfel, la Con
gresul european de la Barcelo
na, ținut sub patronajul Co
mitetului Internațional Olim
pic, au fost dezbătute proble
me de primă importanță ale 
aportului olimpic, intre ele a- 
flindu-se gi aceea a „dopingu
lui in sport", 
rată campanie 
pingului se va 
intensificarea 
competiții, dar 
introducerea unor controale i- 
nopinate în afara competiții
lor — la antrenamente.

Controlul doping la sportivi ‘ 
a devenit o problemă stringen
tă, el operând și pentru a pro
teja sănătatea sportivului. 
Substanțele dopante sînt pri
mejdioase, mai ales steroizii, 
care se administrează, uneori, de 
către antrenori, ignorîndu-se 
consecințele grave, mai ales la 
oopii și juniori. Aceste sub
stanțe tulbură mecanismele 
de reglare funcțională a sis
temului endocrin, compromit 
biologia umană, modifică via
ta omului.

Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport, prin 
Comisia de medicină sportivă 
și Centrul de medicină spor
tivă, luptă împotriva acestui 
flagel. Centrul de medicină 
sportivă a preluat lista cu 
substanțe dopante a C.I.O. pe 
care a difuzat-o la loturile na
ționale. Mai mult, împreună 
cu medicii specialiști, se fac 
sondaje inopinate la loturile 
naționale aflate în pregătire 
pentru C.M. sau C.E.

S-a făcut observația judi
cioasă că antrenorii nu au ur
mărit această masă rotundă. 
Atit ei, cit și sportivii ar fi 
putut audia și, în același timp 
cunoaște la ce riscuri se ex
pun în situațiile îin care ar 
„forța" (alterindu-1) potenția
lul biologic. Sportul nostru de 
performanță a ajuns — prin 
munca tehnicienilor și prin a- 
portul medicinii — la perfor
manțe de nivel mondial. „Tre-

Această adevă- 
împotriva do- 
materializa prin 
controalelor la 
mai ales prin

buie să găsim susținătoare 
efort nedopante — spunea 
C. Ionescu, care «ă ducă per
formanța mai sus, în spirijinul 
antrenamentelor care sînt din 
ce in ee mai grele, mai solici
tante. Poziția noastră este îm
potriva 
la seniori, cit mai 
copii și juniori. Ar 
de acțiune pentru 
unui pericol care 
sportul mondial : 
administrativă și pe bază 
control, de profilaxie ; 
luăm măsuri din timp 1".

în încheierea intervențiilor 
pe tema „Actualități in pro. 
blema dopingului la sportivi", 
conf. dr. loan Drăgan sub
linia : „Sportul de performan
ță a ajuns demult o știință la 
baza căreia stă cercetarea 
științifică, multidîsciplinairă, 
spre a cunoaște căile cele mai 
rapide, mai eficiente pentru 
obținerea înaltei performanțe 
pe căi științifice și nu empi- 
rice. într-o astfel de perspec
tivă și într-un cadru organi
zatoric foarte bun vom putea 
acționa pentru a proteja spor
tivul după dictonul 
„Primum non nocere' 
spus, „în primul rind 
faci rău".

în condițiile în care

c

PUNCT FINAL iN CAMPIONATELE DE MOTOCROS
Amînată cu o săptămină, etapa 

finală (a 6-a) a Campionatelor 
Republicane individuale de moto- 
cros va avea loc duminică pe 
traseul de la cîmpina, In organi
zarea Asociației Sportive Poiana 
din localitate. In program figu-

CURSE DE VITEZĂ
Campionatele Republicane de 

moloeiclism viteză pe șosea con
tinuă duminică, pe traseul de la 
Sf. Gheorghe, cu etapa a J-a. 
Participă specialiști ai genului 
din Arad. București, Brașov, Ti-

rează curse pentru seniori, tine
ret și juniori, la toate clasele 
existînd mai multi candidați la 
un loc pe podium, ceea ce ne în
dreptățește să sperăm că vom 
asista la Întreceri spectaculoase. 
Primul start se va da la ora 9,30.

LA SF. GHEORGHE
mișoara, Reșița, Oradea, Cîmpi
na, Galați, zărneștl și alte cen
tre moto. Programul va Începe 
Ia ora 9,30, iar ca arbitru prin
cipal a fost delegat Gheorghe 
Didescu din București.

MOTORUL REALIZAT LA I.M.G.B. - DIN CE IN CE 
MAI COMPETITIV

Se știe că marea majoritate a 
alergătorilor de viteză pe șosea 
concurează pe motociclete „lmbă- 
trinite", regenerate prin munca 
de atelier a unor Iscusiți meca
nici. Unii sportivi au reușit, prin 
eforturi personale, să-și procure 
mașini mai competitive, iar alții — 
dispunînd de condiții corespunză
toare și avînd o anumită expe
riență in construirea motoarelor 
— au trecut la valorificarea re
surselor proprii. Așa au apărut 
în activitatea oompetlțlonală mo
tocicletele dotate cu motorul 
„I.M.G.B.", pe care piloții de la 
secția bucureșteană cu același 
nume au început să culeagă pri
mele roade ale muncii lor. în 
1987, Mihai Mezincescu a reușit 
să devină campion al țării la 50 
cmc. De asemenea, Otllia Panca 
șl Tănase Drăghici. pe motoci
clete concepute de colectivul

sportivilor de la I.M.G.B., in 
frunte cu Inimosul lor antrenor 
Traian Mihăllescu și cu spriji
nul unor sectoare ale întreprin
derii. au mărit numărul protago
niștilor clasei 50 cmc. fn noul 
sezon, această secție fruntașă a 
înscris în concurs alte 3 moto
ciclete cu motor „I.M.G.B.", de 
data aceasta mal puternice, la 
clasa 250 cmc, pilotate de Tibe- 
riu Troia, Dumitru Ciuraru și 
tînărul Octavian Vrăjitoru. Cu 
noul motor, talentatul vitezist 
Tiberiu Troia a cîștigat două 
din cele 4 curse desfășurate în 
actualul sezon, ultima victorie 
fiind obținută în fața experi
mentatului pilot timișorean Do- 
ru Arșln, pe „Suzuki", în etapa 
a 2-a a Campionatelor Republi
cane de Ia Reșița. Deci, motoa
rele indigene „I.M.G.B." sînt tfin 
ce în ce mai competitive...

NOTA DISCORDANTĂ
Fostul stadion Rapid din A- 

rad s-a schimbat mult „la față" 
de cînd a intrat în administrarea 
C.S.M. Vagonul. S-au renovat 
tribunele, a apărut un nou gard 
împrejmuitor, s-au construit 
vestiare într-un cuvînt s-a mo
dernizat aproape totul.

Am spus aproape totul, pen
tru că cele 3 boxe de sub tribu
ne, rezervate motocicliștilor, au 
rămas de ani de zile în aceeași 
stare deplorabilă: pereții dete

riorați și nezugrăviți și, pe dea
supra, plouă cu... găleata în in
terior, astfel că atunci cînd vre
mea este ploioasă, sportivii îșl 
pregătesc în atelier mașinile pen
tru concurs sub umbrele! Și, 
culmea nepăsării, unii tovarăși 
din conducerea clubului trec zil
nic prin fața boxelor secției mo
to lăsate în paragină...

Rubrică redactată de
Troian IOANIȚESCU

de 
dr.

«tit 
te

anabolizantelor 
ales 

fi trei eăi 
eradicarea 
amenință 

educativă, 
de 
să

medicinii 
Altfel 

să nu

dez- 
res- 
pro- 

sporlului 
încă

a 
bătut, cu competență și 
ponsabilitate, una din 
blemele aoute ale 
contemporan, deși încă (pe 
plan mondial) controversată, 
apreciem că — prin contribu
țiile și clarificările pe care 
le-a adus — recenta masă ro
tundă s-a constituit într-o ac
țiune utilă, eficientă.

Elena DOBINCA

«

„CUPA IP
In Sala Armatei din Sibiu au 

avut loc întrecerile din cadrul 
Cupei I.P.A. (întreprinderea de 
Piese Auto), la box, competiție 
care s-a bucurat la această edi
ție de o participare numeroasă : 
113 sportivi de la 16 asociații 
sportive din țară. După cum ne-a 
declarat delegatul general la 
această competiție, arbitrul Tra
ian Panait, spectatorii sibieni au

STEAUA PAS MARE SPRE

TITLUL DE CAMPIOANA LA RUGBY
Rugbyștii de la Steaua au 

trecut eu brio momentul (apa
rent) dificil prilejuit de me- 
ciul-nestanță cu Politehnica A- 
gronomia Iași, susținut în de
plasare. Un meci care se a- 
nunța aspru, dat fiind faptul că 
studenții ieșeni, după două vic
torii, la T.C. Ind. Constanta și 
Universitatea Eltim. se arătau 
dispuși să se angajeze cu maxi
mă ambiție pentru a înregistra 
o nouă reușită, în măsură să-i 
îndepărteze de amenințarea tre
cerii în seria secundă a Divi
ziei A. Așa cum s-a $1 intîm- 
plat! Meciul a fost realmente 
aspru, cu încleștări cîteodată 
la limita fair-play-ului. cu 
momente tensionante create de 
ambele echipe. Partida a bene
ficiat insă de un arbitraj auto
ritar și prompt (Marcel Ga- 
landa la centru. I. Vasilică și 
M. Chiricencu). care a reușit 
să aplaneze toate situațiile 
„încinse", izvorîte mai mult 
spontan, fără intenții fățișe de 
a denatura spectacolul sportiv, 
ceea ce trebuie relevat ca po
zitiv.

Campioana țării, cu experien
ța ei. dispunînd de un „XV" 
mult mai omogen (chiar si în 
condițiile în care trei titulari, 
Leonte. Radulescu. David n-au 
putut fi utilizați fiind suspen
dați după partida eu Dinamo) 
s-a impus, treptat, cu autori
tate, făcînd prin acest 24—6 un 
pas mare spre apărarea titlului. 
Dovadă și cele 3 eseuri finali
zate (în ordine, de Hodorcă, 
Rol dor și Șerban, toate trans
formate — primul de Ignat, 
celelalte de D. Alexandru), fa
tă de unul singur, rămas doar 
aproape de... concretizare. al 
studenților, din min. 61, cînd 
trei lovituri de pedeapsă ju-

cate la mină, la nici 10 m de 
buturile adverse, n-au putut fi 
fructificate! Aceasta, pe lingă 
alte situații. .înainte și după 
aceea — 3 1. p. și alte 3 tenta
tive de drop pe care Cazacu. 
neinspirat și, în general, mult 
prea individualist, le-a ratat. 
El are, totuși, meritul de a fi 
înscris cele 6 puncte ale echi
pei ieșene, din l.p. Se simte, 
oricum, o anumită înviorare in 
jocul formației preluate de El
inii Crișan (de ce o soluție 
atit de tirzie?), care ar putea 
fi de bun augur în viitor. în 
acest meci, însă. Politehnica 
Agronomia a fost depășită de 
o echipă matură, cu o strate
gie superioară, cu o bună pre
gătire fizică și tehnică. Un 
fapt în plus de reținut: contri
buția. în ansamblu a unor 
sportivi foarte tineri (losef, 
Șerban). care s-au angrenat 
admirabil în concepția de joc a 
echipei, alături de rutinatii 
Murariu, Căinaru. C. Florea 
sau D. Alexandru, ultimul ro
tunjind frumoasa zestre de 
puncte a Stelei (24) si prin 
uouă sigure lovituri de drop.

Pentru „Poli" (căreia factorii 
locali i-au asigurat oondiții ex
celente de pregătire — un sta
dion. la Agronomia, printre ce
le mai atrăgătoare din tară) 
rămtne șansa unor meciuri 
„deschise", la București. cu 
Grivița Roșie și, acasă, cu Fa
rul. Cîteodată (și) balonul oval 
poate fi capabil de surprize!...

Tiberiu STAMA
• AZI, de la ora 18, pe Sta

dionul Steaua, o foarte inte
resantă întîlnire internațională 
de tradiție: campioana țării 
noastre joacă în compania se
lecționatei armatei sovietice.

A“ LA BOX
asistat la multe meciuri frumoa
se, aplauzele lor fiind adresate 
îndeosebi următorilor pugiliștl : 
Al. Dima și FI. Cotoi (Metalul 
Sadu), Gh. Bora, S. Toth (Meta
lul S.ilonta), N. Mitroi (IR A Cra
iova), M. Publik (Metalul Mlrșa), 
Gh. Tănase (Gloria Galati), O. 
Frăției (CSM Sibiu), I. Nedelea 
fii V. Apompei (IPA Sibiu).

LA ȘCOALA Nr. 185
(Urmare din pag. 1)

Carmen Voicu si Iulla Ionică 
(a II-a) și chiar o reprezentan
tă a șoimilor patriei, Monica 
Pencu din clasa I... Sigur, nu 
e posibil să consemnăm aici 
numele tuturor celor peste 150 
de copii de la „185“, care s-au 
făcut remarcați la concursurile 
pe clase și școală. în întreceri
le cu reprezentanții altor uni, 
tăți de învățămint. din Sector 
și din Capitală. cele organizate 
cu prilejul unor drumeții si 
excursii. Pentru că în aproape 
toate ieșirile turistice ale 
lor sportivi de la „185“ 
este nelipsit.

Vocația pentru sportul 
ții (dublată, se înțelege, 
alta, prioritară, pentru învăță
tură. toți șahiștii fiind printre 
colecționarii notelor 
in sus) a mers mai 
Silviu Pavel a atins 
prag al performanței.

mici- 
șahul

min- 
de

de la 8 
departe, 

un prim 
legitimat

DUMINICA

participați cu cît mai 
multe bilete)

ULTIMA TRAGERE CU 
CARACTER DEOSEBIT 
A LUNII IUNIE Șl A 
TRIMESTRULUI • SE 
EXTRAG 12 NUMERE 
DIN 75 • SE POATE 
CISTIGA SI CU 2 NU
MERE I • TERMENUL 
LIMITA DE PARTICIPA
RE ESTE SIMBATA, 24 
IUNIE 1989 I

1. STEAUA»)
2. Dinamo») 
" Șt. Baia M.

Farul 
Rulm. Bir. 
CSM Sibiu 
Cont. Bz.
Univ. Tim.»)

9. Știința
10. Grivila R.
11. Pollt. Iași
12. T.C. Inel.

») Penalizate

3.
4.
5.
6.
7.
8.

2 670-262 54
3 462-255 52
6 413-252 47
7 395-260 45

20 8 1 11 30
20 8 1 11 30
20 7 2 11 28
20 7 1 12 26
20 7 1 12 2»
20 6 0 14 24'
20 4 0 16 22

cu 1 punct

la I.T.B. și la Laromet, îl ur
mează Ștefăniță Ciurcă și Cos- 
tel Constantin. Iulia Ionică și 
Carmen Voicu, Elena Constan
tin și Elena Andrei, multi alții 
(și multe altele) fără o anumi
tă ordine. Ierarhiile sînt, desi
gur, deocamdată. fragile, 
schimbătoare (nu luăm în sea
mă excepțiile...).

Esențial că Școala 185 din 
Chitila. unitatea de pionieri de 
aici, a ajuns un fel de mic 
bastion al șahului pitic. între 
unitățile de învățămint 
Sectorul Agricol Ilfov, 
punct de reper pentru Clubul 
Sportiv Sătesc, de a studia în
ființarea unei secții de profil, 
în perspectiva lansării unor 
viitori campioni. Cine știe!...

mic

din 
Un

Inițiative „DIALOG
„Sportul, cale de împli

niri a personalității uma
ne", „Legătura dintre sport, 
educație și cultură", „Mun
ca, antrenamentul, învă
țătura — mijloace de reali
zare a performanțelor spor
tive și împlinirilor profe
sionale", iată cîteva din te
mele discuțiilor purtate în
tre cei peste 100 de foști 
sportivi ai C.S.Ș. Dej (a- 
cum muncitori, profesori, 
antrenori, ingineri, arhi- 
tecți, economiști) și actualii 
elevi-sportivi, întîlnire des
fășurată cu prilejul împli
nirii unui deceniu de la 
înființarea Clubului Spor
tiv Șco-lar Dej. Au mai luat 
parte vechii absolvenți ai 
fostei școli sportive de e-

INI
levi 
anul 
„And 
nind 
ceas ti 
tituia 
genet 
în 
reali 
(cucei 
camp 
va rea 
te în 
turtle 
tism, 
bel), 
plome 
zi tată 
tivă 
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BOX. DUPĂ Campionatele Europene de 
box, care au prilejuit cucerirea a două 
prețioase medalii de argint de către spor
tivii noștri Daniel Dumitrescu (semiușoară) 
și Rudei Obreja (mijlocie mică), următorul 
obiectiv al pugiliștilor români este repre
zentat de Campionatele Mondiale de la 
sfirșitul lunii septembrie, de la Moscova. 
La cererea lor. antrenorii Relu Auraș șl 
Emil Popa nu se vor mal ocupa de pregă
tirile sportivilor din lot. în această situa
ție, Biroul F.R. Box a desemnat noua con
ducere tehnică a echipei reprezentative, 
care are următoarea alcătuire: Teodor Ni- 
cuîescu (coordonator), Dumitru Clobotaru, 
Dumitru Ion și Valentin Vrinceanu. S-a 
precizat că D. Clobotaru se va ocupa de 
pregătirea boxerilor de la categoria mijlo
cie în sus. în vederea participării Ia C.M. 
1989 a fost alcătuit un lot lărgit de sportivi, 
printre care se află: P. Paraschiv, N. Aliu- 
ță, Ad. Mărcuț, D. Măeran, N. Talpoș, I. 
Guzganu, D. Dumitrescu, M. Dumitrescu, C. 
Dumitrescu, G. Gogol, Fr. Vaștag, R. O- 
breja, D. Maricescu, L. Vaștag, M. ștefan, 
V. Adumitroale, M. Paizs ș.a. (P. IV.).

HANDBAL, după fluierul final al 
manșei decisive a Cupei României la hand
bal masculin, antrenorul emerit Lascăr Pa
nă, conducătorul tehnic al echipei cîștigă- 

confesa: „Poate că a 
ce altceva pot spune 

de fericit pentru fap- 
Mare a cîștigat din 
la această a X-a edi-

toare a trofeului, se 
devenit banat, Insă 
.decît că sînt extrem 
tul că Minaur Baia 
nou Cupa României,_ ________ ......
ție, jubiliară, și nu împotriva oricărui ad
versar, ci a puternicei echipe campioane, 
Steaua București, printr-un rezultat bun 
chiar pe terenul acesteia? Istoria s-a re
petat, căci prima ediție nc-a revenit TOT 
nouă, si TOT in compania Stelei, si TOT 
pe propriul el teren. Le mulțumesc băieți
lor mei care au respectat întocmai disci
plina tactică a acestui meci deosebit de 
greu". * TATA și cîteva cuvinte ale lui 
Măricel Voinea, căpitanul echipei Minaur:

„Cariera mea s-a mai... rotunji 
feu, la obținerea căruia sper i 
buit și eu. Am cîștigat Cupa 
lei. la ea acasă, dar ne-am 
Sala Sporturilor «Dacia» din 
fiindcă galeria a fost de pai 
Le mulțumesc celor care au 
vadă și să ne încurajeze din pr 
în ultimul minut al acestui m 
tensiune". • ÎN ACELAȘI MEC 
echipei Steaua. Vasile Stingă, 
el o demonstrație de înaltă virt 
cui său fiind de-a dreptul scllj

POST-SCRIP
că dacă Minaur a cîștigat cu 
și-au... împărțit-o cei doi dirij 
pelor lor, Stingă și Voinea. Di 
cest lucru, de multă vreme nu 
văzut demonstrind că stăpînes 
cretele handbalului. (I. GV.).

ÎNOT. un BINEVENIT „in: 
lucru" este noul periodic al I 
Apărut într-o frumoasă ținută 
are — cum e și firesc — un t 
rezultate, fără a se reduce ins 
statistică, conținind multe rîn< 
sânte referitoare la concluziile 
promisiunile „noului val", mijlo 
toare în pregătirea înotătorilor, 
medicului, o rubrică „din viațe 
(subiectul: C.S.M.S. Suceava), 
însoțită de ilustrații, lucrarea 
siguranță, căutată, meritul prir 
ținînd entuziastului realizator - 
nu Glăvan, precum și întregu 
dc colaboratori. (G. R.).
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DESCHISE I

Cupa României

...CU PITURCĂ9 ÎN PRIM-PLAN
ÎN FAJA UNUI STADION ARHIPLIN

Dinamo — S. C. Bacău 5-1 (3-1)
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Gheor- 
de pe 

iin re- 
i Lenk 
istul ro-

perfor- 
i, ela- 
fruntași.
secven- 

heorghiu 
rte înțe

L 9 ’

albului
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. Mutare 
fiindcă 

” montan 
Lă și tot- 
dor albe

pare mult mai expusă decît 
cea a negrelor. Exacta e- 
valuare a șanselor trebuie, 
însă, altfel făcută. Pionii 
negri din c5 și e5 sînt mai 
slabi decît cel de pe a3,iar 
la o continuare de tipul 1... 
Td7 urmează 2.T3:c5 T:c5 
3.D:c5 T:d5 4.c:d5 etc. Din 
aoest motiv, negrul se de
cide la contraatac, jucînd 
l...Tfa7 (dublare a pieselor 
grele pe coloana ,,a“) 
2.Dg3 ! Da6 (triplare...). 
Pionii de pe linia a 5-a 
sînt astfel indirect apărați, 
căci la 3.Tx:5 ?, de pildă, 
există o pătrundere pericu
loasă cu 3...De2+. Și totuși, 
în acest moment, oonducă- 
torul albelor dispune de o 
combinație cîștigătoare, în
cep înd cu 3.Td8+ ! cane de
cide pe loc soarta luptei. 
Invităm pe cititori să gă
sească singuri variantele 
subsecvente, pe care 
vom analiza in rubrica 
toare.

Acum, să revenim la 
tida A. Iusupov — G. Kas
parov, prezentată rîndul 
trecut. După sacrificiul de 
calitate inițiat la mutarea 
13 (turn pentru nebun), 
piesele ' negre dețin o pu
ternică inițiativă. Din pozi
ția diagramei (Rh2, 
Tc2, fi, Nf4, Cdl, Pa3, 
c4, d5, f2, g3, h3 ; 
Dh5, Tg8, Nd4, d7, 
Pa5, b7, c7, d6, e4, f5, 
nu merge desigur 32.D :d4 7 
din cauza 32...Cf3-l-, cu câș
tigul damei. Albul găsește 
insă o frumoasă resursă, 
jucînd 32.f3 ! pentru a 
răspunde la 32...C:f3+ 7 cu 
33.T:f3 D:f3 34.D-.d4. Aceas
ta obligă pe negru să trea
că la defensivă : 32...Cd.3
33.Cc3 C:f4 34.g:f4 Nb6. Pînă 
la urmă, cum am văzut, a- 
vantajul calității și-a spus 
cuvîntul și campionul mon
dial a trebuit să se recu
noască învins.

Radu VOIA

le 
vii-

Dd2. 
b3,
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ăvariu), 
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primele rînduri, au avut loc 
meciuri de baschet, volei, 
fotbal și s-a disputat un 
croș, la toate aceste acțiuni 
participînd absolvenți ai 
unității respective. După 
cum ne-a scris profesorul 
Dan Mirza, absolvenții au 
trăit clipe emoționante a- 
lături de foștii lor profe- 
sori-antrenori, iar actualii 
elevi ai clubului au putut 
desprinde învățăminte va- 
loroare de la înaintașii lor, 
unii dintre aceștia deve- 
niți performeri de seamă. 
Dialogul dintre generațiile 
C.S.Ș. Dej s-a constituit în- 
tr-un schimb de experien
ță util, o inițiativă va
loroasă, instructivă și edu
cativă, o acțiune demnă de 
a servi ca exemplu. (Dumi
tru STĂNCULESCU)
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POPICE. • LA prima manșă a tur- 
eului final masculin al Diviziei A, de la 
loiești, majoritatea juriului de oficiali au 
onstituit-o arbitrii aflați la vîrsta onora- 
ilă a pensionarilor. Bucureșteanul Vălen
ii Carianopol, ploieștenii Toma Tună, 
etre Tudoran, Petre Brebeanu și alti ofi- 
Lali cu vechi state de activitate au fost la 
îălțime în toate cele trei zile de concurs. 
( JUNIORUL Romică Pricopl (Explorări 
împulung Moldovenesc) a stabilit un ade- 
ărat record al... impreciziei la ^izolate**, 
ăgînd în cele două meciuri susținute de 
zhipa sa, cu C.F.R. Cluj-Napoca și Elec- 
omureș Tg. Mureș, cu o „exactitate* rar 
itîlnită: de fiecare dată cîbe 12 bile în... 
ol. Deci, atenție sporită Ia diferitele fi- 
irl și la popicele „singuratice*, a TÎNĂ- 
UL. Ion Ruge (Minerul vulcan) a reali
st cel mai bun rezultat dintre juniorii 
rezenți, pe arena Voința Ploiești, în for
mațiile de seniori. Tn meciul cu Aurul Ba-

Mare, el a doborît din 200 bile mixte 917 
pice, fără nici o aruncare ratată. Am 

uzit însă că neglijează adesea normele 
eții sportive, uneori chiar înaintea me- 
urilor importante, așa cum se pare că 
a întîmplat în preziua partidei cu Elec- 
omureș Tg. Mureș. în care a înregistrat 
sar 832 p d. Păcat! (Tr. I.).
ȘAH.® CAMPIONATUL municipal pe 

îhipe mixte cunoaște în ultimii anî o 
’ervescență deosebită. De unde pînă acum 
îhipele bucureștene fruntașe în Campio- 
Ttul Național își puteau permite „luxul* 
i se prezinte la meciuri cu a doua sau 
treia garnitură și să cîștige, în general, 

vră emoții, iată că lucrurile s-au schim- 
a.t. S-au înmulțit surprizele, au dispărut 
ractic întîlnirile cîștlgate dinainte, și asta 
itorită evidentei creșteri valorice înregis- 
ate la majoritatea cluburilor Capi- 
ilei considerate pînă mai ieri doar... „bu- 
trugi mici“. Spanac. C.E.F.T.N.. Sănătatea, 
entrocoop sînt numai cîteva dintre aces
ta, aflate în .plină ofensivă. (P. ȘT.).

ii 
• I

Steaua — Unirea
CONSTANȚA, 22 (prin tele

fon). Apă multă (în orașul de 
pe Litoral) și pe pista din ju
rul terenului, strânsă acolo in 
urma ploii care a căzut înain
tea meciului, dar care n-a pu
tut opri un mare număr de 
spectatori (aproape 30.000 !) să 
ia loc în tribune. Și au avut 
ce vedea acești temerari iubi
tori ai fotbalului, .mica echi
pă" din „C“ străduindu-se, 
din start de partidă, prin- 
tr-un joc tehnic, la firul ier. 
bii, să țină rit de cit pasul cu 
marea favorită a sferturilor de 
finală. Apoi, curând, în lipsa 
ex-constănțeanului Hagi, tribu
nele l-au aplaudat pe PIȚUR- 
CA, autorul primului gol, o 
spectaculoasă reluare cu capul 
(în min. 16) la cornerul exe
cutat, derutant, de Lăcătuș. 
Cîteva ocazii mai fuseseră Și 
pînă atunci, dar I. Dumitrescu 
(min. 2) și Vintilă (min. 9) 
le-au ratat copilărește. Steaua 
va controla jocul și după des
chiderea soorului, dar Balint 
(șut puternic — min. 35) și Pi- 
țurcă (min. 41) vor risipi si
tuații favorabile de a înscrie. 
La faza din min. 35, Istrate 
n-a putut decît să respingă 
spre Lăcătuș, care, cînd să tri
mită spre poartă, de la 5—6 
m lateral-dreapta, a fost fa
ultat, pe la spate, de Proștea- 
nu. Spre final de repriză,

Slobozia 3-1 (1-0)
Lung a avut și el emoții, dar 
mingea, reluată cu capul de 
Cîrîc, a trecut cu puțin „peste**.

După pauză, ofensiva Stelei 
se întețește și „desprinderea** 
ei pe tabela de scor nu întîr- 
zie mult. PIȚURCĂ, lucid și 
abil, înscrie încă două goluri, 
in min. 57 („cap" bine plasat, 
la. centrarea lui Măstăcan) și 
min. 60 (minge lobată peste 
portar, la o pasă lungă a lui 
Lăcătuș). La 3—0, Steaua mai 
stinge motoarele, ambalate 
pentru o scurtă durată, și in 
prim-planul partidei apar... 
spectatorii, care, sub o ploaie 
care cade in rafale, nu pără
sesc tribunele, ei văzînd in fi
nal (min. 89) și golul marcat 
de PROȘTEANU. Cîtă îndrep. 
lățită bucurie în tabăra divi
zionarei C !

Arbitrul I. Crăciunescu (Rm. 
Vîloea) a condus formațiile:

STEAUA: Lung — D. PE- 
TRESCU, BUMBESCU, lovan 
(min. 66 Negrău), I. Dumitres
cu — Măstăcan, Mlnea, I. 
STAN, BALINT — LĂCĂTUȘ, 
PIȚURCA (min. 70 Mirea).

UNIREA: Istrate — Drăguț, 
Țanicoiu, CÎRÎC, NEDELCIOIU 
— Iordache, Prepeliță, PROȘ
TEANU — VINTILĂ, Piștalu 
(min. 46 Gostin), Paraschiv 
(min. 77 Iovănescu).

Gheorghe NICOLAESCU

BUZĂU, 22 (prin telefon). La 
doar 47 de ore distanță, iată-le 
pe cele două echipe din nou 
față în față. Această reeditare 
a disputei răscolea, evident, 
ambiții: de o parte se viza re
vanșa. iar de cealaltă — confir. 
marea punctului surpriză obți
nut in campionat. Coordonatele 
„Cupei" aveau alte date con
crete. tranșante prin definiție. 
Din start, bucureștenii se află în 
posesia mingii, cu o prezentă 
activă în jumătatea adversă, 
însă cei care deschid scorul... 
datelor tehnice (șuturi și cor- 
nere) sînt băcăuanii, din min. 
7. Reala deschidere a scorului 
o vor realiza dinamovișlii, in 
min. 16, cînd după o învăluire 
a lui Klein, pe partea stingă, 
urmată de o centrare impeca
bilă, ANDONE va fructifica, 
cu capul. Nu trec decît 60 de 
6ccunde și Sport Club egalea
ză, pe contraatac, in urma unei 
impetuoase acțiuni personale a 
lui GRIGORAȘ. care, de la 
18 m, îl învinge pe Moraru, 
printr-un șut puternic și plasat, 
jos, Ia colț. Dinamo insistă. îl 
solicită din plin pe Cîmpeanu, 
care se remarcă în cîteva rân
duri, cu precădere la ..bomba" 
lui Mateuț, din min. 24. Trep
tat, defensiva băcăuană cedea
ză si seria golurilor dinamovis- 
te este inevitabilă: LUPU 
(min. 29 — după ce Cîmpeanu 
se opusese la șutul lui Mateuț); 
MATEUȚ (min. 40 — „pivota

re" și șut pe sub portar, de Ia 
10 m), tot MATEUȚ (min. 48 — la 
• minge „pusă" de Klein, după 
o lovitură liberă de la 18 m) 
și din nou LUPU (min. 56 — 
portarul Cimpeanu respinsese 
șutul iniția] al acestuia). Par
că trasă la indigo a fost repli
ca lui Sport Club, de fiecare 
dată punctată de o ratare la 
golurile bucureștenilor: Scân
teie (min. 30 si 49), Grigoraș 
(min. 41) și FI. Sandu (min. 
57). Jocul place, satisfăcând un 
stadion arhiplin, care asistă la 
o dispută angajantă, emina
mente ofensivă, cu numeroase 
ratări (o „transversală" a lui 
Scînteie în min. 68). care, și 
ele, au ridicat cota de specta
culozitate a aoestei partide, 
in care „vioara întîi" a fost, 
de departe. Dinamo.

Arbitrul I. Igna (Timișoara) 
a condus următoarele formații;

DINAMO: Moraru — Varga, 
ANDONE, Rodnic. Sabou — 
Mihăescu, MATEUȚ (min. 51 
Matei). KLEIN — Vaișcovid 
(min. 43 Răducioiu). CĂMĂTA- 
RU. LUPU.

SPORT CLUB : CIMPEANU 
— Condurache, Fîșic, Agachi, 
Ciudin — Burleanu, Jercălău, 
TISMANARU — GRIGORAȘ 
(min. 46 FI. Sandu), Scînteie. 
Fulga (min. 62 Obrișcă).

«drion VASILESCU

SASE GOLURI FRUMOASE
«

JOC SPECTACULOS ÎN CIULEȘTIV

Victoria — Gloria Bistrița 4-2 (2-1)

Rapid — Gloria Buzău 3-0 (1-0)
Suporterii Rapidului au avut 

Ieri șansa de a-și urmări e- 
chipa favorită evoluînd pe pro
priul teren în partida de Cupă 
cu Gloria Buzău, Iar ea le-a 
oferit nu numai satisfacția u- 
nei victorii clare, ci și pe a- 
oeea de a fi asistat —îndeosebi 
în prima repriză - la un ioc 
foarte frumos, la care — in 
ciuda înfrângerii suferite — 
și-a adus din plin contribuția și 
formația oaspete. De altfel, în 
primele 45 de minute disputa 
dintre cele două echipe a fost 
destul de echilibrată, acționin- 
du-se de ambele părți deschis, 
ofensiv. Buzoienii s-au arătat 
chiar mai incisivi în atac la 
începutul meciului, trecînd în
că din minutul 1 pe lingă des
chiderea scorului, cînd Gh. 
Craiu a reluat peste poartă 
mingea centrată de Chlvu. Re
plica feroviarilor nu s-a lăsat 
însă mult așteptată și în min. 
11 Minoiu a trimis mingea 
în stîlpul porții oaspeților. Au 
urmat două mari ratări ale lui 
Ursa (min. 13 și 14). apoi una 
a lui Damaschin II (min. 15), 
după care Rapid a reușit să 
marcheze în min. 20 : Geantă 
a fost faultat de Ivana in ca
reul buzoienilor și RADA a 
transformat lovitura de la 11 
metri. Acțiunile de atac și fa
zele fierbinți au continuat să 
alterneze la ambele porți. Ra
da (min. 23). Gh. Craiu (min. 
29). Damaschin II (min. 35).

Ursa (min. 36) și Aprodu (min. 
39) șutind imprecis din pozi
ții bune sau — dimpotrivă — 
punindu-i în dificultate pe cei 
doi portari.

După pauză, însă, jocul a 
scăzut o vreme din dinamism, 
dar s-a înviorat din nou o 
dată cu marile ratări ale lui 
Damaschin II (min. 62) și Con- 
stantinovici (min. 65). Forțind 
mai mult în atac, giuleștenii 
au izbutit să-și mărească avan
tajul prin două goluri specta
culoase înscrise de MINOIU 
(min. 72 — șut plasat) și ES- 
TINCA (min. 82 — direct din 
lovitură liberă de la circa 25 de 
metri). Buzoienii au avut și ei 
șansa golului de onoare — pe 
care îl meritau —, însă Barba 
a intervenit excelent la excep
ționalul șut al lui M. Stan 
(min 85).

Arbitrul Ad. Porumboiu (Va
slui) a condus formațiile :

RAPID: BARBA — ESTIN- 
CA, Cîrstea, Rada, Vameșu — 
Aprodu (min. 58 Ciolponea), L. 
Ilie (min. 46 Drăghici). GOAN- 
ȚĂ, CONSTANTINOVICI — 
DAMASCHIN II. MINOIU.

GLORIA: LAZĂR — CON- 
STANTINESCU, Mircea. M. 
Stan. Roșu — Chivu, Ivana, 
TULPAN. GH. CRAIU (min. 
75 Bratu) — I. Viorel (min. 46 
Păun), URSA.

Constantin FIRĂNESCU

BRAȘOV, 22 (prin telefon).
Pe o vreme neprielnică fotba
lului, rece, cu cer plumburiu, 
ploaie măruntă de toamnă ;i 
un gazon mustind de apă, me
ciul găzduit de stadionul Trac
torul din localitate a oferit 
spectatorilor un joc frumos. 
Superioară, divizionara A S-a 
impus în fața unui adversar 
tenace. încă din startul parti
dei, Victoria și-a supus adver
sara unor atacuri susținute. 
După o serie de ocazii (min. 
6 — Culcear, min. 8 — Mirea, 
min. 10 — Coraș, balonul ex
pediat de el ștergînd „trans
versala"), în min. 13 Victoria 
a deschis scorul, fructificînd 
insistenta ei dominare terito
rială. Cojocaru a centrat de 
pe partea dreaptă și CORAȘ 
a reluat, cu capul, sub bară: 
1—0. Peste două minute, Co
raș a ratat o altă mare situa
ție de gol. în replică, divizio
nara B a expediat un șut prin 
surprindere, în min. 21, cînd 
Soare l-a „întins" pe portarul 
Pavel. în min. 25, tabela va 
arăta 2—0 : Coraș interceptează 
o minge în treimea adversă și 
îl deschide pe ȚÎRA, care șu- 
tează imparabil, la colțul opus, 
fără replică pentru Nalați. Cu 
trei minute înainte de pauză, 
Gloria beneficiază de o lovi
tură liberă de la 17 m : exe
cută FLOREA, cu măiestrie, la 
vinclu, și bistrițenii reduc din 
handicap.

La reluare, partida păstrea
ză același aspect și, după ce 
Culcear (min. 54) și Soare 
(min. 55) ratează, Victoria în-

scrie din nou în min. 57 : Si
mian și Săsărman se Încurcă 
reciproc, CORAȘ interceptează 
balonul și șutcază. necruțător 
la semiînălțime, obligîndu-1 pe 
Nalați să scoată pentru a treia 
oară balonul din plasă. în min. 
65, Ia un corner, MIREA se 
{nalță și înscrie imparabil, cu 
capul, scorul devenind 4—1. în 
final, divizionara B insistă în 
atao și. după ce Roman (min. 
70, scăpat singur de la cen
trul terenului) este stopat de 
Topolinschi cu prețul. unui 
fault, bistrițenii reduc din han
dicap (min. 72) prin SOARE, 
caro șutcază puternic dc la 
16 m, învingîndu-1 pe Pavel. 
Calificare meritată a diviziona
rei A la capătul unei replici 
neașteptat de bune a echipei 
bistrițene.

Arbitrul Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea) a condus formațiile :

VICTORIA : Pavel — Cojo- 
caru, C. SOLOMON, D. ȘTE
FAN, Topolinschi — MIREA, 
D. Daniel (min. 46 Ursu), If- 
todi. CORAȘ — Țîră (min. 59 
Uleșan), CULCEAR.

GLORIA : Nalați — Mesza- 
roș, Simion, CIOCAN, Săsăr- 
mân. — M. Popescu, Roman, 
FLOREA (min. 80 Moga), Voi- 
ea (min. 85 Gh. Radu) — SOA
RE. Pîrvu.

Gheorghe NERTEA

S-au disputat meciurile „zonelor4* la juniori II și III

DOAR VIITORUL TG. MUREȘ S-A CALIFICAT
Prima întrecere a juniorilor. 

Campionatul Republican I a a- 
juns la ultimul său .act", finala, 
programată, săptămîna viitoare. 
Titlul șl—I vor disputa două din
tre cluburile fruntașe ale fotbalu
lui nostru, Steaua și Universita
tea Craiova. Eșalonul copii-ju
niori mal are Insă Încă două 
competiții cu caracter republican, 
Campionatele de juniori II șl III, 
anul acesta desfășurate intr-o 
nouă formulă, cu serii la nivelul 
județelor. Dacă e mal bine așa, 
nu ne vom pronunța acum, ci 
abia după Încheierea celor două 
întreceri. Acum prezentăm doar 
clasamentele „zonelor" ale căror 
jocuri s-au desfășurat zilele tre
cute In șapte localități din țară.
• BACAU. Juniori II: 1. C.S.Ș.

Bacău, 2. FEPA Bîrlad, 1. C.S.M. 
Suceava ; Juniori III : 1. I.T.A. 
Celuloza P. Neamț, 3. C.S.Ș. Su
ceava, 3. C.S.Ș, Vaslui.
• MEDGIDIA. Juniori n : 1. 

F.C. Farul, 2. Oțelul Galați, 3. 
Ș.N. Oltenița ; Juniori III : 1. 
C.S.Ș. Constanța, 2. Oțelul Ga
lați, 3. Ș.N. Oltenița.
• C1MPULUNG MUSCEL. Ju

niori II • 1. Steaua, 2. Viitorul 
Pitești, 3. Gloria Buzău : Juniori 
III : 1. Dinamo, 2. Viitorul Bu
zău, 3. C.S.Ș. Caracal.
• REGHIN. Juniori n : 1. Vi

itorul Tg. Mureș, 2. Mecanică Fi
nă București, 3. C.S.Ș. Nucet : 
Juniori III : 1. Viitorul Tg. Mu
reș, 2. Mecanică Fină, 3. Petrolul 
Ploiești (retrasă din competiție)

LA AMBELE CATEGORII
• ORADEA. Juniori II : 1. Glo

ria Bistrița, 2. C.S.Ș. Cluj-Napo- 
ca, 3. Someșul Satu Mare ; Ju
niori III : 1. F.C. Maramureș, 3. 
C.S.Ș. Bihor, 3. C.S.Ș. Sebeș.
• DEVA. Juniori nil. Mu

reșul Deva, 2. Chimia Rm. Vîl- 
cea, 3. Tractorul Brașov ; Juni
ori III : 1. Viitorul Hunedoara, 
2. Inter Sibiu, 3. F.C.M. Brașov.
• LUGOJ. Juniori nil. U.T. 

Arad, 2. C.S.M. Lugoj, 3. Unlv. 
Craiova : Juniori III : 1. „Poli* 
Timișoara, 2. U.T. Arad, 3. Vi
itorul Craiova.

Turneele semifinale Ia cele două 
categorii de vîrstă stnt progra
mate săptămîna viitoare In loca
lități și la date ce vor fi stabilite 
de F.R.F.

SELECȚIE 
LA VIITORUL 
BUCUREȘTI

Centrul olimpie Viito
rul București va efectua 
o nouă selecție din rân
durile juniorilor legiti
mați. Acțiunea se va 
desfășura la Stadionul 
„23 August" (prezenta
rea la tribuna a 11-a), 
după cum urmează: luni. 
26 iunie, pentru cei năs- 
cuți după 1 august 1973; 
marți. 27 iunie. pentru 
cei născuți după 1 au
gust 1974. iar miercuri 28 
iunie pentru juniorii 
născuți după 1 august 
1975. Selecțiile vor avea 
loc între orele 8 șl 10. 
Cei selecționați vor be
neficia de cazare, masă, 
școală și instruire cen
tralizată. în aceleași zile 
(între orele 10—12) se 
vor efectua selecții pen
tru copiii născuți în 
anii 1977 1978 si 1979-

• Tragerea obișnuită de astăzi, 
vineri, 23 iunie, va avea loc în 
București, în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, începînd de 
la ora 15,45. Aspecte de la des
fășurarea operațiunilor de trage
re vor fi transmise la radio, pe 
programul I. la ora H,35, ur- 
mînd ca numerele extrase să fie 
radiodifuzate șl în reluare, pe a- 
celași program, la ora 23,15. pre
cum și mîlne, sîmbătă, la ora 8,55. 
Anunțăm pe toți cel interesați — 
care vor avea acces liber în sală 
— că după terminarea tragerii 
va rula un film artistic.

ADMINISTRAȚIA Dl STAT lOTO-PROmPORT INFORMEAZĂ
• Nu uitați că au mal rămas 

NUMAI 2 zile la dispoziția celor 
care vor să participe la atracti
va tragere LOTO 2 de duminică, 
precum și la concursul PRONO
SPORT care programează ultime
le partide din campionatele de 
fotbal din Italia (Divizia A) șl 
din țara noastră (Divizia B). Ia
tă șl partidele înscrise la con
cursul respectiv, care, de fapt, 
nu încheie sezonul iubitorilor de 
pronosticuri sportive, dat fiind 
că aceștia vor avea în continua

re posibilitatea să participe la 
concursurile INTERTOTO. 1. 
Ascoli — Lazio ; 2. Bologna — 
Milan; 3. Como — Napoli; 4. In
ternazlonale — Florentina; 5. 
Juventus — Verona ; 6. Lecce — 
Torino ; 7. Pisa — Pescara ; 8. 
Roma — Atalanta ; 9. Sampdoria 
— Cesena; 10. Steaua Mizil — 
Petrolul ; 11. Gloria Buzău — 
F.C.M. Brăila ; 12. Tractorul — 
Chimia Rm. Vîlcea ; 13. Gloria 
Bistrița — U.T. Arad.
• CIȘTIGURILE TRAGERII

LOTO DIN 16 IUNIE 1989. Cat. 
1: 5 variante 25% a 50.000 lei; 
cat. 2: 6,50 variante a 11.473 lei; 
cat. 3 : 19,75 variante a 3.776 lei; 
cat. 4: 48 variante a 1.554 lei; 
cat. 5: 173 variante a 431 lei ;
cat. 6: 318 variante • 235 lei ;
cat. X: 1.801,25 variante a 100 lei. 
Report la cat. 1: 80.640. Ciștigu- 
rile în valoare de 50.000 lei. de la 
categoria 1, au revenit particl- 
panților: Dumitru Alexandru din 
Cluj-Napoca, Balacl Ion din Cra
iova, Mărginean Sofia din Sa- 
coș, jud. Timiș, Pintea Marlan- 
Cătălin șl Nistea Nicolae, ambii 
din București.
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„ZIUA OLIMPICA**
Azi, îmbrăcat mai puțin in haine de gală și mai mult
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Azi, îmbrăcat mai puțin în haine de gală și mai mult in 
tricouri și teniși, sportul de pretutindeni sărbătorește „Ziua 
Olimpică“, menită să reamintească tuturor că, la 23 iunie 
1894, 79 de delegați din 12 țări — reuniți in „Congresul in
ternațional al asociațiilor sportive din lumea întreagă" — 
au dat curs propunerii pedagogului francez Pierre de Cou
bertin de reluare a unei tradiții antice, cea a Jocurilor O- 
limpice. S-a născut atunci » manifestare sportivă care a 
căpătat, după cea dinții ediție modernă (Atena, 1896), di
mensiuni și rezonanțe din ce in ce mai largi, inscriindu-se 
cu timpul ca un eveniment de seamă in viața intregii uma
nități. Dar semnificațiile acelui act s-au dovedit mult mai 
ample, căci s-a înfiripat totodată și ideea de olimpism, ex
presie cuprinzînd — intre paginile unui cod scris și sub
înțeles — și prietenie, și respect reciproc, și înțelegere, șt 
loialitate, valori care sintetizează virtualitățile sportului, 
despre care același Pierre de Coubertin nota că „trebuie să-și 
aibă locul in orice sistem de educație".

Prezență activă in marea familie olimpică, încă de la 
începuturile ei (cu George Bibescu și, ceva mai tîrziu, 
George Plagino aleși ca membri ai organismului interna
țional) și pină la ora de față, cu precădere in anii de după 
1965. România a contribuit și contribuie, prin intermediul ini
țiativelor Comitetului Olimpic Român, nu o dată însușite de 
C.I.O., la desăvîrșirea olimplsmului, sportivii țării noastre 
vurtînd cu talent și demnitate, destoinici patrioți, mesajul 
de pace și prietenie al unui popor liber și independent, pe 
deplin stăpin pe destinele sale.

încadrată tn „Săptămina Mondială a condiției fizice și a 
sportului pentru toți", organizată între 19 și 25 iunie la 
recomandarea U.N.E.S.C.O. și a C.I.O., „Ziua Olimpică" 
1989 este celebrată, la noi, prlntr-un număr sporit de com
petiții și acțiuni de propagandă sportivă, ce vor culmina, 
duminică, prin desfășurarea în județul Constanța a unei În
treceri de anvergură, deschisă tuturor categoriilor de virstă, 
„Crosul Olimpic", așezat sub egida „Daciadei". Nu ne în
doim că, asemenea edițiilor anterioare, și actuala va însem
na o reușită, mișcarea sportivă din România întelegînd să 
dea glas, și pe această cale, aspirațiilor sale de pace și 
amiciție, pentru o lume mai dreaptă și mai bună.

Ovidiu IOANITOAIA
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protagonistele—Învingătoare
PE TOATĂ LINIA

ZAGREB. în ziua a doua a în- 
Camplonatul 

de baschet
treceriior pentru 
European masculin _ ___ _
favoritele au cîștigat cu destulă 
ușurință. După ce tn ajun, re
prezentativa Greciei (campioană 
continentală en titre) pierduse la 
mare diferență partida cu for
mația Iugoslaviei, In timp oe 
Franța întrecuse net Bulgaria, 
miercuri, baschetbaliștii greci au 
jucat excelent șl au obținut o 
victorie clară: Grecia — Franța 
80—74 (42—33). Tot In grupa B.
Iugoslavia a întrecut Bulgaria, cu 
98—78 (54—42), în grupa A; 
U.R.S.S. — Olanda 109—56 (46—32) 
și Italia — Spania 97—76 (41—39).

PE SCURT • PE SCURT

La Varna, în turneul de handbal feminin

ROMANIA U.R.S.S. 29-24
în prima zi a turneului in

ternațional de handbal feminin 
de la Vama, la care participă 
formațiile României, U.R.S.S., 
Franței, Cehoslovaciei, R. D. 
Germane și Bulgariei, reipre-

zentativa noastră a întrecut cu 
scorul de 29—24 (16—9) selec
ționata U.R.S.S. Intr-un alt 
meci, Cehoslovacia a dispus cu 
23—18 (11—8) de echipa Franței.

ACTUALITATEA ATLETICĂ

LA C.S.M. CRAIOVA
(Urmare din pag. I)

natele Balcanioe, cele trei me
dalii olimpice fiind suficient de 
edificatoare 
valoric al 
craiovene.

Secția de 
primi 
fiind de 
Cei trei

. asupra nivelului 
activității atletice

scrimă poate și ea 
aprecieri favorabile, 

nivel internațional, 
antrenori, Gabriela 

Iliescu. Mihaela Baaiciu și Du
mitru Popescu (coordonator), 
sînt profilați pe pregătirea ti
nerilor 
echipa 
Craiova 
cund la 
Ie, iar

(coordonator),

spadasini. Anul trecut, 
C.S.M. — I.J.G.C.L. 
s-a clasat pe locul se- 
Campionațele Naționa
la prezent trei dintre 

reprezentanții acestei secții 
sînt component! al lotului na
țional : Daniel Hondor, Mihai 
Mihăilescu și Liviu Constan- 
tinescu. In anii trecuți, unii 
spadasini araioveni au făcut 
parte din echipa campioană 
balcanică sau au cîștigat ti
tluri balcanice la individual.

Anul trecut, echipa de lupte 
greco-romane a C.S.M. — 
MECOM s-a calificat în tur
neul final al primei Divizii. 
Alături de antrenorul Marcel 
Vlad, care se ocupă de pre
gătirea echipei participantă în 
campionat, în secția respectivă 
mai activează tehnicienii Pe
tru Bancld (cu 
Dorii Burilcanu 
pregătirea 
antrenorii de lupte pot 
că doi dintre elevii lor 
rel Paraschiv și Eugen 
tru au fost selecționați 
tul național de juniori.

Secția de box a C.S.M.

juniorii)
(se ocupă 

Începătorilor).
raporta
— Do- 
Dumi- 
in lo-

Și 
de
Si

I.J.T.L. (antrenor Vasilo Fin- 
tînă, instructor Dumitru Șui
ei) se numără printre cele mal 
bune din țară. Gelu Bălășoiu 
a cucerit' titlul de campion na
țional de juniori, iar Iulian 
Ciobanu s-a clasat pe primul 
loc la Concursul Republican 
al juniorilor mici. Printre 
oomponenții acestei secții se 
mai afilă Lucian Șerb și Dumi
tru Bobotea, sportivi care au 
fost și ei selecționați la lotul 
național de juniori. De altfel, 
Lucian Șerb a cucerit în acest 
an și titlul de campion națio
nal la cat. 48 kg. Tot în anul 
care a trecut, echipa de juniori 
a Craiovei, din care au făcut 
parte mai mulți pugiliști de la 
C.S.M. — I.J.T.L., a ocupat lo
cul secund în Campionatul Re
publican pe echipe, în palma
resul acestei formații existînd 
și un titlu 
țională.

Și călări» 
reprezentant 
Gheorghe Păsărin. Secția respec
tivă beneficiază de una dintre 
cele mai frumoase baze hipice 
din țară, situată intr-un încin- 
tător cadru natural. Pentru că 
am amintit de sprijinul pe care 
clubul craiovean îl primește, 
trebuie să facem șl precizarea 
că președintele acestei unități 
sportive de performanță a 
știut să-și apropie o serie de 
oameni care iubesc șl sprijină 
sportul, cum sînt Iulian Ocro- 
teală, Emil Țugui, Grigore 
Hortopan, Mircea Eremia ș.a. 
In aceste condiții, îndeplinirea 
(și depășirea) obiectivelor de 
performanță în fiecare an a 
devenit un fapt obișnuit pentru 
clubul craiovean.

CAlARIE g, Proba de dresaj de 
la Aachen (R.F. Germania) a 
fost cîștlgată de sportiva vest- 
germană Nicole Uphoff („Rem
brandt"), cu un total de 1 440 p. 
Pe locul secund s-a situat con
curenta franceză Marglt Otto- 
Crespin („Corlandus") — i 433 p,

CICLISM • Turul Suediei s-a 
încheiat, la Goteborg cu victo
ria rutierului norvegian Atle 
Kvaalsvoll, urmat în clasamentul 
final de Viaeeslav Ekimov 
(U.R.S.S.) Ia 1:11 și suedezul Pe
ter Pegstam la 1:17. Ultima etapă 
a revenit vest-germanului Ro
bert Matew, care a parcurs 200 
km în 4.41:07. • Prima etapă a 
competiției ce se desfășoară în 
Spania a fost cîștlgată la sprint 
de rutierul spaniol Laudelino 
Cublno, înregistrat pe distanța 
de 168 km în 4.06:41.

HANDBAL • Turneul masculin 
de Ia Gdansk a fost cîștigat de 
reprezentativa Poloniei, care a 
întrecut în meciul decisiv, cu 
scorul de 26—23 (9—9). selecțio
nata R.D. Germane.

înot • La Mission Viejo (Ca
lifornia), americanca Janet Evans 
a terminat învingătoare în două 
probe: 200 m liber — 2:02,72 șl 
200 m mixt — 2:19,51. Proba mas
culină de 100 m liber a fost cîș- 
tigată de polonezul Artur Woi- 
dat, cu timpul de 51,18.

ȘAH • în runda a 14-a a tur
neului pentru 
ce se desfășoară _ ___
Karpov a cîștigat la Sax.
der Wiel • - •
partidele 
Nunn —
S.okolov, ' 
Nogueiras — Selrawan 
consemnată remiză. în 
ment conduce Anatoli Karpov 9,5 
p, urmat de Timann (Olanda) 8,5 
p, Vaganian (U.R.S.S.) 8 p etc.

TENIS • în turul trei la East
bourne: Etsuko Inoue — Zina 
Garrison 4—6, 6—4, 9—7; Rosalyn 
Fairbank — Helena Sukova 6—2, 
6—3; Mary Joe Fernandez — 
Nathalie Tauziat 6—3. 6—4; Gigl 
Fernandez — Elizabeth Smylie 
6—2, 6—3; Martina Navratilova — 
Larisa Savcenko 6—3, 6—0: Betsy 
Nagelsen — Catherine Tanvier 
6—4, 1—6, 6—1.

• La Sevilla, recordmanul Ja
maican Graham Whintrop a sta
bilit cea mal bună performanță 
mondială a anului în proba de 
400 m garduri, cu timpul de 48,49. 
Alte rezultate : masculin : 200 m: 
Calvin Smith (SUA) 20,45 ; 5 000 
m : Yobes Ondieki 
13:12,12, Said Aouita 
13:23,96 ; lungime : Yusuf All (Ni
geria) 8,01 m ; feminin : 200 m : 
Meriene Ottey (Jamaica) 22,32 ; 
3 000 m : Natalia Artemova
(URSS) 8:56,01 ; înălțime : Silvia 
Costa (Cuba) 1,96 m. • în con
cursul de marș disputat în loca
litatea vest-germană Hildesheim, 
atleta australiană Kerry Saxby a 
cîștigat două probe: 3 km — 
12:19 și 5 km — 20:25. Proba mas
culină de 5 km a revenit sporti
vului sovietic Valdas Kazlauskas.

(Kenya) 
(Maroc)

PE

de campioană na-

din Craiova are un 
în lobul național —

tCupa Mondială", 
la Rotterdam. 

. i_ ___  Van
l-a învins pe Elvest, în 

Hjartarson — Short, 
Portlsch, Liubojevlcl — 
Vaganian — Timann și 

a fost 
clasa-

La 13 luni după ce s-a re
întors. în Africa de Sud (unde 
s-a și născut, la 26 mal 1966), 
spre a se reface „după o ma
re oboseală nervoasă", Zola 
Budd a anunțat, deunăzi, că 
abandonează activitatea com- 
petițională. Un abandon evi
dent timpuriu, date fiind vîr- 
sta și palmaresul său, dar 
singura ieșire posibilă, cît de 
cît onorabilă, în condițiile în 
care, susținînd (chiar dană 
voalat) politica inumană de 
apartheid a autorităților de 
la Pretoria, Budd s-a văzut 
tot mai izolată si mai con
damnată de opinia publică de 
pretutindeni. Dar o ieșire, nu 
încape îndoială, pe ușa de 
serviciu...

N-a fost o sportivă oare
care. Atît înainte de 6 aprilie 
1984, dată la care a primit 
cetățenia engleză (pentru a 
putea participa la Jocurile O- 
llmpice de la Los Angeles), 
cît și, mai ales, după aceea, 
s-a remarcat în probele de 
fond șl cros, cîștigînd nume
roase competiții (între care 
„Cupa Europei" în 1985) șl 
stabilind cîteva recorduri no
tabile (între care cel mondial 
pe 5 600 m, cu 14:48,07, ulte
rior doborît de Ingrid Kris
tiansen). In 1985 și 1986, a fost 
campioană a lumii Ia cros, 
distlngîndu-se nu numai prin 
ușurința alergării, ci șl — ea

DE AGENȚIILE DE PRESA• STEAUA - ELOGIATĂ
• MATEUȚ CONDUCE DETAȘAT iN CLASAMENTUL 
„GHETEI DE AUR” • BRAZILIA - ÎNVINSĂ Șl LA BASEL I
• IN TURCIA, U.R.S.S. Șl SPANIA - FINALE DE CUPĂ
• CAMPIOANA TARII NOAS

TRE, Steaua, este elogiată de a- 
gențille de presă de peste hotare. 
De pildă, A.P.A. — Viena scrie 
printre altele: „Faptul că forma
ția română — campioana Steaua 
— a cîștigat în acest an cel de 
al 14-lea titlu, al 5-lea consecu
tiv, spune mult. Succesul steliști- 
lor. neînvinși în ultimele trei e- 
diții ale campionatului, in 102 
meciuri, constituie un record 
mondial..." Aceeași agenție publi
că lista golgeterilor din acest 
sezon, subliniind că Dorin Mateuț 
de la Dinamo București este al 
treilea jucător român, după Du- 
du Georgescu (de două ori) șl 
Rodlon Cămătaru, cărua 1 se 
va acorda „Gheata de aur". Iată 
clasamentul la zi: 43 g Dorin

Mateuț : 36 g Marcel Coraș (Vic
toria București); 33 g Baltazar de 
Morais (Atletico Madrid) — mai 
are de jucat o etapă, cu Celta 
Vigo, în deplasare; 31 g Gheor
ghe Hagi (Steaua București); 29 
g Aykut Yigit (Fenerbahce), 27 g 
Tanju Colak ———---------- -■
Hugo Sanchez ____
care mai are de jucat o etapă; 
26 g Peter Pacult (F.C. Tirol); 25 
g Walter Knaller (Admira Wac
ker). • INTERES DEOSEBIT, în
că de acum, pentru meciul din 
preliminariile C.M., dintre echi
pele Danemarcei și României de 
Ia Copenhaga. Luni s-au șl pus 
în vînzare biletele pentru parti
da din... 11 octombrie! Casele de 
bilete au fost luate cu asalt. • O 
NOUA decepție pentru antre-

(Galatasaray) și 
(Real Madrid)

• ASOCIAȚIA JUCĂTORILOR DE ȘAH 
din Italia a acordat lui Vasili Smîslov 
premiul internațional „O viață Închinată 
șahului". Marele maestru sovietic. In virstă 
de 68 ani, fost campion mondial în 1957. a 
fost recompensat pentru longevitatea sa 
sportivă și importanta contribuție adusă 
la dezvoltarea acestui sport al minții • 
PRIN afilierea Federațiilor naționale 
din Liechtenstein, Republica Dominicană, 
insulele Marschall și Guam, numărul''mem
brelor Federației Internaționale de tenis de 
masă a ajuns la 138. în acest fel ITTF este 
a cincea federație internațională cu numă
rul cel mai mare de membri 
PANAMERICANA" de atletism 
iramată, între 11 și 13 august, 
capitala Columbiei, una dintre 
cele mai înalte din întreaga 
DE-A LUNGUL NILULUI, de

lona. Timbrele reprezintă seene din box. 
călărie, ciclism și handbal. Ele sînt opera 
pictorului Rafael Bartolozzl • CAMPIO
NATELE MONDIALE DE GIMNASTICA 
ritmică vor fi organizate, între 27 septem
brie șl 1 octombrie, la Sarajevo. La aceas-

• „CUPA 
este pro- 
la Bogota, 

capitalele 
lume • 

___ ________ Țg Z-Lîexan* 
dria, cale de aproape 1300 km, un grup de 
500 de tineri egipteni au participat la „Ma
ratonul păcii", competiție cu larg caracter 
de masă desfășurată sub deviza „Pentru 
prietenie între popoare și o lume a pă
cii" • POȘTA SPANIOLA a editat o se
rie nouă de timbre filatelice consacrate 
Tocurilor Olimpice din 1992 pe care, după 
cum se știe, le va organiza orașul Barce-

tă a 14-a ediție a competiției și-au anun
țat participarea sportive din 37 de țări de 
pe toate continentele • ARANTXA SAN
CHEZ, prima jucătoare spaniolă care a 
cîștigat turneul de tenis de la Roland Gar
ros, a fost aleasă ca președinta a Uniunii 
feminine de tenis, organizație sportivă 
nouă care are ca țel promovarea acestui 
joc în rîndurile elementului feminin • LA 
KUALA LUMPUR va avea loc, între 20 
august și 2 septembrie, cea de a 15-a edi-

ție a Jocurilor sportive ale Asiei de sud- 
est. Vor participa sportivi din Birmania, 
Brunei, FUipine, Indonezia. Laos. Malae- 
zia, Singapore, Thailanda și Vietnam. Pe 
programul întrecerilor figurează 12 spor
turi internaționale șl două (Silat olahraga 
șl sepak takraw) cu specific regional • 
ZILELE TRECUTE s-a desfășurat turneul 
feminin de tenis de la Birmingham, ca pre
gătire pentru marea competiție tenislstică 
de la Wimbledon. Cu acest prilej șl-a fă
cut reintrarea, după o pauză de mai multi 
ani, jucătoarea americană Billie Jean King, 
în vîrstă de 45 ani. în cariera sa sportivă, 
Billie a obținut 20 de titluri în diferite 
probe la Wimbledon. Acum, la Birmingham, 
ea a evoluat la dublu. împreună cu Mar
tina Navratilova, dar au fost eliminate 
chiar in turul doi ai turneului, de cuplul 
Ann Minter, Julle Richardson. cu 6—4. 
5—7, 7—5 • ÎNCEPIND CU ACEASTA 
TOAMNA, toate stadioanele italiene cu 
peste 30 000 de locuri vor fi echipate cu 
ecrane de televiziune. Rolul acestora este 
acela de a ajuta poliției să urmărească tri
bunele șl să-i depisteze pe spectatorii tur- 
bulenți șl huligani.

Romeo VILARA

cu 19:27. • La Gotzis (Austria) 
s-a desfășurat un concurs de 
probe combinate. Victoria a re
venit la decatlon francezului 
Christian Plazlat, cu 8 485 p. Pe 
locurile următoare s-au situat 
Christian Schenk (R.D. Germa
nă) 8 351 p șl Norbert Demmel 
(R.F. Germania) 8152 p. La hep- 
tatlon a terminat învingătoare 
Anke Behmer (R.D. Germană) 
6 686 p, urmată de Cornelia Hein
rich (R.F. Germania) 6 453 p. 
• Asociația de atletism a Ca
nadei a anunțat suspendarea 
campioanei de la 100 m g, Julle 
Rocheleau-Baumann, depistată 
pozitiv în urma unui control anti
doping efectuat, în luna mal, la 
Berna, în timpul unor antrena
mente. .
au decelat steroizl anabollzanțl.

Specialiștii laboratorului

UȘA DE SERVICIU
o curiozitate — prin aceea că 
parcurgea traseele desculță.

Refuzînd să denunțe ororile 
regimului de la Pretoria, cu 
toate că le cunoștea bine, lo
cuind mai mult la Bloemfon
tein, în Africa de Sud, decît 
în țara de adopțiune, Budd 
a început să plătească, încă 
din 1986, prețul „orbirii" sale 
politice, în anul respectiv In- 
terzicindu-l-se accesul la Jo- 
rlle Commonwealthulul. A în
locuit, la ananghie, laudele la 
adresa apartheidului cu tă
cerea, și ea una complice, 
crezînd că atitudinea el va fi. 
încetul cu Încetul, uitată. S-a 
înșelat. Sub presiunea forțe
lor progresiste, federația in
ternațională nu i-a admis, in 
1988, nici participarea la „Mon
dialele" de cros de la Auck
land, nici la Jocurile Olimpi
ce. Socotindu-se la adăpost 
grație pașaportului englez, a 
acționat I.A.A.F. în Judecată 
și a pierdut, întreaga tevatu
ră legată de proces comproml- 
țînd-o și mai tare.

Sigur că, ta 9S de ani, abia 
împliniți în 26 mal, Zola Budd 
ar mai fl putut să alerge. Ea 
a fost însă silită 
cuvîntul 
prematur și 
el provocată 
o victorie a 
inconștienței, 
întunericului. __ ___
salutată ca atare. (Ov. I.),

acesta e 
să-și încheie cursa, 

trist, retragerea 
slmboHzînd încă 
rațiunii asupra 

a luminii asupra 
Ea și trebuie

FOTBAL

I

* 
i
i 
i
*
•i

norul brazilian Sebastlao Lazaro- 
ni. în cel de-al treilea meci sus? 
ținut în actualul turneu în Eu
ropa, reprezentativa Braziliei a 
fost învinsă, la Basel, de cea a 
Elveției ! Scor 1—0 (0—0) prin 
golul marcat de Turkyllmaz. din 
penalty, în mln. 50. De data a- 
ceasta. în formația sud-amerlca- 
nă au jucat Alemao (Napoli), 
Tita (Pescara) și Dunga (Fioren
tina). Se apreciază că a fost un 
debut promițător pentru antre
norul reprezentativei Elveției, 
vest-germanul Uli Stiellke • FI
NALA inedită în C.M. de juniori 
II (sub 16 ani). Sîmbătă, la Glas
gow, se vor întilnl echipele Ara
ble! Saudite șl Scoției. în semi
finale : Scoția — Portugalia t—0 
(Brian McNeill) și Arabia Sau- 
dită — Bahrein 1—0 • IN PRI
MA manșă a finalei Cupei Tur
ciei: Beșiktas — Fenerbahce (re
centa cîștlgătoare a titlului) 1—o. 
„Golul de aur" l-a marcat brita
nicul Ferdinand Leslie (min. 15). 
• ÎN TURNEUL de la Seul: Ce
hoslovacia — Brondby Copenha
ga 2—1. Naciona! Montevideo — 
Coreea de Sud CB) 2—1: Benfica 
— s.u.A. 2—1, Coreea de Sud — 
Ungaria 3—0, Brondby — Nacio- 
nal 1—0, Cehoslovacia — Coreea 
de Sud (B) 4—1. • FINALA Cu
pei U.R.S.S. va avea loc miine, 
la Moscova, între echipele Tor
pedo șl Dnepr. învingătoarea va 
fi prezentă în noua ediție a 
Cupei Cupelor. în campionatul 
U.R.S.S.. după 15 etape conduce 
Spartak eu 24 p. urmată de Tor
pedo 21 p, Dnepr 20 p, Dinamo 
Kiev 19 p (un joe mal puțin) • 
CÎȘTIGATOAREA Cupei Spaniei 
va fi decisă la 30 iunie cînd, în 
finală, se confruntă Real Ma
drid și Valladolid. în semifinale. 
Real a eliminat pe Atletico (2—0 
în tur șl miercuri, în retur, 1—0, 
prin golul lui Butragueno), Iar 
cu cîteva zile în urmă, Valladolid 
a scos din cursă pe Coruna.
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