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La Cardiff, într-o semifinală a Cupei Mondiale
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ÎN GENERAL, VICTORII SCONTATE
• (iteva performanțe promițătoare • (arc c adevăratul rezultat la 30 in liber î

Bazinul bucureștean „23 Au
gust" a găzduit ieri după-a- 
miază ultima reuniune a fi
nalelor de înot din cadrul 
marii competiții naționale 
Daciada. întrecerile au fost 
interesante, înregistrindu-se u- 
nele rezultate remarcabile la 
nivelul reprezentanților „nou
lui val“, după cum nu a lipsit 
nici... surpriza.

Deschiderea programului au 
făcut-o specialiștii sprintu
lui pur. în cursa băieților pe 
lungimea de bazin olimpic, 
Ionuț Mușat-Harabagiu a iz
butit — de ziua lui — o „tradi
țională" victorie, dinamovis- 
tul nefiind învins de multă 
vreme la 50 m liber. Finala 
a fost, în fapt, una... în fa
milie, în urma cîștigătorului 
(cu 23,20) sosind coechipierii 
săi Macovei și Șovar. Fetele 
aveau, au, în Tamara Costa
che, o lideră incontestabilă, iar 
campioana lumii și a Europei 
a împlinit așteptările, obținînd 
un succes limpede. Ceea ce 
interesa însă în mod deosebit

Pe un timp foarte bun, de ce... timpi mediocri ?

RESURSELE CANOTAJULUI SÎNT. ÎN CONTINUARE. SUPERIOARE I
După un lung șir de sezoane 

mai mult decit rodnice ale ca
notajului nostru, lucrurile pă
reau a fi intrat pe un făgaș ce 
nu putea duoe, in mod normal, 
decit tot spre podium. La rîn- 
dul lor, nici recent deputatele 
finale naționale nu puteau re
prezenta decit un test tradițio
nal, la capătul obișnuitelor luni 
de trudă la bac și înaintea 
cvasi-anualelor campionate ale 
lumii... Cam așa s-ar prezenta 
(nu?), văzută „de pe mal", 
cursa de regularitate și rezis
tență înoepulă în ultimii ani 
de către federația de speciali
tate și de către inimoșii antre
nori și activiști ce formează 
lumea canotajului. Pentru cei 
ce cunosc bine viața acestei 
discipline, actuala ediție a în
trecerii era însă așteptată cu

După a 51-a finală a „Cupei României41

DE LA UN REUȘIT SPECTACOL FOTBALISTIC, 
LA PARTIDELE CU ECHIPA DANEMARCEI

Finala de Cupă nr. 51 a re
prezentat un reușit spectacol 
fotbalistic, o excelentă înche
iere a competiției desfășurată 
sub egida „Daciadei". Cea mai 
apreciată, din seria ultimelor 
Confruntări dintre echipele de 
renume ale soccerului nostru 
— Steaua și Dinamo — în dis
puta pentru cucerirea trofeu
lui atît de mult rîvnit. Brașo
vul a avut, deci, șansa de a 
găzdui o dispută care s-a 
bucurat de aprecierea publi
cului și va rămîne — în ana
lele fotbalului nostru — ca o 
contribuție la jocul de calitate.

STEAUA a obținut trofeul 
pentru a 17-a oară. Un record 
greu de găsit în palmaresul 
vreunui alt club de pe conti
nentul nostru sau din alte 
zone geografice ale globului. 
Totodată, „roș-albaștrii“ reali- 

era rezultatul ploieștencei. 
Or, tabela electronică a indi
cat doar 26,51, în condițiile în 
care cronometrarii au consem
nat timpi superiori, iar an
trenorul federal și alți tehni
cieni au înregistrat chiar 25,9 
(cel puțin în această probă, se 
pot întîmpla asemenea „figuri" 
făcute de instalație). Ori
cum, cu un rezultat sub 26 
secunde, Tamara poate privi 
cu încredere spre C.E. Pe 
locurile următoare — Lu
minița Dobrescu. Carmen 
Georgescu, Camelia Șuba, 
ultima ducînd astfel la Timi
șoara un titlu la junioare.

La 200 m fluture, Flavius 
Vișan s-a impus autoritar, in 
2:04,60, lupta dîndu-se prac
tic pentru poziția a doua. în
tre Bandi și Nițu, în vreme 
ce în cursa feminină s-a pur
tat un „duel" pasionant, adju
decat în final de băimăreanca 
Stela Pura. Victorie a am
biției unui mare talent ce tra
versează însă o perioadă mal 
puțin fastă. Chiar dacă nu a 

un interes aparte, motivele pu
țind fi sistematizate astfel. în
tr-o ordine pe care nu o impu
nem, dimpotrivă...:

1. O serie de mari performeri 
(e suficient sâ amintim de Ol
ga Homeghi, Rodica Arba. Ma
rinara Popescu) au abandonat 
activitatea competițională. Alții 
(vezi Bănuț Dobre sau Tomo- 
iagă) vor fi indisponibili în
treg sezonul, datorită diferite
lor accidentări. în vreme ce 
neînțelegerile legate de trans
ferarea de la un club la altul 
au mai generat si ele cel puțin 
o absență notabilă, cazul Vero- 
nicăi Cogeanu. Rămînea. așa
dar, de văzut cum, și dacă, se 
poate umple golul.

2. Mutarea in noua bază de 
pregătire a loturilor olimpice, 
cea de la Orșova — simplă la

obișnuim să numim această 
dublă performanță, cupa și 
campionatul (precedentele per
formanțe în materie s-au în
registrat în anii 1951, 1952,
1976, 1985, 1987, 1988). Suc
cesele din Cupă și-au avut 
„startul" în anul 1949, cînd 
C.S.C.A. București (cum se 
numea clubul militar în acea 
perioadă) a dispus de Știința 
Cluj cu 2—1 (1—0). Pentru ca 
să înregistreze cel mai recent 
reușit moment în materie prin 
succesul de joi, de la Brașov. 
Steaua a obținut o victorie 
meritată, ținînd cont de pe
rioadele ei de dominare, de 
situațiile de gol, de forța o- 
fensivă manifestată. După opi
nia noastră, un element deter
minant al succesului l-a re
prezentat numărul mare de 
iucători care atacau perpendi- —„zTirnxnn lUfnî ZXH 

cîștigat (are, totuși, numai 14 
ani), suceveanca Iuliana 
Pantiîimon și-a etalat din 
nou frumoasele calități, iz
butind un remarcabil record al 
categoriei — 2:14,99.

Surpriza s-a produs în pro
ba feminină de 400 m mixt, 
adjudecată de Anca Pătrășcoiu 
— 2:19,51, care a fost secun
dată de altă tînără de pers
pectivă, Beatrice Coadă, abia 
a treia clasîndu-se dubla me
daliată olimpică Noemi Lung. 
Să nu uităm însă că băimă
reanca a reluat pregătirile 

*mult mai tirziu decit celelalte 
sportive și nădăjduim, cunos- 
dnidu-i calitățile, ambiția 
deosebită, că ea mai are un 
cuvînt de spus ! La masculin, 
brăilcanul Marian Satnoianu 
a sosit cu avans apreciabil.

Ultimele finale, ștafetele 
de 4X100 m liber, au revenit

Geo RAETCHI

(Continuare în pag 2-3)

perima vedere — nu a mai fost 
chiar așa șl la... cea de-a doua, 
generînd o serie de efecte se
cundare, între care inițial au 
supărat întîrzierile sau chiar 
neprezentările la pregătire. 
Apoi și-au făcut apariția și zi
lele „învolburate", în care nu 
s-a putut ieși pe apă, ulterior 
acestea s-au înmulțit, lacul fi
ind expus, prin însuși specifi
cul său, la vînt, deci și la va
luri peste cota obișnuită. An
trenorul principal Victor Mo
ri ani ne spunea că s-a încer
cat compensarea imediată prin 
antrenamente intensive la tre- 
najor (dar, vorba unui alt an-

Sorin SATMARI

(Continuare în pag 2—3)

Hagi fi Lupescu în luptă pentru balon, asistați de 
Moment ai finalei de cupă de la Brașov
seamă învăluirile de pe aripa 
dreaptă, produse cu o ritmici
tate debordantă pentru ad
versar în a doua parte a în- 
tîlnlrli, acțiuni în care au ex
celat D. Petrescu și Hagi, în 
vreme ce atacuri asemănătoa
re se petreceau și pe partea 
Opusă, prin Rotariu și I. Du- 
mitrnscn. .'nl constituit arffU-

Un succes remarcabil și to
nifiant au obținut halterofilii 
noștri prezenți la cea de-a 
IX-a ediție a tradiționalului 
turneu „Dragonul de Argint", 
de la Cardiff, ediție care a 
contat și ca o semifinală a Cu
pei Mondiale, competiție în 
care doi dintre sportivii noș
tri, Nicu Vlad și Andrei Socaci, 
dețin, după cum se știe, pozi
ții fruntașe.

De această dată, la Cardiff, 
au fost prezenți patru sportivi 
— Nicu Vlad, Andrei _ Socaci, 
Petre Becheru și Adrian Ma- 
teaș. care au reușit, în con
fruntare directă cu cei mai 
buni halterofili ai lumii la ora 
actuală, să urce de patru ori 
pe podium. Astfel, la categoria 
100 kg, Nicu Vlad s-a situat și 
de această dată pe locul întii, 
cu un excelent total la cele 
două procedee: 350 kg. Andrei 
Socaci, evoluînd în cadrul ca
tegoriei 82,5 (deci la o catego
rie superioară) s-a clasat pe

Concursul de Ștafetă la pentatlon modern

UN MERITAT Șl APLAUDAT SUCCES 
ÎN ÎNTRECEREA PE ECHIPE

Plăcută surpriză oferită de juniori 
in proba de cros

La încheierea concursului, echipa României, învingătoare în 
concursul de ștafetă Foto: Nicolae PROFIR

Ieri dimineață, pe un tra
seu amenajat în Parcul I.O.R. 
din Capitală, echipele partici
pante la Concursul de Șta
fetă din cadrul întrecerii in
ternaționale de pentatlon mo
dern desfășurată în țara 
noastră s-au prezentat la proba 
de cros. La semnalul de start 
au pornit în cursă cîte un

Rednlc.
Foto: A.D. NEAGU

mentele principale ale cam
pioanei. Sigur că, în prezen
tarea celor mai convingătoare... 
arme ale steliștilor trebuie e- 
numerat și șutul lui Hagi. 
Internaționalul nostru s-a re-

Eftimie IONESCU

(Continuare In pag. 2-3) 

locul doi, după polonezul S. 
Krysztof. cu un total de ase
menea bun, 340 kg. Cel de-al 
doilea „argint" și l-a adjudecat 
mereu tînărul Petre Becheru, 
la categoria 90 kg: el a însu
mat, la cele două procedee, 
smuls și aruncat, 342,5 kg. In 
fine, la aceeași categorie, tînă
rul Adrian Măteaș. in primul 
său an de seniorat. s-a situat 
pe locui trei, cu 325 kg. Câști
gătorul acestei categorii a fost 
englezul Dawkins Duncan, cu 
un total de 347,5 kg.

.Drept urmare, echipa Româ
niei. cu cele patru prezențe pe 
podium, s-a clasat pc locul in- 
tîi, înaintea redutabilelor for
mații ale U.R.S.S. și Bulgariei,1 
și ele constituite tot dm cite 
patru sportivi. De subliniat și 
amănuntul că printre arbitrii

Victor NIȚA

(Continuare in pag. a 4-a) 

concurent din fiecare echipă 
(formația Italiei p renunțat, 
unul dintre componenții el fi
ind bolnav), sportivii polonezi 
dovedindu-se, în fiecare schimb, 
buni alergători. O plăcută sur
priză a constituit-o echipa de 
juniori a țării noastre, care a 
reușit să se situeze în final 
pe locul al doilea, în timp ce 
din prima reprezentativă a 
României doar Cornel Isac a 
evoluat la valoarea lui reală, 
obținînd unul din cei mai buni 
timpi (6:00,0). Marian Gheor- 
ghe (6:27,0) și Lucian Țintea 
(6:32,0) s-au aflat într-o mal 
puțin bună formă de con
curs, pierzînd secunde pre
țioase, echipa situîndu-se ast
fel pe locul trei în probă, la 
aproape 50 de puncte de re
prezentativa Poloniei. S-a a- 
juns, prin acest joc al re
zultatelor, ca proba de călărie, 
cu toate neprevăzutele ei, pe 
care le puteau furniza fie caii, 
fie obstacolele, să decidă asu
pra învingătoarei. Sportivii 
oaspeți dețineau, am putea 
spune, un oarecare avantaj 
psihologic asupra echipei noas
tre, deoarece, prin Jacek Susz- 
czynski, cîștigaseră proba din 
concursul anterior. Dar Cornel 
Isac, Marian Gheorghe și Lu
cian Țintea doreau, la rîndu-le, 
să-și mențină avantajul de 70 
de puncte pe care-I dețineau 
după disputarea a 4 probe și, 
dacă se putea, să-1 majoreze. 
Și s-a putut! Prezentă ultima 
la start (s-a concurat în ordi
nea inversă a clasamentului), 
echipa noastră a început pro-

Constantin MACOVEI

(Continuare In pag. a 4-a)



---------- Inițiative -------------------------------

PGRȚ1 DESCHISE SPRE PERFORMANȚĂ
Turneul nr. 2 de rolei (f) in „Trofeul Sportul"

Sînt tot mai numeroase 
Inițiativele unor școli șl u- 
nltățl de pionieri puse In 
slujba apropierii copiilor de 
exercițiul fizic, de o anumită 
ramură de sport, după apti
tudini șl preferințe șl, de
sigur, in raport cu condițiile 
existente. O asemenea iniția
tivă, care s-a constituit șl 
intr-un veritabil bilanț al ac
tivității sportive desfășurate 
în anul școlar 1988/89, este de 
consemnat într-o comună din 
județul Cluj, la Sinmărtin- 
Cutca, acolo unde a avut loc 
o întrecere intitulată sugestiv 
„Triunghiul Prieteniei".

De ce o asemenea denumi- 
rere 7 Pentru că alături de 
coDiil si elevii scolii din a- 
ceastă comună, au luat parte, 
ca invitați, șl cei din comu
nele Buza șl Țaga, aparți
nătoare aceluiași județ. O în
trecere la mai multe ramuri 
de sport — săritura In lun
gime, cros șl aruncarea min
gii de oină, fotbal si hand
bal. Reușitele s-au împăr
țit prietenește : la atletism 
«-au impus, cu precădere, 
concurențli din Țaga — Ma
rla Ștef și Cosmin Suclu la 
lungime, Suzana Cismandl la 
aruncarea mingii de oină. 
Mariana Pop și Nelu Moldo
van la cros : comoetitla de 
Handbal a revenit celor din 
Buza, in timp ce gazdele din 
Sinmartin-Cutca s-au dovedit 
a fi mai decise la fotbal. Tot 
elevii din Sinmartin-Cutca 
au ocupat locul I In clasa
mentul general, eîștigînd ast
fel prima ediție a acestei 
frumoase întreceri (76 p), ur
mați de cei din Țaga (53 p) 
șl din Buza (42 p).

„CUPA DANUBIU
LA DIRT-TRACK

După citeva săptăminl de În
trerupere. cauzată de participa
rea unor sportivi la concursuri 
peste notare, astăzi se reiau 
cursele de dirt-track, cu desfă
șurarea «Cupei Danubiu", orga
nizată de C. S. Brăila. își vor 
disputa intlletatea cel mal buni 
specialiști ai genului din țara 
noastră, întrecerile — programa
te azi (de la ora 17) șl mtine 
(ora 10,30) pe pista Stadionului 
Municipal din Brăila 
tulnd șl un test pentru iotul 
prezentativ de seniori.

consti-
re-

MOTOARELE I.M.G.B. 
CONFIRMA

Alirmam în rubrica anterioară 
că motoarele realizate la I.M.G.B. 
(pilotate cu măiestrie de moto- 
elcllștil de aici) sînt din ce în 
ca mal competitive. Afirmația 
noastră a fost confirmată in e- 
tapa a 3-a a Campionatelor Re
publicane individuale de viteză 
pe șosea, unde reprezentanții 
secției LM.G. București au dominat copios majoritatea clase
lor, Conducînd motoarele concepu
te de el, sub Îndrumarea apre
ciatului antrenor Tr. Mihăilesc» 
*1 cu ajutorul neprecupețit al 
unor sectoare din marea între
prindere bucureșteană, Otilia 
Panca, T. Drăgbici, M. Mezln- 
ceseu — veteranul echipei (la 50 
emo sport), T. Troia șl D. Clu- 
raru (la 250 cmc) s-au impus 
în fața unor puternici adversari. 
Iată clasamentele : 50 cmc (t) — 
L Otilia Panca (I.M.G.B.), 1

RESURSELE CANOTAJULUI SÎNT, ÎN CONTINUARE, SUPERIOARE!
(Urmare din pag, 1)

trenor. Campionatele Mondiale 
se vor disputa în... schituri, și 
nu la simulatoare!), insă, cu 
toate acestea, planurile de pre
gătire n-au putut fi îndeplini
te integral.

3. în fine, schimbarea colec
tivelor de antrenori ■ condus 
șl ea la modificarea unor ste
reotipuri, a unor concepții de 
pregătire și de componență a 
echipajelor, beneficiile nepu- 
ttod fi sesizabile, cum se spu
ne peste noapte, și urmînd să 
se arate în timp.

Insumînd toate aceste aspec
te, devine limpede că momen
tul actual al canotajului nu 
pare dintre cele mai prielnice, 
că vîntul nu bate tocmai din 
pupa; este un sezon de tranzi
ție, In care, din motive obiec
tive. nu este exclus să se în
registreze o ușoară curbă des
cendentă. Iar unele rezultate 
consemnate acum pe lacul Do
robanț au avut darul să 
firme afirmația de mai 
de pildă, la „2 vîsle" s-a 
gat cu numai 7:31,10. în 
oe la J.O. învingătoarele . 
Germană) înregistrau 1:00,48. 
La 2+1 masculin, Snep — Po
pescu, știți doi compor.enți ai 
lotului olimpic au sosit pri
mii, în 7:32,10. dar ech’pajul 
italian care câștiga la Olimpta- 
da-88 oprea cionometrele la 
6:58,79. Desigur, este cunoscut 
timpul e relativ nu numai tn... 
viziunea lui Einstein, ci gl te 
canotaj, depinzând mult de In
tensitatea vântului aau de cea 
• cuienților acvatici. La tel <te 
adevărat este că ta 3.0. ooo-

oon- 
eus: 

tfști- 
timp 
(R.D

Dar, peste rezultatele în si
ne, eu bucurii, cu satisfac
ții pentru cîștigători, esențial 
rămîne faptul că a-a concretizat a frumoasă Inițiativă, 
unică in zona Gherla, din ju
dețul, Cluj, un frumos exem
plu și pentru alte școli șl 
unități de pionieri din acest 
județ și din altele ale țării, 
O inițiativă care poartă am
prenta pasiunii unul tln&r 
profesor de educație fizică, 
Adrian Mureșan, recomandat 
de citeva succese notabile, 
printre care locul I la Cri
teriul Național de minibas- 
chet, in 1985, la Satu Mare, 
cu copiii din Gherla — școli 
generale șl locul III la clu
burile sportive școlare, cate
goria minfbaschet II, precum 
si de elemente tivă propulsate 
Itorul și Ia 
Cluj-Napoca. O 
s-a bucurat de 
lor

de nerspec- la C.S.ș. VI- 
Universitatea 

inițiativă care 
atenția cadre- 

didactice din Sinmartin- 
Cutca (nrof. Iulia Harangozo, 
directoarea școlii, 
gil Chendrean,

prof. Vir- 
președintele 

consiliului Comunal al Orga
nizației Pionierilor și Șoimi
lor Patriei), dar și a celor 
din comunele participante, 
Buza (Dumitru Baciu) și Țaga 
(Marian Boca).Lăudabil ar fi ea acum. 
In plină vacanță de vară, 
astfel de Inițiative să apară 
In toate Județele, «ttmulînd 
interesul copiilor, al elevilor, 
al ptonierllor pentru activi
tatea sportivă de masă din 
cadrul Dacladei și deschizînd, 
implicit, porțl spre perfor
manță, celor cu calități deo
sebite...

Tîberiu STAMA

Dolna Popescu (Torpedo 
nești), 3. Eva Gardi (Voința O- 
radea) ; (m) — 1. T. Drăgbici
(I.M.G.B.), 2. M. Mezlncescu
(IJI.G.B.), 3. G. Pakay (LRA.
Tg. Mureș) ; 50 cmc Începători 
— 1. L. Farkaș (Voința Oradea), 
2. D. Hodorogea (Torpedo), 3. C. 
KUp (I.M.G.B.) ; 125 cmc — 1. 
T. Troia (I.M.G.B.) 1. O Vrăjl- 
toru (I.M.G.B.), - — - -
(Torpedo) : 250
Troia (I.M.G.B.), 
(I.M.G.B.), 3. D.
Timișoara) ; ataș

3. M. Pandrea
- 1. T.
Ciuraru

cmc
2. D.
Arșin (Progr. 
— L ~ _P, PO-

TRIBUTUL... CĂZĂTURILOR
In Campionatele individuale de 

motocros. alături de noul cam
pion al țării la 259 cmc, stells- 
tul Fi. Pop, alțl doi tineri aler
gători au Întrunit, de-a lungul 
celor' < etape, sufragiile publicu
lui șl, deopotrivă, ale tehnicieni
lor. Este vorba de D. Tltilencu 
(Torpedo Zărnești) șl 1. Bogdan 
(Steaua), participant) la clasele 
250 șl, respectiv, 125 cmc, care 
a-au numărat in permanență 
printre principalii animatori. Ei 
ar fi putut termina pe un loc 
mal bun intr-o etapă sau alta 
dacă s-ar fi concentrat mai mult 
in momentele dificile. Dar din 
neatenție, au căzut adesea cind 

_ __  _ puse
seama relativității... 

face firească întreba- 
un timp atit de bun, 
timpi mediocri? Cre- 
tot însumarea celor 3

curează echipajele selecționate 
ale țărilor, în timp ce la „na
ționale" doar cele ale cluburi
lor. Și totuși, dat fiind faptul 
că la Iași în cede două zile 
ale finalelor, vremea a fost 
foarte apropiată de pragul ide
al, că in bărcile finaliste au 
concurat majoritatea „olimpici
lor" noștri, vom conveni că ce
le 30—10 de secunde in plus 
față de nivelul competitiv in
ternațional nu pot fi 
doar în 
Ceea ce 
rea: pe 
de ce... 
dem că 
cauze enunțate la început ar 
conduoe la răspuns.

„lașul" a fost însă acum cî- 
ifeva zile, J.M.U. și Campiona
tele Mondiale urinează peste 
alte săptămîni. Rămine. așadar, 
timp suficient pentru ca minu
surile observate acum să poată 
fi remediate, fiindcă la fel de 
adevărat este faptul eă resur
sele canotajului nostru sînt |n 
continuare substanțiale. Reface, 
nea echipajului Lipă — Cogea- 
nu, medaliat anul trecut la 
J.O. și creditat cu un excelent 
7:04,36, poate contura o meda
lie Ia „2 visle". Găsirea unui 
coechipier pentru „dreapta" 
bărcii lui Neagu (în prezent 
este încercat Alupei) — lată 
și premisele unui alt echipaj 
de podium. Valorile știute ale 
canotajului nostru feminin Bă
lan, Ilica, Ignat, Curelea, Ba
son. Armășescu, Oaneea. pot 
alcătui si ele echipaje creditate 
eu sanse certe. Esențială ni se 
pane, deocamdată, reintegrarea 
te parametrii de volum și in. 
tensitatea care au caracterizat

FAVORITELE ȘI-AU VALORIFICAT ȘANSELE
SI rundele de ieri din cadra! 

celui de al doilea turneu femi
nin de volei din circuitul dotat 
cu „Trofeul Sportul" eu prile
juit jocuri disputate, care ea 
ținut încordată atenția publi
cului prezent in sala Rapid 
din Capitală.

în cuplajul de dimineață, fa
voritele n-au mai îngăduit sur
prize, însă nici nu s-au impus 
cu ușurință- în prima partidă. 
Rapid București a depășit am
bițioasa și bine pregătita for- 

Vilceanca Xenia Ivanov încearcă să depășească in forță blocajul 
bucureștencelor de la Flacăra Roșie, Mihaela Isofache și Viorica 
Mazilescu... Foto : Eduard ENEA

pescu + A. Fopa (Torpedo), 2. 
L Telegescu + N. Chlvu (Energ. 
Ctmpina), 3. M. Calborean + Gh. 
Tamaș (Voința Sibiu). In clasa
mentele generale conduo, după 
3 etape : Doina Popescu cu 35 p, 
T. Drăghict — 75 p la 30 cmc 
■port, L Scărlătescu (I. T. Buc.) 
—• 82 p la 50 cmc începători, 
T. Troia — 71 p la 125 șl 250 
cmc șl cuplul P. Popescu + A. 
Popa — 67 p la ataș. Concursul 
a fost condus de arbitrul Inter
national. Gh. Didescu din București.

le era lumea mai dragă, pler- 
zlnd puncte prețioase. Nici tn 
ultima etapă, de la Cîmplna, nu 
s-au dezmințit, amtndol gustlnd 
din amărăciunea căzăturilor. Pe 
L Bogdan (nerestabilit complet 
dună... autoaccldentarea penultima etapă) l-a 
scump saltul nechibzuit 
trambulina din fața tribunei o- 
flciale, el plerzînd astfel cele 14 
puncte avans în clasamentul ge
neral șl, ta același timp... titlul 
de campion 1

Rubrică redactată de 
Traian fOANIȚESCU

din costat 
peste

perioada premergătoare J.O. 
de anul trecut și a „mondiale
lor" de acum doi ani, tind ca
notajul nostru s-a situat In 
fruntea ierarhiei internați ana
le. Chiar în oondițiile unui 
„stroc“ întrucîtva redus — mo
ment inevitabil în viața orică
rei discipline, a oricărei mari 
echipe — poziția. apreciem, 
poate fi menținută. Mai ales 
că talentele reliefate pregnant 
Ia nivelul juniorilor și junioa
relor arată că, realmente, e 
vorba doar de un moment, că 
in scurtă vreme „noul val“ va 
putea adăuga alte , străluciri 
succeselor canotajului nostru.

După cum, revenind la re
centele întreceri, îmbucurătoa
re s-a arătat si strădania clu
burilor de a alcătui garnituri 
complete, selecționate după ee- 
rințele moderne de tal’e si ca
litate fizică. Au impresionat ta 
mod deosebit echipajele Stelei 
(care au și dominat Întreceri
le, cucerind nu mai puțin de 
11 titluri), cele ale clubului 
Dinamo (5), dar meritorii au 
fost și prezențele sportivilor 
pregătiți la Politehnica Timi
șoara. Metalul si Voința Bucu
rești, ca și ale unor asociații 
mai miei — Șiretul Pașcani, 
Dierna Orșova. Marina Manga
lia, Petromar Constanța. CFR 
Timișoara. Nu am mai con
semnat probe nedisputate din 
cauza absențelor, nu au mai 
existat curse în care... te plic
tiseai între prima si ultima 
barcă sosită, ceea ce arată că 
înspre baza „piramidei" se lu
crează din oe te ce mai bine. 
Să sperăm că pasul înainte fă
cut acum va deveni regulă!

mație ttrgovișteonă C.S.M. O- 
fclul, dar numai intr-un sin
gur set a reușit o detașare da
ră : 3—1 (—13, 3, U, 11). In
setul 3, ttrgoviștencele au 
condus cu 9—7, iar in al patru
lea Și mai convingător _ (10—1), 
ratând incredibil o meritată e- 
galare. Arbitrii Ov. Enulescu 
și C. Mihăescu au condus e- 
chipele: Rapid — Daniela Bum- 
băcilă 8, Luminița Climencu 7 
(Paula Coasă 7), Daniela Gîlcă 
8. Tanța Codrea 8. 5. Daniela

Buhlea 9. Luminița Pin tea 7,5; 
CJS.M. Oțelul: Corina Olteanu 
8,5, Viorica Birsășteanu 8 
(Văii Coloeriu), Elena Oprea 7, 
Marta Balotă 8, Elze Siitănes- 
cu 7,5 (Ecaterina Stana 6), 
Doina Radu .7,. 5. în aceeași 
reuniune, Chimia Rm. Vîlcea 
s-a impus cu 3—1 (16, 3. —12, 
6) în fața formației Flacăra 
Roșie București. Cele două 

* combatante au furnizat un 
prim set valoros sub aspect 
tehnic si spectacular, cîștigat 
de vîlcence „pe muchie de cu
țit". Apoi, bucureștencele, care 
au resimțit oboseala meciuri
lor grele (9 seturi) din ziua 
precedentă, au cedat pasul, gă
sind și fructificind ultimele re
surse doar în setul al treilea 
(pe fondul relaxării adversare
lor). Arbitrii Geta Vichy și Ov. 
Enulescu au condus formațiile: 
Chimia — Camelia Deică 8.
Cristina Buznosu 8,5, Xenia 
Ivanov 7,5, Dorina Crăciun 7,5, 
Camelia Iliescu 8,5, Aurelia 
Zabara 8 (Viorica Șerban);

COMPETIȚIA ÎNOTĂTORILOR
(Urmare din pag. B

înotătorilor de la Dinamo 
București, care au „colecțio
nat", de altfel, cele mai nume
roase titluri. Să mai men
ționăm că Luminița Dobrescu 
și îonuț Mușat — seniori, 
respectiv Beatrice Coadă și 
Florin Nițu — juniori au obți
nut cele mai bune rezultate 
conform tabelei de punctaj.

REZULTATE TEHNICE, 
Mber masculin : 1.
MUȘAT-HARABAGTU 
23,20, 2. R. ~~
mo) 24.26. 3.
namo) 24.24.

2.
lt.

4.
5. 

Cr. 
ju- 

(C.S.Ș.

50 m 
IONUT 

(Dinamb) 
Macovei (Dlna- 

Șovar (Di- 
____  ___ . T. Irimia 
(C.Ș.Ș.-Știința Brăila) 24,84, 
L Truță (Steaua) 24,99, 6 
Sterțl (C.S.Ș. Arad) 25,51 ; 
niori : Sterțl, B. Petcu 
Petrolul Ploiești) 25,79, FI. Nițu 
(Steaua) 26,00 ; feminin : 1 TA

MARA COSTACHE (Ploiești) 26,51, 
2. Luminița Dobrescu (C.S.Ș. Re
șița) 27,16, 3. Carmen Georgescu 
(Dinamo) 27,27, 4. Camelia Șuba 
(C.S.Ș. Timișoara) 27,66, 5. Dia
na Ureche (C.S.M. Cj. N. — C.O. 
Baia Mare) 27,73. 6. Caria Ne
grea (Reșița) 28,08 ; junioare : 
Suba. Ureche. Negrea ; 200 m 
fluture, mase : FLAVIUS VIȘAN 
(Dinamo) 2:04,60, B. Bandi 
(Steaua) 2:09,14, FI. Nițu 2:09,16, 
M. Crișan (C.S.Ș. Hunedoara — 
C.O. Reșița) 2:10,70, I 
(C.I. St. Roșu Brașov) 
Ad. Simion (Ploiești) 
jun: Nițu, Crișan, Bene 
STELA ------ ----------

Bene 
2:15,38, 

2:16,80 ; 
; fem : 

_____  PURA’ (C.ș.m.ș. Baia 
Mare) 2:14,23, Iuliana Pantilimon 
(C.S.M.Ș. Suceava) 2:14,99 — rec. 
14 ani (v.r. 2:15,61), Corina Du
mitru (Brașov — B. Mare) 2:16,51, 
Liana Coman (C.S.ș. Sibiu) 2:19,04, 
Carina Tărăpoancă (Reșița) 
330,69, Patricia Orășteanu (Di
namo) 3:21,24 ; jun : Pantlli-

De duminică, pe terenurile T.C.B.

TENISMANII BlJCUREȘTENI IM ÎNTRECERE
Duminică dimineața, de la 

ora 8,30, pe terenurile bazei 
sportive T.C.B. din Capitală, 
încep întrecerile Campionatu
lui Municipal de tenis, fază a 
competiției naționale. între
cerea rezervați seniorilor și

8,5 (Amalia

după-amiază, 
interesante, 

și un public

a
Flacăra Roșie — Cornelia Col- 
da 8, Viorica Mazilescu TA 
Mihaela Butuc 7,5, Cristina 
Mureșan 8, Nicoile Eădițescu T, 
Georgeta Toader 
Ene).

în runda de 
meciuri si mai 
dispute Îndârjite 
mai numeros. După un prim 
set foarte strins, care a durat 
40 de minute, ciștigat de echi
pa Flacăra Roșie, voleibalistele 
de la Oțelul Tîrgoviște, mani- 
festînd aceeași poftă de joc 
și remarcabilă mobilitate în
linia a II-a. și-au adjudecat 
setul secund pe merit. Conduse 
cu 9—1 in setul III, ele nu se 
demobilizează și. grație exce- 
lentelor evoluții ale Elenei 
Oprea, Martel Balotă, au ega
lat la 10. adjudecindu-șl setul. 
Situație identică (l in ultimul 
act al întâlnirii.

Scor final 3—1 (—14, 10. 11, 
10) pentru C.S.M. Oțelul. V. 
I-azariu și D. Răchită au arbitrat 
urmat oarele formații :

C.S.M. Oțelul : Viorica Btr- 
sășteanu 8.5, Doina Radu I 
(Elze Sultan eseu). Cristina Zam
fir S, Marta Balotă 9, Corina 
Olteanu 8 (Vali Colceriu), Ele
na Oprea 9 (Ecaterina Stana); 
Flacăra Roșie : Cristina Mu
reșan T, Georgeta Toader 7 
(Amalia Jiânu). Cornelia Colda 
0.5 (Daniela Cioară), Viorica 
Mazilescu 7, Mihaela Butuc 6,5, 
Mihaela Isofache 7.

în ultimul meci al zilei, li
dera atașamentului, Rapid (ne
învinsă) a întrecut cu 3—0 (11 

12, 4) pe Penicilina Iași, făcind 
cel mai reușit meci de oină 
acum. De remarcat, însă,, că 
leșencele au menținut strînsă 
lupta în primul set. Iar în cel 
de al doilea au condus cu 12—3, 
după care au... dispărut din joc.

Arbitrii L. Manolache și C. 
Steriade au condus echipele : 
Rapid: Daniela Bumbăcilă 9, 
Paula Coasă 6 (Luminița Cli
mencu 6,5). Daniela Gîlcă 9, 
Tanța Codrea 9, Daniela Buhlea 
9, Luminița Pîntea 9; Penici
lina: Gabriela Copcea 7, Tatia
na Popa 6, Aurelia Preda 6,5, 
Mirela Bîgiu 6 (Gabriela Bor- 
deanu 6), Daniela Donciu 6,5, 
Sonia Marian 7.

In programul de astăzi, de la 
ora 13.30: Penicilina — C.S.M. 
Oțelul si Rapid — Chimia.

PARTICIP/

LA
Competiția Jl 

care va începe 
taiă, este aștetr 
de iubitorii bcâ 
țiativa organiză 
bilă mai ales df 
dere faptul că s 
reșteni nu au ț 
țați cu multe r 
tioe. Și iată, a< 
inaugurală a ac 
Si-au anunțat r 
sportivi (mai m 
tura de aur"!) 
țență numeroasa 
putință de tăga 
ril de box și 
docul aparițiile!

Organizatorii 
măsurile pentru 
rare a întrecerii 
handbal din Paj 
namo, unde va 
gul. oferă condi 
vizionare.

în privința p 
nunțăm pe iu 
din Capitală că 
elită, că mulți 
pugiliști cu tn 
vizită, iar selec 
național ii va 
guranță, pentru 
mai bună. Tiir 
reprezenta ți mc 
paiele secții di 
Bega. Astfel, i 
Maroon: (C.F.R. 
ta ta ring pe 
cian (pană). I 
(mijlocie) si A<

CITEVA I

Aurelton 3REBEANU
Horațiu SIMA

Ultimele zu„ 
prilejui! cîtorva 
resante obținut 
mâni, atit în 
hotare, cit și li

La tradiționa 
Kusocinski", or 
tala Poloniei, 
trate două 
în cursele \ierr 
fond, obținut*  
oricum mai pu 
arena interna) 
„optsutista" su 
Niga s-a clasat 
cu un rezultat 
constituie necoi

Cele mai rapide inotătoare ale ediției ’89: Lu 
Tamara Costache, Carmen Georgescu — „podi 
liber Foto ;
mon, Dumitru, Coman : 200 m 
mixt fem. : ANCA PATRASCO1U 
(Dinamo) 2:19,51, Beatrice Coadă 
(Brăila) 2:21,00 — rec. egalat 14 
ani, Noeml Lung (B. Mare) 
2:22,66, Carmen Georgescu 2:23,93, 
Laura Damian (C.S.S. 1 Constan
ța) 2:28,99, Corina Creț (Cj. N.) 
2:30,65 ; jun : Coadă, Damian, 
Monica Oțel (Lie. 37 Buc.) 
2:33,30 ; mase. MARIAN SATNO- 
IANU (Brăila) 2:08,97, C. Ponta 
(Dinamo) 2:12,06. L. Bay (Steaua) 
2:13,64, D. Lăpău (Llc. 37) 
2:15,78, C. Hazotă (B. Mare) 
2:15,82, Al. Ioanovici (Ploiești) 
2:16,62 ; jun : Lăpău, Hazotă, 
Ioanovici: 4X’0O m liber mase. : 
DINAMO (Macovei, Mușat, Șo- 
var, Vișan) 3:33,23, Steaua 3:41,63, 
Ploiești’3:53,79 — campioană jun ; 
fem : DINAMO (Georgescu, Na
dia Zgondea, Claudia Arsene, 
Pătrășcoiu) 3:58,70, Reșița 4:00.59, 
Brăila 4:08,95 — campioană jun.

a

PUNCT

senioarelor reunește pe tere
nurile de zgură sportivi frun
tași din secțiile bucureștene, 
practic tot ce este mai bun 
în tenisul nostru de perfor
manță.

S-au dispute 
partide din 
stabilirea clas, 
al întrecerii di 
valorică a Div 
Lș Cugir, ech 
lurgistul a în 
(10—6) pe Hi< 
prin Piișuetele 
gineau “ Negi 
ri,*  din care I 
de Sîia, resp< 
seu + transf. (
coresp.). La 
Petrolul Olimj 
zita bucureștei 
șini Grele, tei 
toare cu scon 
(18—6) ; au mar 
Crișan, Cristor 
Asrnarandei 
respectiv Neacț 
La Constanța : 
Energia Buc. 
după un joc 
port de eseu 
gazde. (C. PO 
meciul de la Fr 
nica din locali 
cu 39—3 pe P< 
tești.

în urma disp
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• Așa cum am mal anunțat, 
miine, duminică, 1 iulie, este 
programată o nouă TRAGERE 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES. 
Tragerea va avea loc în Bucu
rești. în sala elubuluî din str. 
Doamnei nr. 2, Incepînd de la 
ora 10,30, urmînd ca aspecte de 
la operațiunile de tragere, cît 
si numerele extrase, să fie trans
mise la radio, la orele dela cu
noscute.
• Rezultatele concursului PRO

NOSPORT de astăzi, sîmbătă, J
iulie, vor fi transmise Ia radio, 
pe programul I, duminică, 2 iu-

BOGATĂ Șl VALOROASĂ | CRAIOVA, TALENTELE El
INAUGURALĂ

curești", 
r> Capi*  

Irtemes 
ti Ini- 
> -ud.'i- 
a tn ve
il bucu- 
t răsfă- 
pugills- 

ediția 
>mpetiții 

130 de 
la .Cen- 
tă pre- 
ă, fără 
antreno- 
Jor duc 
ig...
it toate 
desfâșu- 
irena de 
riiv Di- 
itat rtn- 
lente de
11, fl tt- 
boxulul 
este de 

-i fini 
cărți d*  
ru Iotul 

eu tl- 
uțle dt 

vor fl 
princi- 

l de pe 
ul Ion 
ptnezen- 

l’ți I-U- 
ariccscu 
Roman

(semimijlocie), ult’nHi tacer- 
cînd, după o absentă destul de 
îndelungată (numai din vina 
lui), să reintre în .grațiile" se
lecționerilor. Radu La vrie 
(A-E.M.) are un grup masiv, în 
frunte eu Dumitru _ Senciuc 
(semigrea), Constantin Blaga 
(muscă), Ion Tănase (cocoș), 
Dumitru Creștin (semiușoară), 
Vasile Grad (ușoară) etc. C. 
Ștefăncseu (U.M.) li va condu
ce de la colț pe Lucian Mocanu 
(semimijlocie), Glicorgho Por
fir (mijlocie), Ion Mihai și 
Marius Ștefan (semigrea).

Un lot puternic fi au si spor
tivii din Drobeta Tr. Severin, 
in rîndurile acestora aflîndu-se 
Florin Hîrcea (muscă). Adrian 
Anton (pană). Florin. Dumbra
vă (semiușoară), Mitică Vădu
va (ușoară), Alexandru Inimă- 
rea (mijlocie mică). Dumitru 
Beștiu (grea).

Bine reprezentate la aoeaștă 
primă ediție a competiției 
„Ring București" vor fi (1 sec
țiile din Ploiești, Brăila, Ciuj- 
Napoca, Macin, Satu Mare, 
Cîmpulung Muscel ji, normal, 
București.

Iată suficiente argumente 
pentru ca, începind de marți, 
in jurul ringului din Comple
xul Sportiv Dinamo din Capi
tală să se afle numeroși iubi
tori ai .nobilei arte".

Paul IOVAN

TATE ALE UNOR ATLEȚI
'ARE PROMIT

...erit 
ite inte- 
leții ro
ii peste

temorial 
in capi- 
înregis- 
v>< Vii, 

e s,, .«ii- 
rgătoare 
scute în

Astfel, 
Viorica 

nul loc, 
00. cere 
1 perso-

lobrescu,
i 50 m
PROFIR

nai. Două zile mai ttrziu, la 
.Malinowski", ea a sosit a 
doua, cu 2:00,15 pentru ca ime
diat să participe și să dștige 
„internaționalele" noastre, la 
Pitești, de asemenea cm un re
zultat remarcabil — 159,02.
Băcăuanca Iulia Negură a cîș- 
tigat la Varșovia proba de 
1500 m, eu 4:13,25. iar piteștea- 
nul Valentin Coroja, clasat al 
treilea la 3000 m, cu rezultatul 
de 7:53,19, a înregistrat un nou 
record național.

La .Malinowski", Iulia Negu
ră s-a clasat prima la 5000 m, 
cu 15:34,30 iar Coroja el cin
cilea, la 1500 m, eu 3:43,58.

într-un alt memorial de pres
tigiu, .Rosicki", la Fraga, la 
săritura în lungime. Încă juni
oarele noastre Mirela Belu si 
Anișoara Gbcbuță au ocupai 
primul și al treilea loc, în 
dispută cu atlete senioare, eu 
6,49 m șl, respectiv, 6,24 m.

în sfîrșit, la’ Pitești, separat 
de .internaționale" s-a disputat 
o altă competiție în cadrul că
reia au ieșit in evidență mal 
multe rezultate: FEMEI: 10 000 
m: Iulia Negură 32:58,04; suli
ță: Caria Dumitru 58,00 m, Au
rica Bujniță 57,96 m. Fel. Filea 
(Zalău) 57,22 ml; BARBAȚI: 
lungime: Tudor Bogdan 7,77 m, 
Dan Rotariu 7,67 m; greutate: 
Costel Grasu 19,13 m; disc: 
Marcel Tirle 62,22 m, Grasu 
59,20 m.
• La sfîrșitul acestei săptă

mâni, în București (stad. .23 
August") și Pitești sînt progra
mate întreceri în cadrul zonei 
centrale a juniorilor L

In divizia a la rugby
ultimele 

pentru 
final 

grupă 
i rugby, 
i Meta- 

22—6 
i Iași, 
ie MFS-

2 eseu- 
formate 
acu e- 
2EANU, 
irmația 
lit vi
la Ma- 
cîstigă- 

24—12 
r, Rus, 
eseuri, 
armări, 
+drop. 
torul— 
(9—11). 
iu ra- 
pentru 
p.). în 
Iroteh- 
itrecut 
:ul Pi-

clasamentul final se prezintă 
astfel : 1. C.S.M. — I.M.U. SU
CEAVA 14 p, 2. RAPID ME
TROU buc. 12 P (-+■10) — pro
movate în prima grupă, 3. 
t.A.M.T. Oradea 12 p (—56),
4. Sportul Studențesc T.M.U.CJB. 
10. p ; 5. Petrolul Olimpia Arad 
14 p, 6. Mașini Grele Buc, 13 p, 
7. Metalurgistul Cugir 12 p, L 
Hidrotehnica Iași 9 p | 9. Pe
trochimistul Pitești 14 p, 10. 
Energia Buc. 12 p (+2), 11.
Hidrotehnica Focșani 12 p (—3), 
12. Constructorul Constanța 
10 p.

aeeloir,

|ȘI... APLAUZELE BRAȘOVENILOR
• Replică bună, de frumoasă ținută, a echipei pregătite de Florin I Marin * Aurică Beldeanu - la primul lui succes • Cristescu,
golurile lui ți— Divizia A 0 Superioritatea învingătoarei - 

reflectată și de cifrele casetei tehnice
| Acum o lună s-a disputat la

Caracal, în premieră pentru

I frumoasa bază sportiva a a- 
cestui oraș, întîlnirea interna
țională dintre selecționatele de

I juniori * *92  ale României ți
Bulgariei. Printre cei prezenți 
la meci s-a numărat ți Cor- 
ncliu Stroe, vicepreședintele I clubului Universitatea Craiova.
„Vreau să-l văd pe Papa al 
nostru cum joacă, pentru că 

Ieu unul n-am înțeles de ce în
primul meci, cel de la Alexan
dria, a fost rezervă". Și pur
tătorul tricoului cu nr. 7 a I jucat foarte bine.

Mezinul echipei craiovene, Papa, blocat in ultima clipă de 
fundașul Dicu. Foto : A. D. NEAGUI

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

După o săptămină de la 
„secvența-Caracal", antrenorul 
echipei de speranțe a clubului 
Universitatea, Nicolae Zamfir, 
analizînd situația din campio
natul speranțelor, ne declara : 
„Toți juniorii de la echipa pe 
care o pregătesc trec la for
mația din campionatul repu
blican, la Aurică Beldeanu, 
pentru a forța în acest an 
titlul pe care clubul nostru 
nu l-a cîștigat niciodată".

Cu alte cuvinte, Craiova 
și-a adunat toate talentele și 
s-a lansat cu vigoare în cursa 
pentru titlul de campioană. 
După ce a cîștigat clar, deta
șat, seria a V-a a „republica
nilor", formația fostului mij
locaș de mare travaliu al echi
pei de aur a Craiovei a acce
lerat continuu si, la Lugoj, în 
grupa semifinală, a trecut mai 
întîi de C.S.Ș. Brașovia (5—2). 
după care a surclasat, cu 7—-2, 
pe juniorii Gloriei Bistrița. O 
„nucă" foarte tare s-a dovedit 
a fi, in grupa de la Sibiu, 
Sportul Studențesc, pe care U- 
niversitatea nu a putut s-o... 
spargă (2—2), dar, în ultimul 
meci, cel care i-a deschis dru
mul spre finală, cu ~ 
„ll“-le craiovean 
lănțuit, revenind 
de 4—5 goluri 

F. C.
»-a 
la 

de

Inter, 
dez- 
cota 

meci 
(4—1). Și iat-o pe Universitatea 
Craiova In finala cu cealaltă 
fruntașă a întrecerii, Steaua, 
pe marele stadion brașovean, 
tn prezența celor aproape 30 000 
de spectatori. Mai bine au în
ceput elevii lui Florin Marin, 
dar, treptat, craiovenii au de
venit mai inventivi, mai iuți, 
ei Ieșind mai repede din „ca
rapacea" tracului, a crispării, 
reușind să-și ordoneze acțiu
nile, cele mai multe dintre ele 
In adîncime, perpendiculare p« 
poarta lui Ene. De altfel, ca
seta tehnică (șuturi : 16—6 ; pe 
poartă : 10—2 ; eornere : 9—3), 
toate în favoarea craiovenilor, 
este oglinda fidelă a jocului, 
pe parcursul căruia s-au evi
dențiat în mod deosebit Cris
tescu, autorul a două goluri 
(care dintr-0 eroare de trans
misie n-a fost remarcat în 
formația menționată în cronica 
finalei), secondantul lui, Papa, 
cu doi ani mai mic, Predoi 
Si Mitriță (jucători tehnici și 

le mare travaliu). Și ajungem 
la apărare, o apărare masivă 
(Gîrleșteanu și Sburlia) și a-

ADMINISTRAȚIA 01 STAT LOTO-PRONOSPORI I^RRMFVĂ
lie, la ora 22,30, $1 luni, 3 Iulie,
la ora 3,55.
• Consemnăm mal jos parti

dele înscrise ta concursul PRO
NOSPORT de sîmbătă, t Iulie : 
I. Rapid Buc. — Oergryte IS ; 
n. Spartak Varna — Wlsmul 
Aue : III. F. C. Den Bosch — 
Karlsruher ; IV. RFC Llegeois — 
F. C. Lucerna ; v. A. C. Be
llinzona — F. C. Tirol ; VI. 
Grasshoppers — Brondby I.F. ; 
VH. Lokomotive Leipzig — Lyngby;

gresivă, în sensul bun al cuvtn- 
tului (Văduva și Cotea), o apă
rare care a închis bine culoa
rele, care a scos cîteva ba
loane grele, care a avansat 
grupat spre linia de centru. 
Universitatea a prezentat in 
finală o echipă bine pregătită 
sub toate aspectele (o mină de 
ajutor i-a dat lui Aurică Bel
deanu ți antrenorul Nicolae 
Zamfir), care a impresionat a- 
sistența, și asistența a aplau
dat-o la scenă deschisă. Dar 
nu putem încheia fără a subli
nia încă două aspecte : contri
buția învinsei. Steaua menți-

nînd echilibrul disputei pînă 
la deschiderea scorului, ratînd 
și ea cîteva clare ocazii, a- 
vînd chiar posibilitatea egalării 
în min. 83, prin cel mai bun 
jucător al ei, Dicu ; golul lui 
Cristescu, un gol de... Divizia 
A, punea punct unei frumoase 
finale, la capătul căreia Cra
iova — prin talentele ei de azi 
— a cîștigat singurul titlu ca- 
re-i lipsea.

Lourențiu DUMITRESCU

A 51-a
(Urmare din pag. 1)

găsit în finală și el a reușit 
din nou un „gol de aur" 
spectaculos ți imparabil, cre
dem noi, după altele, la fel de 
prețioase și de decisive, din 
meciuri anterioare de mare 
miză (finala „Super-cupei", 
precedentele confruntări Steaua 
— Dinamo). Revenirea lui 
Hagi ne bucură, mai cu sea
mă In contextul decisivelor 
întîlniri din toamnă ale echi
pei naționale, ne bucură și o 
dorim confirmată în sezonul 
viitor. Apărarea Stelei, sigură 
și decisă, cum o știm, a făcut 
față solicitărilor. Un singur 
reproș, seria de intervenții ne
regulamentare ale lui Bum- 
bescu în duelurile cu Cămă- 
taru, ceea ce i-a și atras, de 
altfel, un cartonaș galben.

Prezentînd mai departe me
ritele cîștigătoarei trofeului, 
vrem să ne oprim asupra pri
ceperii conducerii tehnice de 
a concepe și realiza planul de 
pregătire al finalei sub raport 
tactic, capitol de care am po
menit, dar mai ales psiho-fi- 
zic. Știute fiind solicitările e- 
chipei, semnele oboselii apă- 
rlnd de altfel In precedentele 
jocuri, era important ca echi
pa să-și regăsească resursele 
pentru decisiva întîlnire de 
cupă. Și, spre meritele antre
norilor A. Iordănescu și D. 
Dumitriu, ea a fost capabilă să 
facă față și la importantele 
capitole ale rezistenței fizice 
și prospețimii psihice. De la 
jucătorii tineri pînă la vechii 
purtători ai tricourilor, în 
frunte cu T. Stoica și Pițurcă, 
autorii unei bune partide.

VIII. Djugardens — Stuttgarter 
Kickers ; IX. Oerebro S. K. — 
Wettingen ; X. Vejle B. K. — 
Eintracht Frankfurt ; XL Banik 
Ostrava — Grazer AK ; XII.
Vienna F.C. — F.C. carl 
Zeiss Jena : XIII. Kaiserslau
tern — RKC Waalwiik.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 30 
IUNIE 1989: EXTRAGEREA I: 
6 32 11 23 53 7 4 58 10 ; EX-

SAPID DIBUTEA7A AZI INTR-0 COIWPtTITIt
INTERNAJIONALĂ

Glulcșlcnii Joaca la Tarna,
Ca In flecare an, șl In aceas

tă vară, mai exact In luna 
hibe, în Europa se desfășoară 
o competiție de fotbal la care 
participă echipe de club de pe 
întregul continent, chiar și din 
afara lui. Această competiție 
estivală, care poartă titula
tura de „Cupa Internațională 
de Fotbal — INTERTOTO", a 
fost_ inițiată de organizația so
cietăților de pronosticuri spor
tive, cu sediul în Elveția, din 
care fac parte 55 de asemenea 
Instituții (din 36 de țări), prin
tre care și Administrația de 
Stat Loto—Pronosport din 
România. Scopul principal al 
competiției este acela de a 
oferi amatorilor de concursuri 
cu pronosticuri sportive posi
bilitatea participării la acest 
sistem de joc și In perioada 
de vară, în pauza dintre o 
ediție de campionat și alta, 
prin asigurarea continuității 
programelor cu meciuri intere
sante, de nivel internațional.

„Cupa Internațională de Fot
bal — INTERTOTO", care este 
sponsorizată de firma Panaso
nic, se dispută în sistem de 
campionat, eu meciuri tur-re- 
tur la nivelul fiecărei grupe 
alcătuite din cîte patru echi
pe. în urma disputării aces
tor meciuri, se alcătuiește un 
clasament final, organizatorii 
acordînd premii atît cîștigătoa
rei grupei, cît șl formației 
clasate pe locul secund.

La ediția din acest an a 
competiției au fost înscrise 44 
de echipe, din 14 țări, împăr
țite — prin tragere la sorți — 
în 11 grupe. Pe lista partici
pantelor figurează echipe cu
noscute și redutabile, cu pre
zențe obișnuite și în cupele 
europene, cum sînt I.F.K. 
GSteborg șl Malmo (Suedia), 
Brondby (Danemarca), F.C. Liă- 
ge (Belgia), Den Bosch (Olan
da), F.C. Kaiserslautern șl 
Eintracht Frankfurt (R.F.G.),

FINALĂ A „CUPEI ROMÂNIEI"
Acum, pentru Steaua, la ori
zont apare Cupa Campionilor. 
Angajarea noului sezon inter
national cu aplombul și suc
cesele din precedentele sta
giuni presupune o pregătire e- 
nergică și intensă, refacerea 
completă a jucătorilor, revizui
rile componenței lotului, pe 
care trecerea timpului le Im
pune. Pornind de la un moral 
bun creat de succesele din 
competițiile interne, „roș-al- 
baștrii" au toate atuurile de 
a figura din nou în zonele 
înalte ale competiției, acolo 
unde i-am găsit mereu in ul
timii ani.

DINAMO a confirmat în 
bună măsură, cu precădere la 
capitolul organizarea jocului, 
că rămîne aceeași echipă va
loroasă a fotbalului nostru. 
Căutînd să contracareze rapi
ditatea și incisivitatea liniei de 
mijloc adverse printr-un joc 
de pase, prin construirea a- 
tacurilor poziționale, dinamo- 
viștii au fost capabili să dea 
o replică susținută, mai cu sea
mă In disputa din zona cen
trală a terenului, steliștilor. 
în privința forței ofensive, a 
atacurilor perpendiculare, a 
șuturilor de la distanță sau 
semi-distanță, Dinamo n-a pu
tut realiza ceea ce și-a pro
pus. Sub acest aspect, absen
ța lui Sabău, jucător de pă
trundere și cu o mare forță 
de acoperire a unei largi su
prafețe de teren, a handica
pat mecanismul de joc al di- 
namoviștilor. Infrarea iui 
Orac, în repriza secundă — 
în urma accidentării lui Lu- 
pescu — nu a adus creșterea 
forței de pătrundere a liniei de

TRAGEREA a II-a : 46 69 18 
34 12 61 77 42 60. FOND TO
TAL DE CÎȘTIGURI : 718.006 
LEI, din care 73.037 lei. re
port la categoria 1.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LO
TO 2 din 25 iunie 1989. Cate
goria 1 : 4 variante 25% a 14.150 
le! : categoria 2 : 2 variante 100% 
a 9.433 le! și 10 variante 25 % a 
2.358 le! : categoria 2 : 15.50 a
3.652 lei ; categoria 4 : 105.00 a
539 iei : categoria 5 : 299,75 a
200 lei : categoria 0 : 2.430.50 •
100 lei.

DE TRADIJIE
cu echipa locală SparTah
Sparta Praga (Cehoslovacia), 
Lokomotive Leipzig (R.D. Ger
mană), Grasshoppers Zflricb 
(Elveția) și altele.

Pentru prima oară, Ia com
petiția amintită va particip» 
în acest an și o echipă de club 
românească, RAPID BUCU
REȘTI, care a fost stabilită <fo 
FJt. Fotbal și A.S. Loto—Pro
nosport. Ea a fost repartizat*  
în grupa a 10-a, alături de o- 
chipele Oergryte (Suedia), 
Wismut Aue (R.D. German*)  
și Spartak Varna (Bulgaria). 
Giuleștenii își vor face debu
tul în această competiție inter
națională chiar astăzi, juctad 
la Varna, cu echipa local*  
Spartak (partida este cuprins*  
și in concursul Pronosport di» 
această săptămină). -Tn conti
nuare, ei vor susține trei me
ciuri consecutive pe propriul 
teren, in ordine cu Oergryt» 
(la • iulie), Spartak Varna (O 
iulie) și Wismut Aue (15 iuBe) 
urmînd să joace apoi, ta de
plasare, cu Oergryte (Ia 19 ta
lie) și Wismut Aue (22 iulie).

în vederea participării J» 
„Cupa Internațională de Fot
bal — INTERTOTO", Rapid » 
rămas in pregătire după sus
ținerea semifinalei „Cupei 
României", cu Steaua. Joi di
mineață, echipa feroviară » 
plecat spre Varna, cu lotri 
cunoscut de jucători, mai pu
țin Barba și Ciolponca, care 
sînt indisponibili. Bunele evo
luții ale giuleștenilor în ulti
mele partide de campionat, 
precum șl în meciul de Cupă 
cu Steaua le-au sporit încre
derea în forțele proprii și fl 
stimulează pentru o compor
tare și rezultate remarcabile 
la această nouă participare » 
lor — după o pauză atît de 
lungă — într-o competiție de 
nivel continental. Să le urăm, 
deci, mult succes !

Constantin F1RANESCU

mijloc și, astfel, Dinamo a «ra
portat puternica presiune de 
după pauză, perioada în care 
s-a marcat golul victoriei ste- 
liste. Competența și eforturile 
antrenorilor M. Luccscu și FL 
Cheran rămîn Insă demne de 
subliniat În condițiile în care 
echipa pregătită de el a jucal 
un rol de frunte și în Cupă, 
așa cum a făcut-o și în cam
pionat. Perspectivele formației 
dinamoviste, cu un lot alcă
tuit din mulți jucători tineri, 
sînt încurajatoare, cu corec
tivele pe care atît creșterea 
eficienței unui compartiment 
devenit primordial, cel me
dian, cît și realizarea unor și 
mai rapide și- mai penetrante 
acțiuni pe aripi le impun. Pal
maresul dinamoviștilor conține 
— la capitolul Cupă — cifre 
notabile, și ele destul de rare 
in panoplia unui club : 6 tro
fee la activ și prezențe în 13 
finale. Și pentru Dinamo apare 
acum obiectivul unei perfor
manțe pe plan internațional. 
După ce a făcut o figură bine 
cotată în Cupa Cupelor, ta 
ediția 1988/89, formația dina- 
movistă se va alinia la star
tul unei noi întreceri a ace
leiași competiții europene. În
demnul de a fi și de această 
dată la înălțimea așteptărilor 
trebuie să-i însoțească pe an
trenorii șl fotbaliștii de la Di
namo În pregătirea noului »e- 
zon.

Peste aceste mari și onoran
te obligații de reprezentare ■ 
fotbalului românesc în compe
tițiile europene apare insă 
CEL MAI IMPORTANT O- 
BIECTIV AL SEZONULUI DE 
TOAMNA 1989 : DUCEREA LA 
BUN SFÎRȘIT A LUPTEI DIN 
CALIFICĂRILE C.M. Lotul re
prezentativ, în care sc vor re
găsi majoritatea internaționali
lor pe care i-am văzut joi, la 
Brașov, în finala „Cupei Româ
niei", nu are voie să irosească 
acumulările de pînă ®cum, care 
pun echipa României în pozi 
ția de principală favorită a 
grupei. Iată de ee așteptăm 
de la „tricolori" o reunire to
tal*  șl angajantă sub tricoul 
echipei naționale în dubia 
partid*  cu formația Danemar
cei și intrarea în turneul final 
al campionatului lumii.
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