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„Trofeul Sportul44 la volei (f) după turneul 2

RAPID-UN NOU SUCCES
SI PRIMUL LOC IN „TOP
Sîmbătă după-amiază, în sa

la Rapid din Capitală, s-a în
cheiat cel de al doilea turneu 
feminin de volei din cadrul 
circuitului „play-off'* dotat cu 
„Trofeul Sportul**. Și ultima 
reuniune, care a cuprins doar 
două meciuri, s-a caracterizat

de la 3—9 la 10—9). în acest timp, 
o foarte bună evoluție a avut ti- 
năra de 17 ani Sorina Marian 
(și la fileu, si în linia a doua), 
iar Mircla Bigiu a reușit trep
tat să învingă emoția titulari
zării în sextet. Din setul 3, 
însă, C.S.M. Oțelul (descumpă-

însemnări după desfășurarea „Internaționalelor" de pentatlon modern

REPREZENTANȚII NOȘTRI AU DATORIA 
SĂ ASPIRE LA PERFORMANTE SI MAI BUNE
• Frumos rezultat în disputa pe echipe, în care formația 
României a fost de douâ ori prima I • Locurile 2, 
3 și 4 la individual nu au, totuși, strălucirea... locului I I

După participări individuale 
în turnee desfășurate în Polo
nia și U.R.S.S. precum și la 
un concurs pe echipe în Bul
garia, cea de-a 31-a ediție a 
Campionatelor Internaționale 
de pentatlon modern ale 
României, desfășurate pe par
cursul a șapte zile pe baze 
sportive ale Capitalei (am in
clus bineînțeles, și Concursul

a aliniat nu mai puțin de 
trei formații în acest tradițio
nal concurs internațional.

Menționînd unele dintre 
prestațiile bune ale echipei de 
juniori (locul al doilea în pro
bele de înot și cros din Con
cursul de Ștafetă și cîștigarea 
probei individuale de înot de 
către tînărul Adrian Toader în 
cadrul „Internaționalelor**), ca

noastre reprezentative, cea de 
la care sînt de așteptat rezul
tatele și performanțele atît de 
mult dorite și, de ce să nu re
cunoaștem ?, șl atît de mult 
așteptate de iubitorii acestei 
discipline. S-o spunem din 
capul locului — șl părerea este 
împărtășită și de antrenorul 
coordonator al lotului, prof. 
Gheorghe Tomiuc —v într-o 
companie internațională redu
tabilă, cu participări notabile 
din Italia, Polonia, Bulgaria și 
Canada, prima echipă a țării 
noastre a avut atît în primul, 
cît și în cel de al doilea con
curs prezențe remarcate în 
aproape toate probele, clasîn- 
du-se pe primul loc în ambele 
și dovedind certe calități com
petitive. Să reamintim, de pil
dă, că Marian Gheorghe s-a 
situat pe locul secund în cla
samentul general, ierarhie în 
care ceilalți doi componenți ai 
primei noastre echipe au ocu-

Constantin MACOVEI 
Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 4-a)

Echipa reprezentativă a României (Lucian Țintea, Marian 
Gheorghe și Cornel Isac, de la st nga la dreapta) victorioasă 
atît in întrecerea din cadrul „Internaționalelor", cit și in Con
cursul de ștafetă Foto: Eduard ENEA

de Ștafetă, organizat in pre
mieră la noi) a constituit cel 
mai însemnat examen competi- 
țional al actualului sezon și e 
important să subliniem că fe
derația noastră de specialitate

și remarcabilele evoluții ale „se
cunzilor** noștri din probele de 
tir și călărie ale Concursului 
de Ștafetă, să nu omitem fap
tul că ne-a interesat, cu pri
oritate, comportarea primei

în acthitaicd cotidiana a constructorilor „Dacici 500-’’

SI SPORTUL ARE1 PRIORITATEA LUI
O siluetă nouă pe 

noastre rutiere ; Dacia 
se mai spune și

A luat — cum se 
curind startul... de 
lometrul zero" al 
său pe arterele de

traseele 
500, I 

„Lăstun", 
știe — de 
serie, „ki- 

drumului 
circulație

IIBnilITAIIIL
aflîndu-se la Timișoara. Mai 
exact, in hala de montaj a în
treprinderii de autoturisme 
din localitate, unitate indus
trială reprofilată din mers, la 
indicația conducerii superi
oare de partid. S-a cerut spe
cialiștilor noștri in domeniu 
un autovehicul de mic litraj. 
Și iată-l, un fel de semifon- 
dist pentru curse în regim de 
trafic urban, cu intersecții 
numeroase, cu stopuri, cu a- 
glomerație. La facerea aces
tui (mic) performer motorizat 
au contribuit și două (mari) 
institute de cercetare din 
București și Pitești. Proiec
tantul — a ținut să notăm, 
înainte de toate, producătorul 
pe care l-am vizitat deunăzi 
— a realizat acest prim „auto
mobil popular" într-o concep
ție „sută la sută** românească. 
Riscăm, tn discuție, o între
bare ! Dacă micuțul nostru 
,,Lăstun" ar participa, acum, la 
un raliu auto... 1 — „Ar can
dida la titlul de «cel mai tî
năr concurent* — ne răspun
de inginerul-șef loan Zarcula. 
într-o zi, eu o variantă opti-

mă, poate chiar va lua parte 
la un concurs al „superușoa- 
relor*.

De la această 
tentă sportivă, 
terenurile de 
parcă mai ușor. _
sigur acolo și pe-ai noștri, de 
la «Autoturisme’»** afirmă. pe 
drum, insuși președintele aso
ciației sportive, maistrul 
Mihai Țimbota, Confirmarea 
o avem la... cinci minute dis
tanță, in perimetrul marii 
platforme industriale din Ca
lea Buziașului. Dintre bazele 
de sport și agrement (cum se 
numesc mai toate), 
ține „Autoturismelor", 
ta este — ni 
„a doua bază 
treprinderii**, 
terenurile de 
zgură, plus un zid de antre-

referire 
virajul 
sport 
„ti vom

cu 
spre 

devine 
găsi

una apar- 
Aceas- 

se precizează — 
sportivă a 
dominată 

tenis. Trei,

în
de 
de

George ROTARU

(Continuare în pag. 2-3)

Rapidista Tanța Codrea (in atac) a avut prestații foarte bune 
in turneul nr. 2. lat-o căutînd breșa din blocajul vilcean, efec
tuat de Camelia Iliescu și Dorina Crăciun... Foto: Eduard ENEA
prin dispute echilibrate, adesea 
interesante, marcate și de evo
luții spectaculoase ale scorului 
pe parcursul seturilor, tn debu
tul programului din ziua a tre
ia. Penicilina Iași a întrecut pe 
C.S.M. Oțelul Tirgoviște cu 
3—1 (8, 10, —8, 13) într-o parti
dă în care ambele formații 
ținteau locul secund în clasa
mentul turneului. Ieșencele, 
impulsionate de coordonatoarea 
Gabriela Copoea. au început jo
cul mai decise, forțînd servi
ciul cu suoces și atacînd efi
cient, ceea ce le-a dat câștig de 
cauză în primele două seturi 
(chiar dacă în al doilea tîrgo- 
viștencele au răsturnat scorul :

nită pînă atunci de forma mai 
scăzută a Elenei Oprea) a re
plicat mai consistent, ieșind în 
evidență prin eliciență crescută 
la serviciu si la blocaj (îndeo
sebi Cristina Zamfir și Marta 
Balotă). Echipa lui C. Wesseliy 
și-a adjudecat setid 3 (de la 
3—6) și a condus în următorul 
cu 6—3, 11—7 și 12—3. Dar a 
ratat apoi mai multe posibilități 
de egalare a situației la seturi, 
elevele lui N. Roibcscu reve-

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

La încheierea campionatului de rugby (I)

PENTRU A 19-a OARA, STEAUA...
Laurii rugbyului nostru au 

, revenit echipei Steaua. Pentru 
a 19-a oară, la exact 40 de ani 
de la prima 
cesoarei sale, 
treilea titlu 
alte „triple**, 
mate de cîte 
namoviștilor și, respectiv, con- 
stânțenilor. Ceea oe înseamnă, 
logic, că ultima perioadă a fost 
net controlată de XV-le din 
Ghencea...

iznîndă a prede- 
C.C.A. Este al 

consecutiv, după 
care au fost ur- 
un succes al di-

Baia Mare, cînd însă conturile 
erau ca și încheiate, la adăpos
tul unui extrem de convingă
tor punctaveraj, ajuns la ora 
căderii cortinei la 758 — 318. 
O diferență impresionantă, de
cisivă în fond, de vreme ce a 
doua clastă a marcat 517 și a 
primit 276 puncte.

Rugbyul are, în cadrul pu
ternicului club militar, și tra
diție, și sprijin, și un stadion 
al cărui gazon stîrnește, etapă

Costea, Avram (excelentul 
Munteanu a pus ghetele în 
cui), o „a doua** în care turul 
competiției a marcat ascensiu
nea lui Ciorăscu, alături de 
Oroiau sau Moțoc (a debutat 
și Budișteanu), pentru ca în 
cea de a treia linie să apară... 
dirijorul din teren al forma
ției. Murariu, experimentatul 
Rădulescu, mereu uitatul 
selecționeri C. Florea, dar 
un tînăr

Tradiționala fotografie a campionilor: antrenorul emerit Th. Radulescu, 
Gh. Tufaru — masor, Moț, C. Florea, losef, Budișteanu, Murariu. Dumitres
cu, Oroian, Moțoc, Rădulescu, Leonte, Câinaru, Vărzaru, dr. I. Ludu, antre
norul Ad. Mateescu (rîndul de sus, de la stingă) ; Costea, Codoi, IgnaL_Șerban, 
Avram, Alexandru, David, Bol dor, Coman, Hodorcă Foto: Nicolae

de 
î» 

Io- 
T. 

fa

Tn campionatul abia termi
nat, echipa antrenată de 
Theodor Radulescu și Adrian 
Mateescu a avut un parcurs 
sigur pînă în apropierea... so
sirii : vreme de 19 etape, un 
singur egal, la Constanța, și o 
înfrîngere, în fața dlnamoviști- 
lor. Spre a mai ceda, în final, 
o dată în întîlnirea cu aceștia 
din urmă (Ia limită), apoi' la

de etapă, admirație. Or, și aș
teptările sînt pe potrivă, deo
sebite adică, atît pe plan in
tern, cît și al contribuției la 
loturi. Sub primul aspect, e- 
chipa a confirmat prin victoria 
finală, rodul eforturilor unei 
grămezi cu o puternică linie 
I — Leonte și Dumitrescu cu 
Moț, intre ei’— plus, la nevo
ie, Căinaru, Mehcdințeanu,

VICTORII ROMANEȘTI PESTE HOTARE
• Selecționatele de juniori, campioane balcanice la 
tenis de masă • Trei succese ale atletelor, in Franța

SOFIA, 2 (Agerprcs). — Pro
ba feminină pe echipe din ca
drul Campionatelor Balcanice 
de tenis de masă pentru ju
niori, ce se desfășoară la So
fia, a fost ciștigată de selecțio
nata României, urinată de Bul
garia și Grecia, Tinerele jucă
toare române au terminat în-

vingătoare cu 3—0 în partidele 
susținute.

La masculin, victoria a reve
nit de asemenea reprezentativei 
României, urmată în clasamentul 
final de Grecia și Bulgaria.

PARIS. 2 (Agerpres). — în 
concursul internațional de atle
tism de la Dijon au fost înire-

gistrate trei victorii românești: 
Mihacla Pogăceanu a cîștigat 
cursa de 100 m garduri în 12,76, 
Viorica Ghiean și-a adjudecat 
proba de 1500 m cu timpul de 
4:04,65, iar Alin» Aslafei s-a 
clasat prima la săntura în înăl
țime cu 1,95 m.

Iată și alți cîștigători: prăji
nă : Philippe Collet (Franța) 
5,75 m; 400 m femei: Charmai- 
ne Crooks (Canada) 52,44; greu
tate bărbați: Dragan Periei (Iu
goslavia) 19,67 m.

de mare viitor ca 
sef. La mijloc, 
Coman, Ignat 
desea folosit cen
tru) sau 
dru, iar mai 
parte Boldor, 
vid, Hodorcă, 
zaru, Codoi, 
ban, D. Popescu.

Pe celălalt plan. 
Steaua a dat na
ționalei cam ju
mătate de echipă 
(Murariu, Rădules
cu, Ignat, 
Dumitrescu, 
dor, Oroian, 
Ciorăscu, 
ta primă vară 
Baia Mare), 
lizatoarei victoriei 
se referință, 
neuitat!, de 
Gardift. Cum 
ceiași jucători 
in teron și 

contraperformanța din 
tida cu Anglia, un adevăr este 
pus în lumină — ponderea re
prezentanților Stelei în ob
ținerea rezultatelor interna
ționale (în fond, și antrenorul 
lor principal de la club a fost 
același la lot). Tocmai de a- 
oeea, recunoscând meritele 
rugbyștilor militari, să subli
niem necesitatea unui proces 
de pregătire și mai intensă, 
imperativ de ansamblu pentru 
campionatul nostru, cu atît mai 
mult pentru o laureată. După 
cum se impune — tot la modul 
general, dar și ca putere de e- 
xemplu... — ’ o invitație re
înnoită spre un fair-play desă- 
vîrșit, cu o unică preocupare, 
jocul, unul spectaculos, 
dern, cum s-a văzut că se poa
te, într-o ediție marcată, to
tuși, de prea multe meciuri 
sub semnul mediocrității.

Pe treapta a doua a podiu-

PROFIR

fost însă

Alexan- 
de- 
Da- 

Văr- 
Șer-

Leonte,
Bol- 
plus 

trecut 
la

rea-
de 
la 
a- 
au 
la 

par-

mo-

Geo RAETCHI
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AU PROMOVAT IN DIVIZIA A LA BASCHET FEMININ

I

C. S. Ș. Gaz Metan Mediaș Comerțul C. S. Ș. Sf. Gheorghe

ACOLO UNDE COMPETENȚA
SE ÎMPLETEȘTE CU PASIUNEA

Pentru prima dată de cînd se joacă baschet 
în țara noastră, o echipă din Mediaș a pro
movat in Divizia A ! Autoarea performanței 
este formația C.S.Ș. Gaz Metan, antrenată de 
prof C. Tătaru și avînd în alcătuire următpa 
rele jucătoare ; Laura Dumitrescu (19 ani — 
1,70 rh), Codruța Lascu (15 — 1,82), Mioara 
Radu (15 — 1,82), Simona Rădic (19 — 1,76), 
Carmen Radi (19 — 1,84), Gerlinde Zikely (22 — 
1,84), Ligia Bleahu (22 — 1,68), Nicoleta Nagy 
19 — 1,65), Adriana Dincscu (15 — 1,70), Laura 
Focșauschi (15 — 1,81), Damieta Velicica (17 — 
1,75), Simona Burnete (19 — 1,71), Mihaela Bi- 
chiș (16 — 1,76). Roxana Vîlcu (15 1,70). A-
cest iot, foarte tînâr. și-a bazat jocul pe o 
apărare agresivă, deseori chiar presing, iar în 
atac a acționat rapid. Un alt atu al echipei 
a fost respectarea întocmai a disciplinei de joc 
și în viața de toate zilele, la acest ultim ca
pitol primindu-se un sprijin permanent din 
partea părinților și, mai ales, a comitetului de 
părinți (președinte : doctor în științe juridice 
loan Lascu).

Desigur, succesul nu ar fi fost posibil fără 
ajutorul efectiv primit din partea conduceiii 
A S Gaz Metan (președinte : ing. M. Puflea, 
secretar : I. Vlad) și a secției de baschet (pre
ședinte : ing. A. Mohan ; vicepreședinți : FI. 
Muntean li, N. Moisoiu și G. Tudorachcț. An
trenorul C. Tătaru ne-a declarat : „Ne bucură 
promovarea și dorim să răminem în prima di
vizie a țării. Pentru realizarea țelului ne vom 
strădui să creștem valoarea actuală a tinere
lor jucătoare. Dorim, de asemenea, să contri
buim mai muli Ia loturile naționale, din caro 
acum fac parte Codruța Lascu și Mioara Radu. 
Profit de ocazie pentru a mulțumi numeroșilor 
suporteri, care au fost alături de echipă și 
au încurajat-o atît pe teren propriu, cit și în 
deplasare"

Hie IONESCU, coresp.

Soții Albert și Katalin Vancsa au reușit să 
promoveze pentru a treia oară o echipa din 
Sf. Gheorghe în Divizia A, performera fiind 
(de data aceasta) Comerțul C.S.Ș., formata din 
jucătoare tinere și chiar foarte tinere (trei din
tre ele încă junioare). Iată, de altfel, lotul : 
Erika Bartok (23 de ani — 1,79), Erzsebet Ain- 
bruș (17 — 1,86), Kalalin Bodor (18 — 1,66), 
Laura Harmati (20 — 1,64), Olga Makszek (23 — 
1,86), Gyongyer Simon (19 — 1,73), Melinda Ro
man (21 — 1,74), Gabriela Lăcătuș (21 '— 1,64), 
Zagoni Hajnal (23 — 1,86), Erzsebet Varga (24 — 
1,72), Csila Deak (19 — 1,76). Dintre acestea 
Erzsebet Ambrus face parte din lotul reprezen
tativ de junioare.

„Apărarea «om Ia om» combativă, combina
țiile rapide și eficiente în atac și dominarea 
luptei sub panouri, în care a excelat Ambrus, 
acestea au fost calitățile principale ale for
mației noastre și care au determinat succesul. 
Ambru.ș și Simon au fost cele mai bune jucă
toare ale echipei, dar caracteristica acesteia a 
fost unitatea colectivului", ne-a declarat prof. 
A. Vancsa. In ceea ce privește participarea la 
Divizia A, apreciatul antrenor a ținut să pre
cizeze . „Ne bazăm pe actualul lot, căruia i s-ar 
putea adăuga Ana Bede și Edith Kovacs, ori
ginare din Sf. Gheorghe și caro doresc să se 
înapoieze acasă" (n.n : cele două jucătoare sînt 
legitimate acum la Politehnica Timișoara). Tot 
în vederea participării la Divizia A se prevede 
înlocuirea suprafeței de material plastic, alune
coasă, care acoperă podeaua Sălii Sporturilor, 
unde vor avea loc meciurile. Prof. A. Vancsa 
a ținut să sublinieze sprijinul moral și material 
primit din partea A. S. Comerțul (președinte : 
A. Szckely) și I.C.S.A.P. (director : E. Sini ; 
director comercial : Gr. Veres), sprijin fără de 
care nu ar fi fost realizată frumoasa per
formanță.

Dumitru STĂNCULESCU

I

Mal mult, poate, decit în 
celelalte specialități didactice, 
calitatea de profesor de edu
cație fizică presupune — ală
turi de competență — o ine
puizabilă capacitate de dăru
ire, de pasiune, de afecțiune 
pentru copil, dorința de a-i 
apropia pe toți, deopotrivă, de 
exercițiu fizic, de un sport 
anume, cel care răspunde cel 
mai bine, cel mai direct, cali
tăților, aptitudinilor fiecăruia, 
de a-i vedea dezvoltîndu-se cît 
mai armonios.

Și sînt mulți profesorii de 
educație fizică din Capitală și 
din cuprinsul țării care k do
vedesc asemenea 
calități, spre sa
tisfacția copiilor, 
a elevilor pe 
cam ii îndrumă, 
a părinților a- 
cestora și implicit 
personal. Un asemenea 
xemplu l-am întîlnit, intr-o 
comună din județul Olt. la 
Stoicănești, intr-o școală în 
care educația fizică, prin mun
ca plină de abnegație și efi
ciență a prof. Gheorghe Fâră- 
muș, are același statut ca și 
celelalte materii de învățămînt.

Concret : toate orele preda
te de prof. Fărămuș s-au 
bucurat de participarea inte
grală a elevilor, noțiunea de 
scutit medical fiind cu totul 
necunoscută în școală. Lucrul 
pe „ateliere^ și în circuit au 
făcut ca toți elevii, băieți sau 
fete, să lucreze efectiv, să 
trăiască bucuria mișcării, a 
mișcării în aer liber. Pentru 
că majoritatea lecțiilor de e- 
ducație fizică, activitățile spor- 
tiv-educative din cadrul Da- 
ciadei au avut loc în aer li
ber, pe frumosul și spațiosul 
stadion al comunei (cu tribu
ne și un gazon de invidiat) și 
paralel pe terenurile școlii cu 
care se învecinează.

Se înțelege că avînd in pli
nă activitate întregul efectiv 
al școlii din Stoicănești, prof. 
Fărămuș a fost în măsură 
să-și selecteze echipe pe cla
se la toate ramurile de svort 
îndrăgite de elevi, acestea 
fiind „jocurile^ cu precădere, 
fotbalul și handbalul, iar în
tre cele ..individuale^ — gim
nastica (disciplină în care

prof. Fărămuș colaborează di
rect cu... soția sa, prof, ioana 
Fărămuș, specializată In rit
mică) și, mai de curind, teni
sul de cîmp. Am avut ocazia 
să-i înttlnim pe cîțiva dintre 
elevii școlii din Stoicănești la 
mult disputate întreceri cu 
colegii lor din așezările ve
cine, din Drăgăneștî șl Co
muni, de pildă, sau chiar si
tuate ceva mal departe ( 
neasa, lanca de Olt sau Ra- 
domirești). Cristian Dogaru, 
Ștefan Nisior sau Constanța 
Nistor dintr-a saptea, Marius 
Andrei, Daniel Alexe. Leonard 
Lungu sau Cristian Jugănaru 

dintr-a șasea, 
promit, cum au 
dovedit-o în toa
te 
Si anuluț școlar re

cent încheiat, si facă pa
sul cel mare spre o mult 
dorită împlinire și in sport 
(după sulta de reușite la în
vățătură). continulnd, de fapt, 
o tradiție a copiilor și elevilor 
din Stoicănești. mai ales la 
fotbal, cel puțin doi dintre 
cel formați la „școala prof. 
Fărămuș", Cazangiu și Stu- 
paru, avînd chiar satisfacția 
de a... călca pe gazonul unor 
formații din Divizia A, F.C. 
Olt și, respectiv, F.C. Argeș, 
după ce au făcut o bună uce
nicie la Recolta Stoicănești, 
divizionară 
majoritatea 
foști elevi

Din noul
Fărămuș intenționează să lăr
gească sfera „jocurilor", prin 
inițierea elevilor din Stoică
nești și în oină. Se bucură 
de toată înțelegerea școlii, a 
Consiliului 
net. Un fel 
de cei din 
ne intenții 
propășirea
național, cel puțin la nivelul 
județului Olt. Numai că prof. 
Fărămuș șl entuziaștii săi e- 
levi din Stoicănești au ambi
ția să asigure olnet o deschi
dere chiar la nivelul țării !

concursurile 
competițiile

C, alcătuită ~~ in 
cazurilor din
ai școlii...
an școlar, prof.

popular al comu
ne... replică vizavi 
Drăgănești, cu bu-
in dezvoltarea ți 
sportului nostru

Tiberiu STAMA
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Campionatul asociației dă vigoare performanței

ȘAHIȘTII DE LA I.P.A. SIBIU IN PLINĂ AFIRMARE
Asociația I.P.A. Sibiu este 

una dintre cele mai mari uni
tăți sportive din municipiul de 
pe Cibin, unde mii de tineri 
și virstnici activează în secții 
de fotbal, automobilism, moto- 
ciclișm. rugby, oină, handbal, 
volei și șah. Am aflat de la 
fostul multiplu campion de 
motociclism. Ion Bobilneanu. 
președintele asociației sportive 
că secția de șah este cea mai... 
tînâră. • „Da, ne-a răspuns 
președintele secției, ing. Emi- 
lian Voinescu. șeful sectorului 
arcuri înfășurate la rece, de la 
întreprinderea de piese auto 
din Sibiu. Ea a foet înființată 
în 1985, ea urmare a dorinței 
unui colectiv de oameni ai 
muncii de a practica sportul 
mm ii, în frunte cu tehnicienii 
Mihai Gheorghiu. Franci.sc lo- 
FOk Si magazionerul Gabriel 
Susan". Știm că și dv. v-atî 
numărat printre principalii ini. 
țiatori ai secției de șah. Spu- 
neți-ne. cu ce ați început? • 
„Firește, cu ceea ce ne era mai 
la indeniînă: cu “Trofeul 
I.P.A.», “Cupa 23 August", “O- 
penui I.P.A." deschis tuturor 
iubitorilor de sah; de aseme
nea, și ou campionatele de casă 
organizate în generosul cadru 
al Daciadei. în urma acestor 
îuueceri au fost selecționați de 
către instructorul nostru. Fran
case l or „a, tineri taientați ca 
lăcătușul Emanoil Muntoiu, 
suuinginera Sorina Bălan, in
ginerii Marian Zorilă și Ion 
Băboaia. _Creinclu-ne cu ajutorul 
conducerii întreprinderii (direc
tor general, Ion Simion ; direc
tor tehnic, Ștefan Carabulea, 
prieteni statornici ai tuturor 
sportivilor') condiții din ce în 
ce mai bune in procesul ne in
struire, am început să ne gîn- 
d*ni la podiumul concursurilor 
junețene, unii dintre reprezen
tanții secției emițind pretenții 
la prezența in confruntări de 
nivel republicau. Debutind la 
nivel de masă, lăcătușul Ema- 
noil Muntoiu a devenit jucător 
de categoria I, iar magazione
rul Gabriel Susan a reușit tă 
îndeplinească norma de candi
dat de maestru. Așa «se face eă 
în 1988 echipa noastră a pro
movat in Divizia B".

Aflăm că. în orezent, iubito
rii sportului minții de la I.P.A. 
beneficiază de o modernă sală 
de antrenament în incinta cen
trului de cultură și creație 
„dotarea României" din Sibiu.

dotat cu aparatura necesară 
ascensiunii jucătorilor consa- 
crați in arena competițională. 
iar începătorii au la dispoziție 
un număr coresounzător de 
garnituri și ceasuri de șah. Cu 
cîțiva cunoscuți sportivi în 
lumea șahistă din țara noastră, 
care au ajuns in întreprinderea 
sibiană (maestre internațională 
luditha Chiricuță, maestrul Ma- 
rius Chiricuță. maestre Eleono
ra Gogîlea și maestrul Alexan
dru Prundeanu), precum și cu 
tinerii formați in propria pepi
nieră, echipa urcă în campio
nat. începînd să bată tot mai 
insistent la por die primului 
eșalon. Din cadrul „școlii" de 
șah de aici, două fete Iulia Hîl-

ca și Alexandra Voinescu au fost 
promovate în loturile reprezen
tative (pînă la 10 ani și, res
pectiv, 16 ani), iar prima edi
ție a Turneului desfășurat la 
Sibiu, sub patronajul asocia
ției sportive I.P.A., la care au 
participat concurenți din Bul
garia, R.D.G. și o serie de ta
lente autentice din țara noas
tră, a constituit pentru sibien- 
cele luditha Chiricuță și Gen- 
țiana Voinescu o veritabilă 
rampă de lansare în arena in
ternațională. Se poate afirma, 
deci, că șahiștii de la I.P.A. 
Sibiu se află în plină afir
mare.

Troian IOANIȚESCU

Șl SPORTUL ARE
(Urmare din pag. 1)

nament slnt gata, alte trei, 
alăturate fiind încă in ame
najare. Cum vedem, se lu
crează intens. In fața noastră, 
un mic șantier, organizat ca 
o secție de întreprindere, cu 
program, cu sarcini pe zile, 
cu oameni prezenți la obiec
tiv, care cuprinde și clădirea, 
in stadiu de finisaj, destinată 
vestiarelor șt magaziei de e- 
chipament. Cit de curind, aici, 
va exista un adevărat com
plex, oare în iulie va găzdui 
un concurs național pentru 
copii. „Intre participanți, fi
rește, se vor număra și copiii 
noștri, cu Ioan Popovici cap 
de serie, al doilea pe tară la 
“11—12 ani»", Antrenorul loan 
Gurban se află, de altfel, la 
datorie, cu patru dintre elevii 
săi, inclusiv „numărul l" al 
micilor tenismani din asocia
ție. fiecare — asudind cu gîn- 
dul la un „mare viitor". Sec
ția are și o echipă (loan Po
povici, Alin Țărîngă, Doru 
Trifan, loan Peia) care vi
zează o trecere de barajul 
promovării in „A". Tenis se 
joacă și „de plăcere" ta „Au
toturisme", Și de către oameni 
cu funcții de răspundere, oare 
„sprijină sportul și fac sport" ; 
ea ți de către lucrători din 
secții, cum «r Ji maistrul

PRIORITATEA LUI
Augustin Toma sau lăcătușul 
Ion Cîmpeanu... Pe ultimul îl 
mai „prindem", la sfirșit de 
partidă, pe terenul din „pri
ma bază sportivă" a între
prinderii, situată pe malul 
Begăi. Fără exagerare, aici to
tul pare ca intr-o... ilustrată 
de stațiune. Deși gospodarul 
acestei baze. Alexandru Că- 
pățînă, fost fotbalist, mun
citor la Sculărie. ne atrage 
atenția că mai sînt de făcut 
„unele retușuri" in jurul ca
banei, cu interioare de o cu
rățenie „marinărească". Te
renul de handbal pare pregă
tit ca pentru un derby „la zi“ 
(antrenorul Cornel Jude ne 
prezintă, la fața locului, tra
dițiile echipei, astăzi numai 
divizionară B, dar furnizoare 
de jucători pentru „Poli", 
fiind convins că pe urmele 
lui Gunesch și Sipoș. ale lui 
Horge și Năstase pot merge, 
curind. Adrian Panait și Va- 
leriu Banu, lucrători în între
prindere ți studenți seraliști, 
ca ți juniorul „de națională" 
Dorin Bota). Bazinele, de cu
rind vopsite, precum ți cele 
100 de paturi de plajă (jumă
tate, nou-nouțe) de pe întin
sul cu nisip și iarbă din preaj
ma lor arată că sezonul de 
vară a fost cu adevărat bine 
pregătit. Și pentru cei mari, 
și pentru cei mici, «l eiror 
loc de joacă se întrece in ele
ganță și funcționalitate eu

0 ÎNTRECERE ATLETICĂ DE TRADIȚIE
tenacitate și o evidentă dorință 
de autodepășire și, totodată, un 
admirabil spirit de sportivita
te. Și se mai cuvine adăugat 
că toți cei care au participat 
la concurs au probat, indivi
dual și colectiv, . că înțeleg 
sportul ca o adevărată școală 
de călire fizică și educație 
morală.

Finalele de la Timișoara s-au 
bucurat de o organizare ire
proșabilă, datorită sprijinului 
organelor locale de partid și 
de stat, a colaborării cu Fede
rația română de atletism, cu 
C.J.E.F.S. Timiș și cu catedra 
de specialitate a Institutului 
Politehnic din municipiul de 
pe Bega.

Clasamente — la individual : 
CADRE - 100 m plat : 1. V. 

Magnea, 2. V. Popescu, 3. V. 
Botu ; 1500 m plat : 1. C. Ro
taru, 2. Gh. Atănăsoaie. 3. C. 
Vasile ; lungime ; 1. V. Pop ; 
2. C. Mureșan ; 3. I. Gheor
ghiu ; aruncări : 1. I. Ariciu, 
2. C. Oprea. 3. M, Ragabeja.

ELEVI ȘI MILITARI 
TERMEN : 100 m plat : 1. 
Andronache, 2. N. Jurj, 3. 
Muraru ; 800 m plat : 1. 
Nicolae, 2. T. Simionescu, 
S. Pîrvu ; 3000 m plat : 1. 
Cosma. 2. M. Zăvoianu^ 3. 
Suliman ; lungime : 1.

înscrisă în calendarul Dacia- 
dei, Dinamoviada de atletism 
și-a derulat, de curînd, faza 
finală în frumosul complex 
sportiv „Politehnica" din mu
nicipiul Timișoara. întregul 
concurs — ca și etapa pe 
cercuri și asociații, de altfel — 
a constituit un real succes, 
confirmînd că, de la an la an, 
noi valențe se adaugă acestor 
întreceri sportive destinate ca
drelor, elevilor și militarilor în 
termen din cadrul Ministerului 
de Interne. Iată cîteva dintre 
împlinirile recentei ediții : ce] 
mai mare număr de participan
ți înregistrat pînă acum ; re
zultate foarte bune la aruncări; 
nou record al Dinamoviadei la 
3 000 m plat ; un excelent timp 
(10,88). al cîștigătorului probei 
de 100 m plat (categoria cadre).

Pe parcursul competiției, 
concurenții au arătat un înalt 
grad de pregătire, au dovedit

oricare alt spațiu 
„Autoturismelor", 
miază, în această 
plăcută ambianță, 
face cunoștință și 
tonițtii („avem 
profil, animată 
proiectant loan 
și cu alți practicanți 
nisului (de pildă, cu 
Liviu, „cel mai bun 
maturi", sau cu loan 
inginer ți „component 
al echipei noastre de 
tori"),

sportiv al 
După-a- 

frumoasă și 
vom putea 
cu badmin- 

o secție de
de inginerul 

Moldovan"), 
ai te-
Teodor 
dintre 
Wegl, 

de bază 
inova

și cu șahiști „de toate 
categoriile". De fapt, asociația 
se mîndrește cu secția de șah, 
a cărei echipă revigorată 
(Margareta Teodorescu, Iulia- 
na Olărașu, Theodor Ghițescu 
și Mircea Pavlov) „va avea 
un cuvînt greu de spus în 
lupta pentru titlu", după cum 
crede un om avizat, maestrul 
FIDE Ioan Zarcula, nu altul 
decit inginerul-șef, tatăl unu
ia dintre cei doi școlari 
(Ioan Zarcula II și Andreea 
Sasu) care au... reprezentat 
întreprinderea, anul trecut, 
la C.M. de copii. Șahiștii be
neficiază, și ei, de o sală mo
dernă, cu 30 de mese și biblio
tecă specializată. Aceasta 
fi a treia bază sportivă 
„Autoturismelor". Dar, 
fapt, oamenii muncii din 
treprindere fac sport și 
alte locuri — și fotbal, și 
lei, ți „cîte altele", l-am 
tea identifica făcind un 
al terenurilor Timișoarei, cu 
t»n „Lăstun" și cu (doar) un 
litru de combustibil.

tN
M.
R.
J. 
3.

M. 
D. 

ouuruaii , iwngimv . *. C. San
du ; 2. A. Nicoraș ; 3. C. Scăr- 
lătache ; aruncări : 1. D. Grab, 
2. G. Stanciu. 3. D. Vasiloancă.

Mihnea ENESCU

Alpiniada republicană, 
„Cupa cățărătorului" și 
„Cupa A.S.A." se vor des
fășura în Cheile Bicazului, 
începînd cu data de 12 iu
lie, în loc de 9 iulie.
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ADMINISTRAȚIA Of STAT LOTO-I’RRNO
REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 1 IU
LIE 1989. 1. Spartak Varna — 
Rapid București 1 ; 2. Wismut 
Aue — Oergryte I. S. 2 ; 3. 
F. C. Lucerna — Karlsruher
5. C. 1 ; 4. Malmb F. F. — 1903 
Copenhaga 1 ; 5. F. C. Etar 
Târnovo — A. C. Bellinzona X ;
6. Grasshopper Zttrich — F. C. 
Admira Viena 1 ; 7. Brondby 
I. F. — Raba ETO Gyor X ; 8. 
Lokomotive Leipzig — I.F.K. 
Goteborg 1 ; 9. Nastved I. F. 
— Stuttgarter Kickers X ; 10. 
Banik Ostrava — Vejle Bold- 
klub 1 ;. 11. Eintracht Frank-

: furt — Grazer A. K. Anulat ;
12. Vienna F. C. — Kaiserslau
tern 1 ; 13. Carl Zeiss Jena —

R.K.C. W;
TAL DE
LEI.
NUMEREI 
TRAGERI 
PRONOEX

FAZA 1
23 43 28 
rea a Il-a 
27 ; extra, 
20 21 9 41

FAZA s
IV-a : 20
tragerea t
30 ; extra
2 34 44 2!

Fond t
775.702 lei



ropul prezențelor in Divizia A

IL STANCH (lider al jucătorilor in activitate)
u

I 7»

PROMISIUNILE „SCHIMBULUI DE MÎINE"

in campio- 
: divizii și 
icem o „ci- 
i prezențe- 
•iției. Ope- 

gratuită, 
>pul reașe- 
ararhia ge- 
n partidele 
. de ediții 

prezent.
înfățișează 
după nu

ri jucători- 
m „pol" al 
liderul de 
atului abia 

STANCU 
ale față de 
celălalt un 
mari A a- 
de „cota 

vație ar fi 
29 de pre- 
1 este sin- 
rviciu" ca- 
a a 400 de 
erformanță 
. poziție în 
purilor, la 
i“ ele Vigu 
>rimilor 10. 
1 - de C. 
? jocuri). ®

Ex-dinaftiovrstul . Augustin, du
pă „scurtul inu.rludiu" napi- 
dist (8 jocuri), fâcind pasul 
spre alt eșalon (cel secund), 
și-a diminuat șansele de a-1

STANCU 416 
Augustin 383 
Radu II 382 
Cămătaru 378 
T. stoica 373 
Cavai 365 
Dragnea 362 
Iovănescu 357 
lorgulescu I 354 
Ungureanu 340 
Lung, Țicleanu 338 ; 

cu 337 ; Speriatu, 
Biro I, Terheș 323 ; 
mon 319 ; ' ’
Varga 308 ; 
Marian 305 ; 
țurcă 301 ; Orac 
298 ; D. Moraru, 
Geolgău 288 etc.

I. Pet- 
Agiu 336 ; 

C. Solo- 
Andrieș 310 ; I. 
Irimescu 396 ; M.

Coraș. 303 ; Pi-
300 ; Klein 
Al. Nicolae,

fostul jucătoregala (măcar) pe
constări lean Antonescu (400 de 
prezențe), un fel de reper în 
acest clasament ..peste ani“. 
Radu II, în schimb, s-a apro
piat foarte mult de Augustin, 
ca și Cămătaru, de altfel. • 
Dragnea a plusat mult (este și

singurul „integralist" al retu
rului dintre jucătorii din 
„topul" alăturat), posibilitatea 
de a-i devansa pe Cavai (un 
„veteran al ... veteranilor") și 
pe T. Stoica fiindu-i, credem, 
deschisă. • Fostul internațio
nal lorgulescu I și-a anunțat 
retragerea, așa îneît satisfacția 
care îi rămîne este aceea de a 
fi trecut „intermediara" a 350 
de jocuri, limită oe care (tot în 
retur) a depășit-o Iovănescu. Ar 
fi putut-o atinge și Agiu, 
dacă n-ar fi ales calea ..rătă
cirilor" (numai 9 meciuri în 
campionatul încheiat!). • Cu 
mai multe sau mai puține meri
te de joc, oricum fiind pe te; 
ren, Coraș (golgeterul echipei 
sale actuale și ... „gheată de ar
gint" europeană). Biro I, Ter
heș. Pițurcă. C. Solomon, M. 
Marian, nu în ultimul rînd bă
căuanul Andries (cu un retur 
mai ... activ) au reușit să intre 
în grupul „peste 390“. ® Orac 
a atins „la potoli" un punct de 
reper („cota 309'*), numărul re
dus de apariții (doar 8) în edi
ția ultimă aproa.ie stopîndu-1 
din cursă.

George ROTARU

Cele două meciuri de juniori (finala campio
natului național și întilnirea pentru desemna
rea locului trei) care, de regulă, preced finala 
Cupei, aduc la rampă șefii de promo
ție ai generației care „vine". Nici joi, la Bra
șov, n-a fost pierdut acest prilej, ridieîndu-se 
vălul de pe discreta scenă a juniorilor, în 
văzul corpului compact de oficiali, a majori
tății antrenorilor divizionari A veniți să sa
vureze lupta pentru dobindirea Cupei, a ma
relui public. Intr-un fel, „festivalul" zilei se 
transformă și intr-un cintar pe ale cărui tal
gere stau prezentul (disputa consacraților) și 
viitorul (meciurile de juniori) fotbalului nostru.

Prin prisma celor vizionate, nu sînt motive 
de îngrijorare. Eșalonul juniorilor propune, după 
cum s-a văzut, cîțiva jucători de reală pers
pectivă. a căror înzestrare garantează cali
tatea de excepție a schimbului de mîine. In
ventarul este incomod, temîndu-ne să nu ne
dreptățim, pe cineva, „noul val" fiind bogat, 
copleșitor, și nu un firicel subțire, ’ ca în oca
zii precedente. Coborînd pe verticala clasa
mentului, să-i evocăm, de la echipa campi-

Portarul bucureștean Ene cîștigă duelul cu 
craioveanul Gane. Fază din finala campio

natului de juniori dintre Universitatea și 
Steaua

Foto: Dragoș ȚÎRLEA

oană, Universitatea Craiova, pe Mitriță, un 
dispecer laborios, tehnic și dîrz, pe mijloca
șul Predoi. care „închide" în fata stoperilor 
pentru ca in clipa următoare să ajungă (cu 
mingea recuperată de el) la finalizare, pe 
Cristescu care șutează la poartă, în fața a 
35.000 de spectatori, cu sîngele rece al unui 
„veteran", pe_ acest Papa, care, la 16 ani, 
„întoarce" apărările cu forța și abilitatea unui 
consacrat. Ca să nu mai vorbim de „centra
lii" . Gîrleșteanu și Sburlea, care par copia, 
deocamdată, la o scară puțin mai mică, a lui 
Gh. Popescu și Săndoi. Toată această pleiadă 
nu face decît să populeze „liftul" neobosit cu 
care școala de fotbal craioveană aduce mereu 
din anonimatul fotbalului de copii și juniori 
promoții excelente, cu care fotbalul nostru se 
fortifică. Steaua, ia rîndu-i, care a prezentat 
o echipă a cărei principală armă a fost omo
genitatea valorică și coeziunea morală (fără 
„vîrfuri" vizibile, deci) a prezentat un portar 
curajos, elastic, cu plasament fericit (Ene), 
acoperind, astfel, un post amenințat de o re
cunoscută criză vdlorică. Peste media echipei, 
mijlocașul ofensiv Enache, care „șerpuiește" 
spre poarta adversă cu nonșalanța pe care 
ți-o conferă numai talentul. Dintr-un buchet 
de valori sigure pe care Sportul Studențesc 
se grăbește să le arunce pe prima scenă (Popa 
și Sumudică au și debutat în echipa „mare"), 
mijlocașul Popa a impresionat prin agilitate, 
viteză de deplasare și de execuție, precizia 
milimetrică a paselor și explozivitate la finali
zare. Coechipierii lui, Șumudică (un „virf" pu
ternic, dar și subtil), Sittner (o extremă in
cisivă) și Bănică (înaintaș impetuos, cu apetit 
de șut) întregesc producția unui centru de 
copii și juniori merituos. Fotbalul poetic al 
celor de la C.S.Ș. Olimpia Piatra Neamț, un 
„mare vals" care transporta mingea prin certe 
disponibilități tehnice pînă la 16 m., unde 
fazele sucombau prin lipsă de decizie la fina
lizare, a adus și el în prim-plan pe Axinia 
(un mijlocaș clarvăzător) și pe portarul Hogea 
al cărui gabarit ideal îl recomandă pentru o 
carieră de excepție.

Toți acești juniori se pot considera lansați. 
Orice capotare pe parcurs cade, din acest mo
ment, în sarcina lor.

Ion CUPEN

IE COMISIEI DE DISCIPLINA
cele trei

e, cît L în
ia, Cup.\ a

pentru O
atului dis-
totuși, de
.it.^ i anu-
)rd; ii fi-
decisv al
r meciuri 
lentului, cit 
e spunem 
sportivă a 
rălcări ale 
• caz, mai 
i ani. Ceea 

constatare

• In meciul de la Hunedoara, 
cu Corvmul, Anghelinei (Oțelul 
Galați) a reacționat violent, la 
o situație de ofsaid, nesemna
lizată de. tușiertil Jeam Grama, 
fiind eliminat de „central", la 
sesizarea tușierului. Cazul nu a 
fost atît de simplu de rezolvat, 
ținîndu-se seama, în special, de 
antecedentele lui Anghelinei, 
oare, în 12*ani de activitate nu 
mai fusese eliminat niciodată, 
primind în această lungă perioa
dă, doar două cartonașe galbe
ne Luînd în considerație toate 
datele problemei, Comisia de 
disciplinei l-a suspendat pe 
Anghelinei numai pe o etapă.

• De două ori, în mal puțin 
de două săptămîni, Universitatea 
CIuj-Napoca figurează — surprin
zător ! — pe „ordinea de zi" a 
Comisiei de disciplină. Și aceas
ta pe de o parte, pentru că, în 
meciul cu Rapid, antrenorul 
clujenilor, Cornel Dinu, a insul
tat și amenințat pe arbitru, iar 
pe de altă parte, pentru că, la 
meciul de „speranțe" cu F. C. 
Inter Sibiu nu s-a asigurat ac
cesul NORMAL al arbitrilor, la 
vestiare, aceștia neavînd pur și 
simplu unde să lase carnetele 
jucătorilor șl foaia de arbitraj. 
In ambele cazuri. Comisia de 
disciplină a recurs la sancțiunea 
„avertismentului".

Jack BERARIU

GOLGETERII DIVIZIEI B
SERIA I

• 22 GOLURI : 
Progresul Brăila)
• 1« GOLURI 

tehnica Iași) :
• 15 GOLURI

ȚHlrlșcă (F.C.M.

: K eres zi (Poli-

• 15 GOLURI : Blșcă (Aripi 
Bacău — 8. Petrolul Ploiești —7).
• 14 GOLURI : ștefănescu (Me

talul Plonenl). Iamandi 
Delta Dinamo Tulcea) î
• 13 GOLURI : Butoi

Mizll) • 12 GOLURI :
(Unirea Focșani). D.

(F.C.M.

(Steaua 
Chiriță 
Rotaru
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, răspunsul 
lin partea 
ziua debu- 

nu s-au 
ăm mult 
oria Buzău 
ne-au co- 
timp ce 

țus in dis- 
pucril, a- 

jchipament 
•ut imediat 
intre parti- 

săriseră 
respectivul 

aceste

LfORMEAZĂ
FOND TO
RI ; 707.059

■ASE LA 
PȚIONALA 
«I 2 IULIE

va I : 26
!; extrage- 
1 42 5 6 17 
H-a : 31 4

tragenea a 
1 25 ; ex
it 16 36 40 
71-a. : 20 33
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FIȘA TEHNICA

spunea D. Șerbănescu, pre
ședintele secției de -fotbal <te 
la Unirea, membfu în comisia 
de organizgr.e, caj-e împreună 
cu. .{• W' tehău, C. Anicăi, Gh. 
Vlâjie, C. Petrov, D. Mircea, 
D. Dumitrescu, N. Zaiț si N. 
Bobocea au făcut 'eforturi lău
dabile pentru ca tradiționala 
competiție să aibă un cadru 
optim de desfășurare. Și — 
spre meritul lor — actuala e- 
diție s-a bucurat de organiza
re ireproșabilă. Ne-am con
vins de aceșt aspect, confirmă
rile venind și din partea an
trenorilor echipelor invitate : 
N. Piștia (Gaz Metan Mediaș), 
C. C'oroamă (C.S.S. Olimpia 
P. Neamț), I. Purică (Textila 
Buhuși), C. Vasilache (Oțelul 
Galați), V. Popa (C.S.M. Bor
zești) și D, Pantelimon (C.S.M. 
Suceava).

Trecîndu-s« peste nedorite
le absențe din start, care au 
creat unele dificultăți de re
partizare a formațiilor în gru
pele preliminare, competiția a 
pornit la drum. Și a pornit — 
ani putea spune — lansat, de
oarece ambiția micilor fot
baliști (născuți după 1 august 
1978) n-a avut margini, la fel 
dorința lor de afirmare, de a 
lăsa o impresie cît mai bună. 
„Parcă vroiau să mărească 
spațiul de joc, să joace pe tot 
terenul, 11 la 11, și nu 8 la 
8 cum este regulamentul" — 
afirma S. Gheorghiu, fost por
tar divizionar A și B. Am 
consemnat primele rezultate, 
implicit primele goluri, dar și 
primele ratări, urmate de ine
rentele regrete, însă și de do
rința reabilitării. Am văzut 
faze spectaculoase, disputate cu 
mare ardoare, execuții tehnice 
mult gustate de spectatorii care 
au creat un „gard viu" în ju- dere al celui juven 
rul terenurilor, unele «cheme inițiatorul \,Cupei unirii^,
„șnur", ’hu in ultimul rîndci- cunoscător avizat al filierei

• Rezultatele finalelor :— „Finala mare" : Unirea I Focșani — Oțelul I Galați 6—3 
(3—2). Au marcat : Rădulescu 4, Necula 2, respectiv Stronea

•2, Stoichiță................................ ........................
— „Finala mică" : Gaz Metan Mediaș — C.S.M. Borzești 4—1 

(2—9). Au Înscris : Bodea 2, Kusch, Suciu, respectiv Radu.
• Clasament final : 1. Unirea I Focșani, 2. Oțelul I Galați, 

3. Gaz Metan Mediaș, 4. C.S.M, Borzești, 5. Unirea H Foc
șani, 6. Oțelul n Galați, 7. C.S-M. Suceava, 8. C.S.Ș. olimpia 
P. Neamț, 9. Textila Buhuși.• Lotul echipei învingătoare. Unirea I Focșani (antrenor 
Nicolae Petrea) : Mircea și Moise — portari ; Zamfir, Metehău, 
Botezatu, Ungureanu, Argeșeanu, Nicolae, Boștoc, Necula, Ră
dulescu. Popa, Benguș. Hincu șl Burdujan — jucători de cîmp.
• Jucătorii premiați :
— Avădanei (C.S.Ș. olimpia P. Neamț) — cel mai bun portar;

— Cernat (Oțelul Galați) și Purică (Textila Buhuși) — cei mai
tehnici jucători ; - . , . '— Metehău (Unirea Focșani) — cel mai bun fundaș:

— Kusch (Gaz Metan Mediaș) 11 goluri — golgeterul turneului 
(locul 2 : Rădulescu — Unirea Focșani — 19 goluri locul 3 : 
Szasz — Gaz Metan — 9 goluri).
• Echipa turneului : Avădanei (C.S.Ș. Olimpia P. Neamț) 

Zamfir (Unirea Focșani), Metehău (Unirea Focșani) Mocănel 
(Oțelul Galați) — Rădulescu (Unirea Focșani), Purică (Textila 
Buhuși) — Kusch (Gaz Metan Mediaș), Cernat (Oțelul Galați).Mediaș), Cernat (Oțelul Galați)

(C.F.R. Pașcani). State (C.S. Bo
toșani) • 11 GOLURI : Ursa 
(Gloria Buzău). Rusu (Unirea) • 
19 GOLURI : Crîngașu (Metalul 
Plopeni) Mironas (Ceahlăul P. 
Neamț) • 9 GOLURI : Urslcă 
(Gloria). I. Manea (Petrolul Plo
iești). M. Radu (Metalul Ploneni) 
Goia (Steaua). Chivu (Gloria) • 
8 GOLURI : Mocanu (Petrolul). 
Radu (F.C.M. Progresul). M. Nl- 
coiae (Gloria). Sfrljan (C.S.M 
Suceava). Burdujan (Politehnica).
• 7 GOLURI : C. Lazăr (Petro
lul). Glonț (F.C.M. Progresul) 
Sertov (Politehnica). Zaffiris. 
Vlad (Prahova C.S.U. Ploiești) « 
6 GOLURI : O. Grigore (Petro
lul) Gafencu (C.S.M. Suceava). 
Dobre. Paveliuc (Politehnica). 
Amarghloalel. Chertic (Ceahlăul). 
Sandu (C.S. Botoșani). Muntea- 
nu (Aribile Victoria). Cismaru. 
Voichin (Prahova C.S.U.). Stan 
(Poiana Cîmplna). Buștean (Și
retul Pașcani). Croitoru (C.F.R. 
Pașcani) • 5 GOLURI : Greaca 
(Petrolul) Lazăr (Steaua). M. 
Leta. Sumulanschi (C.S.M. Su
ceava). Ghioane (Aripile Victo
ria). Nemteanu. Nica (Poiana). 
Păraschiv (F.C.M. Deltă). Lazăr 
(A.S.A. ExDlorărl Cîmpulung). 
I: Radu (C.S. Botoșani) • 4 GO
LURI : Cr. Ene. Catinca (Petro
lul). Stamate (F.C.M. Progresul). 
Pană (Metalul Plopeni). Galeș. 
Ene (Steaua). Argesanu. Gălan 
(Unirea). I. Viorel (Gloria). Spi
rea. Dumitru. Bularda. Basalîc 
(FEPA *74 Bîrlad). Gheorghiu 
(Politehnica). Marc. Cepoi (Ceah
lăul). Poenaru. Trofin (Aripile 
Victoria). Gălăteanu (Prahova 
C.S.U.). Pădurariu. Pancu (Poia
na). Kerch. Văcaru (Șiretul). lor- 
dache. Tăsnase (F.C.M. Delta). 
Rîznic. Matei. State. Cîmpan 
(C.F.R.). Fl. Mihai Ilea. Alexan
dru (A.S.A.) Tică (C.S. Botoșani)
• 3 GOLURI : 29 jucători • 8 
GOLURI : 36 Jucători • 1 GOL : 
89 jucători.

SERIA A ll-fl

Mila). Obrascu (C.S. Tîrgovistef
• 5 GOLURI : Henzel (Jiul). Fol- 
bert (I.C.I.M.). Mladin. Cralo- 
veanu (Metalurgistul). Popa. Plo- 
toagă (F.C.M. Caracal).
(Metalul Mangalia)
(Tractorul). Trandafir ___ ... _
Mija). Mărgineanu (Gaz Metan), 
Cojocaru. Iacob (Minerul Motru) A 4 GOLURI : Udrică. Nserilă, 
Filin (Jiul). Chioreanu. Dumi
trescu. V. Muresan (I.C.I.M.), 
Candea (Metalurgistul) Tunaru, 
Oiță (Dacia). Anton. Bărbuleseu 
(F.C.M. Caracal). Lazăr (Chimia), 
Far in (Dunărea) 
durii).
Udrea ___
(Metalul Miia). Dobai (Gaz Me; 
tan). Șiscă. Dumitru 
Motru) S 3 GOLURI : 
tori • 2 GOLURI : 45
• 1 GOL ; 75 jucători.

SERIA A III o

Stoica
(A.S. Drobeta)

Bănică 
Gn Ioane 
(Metalul

Găman (Pan- 
(Eleetromureș)j 

Năstase
(Minerul
35 iucă- 
ju că tori

GOLURI i Carastoian 
Mangalia) I
GOLURI : Predatu (Gaz

teva gesturi de fair-play. Am 
reținut spiritul de colegia
litate al portarului focșănean 
Mircea, care a făcut schimb 
de ghete cu un coechipier, 
„pentru că el joacă la înain
tare și trebuie să dea goluri, 
eu pot sta în poartă și cu o 
gheată dezlipită**, se confesa 
acesta Am văzut și cîțiva ju
cători care au „sărit" peste 
nivelul celorlalți. Printre ă- 
ceștia, coincidență, majorita
tea purtau pe tricou numărul 
10. Purică (Textila Buhuși), Su- 
ciu (C.S.M. Suceava), Frățilă 
(Oțelul Galați),
(C.S.M. Borzești),
(Unirea Focșani) 
gîndul că o dată și 
deveni un Pele, un 
Maradona, un Hagi.
s-a remarcat la c ___ ,.__
de minifotbal, „Cupa Speran
țelor". Și iată unde a ajuns" 
— remarca Gh. Jelea, un pa
sionat al fotbalului, cu precă
dere al celui, juvenil, el fiind 
inițiatorul ’ 4 (Smpi Unirii",

Frățilă 
Nechifor 

Rădulescu 
jucau cu 
o dată vor 

Dobrin, un 
. „Și Hagi 

o Competiție

copii-juniori-seniori. Este ta
tăl lui Florin Jelea, titular al 
selecționatei U.E.F.A. ’90, care 
alături de colegul său Colceag 
s-a numărat printre premian- 
ții ediției din 1985 a „Cupei 
Unirii". De fapt, scopul aces
tei competiții, și nu numai al 
ei, nu este altul decît acela dc 
a lansa cit mai multe talente. 
In ceea ce o privește pe U- 
nirea Focșani, din grădina «i 
și-au luat zborul spre echipe 
divizionare foarte mulți jucă- 

componen- 
al divizio- 
făcînd pri- 

cu antrena-

A 22 GOLURI: Trăistaru („Poli* 
Timișoara) ;
• 1® GOLURI : MitraCu 

rea Alba lulia). Mărgineanu 
mica Tîrnăveni)
• 16 GOLURI : -Naghi 

Arad)
• 14 GOLURI : Bolbă (OlimpiaSatu Mare). N. ...... .

• 13 GOLURI : China
(„Poli"). Rotariu n (A.S.A. 
greșul Timisoara). D. Moldovan 
(F.C. Maramureș Baia Mare). Lu- 
caci (Minerul Cavii ic) • 12 GO
LURI : Popescu (U.T.A.), Gersten- 
maier (Olimpia). Azoitei (Mine
rul Cavnic) * 11 GOLURI : Ro
senblum (A.S.A. Progresul). N. 
Manea (Gloria Bistrița). Mărgl- 
neantu (C.S.M. Reșița). Vase 
(F.C. Maramureș). Cenan (Chimi
ca) • 19 GOLURI : Negrău. Van- 
cea (U.T.A.). Oloșutean (..Poli“) 
Miriută (F.C. Maramureș). Scln- 
teie (Gloria Reșița) • 9 GOLURI • 
Trîmbitas (Gloria Bistrița). Ti
mar (Unirea). Drăaulescu (Chi
mica). Vesa (Dacia Orăstie) • 8 
GOLURI : Petrescu (U.T.A.). Bun- 
gău (C.F.R. Timișoara). Silăghi 
(Olimpia) Gîuchiel (A.S.A. Pro
gresul). Flores (Gloria Bistrița) 
Păturică (Armătura Zalău) Să- 
lăîan (Avîntul Reghin). Doroban 
tu (F.C. Maramureș). Dumitrea- 
sa (Dacia) a 7 GOLURI : soare 
(Gloria Bistrița). Plăvitiu (C.S.M 
Reșița), Veres (Chimica) • 6 GO
LURI : Pîrvu. Pîrciu (Gloria 
Bistrița). Săndulescu (Avîntul). 
Tulba (F.C. Maramureș). UjvaTi, 
Iancu (Strungul Arad). Lazăr 
(A.S. Parosenl). Portic (Metalul 
Bocșa) • 5 GOLURI ! Muhlroth. 
Multescu. Cheresi (U.T.A.). Bor- 
hidan (Olimnia). Bozeșan H 
(..Poli**) Bărbosu. Dudas (C.F.R.) 
Harbădă. Dudas (A.S.A. Progre
sul). Georgescu (Unirea). Murar. 
Anton. Florlcei (Armătura). Stro- 
ia (C.S.M. Reșița). OBrtsor (Chi
mica). Sălăian. BoTborea (Strun
gul). Păuna (A.S. Paroșeni). 
Ormenîsan (Metalul Bocșa). Iri- 
mus (Minerul Cavnlc) • 4 GO
LURI ' ---------
Erdei 
lonut 
Hart 
gău
Nichimis (Unirea).

(Uni- 
iCbl-

(V.T.

Popa (Unirea)
Varga 

. Pro-

• 18 
(Metalul
• 15 

Metan Medias)
• 13 GOLURI : Calafeteanu 

(Ei-ctroDutere Craiova)
• 12 GOLURI : Gugu (Pandu

rii Tg. Jiu). Al. Rus (Metalul 
Mila) • 10 GOLURI : Gîngu
(F.C.M. Caracal) M. Nicolae. 
Mangalagiu (Chimia Rm. Vîlcea), 
Musat (Dunărea Călărași). Palea 
(A.S. Drobeta Tr Severin) • 8 
GOLURI : Rădut. Asaftei (Meta
lurgistul Slatina) Guda (Chimia). 
Călin (C.S. Tîrgoviște). Bîcu 
(Jiul Petroșani) • 8 GOLURI :
Din (Metalur<*i«tul). Varga (Elec- 
tromures Tg. Mureș). Mănescu 
(A.S. Drobeta) G 7 GOLURI : 
Lasconi (Jiul). Drăgan (I.C.LM. 
Brasov). Ghită (Electroputere) 
Răducu (F.C.M. Caracal) Stefan 
(Dunărea). Ad. Vasile (Tractorul 
Brasov). I. Marius (Pandurii). 
L. Pona (Electromureș). P. Du
mitru (Snortul -.39 Decembrie"! 
Suiceanu (Minerul Motru) • • 
GOLURI : I Cojocaru (Jiul). To- 
"an (Dacia Pitești) Ciucă (F.C.M 
Caracal!. Augustin (Chimia) Ră- 
duță (Dunărea). Beleaua. Moso- 
man (Tractorul). S. Popa. Fanlcl, 
Dicui. pristea (Electromureș), Da-

divizionare foarte 
tori, majoritatea 
ților actualului îot 
narei B focșănene 
mii pași în fotbal 
rul Nicolae Petrea.

„Cupa Unirii." a 
competiție estivală, 
sîntem siguri, și alte competi
ții. Pentru că atenția de car» 
se bucură acum copiii este tot 
mai mare, perioada de vacanță 
constituind cel mai bun pri
lej pentru ca ei să joace. Și 
le place «â joace. Ne-am con- 
vins. vid (A.S. Drobeta). Achim (Snortu*

Adrion VASILESCU ..30 Decembrie"). Tudor (Metalul

fost prima 
Vor urma.

: Mitu. Hirmler (U.T.A.). 
(Olimnia). Vîaleu Bobaru.

(„Poli"). Simceleseu (C.r.Tl.), 
(A.S.A, Progresul). Suva- 
(Gloria Sistrita). Boea.

___ Or. Alexan
dru (C.SM. Reșița). Poale (Glo
ria Restta) Zolner (Strungul). 
Mllenovicl (A.S. Parosenl). ‘Pai
nes. Plnătoru (Metalul Bocșa), 
Pătran. Mic. Andreicut (Miners! 
Cavnic) • S GOLURI : M jue®» 
tort • 2 GOLURI i 18 JneftMri • 
1 GOL s W jucători.



SPORTUL I

SURPRIZE LA
Turneul de tenis de la Wim

bledon a continuat, pe terenu
rile de la All England Club, cu 
partide din cadrul turului 3 al 
probelor individuale (f+m), 
precum și cu primele meciuri 
de dublu. în întrecerea femini
nă, după prima mare surpriză 
— eliminarea Gabrielei Saba
tini (cap de serie nr. 2), în tu
rul 2, de către Rosalyn Fair- 
bank — o altă favorită a fost 
nevoită să se... încline: este 
vorba de Pam Shriver (nr, 8) 
6—2, 2—6, 13—12 în fata ame
ricancei Gretchen Magers (out- 
sideră). In rest, rezultate scon
tate: Martina Navratilova (2) 

Nicole Provis 6—0 6—3 ;
Chris Evert (4) — Anne Hobbs 
6—4, 6—1; Jana Novotna (10) — 
Katrina Adams 6—4, 6—1 ;

TURNEUL DE VOLEI (m) 
DE LA SOFIA

SOFIA, 2 (Agerpres). — Tur
neul masculin de volei de la 
Sofia a fost cîștigat de selec
ționata Iugoslaviei — 5 punc
te, urmată de formațiile Bul
gariei — 5 puncte (setaveraj 
inferior), Italici și Franței — 
cu cite 4 puncte. Rezultate 
înregistrate în ultima zi a com
petiției : Italia — Iugoslavia 

3-J-l (7, 11, —10, 3); Bulgaria — 
Franța 3—1 (13, —12, 13, 12).

PENTATLON MODERN
(Urmare din pag. 1»

pat locuirile al treilea și al pa
trulea, prin Cornel Isac și, res
pectiv, Lucian Țintea. Este a- 
devărat, Cornel Isac a avut po
ziții mai bune, pe probe, în 
ansamblu (locul al doilea la 
scrimă și înot și locul I la 
cros) și se părea, înaintea e- 
xamenuluî decisiv, din proba 
de călărie, că ar putea să ob
țină un rezultat care să-i o- 
noreze cartea de vizită. Dar 
cele 60 de puncte penalizare 
din ultima probă a concursului 
i-au schimbat locul din clasa
mentul general, trecîndu-1 de 
pe poziția a doua pe a treia, 
primul din reprezentativa 
României fiind, după cum mai 
aminteam. Marian Gheorghe, 
mai constant pe toate probele 
și, în plus, cu o evoluție mai 
bună la călărie, în care a ob
ținut 1070 de puncte.

Chiar dacă acceptăm punctul 
de vedere că cei mal buni trei 
pentatloniști ai țării au concu
rat, pe ansamblu, mulțumitor, 
nu putem să nu subliniem că, 
atît pe echipe, cît și individual 
rezultatele puteau și trebuiau 
să fie si mai bune. Din cauza

VOLEI
(Urmare din pag. 1)

nind spectaculos la cârma jocu
lui. Arbitrate Georgeta Molău 
și Mariana Simionescu au con
dus formațiile : PENICILINA 
— Daniela Doneiu 8,5 Sorina 
Marian 8,5, Gabriela Copoea 9, 
Tatiana Popa 8 Aurelia Preda 
9, Mirela Bigiu 7,5 (Gabriela 
BondeȘnu 7); C.S.M. OȚELUL

— Corina Olteaiiu 8,5. Viorica 
Bîrsășteanu 8. Elena Oprea 6 
(Ecaterina Stana 6), Marta Ba
lotă 8. Cristina Zamfjr 8, Doina 
Radu 8,5.

Turneul s-a încheiat cu der- 
byul Rapid București — Chi
mia Rm. Vîlcea Voleibalistele 
giuleștene, pregătite de FI. Sta
te și Șt. Vasilko, erau deja câș
tigătoare (și) ale acestui tur
neu. în vreme ce echipa lui

RUGBY --------------
(Urmare din pag. 1) 

mului, Dinamo, ceca ce în
seamnă un pas mai sus, după 
bronzul de anul trecut. XV-le 
pregătit de Gheorghe Nica și 
Mircea Paraschiv nu a avut 
cel mai bun sezon de toamnă, 
în prima parte a acestuia. Din 
etapa a noua, în schimb, for
mația din Șos. Ștefan cel Mare 
(formulă cumva improprie, din 
moment ce asigurarea unui te
ren de joc în incinta cunoscu
tului complex a rămas o 
problemă nerezolvată) a mers 
din victorie în victorie, cu o 
unică „sincopă" — înfrîngerea 
de la București, în fața timi- 
șorerulor, marea surpriză a

WIMBLEDON!
Mary-Jo Fernandez (12) —
Catherine Tanvier 4—6, 6—2,
6— 4 ; Hana Mandlikova (14) — 
Donna Faber 6—2. 6—4; Laura 
Golarsa — Louise Field 6—4,
7— 6; Patty Fendick — Shaun 
Stafford 2—6, 6—1. 6—3 ; Jo 
Anne Faull — Laura Gildemei- 
ster 6—3, 7—6.

La masculin, deocamdată, to
tul „merge" conform calculului 
hîrtiei: Ștefan Edberg (2) —
Scott Davis 6—3. 6—4 4—6, 

6—2; Mats Wilander (4)— Ja
son Stoltenberg f>—3, 6—3. 6—3: 
John McEnroe 5) — Jim Pugh 
6—3, 6—4. 6—2; Amos Mans- 
dorf (6) — Greg Holmes 6—2, 
6—4. 7—6; Christo Van Rens- 
burg — Brad Dretcett 6—3,2—6. 
2—6, 6—2, 10—8, Tim Mayotte 
(8) — Dave Pate 6—4, 6—1,
6—3 ; John Fitzgerald — Jonas 
Svensson 6—4, 6—4, 7—6.

UNIVERSIADA 95 
LA EUHIOHA?

TOKIO (Agerpres). — Orașul 
japonez Fukuoka și-a depus 
candidatura pentru organizarea 
Jocurilor Mondiale Universita
re de vară din anul 1995 — 
după ce Comitetul Executiv al 
FISU a încredințat găzduirea 
ediției din 1993 localității 
americane Buffalo. Anul aces
ta, Universiada de vară va 
avea loc la Duisburg.

unei lipse de concentrări co
respunzătoare în fiecare probă 
în parte, a lipsei de siguranță 
în abordarea unor procedee 
tehnice de bază, s-au pierdut 
puncte prețioase în multe din
tre probe, ceea ce a dimi
nuat, se înțelege, bilanțul ge
neral al echipei, ca și cel in
dividual al fiecărui component 
al formației în parte. Și avem 
astfel și explicația faptului că, 
la individual, Campionatele 
noastre Internaționale n-au 
fost cîștigate de un sportiv 
român, cum era posibil, ci de 
către polonezul Jacek Suszcz- 
ynski. Dată fiind experiența pe 
care a acumulat-o de cînd practi
că pentatlonul, ne așteptam, cu 
deosebire, la mai mult de la 
Marian Gheorghe, ale cărui ca
lități sînt de fiecare dată evi
dențiate de către toți specia
liștii. Dacă vom invoca crite
riul vîrstei, trebuie să recu
noaștem că tînărul Cornel Isac 
a făcut un concurs bun, în 
.mele probe cunoscute ca defici
tare (tirul, de pildă), performan
țele lui s-au îmbunătățit vizibil, 
ceea ce subliniază că viitorul 
său în această atît de comple
xă disciplină depinde numai și 
numai de cantitatea de muncă

M. Niculescu si C. Cadclcu mai 
spera să egaleze la puncte și 
să întreacă (la setaveraj sau 
punctaveraj). în clasamentul fi
nal, formațiile care au evoluat 
în deschidere. Motiv pentru 
care vîlcencele au abordat în- 
tîlnirea cu mana ambiție (încu
rajate și de absența din sexte
tul rapidist a Danielei Buh- 
lea). reabilitîndu-se deplin du
pă prestația mai stoarsă din 
prima zi. cînd au pierdut două 
partide. Cu cele două Camelii 
în vervă. Chimia s-a aflat mai 
tot timpul la conducerea ostili
tăților. rapidisteie fiind obliga
te (și permanent stimulate de 
galerie) să efectueze adevărate 
curse de urmărire. O dată. în 
primul set, gazdele au reușit 
chiar să răstoarne spectaculos 
scorul, ctștigînd de la 2—6, 4—8 

campionatului. Le rămîne dl- 
namovlștilor satisfacția de a 
fi ciștigat, doar el, toate punc
tele tn meciurile cu laureata, 
de a fi arătat In primăvară un 
remarcabil potențial ofensiv și 
de a fi Implantat viguros In e- 
chipâ — alături de liderul Bu- 
can, de ceilalți rugbyștf ruti- 
nați — tineri precum Gurănes- 
cu sau Franciuc. A reintrat 
spectaculos. In plus, marele 
talent numit Răducanu. O., 
datorie șl în cazul lor. la ca- 
pitolui sportivitate deplină

Bronzul întrecerii a fost 
disputat de Știința CEMIN și 
Farul, cu cîștig de cauză pen
tru băimăreni. tn jurul vete
ranului Pujină. a actualilor in

A ÎNCEPUT

TURUL FRANȚEI ’89
PARIS, 2 (Agerpres). — Cea 

de-a 76-a ediție a Turului ci
clist al Franței a început la 
Luxemburg cu o etapă prolog, 
contracronometru individual, pe 
distanța de 1,800 km, adjudeca
tă de olandezul Bric Breukink 
în 9:54,47 (medie orară 47,235 
km). Pe locurile următoare, la 
6 secunde s-au atașat francezul 
Fignon și irlandezul Kelly. în
vingătorul de anul trecut al 
cursei, spaniolul Delgado, por
nește întrecerea cu un handi
cap de 2:54. întrucît el a ratat 
startul, nefiind anunțat la timp 
de antrenorul său!!

Anul acesta. Turul Franței se 
desfășoară ne un traseu în lun
gime de 3 215 km. împărtiti în 
21 etape, principalele dificul
tăți montane fiind vîrfurile 
Aubisque și Tourmalet din 
munții Pirinei, Galibier și 
Izoard din Munții Alpi. în pro
gram figurează trei etape con- 
traoronometru individual, însu- 
mînd 158 km. precum ți o eta
pă contracronometru pe echipe, 
în lungime de 30 km. La cursă 
oarticipă 198 alergători.

pe care o va investi în per
fecționarea măiestriei sale. 
Cîștigător al probei de tir (dar 
cu rezerve serioase nevalori
ficate), Lucian Țintea a mani
festat și multă inconstanță, cu 
deosebire la cros și călărie, in
constanță care îl privează, ne
îndoios. de rezultate internațio
nale și mai valoroase.

Din această succintă privire 
retrospectivă asupra Campio
natelor Internaționale ale tării 
noastre nu poate lipsi, se înțe
lege, fie și o apreciere de an
samblu privitoare la această 
premieră care se numește 
Concursul de Ștafetă Ia penta
tlon modern. In ciuda totalei lip
se de experiență pe plan or
ganizatoric, federația noastră 
de specialitate, una din pu
ținele din Europa care a pus 
în acest an în aplicare noua 
prevedere a U.I.P.M.B. de a 
organiza Concursul de Ștafe
tă, beneficiind de sprijinul 
unui larg activ de specialiști 
obștești, s-a achitat minunat de 
o misiune grea, fapt pentru 
care eforturile ei au fost una
nim apreciate de oaspeții „In
ternaționalelor" noastre. Apre
cieri, să recunoaștem, pe deplin 
meritate.

șl 6—10. în aplauzele numeroși
lor lor simpatizanți. Asemenea 
tentative, care au dat farmec 
ultimei partide a turneului, 
s-au consemnat și în celelalte 
trei seturi: 4—11... 13—12 (s. II), 
7—12... 10—18 (s. III). 3—7,
6—11... 14—14 (s IV), dar de 
fiecare dată vîloencele au avut 
finișuri mai bune. Scor: 3—1 
(—11, 13. 10 14) pentru Chimia 
cane a obținut (la punctaveraj!) 
locul secund, ca și în primul 
turneu, la Bistriță. Arbitrii G. 
Opaiț si Vețeleanu au con
dus echipele: CHIMIA — Ca
melia Deică 9. Cristina Buz- 
nosu 9. Xenia Ivanov 8.5, Do
rina Crăciun 8,5. Camelia Ilies. 
cu 9.5 Aurelia Zabara 8.5 (Vio
rica Șerban 8); RAPID — Da
niela Gîlcă 9. Tanța Codrea 9, 
Felicia Nicolae 3,5. Luminița 

ternaționali Fulina și, mai 
nou, Ciorăscu, antrenorii Flo
rin Popovici și Rada Tmanc- 
sev au izbutit să îndrepte am
bițiile către practicarea unui 
joc cursiv, cu valențe moder- 
îe. Cum am mai scris recent 
îespre Maramureș, să sub
liniem doar că aici rugbyul are 
de acum un centru-tot măi pu
ternic, de nădejde. Cealaltă 
concurentă pentru podium, 
formația-fanion a altui centru. 
Constanța, unde balonul oval 
are de multă vreme o pirami
dă trainică (vezi șt recentul 
succes al juniorilor), a conti
nuat procesul de reconstrucție; 
în locul celor îiu mai puțin de 
zece iucători plecați la alte e-

BALETUL ECVESTRU
Dansează caii pe muzică ? Le place cailor muzica ■> — 
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tata 
tarea răspunsului n-a mai fost decît un pas, pentru cd^dresa- 
]Ul pe muzică este un fenomen recent, care conferă acestei 
discipline a echitațîei noi dimensiuni. Aceste căutări si-au ad- 
slt punctul de plecare in faptul că dresajul era departe de a 
stirni un larg interes la public — asemenea obstacolelor sau 
atelajelor, spre exemplu el fiind o probă cu un caracter 
mai deosebit, care~ solicită mai ales „privirea" unui specialist 
pentru a. putea fi încintat de frumusețea și reușita unui piafeu 
sau a unui pasaj. Dresajul pe muzică — așa cum a fost in
trodus în finala Cupei Mondiale — a confirmat că acest veri
tabil ..balet ecvestru" nu este chiar atît de plicticos, cei 11000 
de spectatori de la Gbteborg (probabil cel mai mare număr 
atins la o competiție de dresaj) fiind martorii unui adevărat 
eveniment în lumea călăriei. Dar. dacă el a atras publicul — 
ceea ce nu este un lucru de neglijat — în schimb a dat mult de 
furcă arbitrilor. Așa cum s-a întimplat la Essen în 1987. cînd 
decizia juriului a fost întâmpinată cu proteste.

Fără îndoială, evoluția pe muzică este dificilă și pentru că
lăreți. și pentru arbitri. Nu fiecare călăreț are ureche muzicală, 
asemenea cunoscutei campioane Gabrielle Grillo care are o di
plomă în muzică și poate să-și susțină proba pe „ritmuri" din 
clasici. Fiind necesar un anume simț al ritmului pentru a pu
tea controla mișcările calului s-a impus și necesitatea apelă
rii la un expert pentru a alege melodia care se potrivește pro
gramului liber executat de călăreț. în același timp, însă, arbi
trii nu beneficiază de acest avantaj. Unii dintre ei ar putea 
avea ureche muzicală, alții însă ‘nu pot face deosebirea dintre 
Mozart și Beatles. Așadar, deocamdată, concurența se strădu
iesc să-și pună în valoare eforturile și talentul pentru a-și 
adapta exercițiul muzicii, încercîrid ca mișcările calului să ur
mărească pînă în cele mai mici amănunte cadențele muzicale 
(dar asta este o excepție), iar arbitrii să ajungă la un com
promis, care, din păcate,, sporește posibilitatea unui dezacord 
cu spectatorii.

Dar, indiferent de neînțelegeri — oare este vreun sport unde 
publicul să fie perfect de acord cu arbitrul ?! dresajul pe 
muzică este din ce în ce mai apreciat. De altfel, medaliata cu 
argint la J.O. 198S și cîștigătoare a ediției ’89 a Cupei Mondia
le. campioana franceză Margit Otto Crespin declara ziariștilor : 
„Muzica ne face plăcere, atît calului, cît și mie". Deci...

Dansează caii pe muzică ? Le place cailor muzica ? Se pare 
că da, deși este încă greu de dat un răspuns cert.

Emanuel FANTANEANU
I
*7

.1
PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

I
I

BASCHET • A 15-a ediție a 
campionatului Asiei va avea Ioc 
la Beijing, între 15 și 24 sep
tembrie. Participă reprezentati
vele a 18 țări . a La Dakar, în 
meci feminin : Senegal — Mali 
58—50 (31—27) • Selecționata
masculină secundă a U.R.S.S., în 
turneu în R. P. Chineză, a jucat 
la Tangshan cu o selecționată lo
cală pe care a întrecut-o cu 
90—60 (44—29).

CICLISM • Proba de contra
timp pe echipe din cadrul Bal
caniadei de juniori, din insula 
Rhodos, a revenit formației Iugo
slaviei, urmată de Bulgaria șl 
Turcia.

HANDBAL A în turneul de ju
niori de la Granada (Spania) re
prezentativa Danemarcei a ln- 

. vlns cu 19—17 (10—8) echipa R.F. 
Germania.

POLO • In cadrul turneului 
internațional de la Varna au 
fost înregistrate rezultatele : 
Germania’ 

•2—1, 1—3. 
garia 8—6 
Iugoslavia 
(1—1. 4—2.

R.F.
‘ — Polonia 7—7 (2—1.
2— 2), U.R.S.S. — BU1- 
(2—2, 3—0, 2—0. 1—4), 
— Cehoslovacia 12—4
3— 1. 4—0).

RUGBY • Reprezentativa 
Franței a susținut un nou joc 
test In compania celei a Noii 
Zeelande. în meciul de la Auck
land. gazdele au repurtat o 
nouă victorie, de data aceasta 
ou scorul de 34—20 (16—13) A

Pintea 8. Daniela Bumbăcilă 
8,5. Paula Coasă 7,5 (Luminița 
Climencu 7,5). De subliniat fap
tul că Rapid a lansat, în acest 
meci, o nouă tinără de reală 
perspectivă, plote.șteanca Feli
cia Nicolae (18 ani, 180 cm).

Iată clasamentul turneului nr. 
2 : 1. Rapid București 7 p (se
taveraj 10:6), 2. Chimia Rm. 
Vîlcea 6 p (8:8. punctaveraj 
200:195). 3. Penicilina Iași 6 p 
(7—7, punctaveraj J66:177). 4.
C.S.M. Oțelul Tîrgoviște 6 p 
(8:9), 5. Flacăra Roșie Bucu
rești 5 p (7—10). In topul „Tro
feului Sportul": 1. Rapid 30 p. 
2. Chimia 26 p, 3. Penicilina 22 
p, 4. Flacăra Roșie 19 p 5. 
C.S.M. Oțelul Tîrgoviște (un 
singur turneu) 10 p. Următorul 
turneu, în ultima decadă a a- 
cestei luni, pe Litoral.

chipe antrenorii Mihai Naea și 
Gheorghe Dumitru — gata 
încă șă intre în teren — au dat 
credit. tinerilor Dragomir, 
Trancă, Sasu, Cumpătescu, Fl. 
Popescu, Brici, Rotaru, frați
lor, Brânescu, majoritatea în 
vederile selecționerilor. Nu
meroșii suporteri ai Farului 
speră ca numitul proces să 
dea, cît de curînd, roade... Și 
băimârenii, și constănțenii au 
avut însă destule „rateuri" 
de-a lungul competiției.

Acesta a fost cvartetul de e- 
lită: Despre celelalte competi
toare ale primei scene, despre 
alte probleme (și sînt destule) 
din rugbyul nostru, cu alte I 
prilejuri. 1 
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Echipa Argentinei a plecat într- 
un turneu in Noua Zeelandă, ur- 
mînd ca în perioada 3—29 iulie 
să susțină nouă partide cu dife
rite selecționate locale.

ȘAH * tn optimile de finală 
ale C.C.E., la Belgrad, Gosa a 
învins cit 11,5—0,5 p formația 
Gambit Bonnevoie (Luxemburg). 
A tn clasamentul celor mai 
buni jucători din lume, după 
coeficientul Elo, pe locul întîi se 
află campionul mondial Garri Kasparov (U.R.S.S.), cu 2 775 
puncte, urmat de Anatoli Karpov 
(U.R.S.S.) 2 755 p, yasili Ivan- 
ciuk (U.R.S.S.) 2 660 p, Nigel
Short (Anglia) 2 660 p, Viktor 
Korcinoi (Elveția) 2 655, Valerl 
Salov (U.R.S.S.) 2 645 p etc

VOLEI A La Seattle. în med 
masculin : S.U.A. — U.R.S.S, 
3—0 (6, 12, 10),

II meridiane ||
A A Început competiția Inter

națională „Cupa de vară Inter
toto". Au fost înregistrate rezul
tatele : grupa I : F.C. Lucerna — Karlsruher SC 2—0 : grupa a iv-ai 
Grasshopers Ziirich — Admira 
Wacker Vlena 4—3. Brândby — 
Raba Eto Gybr 0—0 ; grupa a 
V-a : Lokomotive Leipzig — IFK 
Goteborg 2—1, Lyngbv IF — Ta- 
tabanya 0—0 • grupa a vi-a t 
Nastved IF — Stuttgarter Kickers 
1—1 : grupa a VHI-a HapoeJ 
Petah Tikva — Beitar Tel Avlv 
3—2 ; grupa a X-a : Spartak
Varna — Rapid București 3—1, 
Oergryte Gbteborg — Wismut Aue 
o—1 : grupa a XJ-a : Vienna — 
F.C. Kaiserslautern 3—0. A Cam
pionatul European feminin a 
programat la Osnabruck (R. F. 
Germania) meciul pentru locuri
le 3—4. în care selecționata Sue
diei a învins cu 2—1 (dună pro- 
lungiri) echipa Italiei. La înche
ierea timnulul regulamentar de 
joc scorul a fost egal î 1—1. 
In finala campionatul se vor 
întîlnd formațiile R.F. Germania 
si Norvegiei. • -Cupa spaniei" 
a fost cucerită de echipa Real 
Madrid, oare, în finala disputată 
la Madrid, a invina eu scorul de 
1—# (1—0) formația Valladolid.
Reamintim că în acast an echiit» 
Real Madrid a cîstlgat si cam
pionatul. • Federațiile din Etio
pia. R.D.p. Yemen Somalia rt 
Arabia Saudită, țări riverane 
Mării Roșii, au decis să organi
zeze. o dată Ia 2 ani. o compe
tiție la nivelul primelor repre
zentative. dotată cu trofeul „Cu
pa Mării Roșii". Prima ediție wa 
avea loc tn 1990. A Fostul inter
national Jilrgen Crov. de 94 de 
ori selecționat în reprezentativa 
tării sale, a fost numit vicepre
ședinte al Federației de fotbal a 
R.D. Germane. Croy. unul dintre 
cei mai buni portari europeni în 
urmă cu cîțiva ani, se va ocupa 
de problemele copiilor si junio
rilor.
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