
SUCCESE INTERNAȚIONALE 
ALE SPORTIVILOR ROMÂNI 
• Paula Ivan învingătoare la Londra • Patru junioare 

campioane balcanice la atletism © Poloiștii ciștîgători 

la Bratislava

LONDRA (Agerpres). In con
cursul internațional de atletism 
desfășurat la arena Crystal 
Palace din Londra, din cadrul 
„Marelui Premiu I.A.A F.-Mo
bil'', in proba de 1 000 m pe 
locul întîi s-a clasat sportiva 
română Paula Ivan cu timpul 
de 2:34,73, urmată de co
echipiera sa' Violeta Beclea 
2:36,74 și Yvonne Murray 
(Anglia) 2:37.29.

Alte rezultate : FEMININ : 
100 m : Merlene Ottey (Jamai
ca) 11,02 ; 400 m garduri :
Sandra Farmer-Patrick (SU.A.) 
54,33 ; greutate : Judy Cakes 
(Anglia) .18,95 m ; 800 ni '• Ju
lia Jenkins (S.U.A.) 2:01.43 ;
MASCULIN : 200 m : Robson 
da Silva (Brazilia) 20.08: 110 m 
garduri: Colin Jackson (Anglia) 
13.11 — record european egalat; 
3 000 m : Yobes Ondieki (Ke
nya) 7:41,55; 400 m: Butch Rev- 
nolds (S.U.A.) 44,61 ; 1 000 m : 
Abdi Bile (Somalia) 2:14.51 ; 
prăjină : Serghei Bubka

Laureafli ediției 1989 (de la stingă): Marius Șoaită, antrenorul 
Nicolae Rîureanu, Sorin Ghibu, Dan Bogdan și mecanicul Vasile 
Coica Foto : Eduard ENEA

S-a încheiat Campionatul de dirt-track (perechi)

PILOȚII DE LA I.P.A. SIBIU ȘI-AU MENȚINUT TITLUL
început cu aproape două luni 

In urmă, Campionatul Republi
can de dirt-track (perechi) — 
seniori și-a derulat sîmbătă» și 
duminică, în condiții meteorolo
gice total diferite, ultimele sec
vențe pe stadioanele Voința și, 
respectiv, I.P.A. din Sibiu. Fi
ind de forțe sensibil egale, cei 
trei piloți de la I.P.A. — Sorin 
Ghibu, Dan Bogdan și rezerva 
Marius Șoaită — au constituit, 
de fiecare dată cînd au evoluat 
pe pista de zgură, un cuplu o- 
tnogen. Bine conduși de apre
ciatul antrenor Nicolae Rîurea
nu și cu un evident plus de ex
periență, ei au reușit să cîștige 
4 din cele 5 etape ale ediției 
1989 și, astfel, să-și mențină 
mult râvnitul titlu de campioni 
ai țârii. Principalul realizator 
al sibienilor a fost Sorin Ghibu, 
autorul a 73 de puncte din cele 
138 cît a totalizat I.P.A. în cla
samentul general. De valoarea 
laureaților s-au apropiat cel 
mai mult tinerii motocicliști 
militari Mircea Agrișan, Ale
xandru Toma și veteranul ste- 
liștilor, Stelian Postolache (an
trenor — Gheorghe Voiculescu), 
duelul lor cu merituoșii cam

La capătul splendidei sale cui se, Cîrstea înscrie golul victoriei 
Rapidului Foto : Aurel D. NEAGU

(U.R.S.S.) 5,85 m ; înălțime : 
HoMis Conway (S.U.A.) 2,34 m; 
suliță : Kazuhiro Mizoguchi
(Japonia) 85,02.

16 (Agerpres). LaSOFIA,
Campionatele Balcanice de at
letism pentru juniori de la 
Stara Zagora, în prima zi a 

sportivele române 
patru

Hurmuz 
nou record 

la

concursului 
au obținut
Laurenția
11,43
Daniela Antipov 
4:28,20, Elena Bîrsan 
carea discului 52,00 m,
Șolcan la 400 m. cu timpul 52,78.

victorii : 
la 100 m 
balcanic. 

1 500 m 
la arun- 

Elena

PRAGA, 16 (Agerpres). în 
competiția internațională de 
polo pe apă „Cupa Dunării", 
ce se desfășoară la Bratislava, 
echipa României a întrecut cu 
scorul de 10—7 selecționata 
secundă a Cehoslovaciei. în 
timp ce prima reprezentativă a 
țării-gazdă a învins cu 16—7 
formația Bulgariei.

pioni fiind extrem de pasio
nant, mai ales in ultimele 3 
reuniuni, cînd și unii și alții 
și-au împărțit victoriile de eta
pă. Marea surpriză au produs-o 
însă reprezentanții tinerei sec
ții Petrolul Ianca, Nicolae Pu- 
raveț, Gheorghe Grigorescu și

CURSE SPECTACULOASE PE PLOAIE
în penultima etapă (a 4-a). 

desfășurată sîmbătă după-amia- 
ză pe pista stadionului Voința 
din Sibiu, alergătorii au avut 
de înfruntat un adversar pe 
cît de nedorit, pe atît de ne
înduplecat: ploaia deasă și rece 
care i-a însoțit de la primul și 
pînă la ultimul start. Pe o ase
menea vreme potrivnică, piloții 
și mecanicii lor au fost nevoiți 
să-și izoleze ermetic mangne-

Sîmbătâ, pe Giulești, în cadrul „Cupei INTERTOTO ’89“

O NOUĂ Șl PREȚIOASĂ VICTORIE A RAPIDULUI:
2-1 CU WISMUT AUE

Proletari din toate țările. uniti-vă 1
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Public numeros, curse ÎN PRIM-PLAN, CICUȘTII JUNIORI DE EA C.S.Ș. 1
animate la Piatra Neamț Șl S. PAVtL DE IA STEAUA
• G. Lăutaru, deși lider, datorită unei defecțiuni a ieșit din 
lupta pentru titlu I • Astăzi, contratimpul individual, proba „ade

vărului" în ciclism, atît la juniori, cit ți la seniori

PIATRA NEAMȚ, 16 (prin 
telefon). Desfășurat sub în
semnele generoase ale compe
tiției naționale Daciada, „Cri
teriul Juniorilor", în fapt un 
veritabil campionat național de 
șosea pentru toți juniorii, in
diferent de categorie și vîrstă. 
a continuat sîmbătă cu etapa 
a doua, o nouă probă de fond 
(82 km), desfășurată pe tra
seul Piatra Neamț — Roman 
și retur. A fost o cursă la a 
cărei spectaculozitate au con
tribuit din plin profilul va
riat al șoselei, cu numeroase 
urcușuri, și vîntul care a su
flat cu o neobișnuită putere 
din față — stingă la ducere, 
în consecință, plutonul celor 93 
de cicliști s-a fărâmițat la nu
mai cîteva minute după darea 
startului. In față, un grup al
cătuit din elevii antrenorului 
Francisc Gera : I. Militam (re
cent încununat cu titlul de 
campion balcanic la velodrom.

rezerva Victor Arghîr, elevi ai 
inimosului antrenor Nicu Niță, 
ei urcînd în final pe cea de a 
treia treaptă a podiumului lau
reaților, înaintea unor secții cu 
tradiție In sportul cu motor. Și 
acum, amănunte de la ultimele 
două reuniuni.

toul și bobina de inducție, pen
tru a fi apărate de umezeala 
care ar fi facilitat apariția de
fecțiunilor tehnice. In plus, pis
ta îmbibată cu apă a făcut o 
priză mai mare la roți, ceea 
ce a solicitat motocicliștilor în
tregul lor potențial tehnic și

Traian IOANIȚESCU

(Continuare tn oao 2-3)

Sîmbătă, în Giulești. Rapid a 
susținut ultimul din seria celor 
trei meciuri programate succe
siv pe propriul teren in cadrai 
.Cupei Internaționale INTER
TOTO". Acest ultim meci a 
fost si cel mai greu pentru e- 
echipa feroviară, care a obținut 
în final o victorie meritată, 
dar la un soor strâns și după 
destule emoții. Explicația a- 
cestei victorii atit de muncite 
o constituie' în principal replica 
peste așteptări de viguroasă a 
partenerei, formația Wismut 
Aue, din R. D. Germană. Fostă 
triplă campioană a țării sale, 
clasată în ultima ediție de 
campionat pe locul 7 Wismut 
s-a prezentat ca o echipă cu un 
gabarit impresionant, cu un 
joc de mare angajament bazat 
pe un marcaj și un presing 
necruțătoare, dar și foarte ob
structionist, cu accente -dzibile 
spre duritate. Confruntată cu 

la Rodos), D. Nedelcu, N. Mi- 
cluc, acestora adăugindu-li-se D. 
Chirilă, Lucian Boari. M. Za- 
han, P. Decu, C. Stanciu, Șt. 
Marton, G. Poenaru și, o plă
cută surpriză, localnicul P. 
Grigorici, care, deși junior mic. 
a dat o foarte curajoasă re
plică mai vîrstnicilor săi par
teneri. Cîțiva dintre prota
goniștii „Criteriului". între ca
re și M. Bîrsan, nu au prins 
această evadare. Cu toate e- 
forturile numeroaselor plutoane 
înșiruite în urma lor, oei din 
față nu au mai putut fl a- 
junși, astfel încît ei își vor 
disputa sprintul final (la a- 
cesta nu au participat P. De
cu, C. Stanciu, G. Poenaru și 
D. Chirilă, care nu au putut 
menține „strocul" ridicat al co
legilor de acțiune). O dată cu 
apropierea finalului de etapă, 
cicliștii de la C.S.Ș. 1 au a- 
doptat o tactică perfectă, astfel 
că unul dintre ei, Dumitru 
Nedelcu, a cîștigat în 2.09:34. 
urmat de L. Boari, M, Zahan, 
Șt. Marton, M. Micluc, P. Gri
gorici, I. Militam, toți aoelasi 
timp.

Duminică s-a disputat proba 
de semifond a juniorilor ; la 
capătul unei curse urmărite de 
un foarte numeros public (cu

Finalele săritorilor de la trambulină

TREI TITLURI DE SENIORI
CUCERITE DE

Săritorii sibienl eu dominat 
cu autoritate proba de la plat
formă din cadrul finalelor 
Daciadei, găzduite de Ștran
dul Tineretului din Capitală. 
Ieri dimineață, Bogdan Cibu a 
cîștigat întrecerea juniorilor, 
iar după-amiază, colegul său 
de la C.S.Ș., Sorin Baca (am
bii fiind antrenați de D. Po- 
poaie) a realizat o surpriză 

un' asemenea stil de joc, echipa 
feroviară — care sîmbătă a e 
voluat ceva mai modest de&t 
în partidele anterioare, marca
tă fiind de evidenta oboseală 
acumulată — n-a prea găsit 
antidotul necesar. Mai mult, ea 
s-a lăsat antrenată în maniera 
de joc a oaspeților, actionînd 
precipitat, excesiv de nervos 
răspunzînd uneori cu aceeași 
monedă la faulturi și intrări 
tari. In aceste condiții, spec
tacolul fotbalistic a avut 
suferit' cu precădere in prima 
repriză.

Cei care au deschis scorul au 
fost oaspeții in min. 10 : 
Bittner a executat un corner 
de pe partea stingă, mingea a 
trecut pe lingă . vreo patru 
apărători rapidiști, care s-a« 
lăsat unul pe altul să intervină, 
și a ajuns la BARYLLA, venit 
in atac și scăpat de sub su-

Constantin FIRANESCU 

(Continuare In pag. 2-3) (Continuare In pag 2—3)

adevărat, Piatra Neamț este un 
oraș îndrăgostit de acest fru
mos, dar greu sport care este 
ciclismul !), înșiruit de o par
te și de alta a traseului, a 
cîștigat, ca și tn etapa inau
gurală, în 55:52, pe 40 de km, 
Marooine Bîrsan, secundat de M. 
Pîrlog, C. Iordănescu, M. Za
han, N. Micluc și D. Nedelcu.

Așteptată cu un deosebit in
teres, proba similară rezervată 
seniorilor s-a desfășurat pe o 
distanță de 60 km (40 de ture 
cu sprint la fiecare 2 ture), 
intr-un echilibru valoric evi
dent între specialiști ai genu
lui. Dar cel care avea să se 
impună incă din primii metri 
ai probei, dinamovistul G. Lău
taru, acumulînd 23 de punc
te, va avea neșansa să „spar
gă" și, cu toate eforturile depu
se a fost prins de pluton, fiind 
obligat să părăsească întrece
rea. Dacă ar fi rămas în con
curs, cu cele 23 de puncte a- 
dunate, Lăutaru s-ar fi situat, 
in final, pe treapta a doua 
a podiumului de premiere, 
dar... Profitînd de defecțiunea 
liderului, stelistul Valeriu Pa
vel, care il urmase îndeaproa
pe în clasamentul pe puncte- 
pînă în acea clipă, a forțat șl .*5

Victor NIȚA

(Continuare tn pap t-3)

... JUNIORI
plăcută, atlt prin faptul că a 
cucerit titlul la seniori (el 
fiind încă junior), dar mai cu 
seamă prin maniera In care a 
realizat performanța. Mai pre
cis. el s-a detașat datorită foar
te bune execuții a unui salt 
de mare dificultate (triplu salt 
și jumătate contra trambulinei 
grupat, coeficient 3.2) și exe
cuției de excepție a unul salt 
notat cu cel mai ridicat coefi-
cient de dificultate (3,3) : tri
plu salt și jumătate înapoi 
grupat, pentru această săritu
ră primind (pe merit) nu mal 
puțin de 92,40 p I La aceeași 
probă am remarcat prestația 
lui Adrian Cherciu (sperăm să 
fie doar un început pentru re
lansarea acestui săritor), pre
cum și evoluția curajoasă a 
micului Gabriel Cherecheș (12 
ani).

La trambulină 3 m senioare 
a cîștigat... junioara II Ioni
ca Tudor (antrenor : G. Rogge), 
bine pregătită, atentă și ambi
țioasă, așa cum dorim să o 
vedem și de acum înainte.

în ziua precedentă, punctul 
principal de atracție al întrece
rilor a fost disputa la platfor
mă senioare, unde se anunța 0 
luptă echilibrată pentru locul 
I. De fapt, așa a și fost, dar 
numai pe parcursul celor patru 
sărituri impuse, pe care candi
datele la titlu le-au executat 
aproape fără reproș. Cînd s-a 
trecut însă la salturile libere, 
trierea a fost severă și decisivă, 
singura Care a izbutit să se 
mențină la un nivel ridicat fi
ind Ioana Voicu (antrenoare • 
Melania Treistaru), o junioară 
talentată (născută in anul 1972),

Dumitru STANCULESCU



Etapa a V-a a Concursului Republican ele lupte libere pe echipe

VICTORII CATEGORICE IN TRIUNGHIULARUL DE LA ZALAU
Cele 36 de echipe care con

curează in cadrul Campiona
tului Republican de lupte libere 
au susținut Ieri întrecerile e- 
tapei a V-a, de fapt prima a 
returului. Iată citeva amănun
te și rezultatele înregistrate.

BUCUREȘTI. In Sala Elec
tra au fost reunite formațiile 
Vulcan București, Otelul Că
lărași și Electra. Pentru frun
tașa seriei respective (a IV-a), 
Vulcan, nu se punea, în nici un 

ci 
în- 

pre-

meciurile de la categoriile 5? 
și 62 kg au fost aminate de
oarece luptătorii Bogdan Ciu- 
fulescu și Vasile Goian de la 
Oțelul se aflau la lotul repre
zentativ pentru apropiatele 
Campionate Europene de ju
niori, rezultatul final rămîne 
însă deschis.

caz, problema victoriei, 
doar cea a scorului. Mai 
tîi echipa bucureșteană, 
gătită de antrenorii Ilie Chiri- 
lă și Ștefănicâ Stanciu, a în- 
tîlnit formația gazdă. Deși, 
cum subliniam, Vulcan era de 
departe favorită, ea s-a văzut 
condusă, după partidele de la 
primele 6 categorii, cu 4—2 
(13—10). Și nu ar fi fost ex
clus ea diferența de puncte să 
devină decisivă în favoarea e- 
chipei Electra dacă luptătorul 
acesteia de la categoria 52 kg, 
Viorel Minescu, s-ar fi îngrijit 
să se încadreze în limitele de 
greutate.'Dar spre regretul an
trenorului Ion Nae. elevul său 
a fost mai greu eu 600 gr și, 
în consecință, n-a putut să fie 
admis in competiție. La prima 
categorie. 48 kg. Ionel Patac 
(Electra) a obținut victoria la 
puncte, după o partidă extrem 
de disputată (8—7). în fața lui 
Nicolae Stan. A urmat victoria 
fără adversar a lui Ion Cons
tantin (Vulcan) ia „52 kg“ și 
astfel rezultatul a devenit fa
vorabil formației Vulcan cu 

5—3. La „57 kg“ însă, Costel 
Avramescu (Electra) l-a între
cut spectaculos la puncte 
(10—7) pe Șerban Mumjiev și 
gazdele aduc rezultatul la ega
litate : 6—6. Un meci pe cît 
de spectaculos, pe atît de fru
mos, la categoria 62 kg : Ni- 
cușor Radu (Vulcan) — Ștefan 
Meceanu, cîștigat concludent la 
punete (9—5) de primul. La ur
mătoarele două categorii gaz
dele reușesc să iasă învingă
toare : Mihai Safta (68 kg), în 
partida eu rutinatul Gheorghe 
Mitran și Petre Gheorghe (74 
kg), care a dismis cu 5—0 de 
Costel Nănău. în acel moment 
Electra conducea cu 13—10. Nu* 
mai că la celelalte categorii 
luptătorii antrenorului Ion Nae 
n-au reușit să le smulgă ad
versarilor nici măcar un punct 
și Costel Manea, la 82 kg (în 
fața lui Sorin Baciu) și Aurel 
Dumitru, la 90 kg (la Dumitru 
Mușat), pierzînd prin tuș, Flo
rin Sofron (100 kg) a rezistat 
doar citeva secunde în fata lui 
Adrian Dacica, iar Nicu Radu 
(130 kg) a primit avertismentul 
descalificării în meciul cu Flo
rin Iordache. Rezultat final : 
25—13 pentru Vulcan.

Mult mai echilibrată a fost 
întîlnirea dintre Vulcan și O- 
țelul, încheiată cu un rezultat 
destul de strîns : 14—11.5. -Au 
ieșit învingători Sorin Baciu, 
Dumitru Mușat, Adrian Dacica 
și Florin Iordache, de la Vul
can respectiv Ion Vasile (48 
kg). Cristi Nicolae (68 kg) și 
Fănică Chiru (74 kg). Cum

Meciul dintre Electra și Oțe
lul n-a avut loc întrucît ofi
cialii au considerat că echipa 
din Călărași nu avea drept de 
concurs...

Au arbitrat fără greșeală 
Paul Vatrici (București), Ion 
Lungu (Brăila) șl Gheorghe 
Plăișnau. (Onești).

Costin CHIRIAC

In Sala URBIS s-au întîlnit 
echipele Dunărea Galați, Da
nubiana și URBIS București. 
Cu toate că au beneficiat de 
avantajul terenului, cele două 
formații bucureștene au fost 
nevoite să se încline în fața 
garniturii de pe malul Dunării, 
în prima partidă, gălățenii au 
dispus de luptătorii de la Da
nubiana cu 23—17, un scor con
cludent în privința diferenței 
de valoare dintre cele două 
formații. în_cele mai_ frumoa
se 
(74 
kg) 
lat. 
Pă 
noștințele și procedeele 
constituie apanajul luptătorilor 
de bună valoare. De asemenea, 
am consemnat o serie de trei 
victorii prin tuș. două apar- 
ținînd reprezentanților Danu- 
bianei (Grigore Necula — la 
48 kg și Ion Tudor — la 68 kg), 
iar cealaltă lui Iulian Fron de 
la Dunărea. în cealaltă parti
dă susținută, gălățenii au în
vins formația gazdă, URBIS, 
cu 24—16, remareîndu-se din
nou Iulian Fron, Dumitru Bu
leandră, Feodor Procop, iar
alături de ei și Marian Stoica, 
Ion Nisip și Valcriu Drăguș. 
De la URBIS am 
voluțiile bune ale 
Bălănescu (90 kg) și Cristian 
Ciobanu (48 kg).

Confruntarea dintre oele do
uă formații bucureștene a fost 
interesantă și. deopotrivă, e- 
chilibrată. Cu un finiș mai 
bun, obținînd deci, decizia la 
punete. în întîlnirea de la cat. 
130 kg (prin Petrică Simion), 
Danubiana a punctat decisiv, 
cîștigînd cu 22—18. Nu-i mai 
puțin adevărat că. pînă atunci, 
importantă a fost și contribu
ția lui Gh. Huideș (57 kg), Do
rinei Ilinca (62 kg) și Gigei 
Florea (90 kg), câștigători la 
puncte. Bune arbitrajele pres
tate de I. Crăciun (Timișoara), 
Gheorghe Ion (București) și N. 
Marinescu (Craiova). (Florin 
BRASLA .— coresp.)

partide, Dumitru Buleandră 
kg) și Feodor Procop (82 
au dispus de Ștefan Scar- 
respectiv Radu Bujor, du

ce au etalat multe din cu- 
care

remarcat e- 
lui Valentin

BRAȘOV. Multipla campioa
nă Steaua a ieșit învingătoare, 
dar nu la scorurile severe cu 
care ne obișnuisem : 24—16 cu 
C.S. Tîrgoviște și 25—15 cu 
Steagul Roșu Brașov. In cea

CAMPIONATUL DE DIRT-TRACK (perechi)

fizic, mai ales în derapajele tur
nantelor, unde trebuiau să stăpî- 
neascâ „caii putere** ai mașini
lor respective. Și, spre satisfac
ția sutelor de prieteni credin
cioși ai sportului cu motor, înar
mați eu umbrele, protagoniștii 
au făcut și în aceste condiții 
grele dovada calităților care 
i-au consacrat în arena compe- 
tițională. Campionului țării, si- 
bianul Sorin Ghibu, și tînărului 
și talentatului bucureștean Mir
cea Agrișan, prezenți în toate 
manșele, le-au funcționat per- 

motocicletele, ei obținînd 
mai multe puncte. în rest,

concurenții — cu excepția celor 
care au evoluat doar într-o 
manșă sau alta — au gustat din 
amărăciunea abandonurilor, unii 
plătind tribut pentru cea mai 
mică eroare în echiparea moto
rului.

feet 
cele

CLASAMENTE : etapă — 1. 
S. Ghibu — D. Bogdan, rezervă 
M. Șoaită (I.P.A.) 26 p (14, 7, 
5), 2. M. Agrișan — Al. Toma, 
r. S. Postolache (Steaua) 25 p 
(15, 9, 1) 3. N. Puravet — Gh. 
Grigorescu (Petrolul Ianca) 18 p 
(12, 6), 4. M. Gheorghe — M. 
Dobre (Metalul Buc.) 18 p (14, 
4): echipe — 1. I.P.A. 110 p, 2. 
Steaua 99 p, 3. Petrolul 78 p, 4. 
Met. Buc. 70 p.

ACTUL FINAL - PE VREME SPLENDIDĂ
doua zi, vremea a ținut cu 

motocicliștii, actul final, de pe 
stadionul I.P.A.. avînd loc ;n 
cursul unei dimineți cu mult 
soare. Confirmînd bunele apre
cieri, liderii campionatului au 
dominat întrecerile decisive șl, 
spre bucuria numeroșilor lor 
suporteri, s-au detașat în cîști- 
gători de etapă cu 28 p, în viu 
disputata lor confruntare cu a- 
lergătorii de la Steaua (27 p), 
iar metalurgist» bucureșteni, 
cu o tresărire de orgoliu, s-au 
Clasat duminică cu 19 p înain
tea petroliștilor (18 p), aceștia

A apărîndu-și cu strășnicie locul 
3 în clasamentul final, care are 
următoarea înfățișare: 1. Ș. 
Ghibu — D. Bogdan, r. M. 
Șoaită, (I.P.A.) 132 p, campioni 

M. Agrișan — 
S. Postolache 

(Steauay 126 p, 3. N. Puravet — 
Gh. Grigorescu, r. V. Arghir 
(Petrolul) 96 p, 4. M. Gheorghe 
M. Dobre, r. L. Mayer (Meta
lul) 89 p, 5. A. Hack — H. 
Gurtler, r. S. Marincu (Voința 
Sibiu) 77 p, 6. A. Oaneș — O. 
Gherman, r. FI. Ungureanu (lo
tul de tineret) 65 p.

republicani. 2. 
Al. Toma, r.

Ilie IONESCU, coresp.

NU POATE ASIGURA REUȘITA! I li

Adrian Sirbu,

Argeș

la

I

mult 
tehnice

săptă- 
dumi-

con- 
poate

i

de-a treia partidă, Steagul Roșu 
a repurtat o aplaudată victo
rie în meciul cu echipa din 
Tîrgoviște : 21—15. (Carol
GRUIA — coresp.)

CORITANUL SINGUR

la C.Ș.S. 
prof. Liliana 
C.Ș.S. Cîmpu-

I li

I

1

FINALELE SĂRITORILOR DE LA TRAMBULINA
(Urmare din pag. J)
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5. G. Dumitru (C.S.Ș. 
415,50 n ; platformă : 

584,35 p, 2. Cherciu
3. Cibu 508.50 p, 4. G

1
CONSTANȚA. Din triunghiu

larul Rapid București — Pro
gresul Brăila — Hidrotehnica 
Constanța s-a detașat partida 
Hidrotehnica — Rapid, încheia
tă la egalitate : 20—20. în ce
lelalte două meciuri : Hidro
tehnica — Progresul 25—13 și 
Rapid — Progresul 28—11. (Cor
nel POPA — coresp.)

TIMIȘOARA. Două intilniri 
extrem de echilibrate încheiate 
la egalitate: 20—20, U.M. Timi
șoara — Voința Cluj-Napoca, 
și cu un rezultat foarte strîns, 
20—18. U.M. — Viitorul Gheor- 
gheni. în schimb, partida dintre 
Voința și Viitorul a fost do
minată autoritar de clujeni, 
care au cîștigat la scor : 30—10. 
(Constantin CREȚU — coresp.)

ZALAU. Victorii categorice 
în triunghiularul din localitate: 
Armătura Zalău cu A.S.A. O- 
radea 34—6 și cu Constructorul 
Hunedoara 33—6, Constructorul 
— A.S.A. 36—4. (Nicolae DAN- 
CIU — coresp.)

ambițioasă și cu o mare capa
citate de mobilizare în timpul 
concursului. Dintre cele patru 
salturi libere, noua cam
pioană (de fapt dubla campioa
nă, deoarece în dimineața ace
leiași zile cucerise și titlul la 
junioare) a excelat la dublu 
salt și jumătate contra trambu
linei în echer, dublu salt în 
echer din stînd în mîini -și 
dublu salt și jumătate înainte 
cu un șurub, pentru ultima să
ritură fiind răsplătită de arbitri 
cu cel mai - mare punctaj al 
probei: 67,50 p. Celelalte candi
date la titlu, greșind cîte una 
și chiar două sărituri, și-au a- 
nulat șansele.

Tot sîmbătă, Florin Avasi- 
Ioaie (antrenoare Melania Trăi- 
staru) și-a păstrat titlul cîștigat 
anul trecut la trambulină 3 m, 
el învingînd detașat datorită 
constanței în execuția celor 11 
salturi, dintre care dublu salt 
și jumătate înainte în echer, 
salt și jumătate înapoi cu două 
șuruburi și jumătate și salt și 
jumătate răsturnat cu două șu
ruburi și jumătate au fost chiar 
aplaudate, ultimul înregistrînd 
recordul de punctaj al probei : 
69,60 p.

Clasamente. Senioare, trambu
lină 3 m: 1. Ionica Tudor (Lie. 
ind. 37 București) 447,65 p, 2. Luana 
Ciufuligâ (Progresul București)
438.35 n. 3. Monica Mate (Crișul 
Oradea) 432,20 p. 4. neana Pîr- 
jol (Progresul) 413.05 p. 5. Eli- 
sabeta Kopatz (C.S.Ș. Sibiu) 
406,15 p. 6. Anea Udvescu (C.S.M. 
Sibiu) 379.35 n : platformă : 
Ioana Voicu (Progresul 
rești) 413,15 o. 2. Daniela 
(Crișul Oradea) 370,35 p. 
patz 368,80 p, 4. Clara 
(S. C. Baeău) 344,10 p, l 
340,10 n 6. Anișoara Oprea (S. C. 
Bacău) 271.30 p ; campioană ab
solută: Elisabeta Kopatz;junioa
re I. trambulină 3 m : 1. Mate
443.35 p, 2. Ciufuligă 434,45 p,
3. Voicu 349,35 p ; platformă : 
1. voicu 411,90 n, 2. Popa 395,25 p. 
3. Mate 331.20 p : campioană ab
solută: Monica Mate;. junioare n, 
platformă : 1. Cristina Loioiu

i. 
Bucu- 

i Popa
3. Ko-
Cioean 

5. Mate

(Urmare din pag. 1)

a
31 
a ___
țional. L-au urmat Ov. Mitran 
(Metalul Plopeni) cu 23 p, V 
Apostol (Dinamo) 17 p, 
Buduroiu (Steaua) 15 p, 
Anton 
Santa 
jarea 
du-se 
timul

Astăzi se desfășoară ___
probe deosebit de grele, cele 
ale „adevărului în ciclism**, 
contracronometru individual, pe 
20 de km pentru juniori, în ca
drul „Criteriului** și 40 de lan 
pentru seniori, în cadrul Cam
pionatelor Naționale. Ambele 
se desfășoară pe șoseaua care 
duce spre Roznov ; primul 
start al juniorilor la ora 9.30, 
iar la seniori de la ora 17.

acumulat, la capătul probei, 
de puncte, suficiente pentru 

cuceri titlul de campion na-

(Dinamo) 8 p și
(Voința) 8 p, departa- 

între ultimii doi 
la punctajul de 
sprint.

Un concurs aparent fără 
importanță, zonă a unor 
întreceri de juniori II la a- 
tletism, ne oferă prilejul de 
a anticipa reușitele celor ce 
pun umărul la propășirea 
acestei ramuri de sport în 
județul Argeș. Fapt deose
bit de încurajator: la acest 
concurs, cu participarea a 
21 de județe și a Municipiu
lui București, reprezentanții 
Argeșului s-au situat de 8 
ori pe locul I și tot de atî- 
tea ori pe locurile II și III. 
Record neegalat, deși între 
eoncurenți s-au aflat atleți 
de la C.S.Ș. Steaua Bucu
rești. C.Ș.S. Luceafărul Bra
șov, din alte centre cu tra
diție în acest sport olimpic 
(Iași, Focșani ș.a.).

Nu ne oprim prea 
asupra rezultatelor
în sine ale foarte tinerilor 
atleți. din județul „ . 
(Aurelia Rădulescu la 100 m 
și 200 m. Cătălin Burcel la 
100 m și lungime, ambii de 
la C.Ș.S. Aripi Pitești, 
fel ca și echipele cîștigă- 
toare la ștafetă 4x100 m. fe
te și băieți. Daniel Ungurea- 
nu, de la C.Ș.S. Cîmpulung 
Muscel la 400 m.g„ Nicolae 
Precup de la Muscelul C-lung 
la 10 km marș, toți, ocupan-

ții locurilor I în probele 
semnalate). ci dorim să 
scoatem în relief munca pli
nă de dăruire a unor profe- 
sori-antrenori ‘ ~
Aripi Pitești.
Mihăilescu. la . . __ __
lung. Victoria Bădescu, Cas
tel Ionescu și ‘ ‘ .
la Muscelul. Liodor Pescaru. 
Tehnicieni pe care îi întîl- 
nești în orice zi din 
mînă pe stadion ; iar 
nicile, de regulă, la 
cursuri. Numai așa Se 
explica această suită de reu
șite. de locuri pe podium, 
muncind cu dăruire. cu 
competență, cu perseverență.

Unii antrenori îi invidiază 
pe colegii lor din Pitești, 
pentru că dispun de un sta
dion („1 Mai“) a cărui pistă 
este acoperită cu coritan și 
tind să pună. în exclusivita
te, pe seama acestui atu re
zultatele înregistrate la di
verse concursuri atletice. Si
gur pista de coritan în
seamnă mult pentru succesul 
în muncă al unor sportivi și 
antrenori. Dar. coritanul sin
gur nu poate asigura reu
șita !

Prof. Gh. IRIMINOIU 
corespondent

ROM

(C.S.M. Sibiu) 323,45 p, 2. Mihae- 
la Coman (S. C. Bacău) 302.80 p. 
3. Andreea Josescu (C.S.Ș. Tri
umf București) 294,35 p. 4. Ca
melia Blfctrlceanu (Progresul) 
290,60 p. 5. Vanda Hortobagyi 
(Crișul) 288.05 p. 6. Mihaela Gur- 
iui (S. C. Bacău) 283,65 p; cam
pioană absolută : Ionica Tudor.

Seniori, trambulină 3 m : 1. Fi. 
Avasiloaie (Progresul) 583,45 p.
2. B. Cibu (C.S.Ș. Sibiu) 528 D
3. A. Cherciu (Voința București)
526.70 p, 4. S. Baca (C.S.S. Sibiu) 
486,90 p. ~ ~ ~ " --------
Triumf) 
1. Baca
513.85 p. _ ___
Cherecheș (S. C. Bacău) 386,70 p,
5. P. Pona (Crișul) 374,65 n :
campion absolut : B. Cibu ; ju
niori I. trambulină 3 m : 1. Cibu 
499,50 p. 2. Baca 474,75 p. 3. G. 
Dumitru 474,25 o. 4. C. Blchiș 
(C.S.M. Sibiu) 450.45 p. 5. O. Ma- 
null (C.S.M. Sibiu) 449 D. 6. A 
Felea (C.S.Ș Sibiu) 411,35 p : 
platformă : 1. Cibu 503.80 p. 2 
Baca 482.65 P. 3. D. Miloagă 
(C.S.Ș. Triumf) 421.10 n. 4. Popa 
351,75 p. 5. Felea 350.80 D. 6. G 
Copil (Crișul) 284.95 o : campion 
absolut : B. Cibu ; juniori II 
platformă : 1. N. Dragomir
(C.S.Ș. Triumf) 394.60 n. 2. Che
recheș 391.70 p. 3. V. Dumitru 
(C.S.Ș. Triumf) 362.90 p. 4. C. 
Varabecz (Crișul) 332.60 p, 5. D. 
Zancu (C.S.Ș. Triumf) 3'4,40 p,
6. M. Șucher (C.S.Ș. Triumf) 
307,80 p ; campion absolut : V. 
Dumitru.

• REZULTATELE 
CURSULUI 
DIN 15 IULIE. 1 
rești — Wismut 
Karlsruher S. C. 
cerna 1 ; 3. F. C. 
R.F.C. Liăgeois 
Hansa Rostock — Maimij F. F. 
X ; 5. Admira Wacker Viena — 
Grasshoppers X ; 6. Tatabanya 
Banyasz — I.F.K. Goteborg 1 ; 
7. Sttutgarter Kickers — Stal 
Mielec X ; 8. Naestved I. F. — 
Djurgardens I. F. 2 ; 9. Slavia
Praga — F. C. Wettingen 1 : 10. 
Banik Ostrava — Hannover 96 
1 ; 11. Grazer A. K. — Vejle
Boldklub X ; 12. R.K.C. Waal- 
wijk — Karl Zeiss Jena 1 ;

F. C. Kaiserslautern —

Ioana Voicu in salt spre... pri
mul ei titlu de campioană la 

senioare
Foto : Eduard ENEA

I
CON- 

PRONOSPORT 
1. Rapid Bucu- 

Aue 1 ; 2.
— F. C. Lu- 

. Den Bosch — 
1 ; 4. F. C.

Vienna F. C. 1. Fond total de 
cîștiguri : 576 342 lei.
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
DIN 16 IULIE. FAZA I. Extra
gerea I: 65 32 70 25 71 41 86 6 
2; extragerea 
79 4 85 64 73 
Extragerea a 
67 90 81 27 
IV-a: 78 9 65 
extragerea a 
66 80 68 24

f emisiune specialii limitată >
LOZUL VACANTEI

două

făcîn- 
la ul-

TELEVIZOARE color 
AUTOTURISME .DACIA 13OO* 
și numeroase cîștiguri în bani

ClȘTICURl 
SUPLIMENTAU! DIN ------
FOND SPECIAL 
ACORDATE Of 
A.SLOTO 
PRONOSPORT

I
I
I

a Ii-a: 81 87 30 
14. FAZA A Il-a. 
IlI-a: 32 61 6 
64; extragerea 
22 62 75 56 49 
V-a: 35 37 49 
25; extragerea

19 
a 

8;
50

.. a Vl-a: 78 32 82 15 58 90 43 12 13; 
extragerea a Vil-a: 54 53 20 66 
25 78 49 63 42; extragerea a 
VIII-a: 9 77 21 32 18 47 62 72 43.

Fond total de cîștiguri : 
1 026 251 lei.
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REGULAMENTUL DE TRANSFERARE A JUCĂTORILOR 
PENTRU ANUL COMPETIJIONAL 1989-1990

lea meci din cadrul

Prietenia la juniori

BULGARIA 1-1 (0 0)
n, de la

Dacă 
i ca- 
itenia", 
în cro- 
tiiorilor 
in me- 
Bulga-

•s spa- 
;iUe în 
astre a 

minut 
foarte 

echipei 
însă si 
e ta
că. de 
avan- 

j se- 
u Den- 
ul por- 
olu. în 
partea 
se în- 

i de ul- 
apta al 

numai 
plendid 

bțTă 
iliat al 
oadă de
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eag un 
:le e- 
nostru 

de joc, 
lent în 

rampă 
tolerînd 
t peste 
practi- 

, câr
cel ro- 
luzuna-

’89“
i) >
ai avut 
ă o im- 
ictri în 
:roviaril. 
m chiar 
ă, pă

li, fost 
f jrmind

rul său. Din aoest punct de 
vedere, aveam să asistăm, în 
min. 87, la un moment inso
lit. atunci cînd intr-un grup 
de jucători, „cavalerul, fluieru
lui" i-a arătat cartonașul gal
ben, presupunem, lui Dicu, fă
ră însă ca jocul — rețineți 1 — 
să fie oprit. între timp, tabela 
de marcaj suferise prima mo
dificare, în min. 85, cînd ALE
XANDROV a înscris Ia o lo
vitură de colț executată de 
Ceardarov. Tot în urma unui 
corner s-a restabilit egalitatea, 
în min. 89, SAVOIU impin- 
gînd balonul in plasă pe sub 
Petrov. Acest gol a adus și mai 
multă nervozitate în rîndurile 
formației bulgare (Jikov a pri
mit cartonașul roșu), finalul 
meciului fiind departe de at
mosfera propice unei asemenea 
competiții

Arbitrul Li Song Gun (R.P.D. 
Coreeană) a condus următoare
le echipe :

ROMANIA : Colceag — Mol- 
doveanu (min. 55 Moroșanu), 
Haidiner, DICU, JLungu — 
Sabo, Moga (min. 75 Crudu), 
ZANC, Moisescu (min. 60 Un
gur) — SAVOIU, GANE.

BULGARIA ; PETROV — 
Mitov. Tracev, Gherghencev 
(min. .46 Ceardarov), Moravon
— Kirilov (min. 88 Radev), A- 
LEXANDROV, Stoilov, Jikov
— ILIEV (min. 65 Antonov), 
Iovrokov.

Viitorul adversar al echipei 
noastre va fi formația Polo
niei, care, în celălalt " meci al 
grupei, s-a impus în fața e- 
chipei Cubei cu 5—1 (1—1).

în grupa a doua s-au înre
gistrat următoarele rezultate : 
Ungaria — R. D. Germană II 
1—0 (1—0), Cehoslovacia — 
R.P.D. Coreeană 1—0 (1—0).

Mihai CIUCA
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• IN MECI INTERNATIONAL 
AMICAL, la Timisoara. „Poli" 
Timișoara — Slovan Livice 0—3 
(0—3). Au marcat: Ramen (min. 
2). Fiaslk (min. 10) și Cerb» 
Cmin. 15). (C. CRETU — coresp.)

Divizionarele A la ora bilanțului

FRUMOASA PRIMĂVARĂ A ECHIPEI DE PE LITORAL
Dacă 7 din cele 18 divizio

nare A au înregistrat ereșteri 
în clasamentul .final față de cel 
al turului, F. C. Farul Constanța 
a realizat, să-i spunem așa, re
cordul: situată pc locul 17 la 
jumătatea întrecerii, echipa Li
toralului a încheiat campionatul 
pe un neașteptat — pentru 
mulți — dar meritat Ioc 9. Așa
dar, nu mai puțin de 8. „pași" 
înainte și, deci, un progres 
substanțial, care devansează 
creșterile, la fel de notabile, 
ale formațiilor Universitatea 
Craiova, F.C.M. Brașov sau 
Sportul Studențesc cu 7, 6 și, 
respectiv, 5 pozi'ții. Adunînd 20

itat la 
u ș; N. 
țiile :
Aprodu 

tRSTEA, 
in. 76 

(min. 
lin. 62 
?on stan
ică.
LOG — 
(min. 66 
Krausz, 
Koch), 
Bittner

I
9. F. C. FARUL 34 14 4 16 36-48 32

• Puncte realizate pe teren propriu : 24 (a pierdut die 2 p 
la Steaua. F. c. Blhoir, F. C. Argeș șl Dinamo, cite 1 p la 
S. C; Bacău și Oțelul) ; puncte obținute In deplasare : 8 (cite 
2 p la Oțelul, Rapid și A.S.A, Tg. Mu-reș, cîte 1 p la F.C.M. 
Brașov șl S. C. B-acău).

• Golgeterii echipei : Marian Popa 8 goluri ; Zahiu 4 ; Bir- 
boră Tătăran, R. Manea, Șt. Petcu (2 din 11 m) — cîte 3 ; 
Tufan. Iovănescu Mustacă, Bănică Oprea — cîte 2 ; Nedel- 
eearu, T. lovan, Dorobanțu, Funda — cite 1.

• Jucători folosiți : 22 — Cămul 34 de meciuri ; T. Iovan, 
Marian Popa — cîte 31 ; AL Popovlci, Tătăran — cîte 30 ; 
Iovănescu 29 ; Anton 28 ; Tufan, M. Dumitru — cîte 24 ; Mus
tacă 23 ; Funda 22 ; Dorobanțu, Șt. Petcu — cîte 20, R. Ma
nea 17 ; Dinu 10 l Nedelcearu, Zahiu — cîte 14 ; Bănică 
Oprea 10 ; Bîrboră 9 ; Gîrjoabă 7 ; V. Crăciun 8 : Băjenaru 3.

• Media notelor echipei : 6,23.

• Mediile notelor jucătorilor (pe baza a minimum 22 de 
jocuri) : 1—2. Anton. Tătăran 6,58 ; 3. Al. Popovicl 6,50.

• Cartonașe galbene : 39 (15 suspendări) — 12 Jucători (cele 
m.ai multe : Al. Popovlci, Tătăran, M. Popa, Nedelcearu — 
cîte 5).

• Cartonașe roșii : nici unul.
• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m : 2 transformate 

(ambdle de Șt. Petcu), 3 ratate (Șt. Petcu 2, T. Ivan) ; a fost 
sancționată eu 7 penalty-uri (0 transformate, unul ratat).

Art. 1. Jucătorii din diviziile „A", „B“ și 
„C“, precum și cei din campionatele jude
țene se pot transfera la alte cluburi (aso
ciații)! într-un an competițional, în perioa
dele cuprinse intre datele de: 1 iulie — 12 
august 1989 și 5—20 ianuarie 1990.

Art. 2. Transferarea jucătorilor de la 
un club la altul se efectuează pe baza 
următoarelor acte :

a) acordul de transfer tip F.R. Fotbal, 
de culoare galbenă, al clubului (aso
ciației) la care sînt legitimați, valabil 
în anul 1989—1990 (cu parafa clubu
lui), în care va fi înscrisă unitatea 
sportivă la care se transferă sportivul 
și cu avizul Biroului Executiv al 
C.J.E.F.S., în evidența căruia se află 
sportivul respectiv. în aviz se va 
menționa data ședinței Biroului Exe
cutiv al C.J.E.F.S. în care s-a apro
bat acordul în vederea transferării 
sportivului și va fi semnat de pre
ședintele C.J.E.F.S. Acordul este va
labil numai pentru unitatea sportivă 
pentru care se eliberează acordul și 
care este înscris expres în documen
tul respectiv ;

b) cererea de transfer. completată și 
semnată de jucător și președintele 
clubului (asociației) care îl solicită ;

c) carnetul de legitimare al jucătorului ;
d) fișa personală a jucătorului (în cazul

în care se află în evidența comisiei 
județene) ; ,

e) chitanța de depunere a taxei de 
transfer ;

f) consimțămîntul scris al părinților pen
tru jucătorii juniori și copii ;

g) adeverința de încadrare în producție, 
iar pentru elevi, studenți și militari 
adeverințe de la .instituțiile unde își 
desfășoară activitatea ;

h) pentru jucătorii de înaltă performan
ță se va prezenta contractul de non- 
amator ;

1) borderou însoțit de adresa semnată 
și parafată de conducerea clubului 
care solicită transferul în care sînt 
înscrise actele menționate la acest 
articol.

Actele de transfer pentru jucători vor fi 
depuse la F.R. Fotbal, astfel:

— pentru Divizia „A“ de către cluburile 
(asociațiile) sportive ;

— pentru celelalte eșaloane de către 
C.J.E.F.S. ;

j) acordul scris al F. R. Fotbal, de cu
loare galbenă, va avea valabilitatea 
pînă la data de 15 august 1989. După 
această dată, pentru Divizia „A" și 
„B", vor intra în vigoare contractele 
între cluburi tip F.R. Fotbal, iar pen
tru echipele de Divizia „C“ și jude

de puncte tn a doua parte a 
campionatului, F. C. Farul (locul 
6 în clasamentul returului) ac
cede la prima jumătate a ie
rarhiei finale, lucru mai puțin 
obișnuit pentru o nouă promo
vată, echivalent și cu cea mai 
bună performanță a sa din ul
timii 15 anii în tur, antrenorii 
Emanoil Hașoti și Ion Constan- 
tinescu, tehnicieni pricepuți și 
cu vechi state în serviciul fot
balului constănțean, nu au reu
și, totuși, să evite — în special 
pe teren propriu — momentele 
critice și, cu toate că echipa a 
adus 5 puncte din deplasare, ea 
a cedat nu mai puțin de 9 (din

țene, acordul scris tip F.R. Fotbal, de 
culoare albastră ;

k) actele depuse prin poștă nu vor fi 
luate în considerare.

Art. 3. în vederea pregătirii și formării 
jucătorilor tineri, cluburile (asociațiile) di
vizionare „A", „B“ și „C" pot transfera, 
între 1 iulie — 12 august 1989 și 5—20 
ianuarie 1990, jucători pe perioade limitate 
de minimum un an. o singură dată, la 
și de Ia alte cluburi (asociații), cu res
pectarea prevederilor din prezentul re
gulament și specificarea perioadei respec
tive în acordurile de transfer eliberate 
jucătorilor, după care aceștia revin din 
oficiu la cluburile (asociațiile) de unde 
au fost împrumutați.

Jucătorii care se transferă pe perioade 
limitate trebuie, în mod obligatoriu, să 
fi jucat cel puțin 2 (doi) ani în echipa 
de juniori a clubului (asociației) de la 
care se transferă și să nu depășească 
vîrsta de 21 de ani (născuți în anul 1968).

Se pot transfera pe perioade limitate 
o singură dată jucătorii de Divizia .,A“ cu 
contract de non-amatori care au activat 
în ultimii 2 ani la echipa respectivă. In 
aceste cazuri, între cele două cluburi se 
va încheia un subcontract pe termen 
limitat.

Transferările acestor jucători se vor 
înscrie în fișele personale și în carnetele 
de legitimare ale jucătorilor, cu culoare 
roșie, cu specificarea datei cînd începe și 
cînd expiră împrumutul.

Cluburile (asociațiile) care au transferat 
în anul 1988 jucători la alte cluburi pot 
să-i legitimeze, din nou. în condițiile arti
colului 2 și, în funcție de situația efec
tivului propriu, pot să-i transfere definitiv 
la alte cluburi.

Art. 4. a) Jucătorii de fotbal încorporați 
pentru satisfacerea stagiului militar și cei 
care devin studenți în anul I la cursuri de 
zi și cursurile serale ale institutelor de 
învățămînt superior se pot transfera în 
condițiile prevăzute de art. 2. numai ne 
perioada stagiului militar și, respectiv, tn 
perioada studiilor, în termen de 45 de zile 
de la data încorporării sau de la intrarea 
tn facultate.

Jucătorii Incorporați, transferați în pe
rioada stagiului militar, revin din oficiu la 
duhurile (asociațiile) sportive de origine, 
după trecerea lor în rezervă.

Jucătorii de fotbal care au absolvit un 
institut de învățămînt superior, cursuri de 
zi. și sînt repartizați prin Comisie Guver
namentală, se pot transfera In condițiile 
art. 2 la cluburile (asociațiile) din loca
litatea (județul) unde au fost repartizați 
în termen de 45 de zile de la repartizare.

Prezentele prevederi se referă numai la 
transferarea jucătorilor fără contract de 
non-amatori.

b) Jucătorii care au semnat contracte 
de non-amatori pot efectua stagiul mili

16) pe stadionul din Constanța, 
„iertate" fiind doar cele 4 pier
dute la Steaua și Dinamo. Con
secințele: —4 la „adevăr", un 
previzibil start tensionat în re
tur și eticheta, pentru o lungă 
perioadă, de candidată — fără 
speranță, se credea — la retro
gradare. S-a apelat atunci la 
serviciile unuia dintre tehnicie
nii noștri reputați, cu îndelun
gată și recunoscută experiență 
competițională, Gheorghe Con
stantin, care avea să fie ajutat 
de prof. Petre Comăniță. îs. 
ceea ce privește lotul de jucă
tori, un singur nume nou (Bă
nică Oprea, de la Metalul Man
galia) părea cu totul insuficient, 
mai ales în condițiile in care 3 
oameni de bază vor dispărea 
din „formulele" returului: Bîr
boră (operat de menise și ne
refăcut), Nedelcearu, retras de 
la echipă și Zahiu, nimeni al
tul decît golgeterul, cu 21 de 
goluri, din sezonul trecut, cel 
care punctase de 4 ori și în tu
rul Diviziei A! Primii nu vor 
mai juca deloc, în timp ce Za
hiu, cu numai 3 apariții (ne
convingătoare) în retur, va fi 
ca și inexistent. Mai mult decît 
atît, Ștefan Petcu, poate cel 
mai dotat component al lotu
lui, ca să nu mai vorbim de 
experiență, cu doar 7 meciuri 
In sezonul de primăvară, acu
zase deja o vădită scădere a 
capacității de efort, ca și a 
tonusului psihic. De asemenea, 
Funda, 10 prezențe după între
rupere, deși se anunța în mare 
formă la un moment dat, își 
va diminua serios randamentul, 
în urma unor probleme (nere
zolvate la timp) de sănătate.

în ciuda acestor impedimente, 
returul Farului a consemnat o 
serie întreagă de victorii pe te
ren propriu, începînd cu acel 
1—0 în compania Corvinului (e- 
tapa a 18-a), venit la o săptă- 
mînă după rezultatul simi’ar 
obținut, în „16“-imiie Cupei, cu

de „libero" și căpitan al Farului 
Foto : Eduard ENEA

Popovici (la balon), in postură 

aceeași formație hunedoreană. 
Au urmat 5 victorii consecutive 
„acasă", apoi punctul de la 
Bacău (0—0), un scurt „respiro" 
la Constanța (0—0 cu Oțelul) 
și, în sfîrșit, alte 3 succese în 
4 partide, între care și un 3—2 
ru „europeana" Flacăra Moreni. 
Ultima înfrîngere: 0—2, după 
0—6 la pauză (nota benei), pe 
„Ghencea", cu campioana, în 
urma unei prestații unanim a- 
preciate. De-a lungul acestei 
perioade, rolul antrenorilor s-a 
manifestat, înainte de orice, In 
disciplinarea tactică a unei e- 
chipe care trebuia, practic, 
(re)închegată la fiecare apariție. 
Intensitatea antrenamentelor și 
o anume rigoare — firească, 
sîntem de părere — a pregătirii, 
a făcut ca F. C. Farul să poată 
aborda cu resurse fizico-tehnice 
nebănuite finalurile de meci și, 
în general, partidele dificile în 
întregul lor.

Realizările, cît de onorabile 
In cazul concret, ascund însă și 
neîmpliniri. Iar pentru echipa 
Litoralului ele se traduc, în 
primul rînd, prin numărul mult 
prea mic de goluri înscrise, 36, 
care o plasează, într-un clasa
ment al eficacității, pe locurile 
16—17. alături de Oțelul Galați 
și doar înaintea „lanternei". La

tar în localitățile în care activează echi
pele de care aparțin, cu aprobarea Mi
nisterului Apărării Naționale sau a Mi
nisterului de Interne.

Art. 5. Jucătorii juniori care sînt selec-' 
ționați pentru a tace parte din centrele 
naționale olimpice de pregătire a ju
niorilor primesc drept de joc temporar la 
aceste unități, pe perioada activității In 
cadrul acestora, chiar dacă nu obțin acor
dul de transfer de la clubul (asociația) 
Ia care sînt legitimați — exceptînd sec
țiile divizionare „A". După terminarea 
activității, ca juniori. în cadrul unități
lor susmenționate, sportivii respectivi re
vin în mod obligatoriu la cluburile de 
la care au provenit.

Art. 6. Cluburile (asociațiile) participante 
în cupele europene pot transfera jucători 
pe întreaga perioadă cît participă în 
aceste competiții, respectînd termenele de 
legitimare prevăzute în regulamentele in
ternaționale, în condițiile art. 2.

Art. 7. Cluburile (asociațiile) sportive nu 
pot transfera jucători peste numărul ad
mis de Regulamentul de Organizare a 
Activității Fotbalistice, pentru fiecare eșa
lon valoric:

— 23 jucători în Divizia ,,A“ 4- 10 jucă
tori tineri, astfel încît numărul de 
jucători care nu provin din pepiniere 
proprii să nu depășească cifra de 5 
— sub 21 ani ;

— 18 jucători la Divizia ,.B" și „C“ 4- 5
jucători tineri — sub 20 ani — dintre 
care 3 proveniți din pepiniere pro
prii și 2 de la alte cluburi (asociații) 
sportive. "

In acest sens, cluburile (asociațiile) vor 
prezenta la termenele stabilite de F.R. Fot
bal listele jucătorilor transferabili și ne
transferabili, precum și lotul definitiv in 
limitele stabilite mai sus.

Art. 8. Aprobarea transferărilor și acor
darea dreptului de joc pentru jucătorii de 
performanță (Divizia „A“. „B“. „C") sînt 
de competența F. R. Fotbal, iar pentru 
celelalte eșaloane, a Comisiilor de fotbal 
ale C.J.E.F.S.

Federația Română de Fotbal nu va 
primi acte incomplete și nici acte care 
prezintă ștersături, corecturi sau modi
ficări.

Cluburile (asociațiile) care dau mai 
multe acorduri de transfer aceluiași jucă
tor vor fi sancționate cu interzicerea de 
■ transfera jucători de la alte echipe pînă 
la următoarea perioadă de transfer stabi
lită de F.R. Fotbal.

Jucătorii care semnează două sau mal 
multe cereri de transfer, indiferent de 
modul de soluționare a acestora, vor fi 
sancționați de F.R. Fotbal cu ridicarea 
dreptului de joc pe o perioadă de la 8 
(șase) luni la 1 (un) an.
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL

acest capitol ar fi multe de 
îndreptat, mai ales că „golge
terul" Marian Popa a punctat 
de numai 8 ori. F. C.Farul . nu 
a avut, efectiv, un om de gol, 
în această postură apărînd (spo
radic) și Robert Manea, Șt. Pet
cu, Tătăran (din linia defensi
vă), Tufan, Mustacă sau Iovă
nescu, cel care, la 36 de ani, 
a muncit mult, constant și cu 
folos. Din păcate, jocul lui Du
mitru, Funda, Șt. Petcu, T. Ivan 
n-a avut regularitate, în vreme 
ce fostele rezerve Tufan. Mus
tacă, Bănică, Băjenaru, deși cu 
destule și frumoase reușite (să 
subliniem și evoluțiile promi
țătoare ale lui Dinu și Doro
banțu), au plătit uneori tri
but lipsei de experiență. 
Mai ales în deplasare, un
de moralul echipei a scăzut, 
adesea, sub cota exigențelor în
trecerii. S-ar mai putea discuta 
aici de foarte slaba preocupare 
pentru recuperarea celor acci
dentați, fapt greu de explicat 
la nivelul unui asemenea club. 
Cazul lui Bîrboră, care a fost 
nevoit să se ocupe singur de o- 
perația sa la genunchi, este e- 
dificator...

Mugurel POPOVICI
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în finala „Turneului Prietenia» la rugby

ROMANIA U.R.S.S. 17-8 (10 0)
HAVIROV, 16 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Cea de-a 12-a ediție a 
neulul Prietenia" la 
s-a 
victorie 
noștri : 
tricolorii români au 
eu 17—8 (10—0)
Uniunii Sovietice, 
debutat în nota de 
tate a „XV“-lui 
special în grămezile 
ne. în același timp, 
români s-au evidențiat prin- 
tr-o suită de „șarje" care au 
anunțat deschiderea 
In min. 21, după o 
rare" aproape de centrul 
renului, un schimb rapid 
pase între Gurănescu și 
nescu, urmat de o pătrundere 
in forță a lui Teodor, pe un 
spațiu lăsat liber de apărăto
rii adverși și „aripa" noastră 
va sprinta în eseu, după o 
cursă irezistibilă de circa 50 
m : 4—0. Apoi 0—0 pentru 
România, prin transformarea 
reușită de Ivanciuc. Replica 
rugbyștilor sovietici s-a limi
tat la o 1. p. (min. 30), rata
tă însă de Samolik. în schimb, 
echipa noastră revine la cîr- 
im jocului și în min. 40 Ma
zilu va mări avantajul 
tr-un nou eseu : 10—0, 
tatul reprizei.

La reluare, tinerii 
rugbyști mențin 
va, „treisferturile" 
nifestă același aplomb, excelent 
servite de o linie a treia, cu 
un Spivac inspirat și neobo
sit, aflat pe tot terenul, ast
fel că se anunță o nouă modi
ficare de scor. O aduce Cu
ieafă (min. 44) printr-un e- 
seu, al treilea, spre stupefac-

„Tur- 
rugby 

încheiat cu o splendidă 
a reprezentanților 

în finala competiției, 
i întrecut 
selecționata 
Meciul a 

superiori- 
nostru. în 

sponta- 
jucât orii

care 
scorului, 
aglome- 

te- 
de 

lo-

prin- 
rezul-

noștri 
inițiatț- 

ma-

ția adversarilor și in aplauze
le celor 3 000 de spectatori. 
Conducem cu 14—0, benefici
em apoi și de o l.p. (min. 
51) pe care Ivanciuc o ratea
ză cu puțin. Rugbyștii sovie
tici vor reduce din handicap 
în min. 54, prin eseul lui 
Zikov, la o neatenție a centri
lor noștri (14—4). Apoi, prin- 
tr-o mobilizare exemplară, 
jucătorii noștri vor relua 
țiativa, se vor impune cu 
toritate în grămezi (deși 
fost inferiori în greutate 
în gabarit). El vor avea, toto
dată, prilejul să-și mărească 
avantajul (min. 58), dar Ivan
ciuc, grăbindu-se, 
nouă 
mult

Ultimele 10 minute 
parținut mai mult echipei U- 
niunli Sovietice, care a forțat 
întoarcerea rezultatului, une
ori peste limitele fair-play-lul. 
Disciplinați, jucătorii noștri 
au făcut față, însă, iureșului 
advers, ezitînd o singură dată, 
astfel că în min. 77 a inter
venit o ultimă modificare de 
scor : 17—8 prin eseul lui 
Stomolîc. Meciul era jucat, 
rugbyștii noștri obținînd o 
victorie clară, printr-un ad
mirabil efort colectiv, realizat 
de : Ivanciuc—Teodor, Gură- 
nescu, Ioneseu, Cuieafă — 
Mazilii, Dincă, Seceleanu 
(Geaîapu) Spivac, Gorea — 
Onuș, Kepert — Niculae 
(Croitoru), Dragomir, Sabou, 
A condus excelent cehoslova
cul Miroslav Sustek. Pentru 
locurile 3—4 : Cehoslovacia — 
R.D.G. 43—10 (24—6), tar pen
tru locurile 5—6 : Polonia — 
Bulgaria 14—0 (0—0.

Tiberiu STAMA

l.p. 
mai

va 
dintr-un 
dificil

ini- 
au- 
au
Și

rata o 
unghi
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Astăzi, încep la Sofia

C.E. DE TENIS ALE COPIILOR
Cam- 
Tenis 
ani), 

justi-

TURUL FRANȚEI
PARIS, 16 (Agerpres). — în 

etapa a 14-a a Turului ciclist al 
Franței. Marsilia — Gap (240 km), 
primul a trecut linia de sosire 
olandezul Jelle Nildam înregis
trat în 6.27:55. La numai două 
secunde a trecut linia de sosire 
un grup masiv format din.. IU 
concurent!.

Astăzi încep, la Sofia, 
pionatele Europene de 
rezervate copiilor (14 
competiție așteptată cu 
ficat interes de specialiști, 
avînd în vedere, pe de o 
parte, vîrsta scăzută la care 
sînt realizate performanțele 
ta ora actuală, iar pe de altă 
parte ponderea mare pe care 
„sportul alb" de pe continent 
o are în lume.

La cea de-a 14-a ediție a a- 
cestor campionate și-au anun
țat participarea cele mai bune 
jucătoare și cei mai buni ju
cători din 25 de țări. Nu lip
sesc reprezentanți ai 
țări cu tenis dezvoltat, 
sînt Cehoslovacia, 
U.R.S.S., Iugoslavia, 
Spania, sau în care 
sport a cunoscut un avînt de
osebit în ultimul deceniu :
Austria, Danemarca, Portuga
lia, Elveția și, bineînțeles, 
Bulgaria.

Țara noastră va fi, 
prezentă prin patru 
tinere și foarte l 
Cătălina Cristea, 
Voina, Alexandru Băncilă 
Gabriel Trifu (antrenori 
Ecaterina Roșianu și Mihai 
Tăbăraș).

Primele mingi vor fi schim
bate astăzi, de la ora 10. A- 
dăugînd că întrecerea are loc 
pe terenurile unuia dintre 
cele mai mari complexe de 
tenis drn capitala bulgară —

Academik —, că marea majo
ritate a țărilor au anunțat 
garnituri complete (două fete, 
și doi băieți), că, spre sur
priza generală, învingătoarea 
de anul trecut, bulgăroaica 
Magdalena Maleeva (14 ani, 
sora mai mică a Manuelei și 
a Katerlnei), nu a fost înscri
să, și că învingătorii de aici 
vor beneficia de invitații pen
tru Campionatul Mondial al 
copiilor, să urăm mult succes 
tinerilor reprezentanți ai Ro
mâniei. (D.S.)

Etapa a 15-a — contracronometru 
individual între Gap șl Orcleres 
Merlette, a revenit olandezului 
Steven Rooks, înregistrat pe 39 
km cu timpul de 1.10:42. Tricoul 
galben a fost preluat de Greg Le- 
mond (S.U.A.), care a revenit în 
fruntea clasamentului general in
dividual, urmat de Fignon (Fran
ța) la 40 s, Mottet (Franța) Ia 
2:17, Delgado (Spania) la 2:49 
etc.

Etapa a 4-a a Turului feminin 
al Frânte! a revenit rutierei a- 
mericane Katrin Tobin, crono
metrată pe distanta Digne — 
Gap (97 km) în 2.42:57. Lideră a 
clasamentului general este cana- 
dianca Kellv Ann Wav. urmată 
da Jeannie Longo (Franța), la 
23 secunde.

unor 
, cum 
Suedia, 
Frânța, 

acest

, firește, 
„rachete" 

talentate : 
Antoanela 

Și

AU LUAT SFiRȘIT CAMPIONATELE EUROPENE DE TIR
1 ZAGREB, 16 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Sîmbătă după-amiază a luat 
sîînșit proba de talere ai anca te 
din turn. N-a fost însă nevoie, 
în finală, decît de o s-ngurâ 
serie de 25 de talere pentru 
ca italianul Bruno Rossetti 
(199 talere doborâte in con
cursul propriu-zis) să devină 
noul campion al continentului, 
deși ei a spart doar 21 de 
bucăți.

Principalul său contracandi
dat, cehoslovacul Adamec, obți
nuse si sa același punctaj 1- 
nițial de 199 talere, finala ur
mând să decidă în favoarea 
celui care avea să încline 
balanța victoriei. Ambii concu
rent! sînt multipli campioni o- 
limpicl, mondiali și europeni, 
trăgători cu multă experiență 
oompetițională. Șl totuși ei au 
avut mari emoții. în condițiile 
unul cer întunecos al unei 
accentuate scăderi de tempe
ratură (de la plus 33 ta oliui... 
12 grade).

Așa se face că in finală, în 
timp ce Rossetti a reușit să 
spargă 24 de talere, lui Adamec 
i-au scăpat două si așa a fost 
decis titlul. Ceilalți patru fi- 
naliști s-au situat 
cerea 
celor 
astfel 
decît 
medalia de_ bronz, câștigată de 
suedezul

Dintre 
mai bine 
man, pe 
reușit 7 serii de cite 2-4 talere 
și doar una de 25 '). Nicolae 
Marin a trecut pe lingă o fru
moasă clasare. In pirimele cinci 
serii el acumulase un punctaj 
de calificare în finala (123 
talere din 125). Aflat însă la 
prima sa participare la o com
petiție de o asemenea amploa
re, a acuzat mari emoții, și în 
seria a șasea, spre exemplu, 
n-a spart decît 21 talere, cu 
care a pierdut multe locuri în 
clasament și a făcut ca echipa

in între- 
normală mult în urma 
doi (toți cu cite 196 t), 
că lor nu le-a mai rămas 
posibilitatea de a obține

Thorwaldsson. 
sportivii noștri, cel 
s-a clasat loan To- 

locul 13 cu 193 t (a

noastră să se claseze abia a 
7-a. Ca debutant, considerăm 
că el și-a făcut totuși, cit de 
dt, datoria, dar de la conta- 
cratii Toman și Ciorba se aș
tepta, în orice caz, mult mai

O 
la 

de 
de 
ei

mult. Cu toții au însă 
justificare că de la o serie 
alta au tras cu trei feluri 
cartușe?! Cu o muniție 
calitate, în mod normal, 
sînt capabili de o evoluție 
superioară la „mondiale", dacă 
în astfel de condiții s-an aflat 
totuși la 3 talere de „bronz" !

Rezultate : 1. Bruno Rossetti 
(Italia) 223 t — record mondial 
(199 t — rec. mondial ega
lat+24), 2. Lubos Adamec
(Cehoslovacia) 222 t (199 — rec. 
mondial egalat +25) 
Thorwaldsson (Suedia) 
(196 + 24) ... 13. loan 
193 t, ... 25. Nic. Marin 
26. Attila Ciorba 143 i ; echipe: 
1. Olanda 441 t, 2. Cehoslovacia 
438 t. 3. Finlanda 435 t. ... 7. 
România 432 t.

Radu TIMOFTE

3. Bjorn
220 t

Toman
141 t,

PE SCURT • PE
ATLETISM a In 

temational de la 
sportivul marocan 
a cîștigat proba de 5 00o m cu 
timpul de 13:36,19. Proba de 100 m 
bărbați a revenit Iul Sangouma 
Danie (Franța) în 10,17 a La 
Bria-nsk a avut loc cea de a 
18-a ediție a meciului dintre re
prezentativele Uniunii Sovietice 
șl R. D. Germane. Intre rezul
tatele obținute cohsemnăm, ta 
primul rlnd. noul record mon
dial de juniori la săritura cu 
prăjina. Maxim Tarasov a reali
zat 5,80 m, cu 5 cm mai mult 
decît reușise zilele trecute. Alte 
rezultate : 100 mg : Cornelia
Oschkenat (B.D.G.) 12.64. lungi
me : Berejnaia (U.R.S.S.) 6,90 m! 
bărbați : ciocan : Igor Astapovici 
(U.R.S.S.) 82,52 m.

CICLISM • Proba contracro
nometru pe echipe din cadrul 
Campionatelor Mondiale pentru 
juniori de la Moscova a fost 
cîștigată de formația Italiei, în
registrată pe 70 km cu timpul 
de 1.30:43. Medalia de argint a

concursul in- 
Casablanca. 

Said Aouita

SCURT • PE SCURT
revenit selecționatei Olandei — 
1.32:56. iar cea de bronz repre
zentativei U.B.S.S. — 1.33:02.

POLO a In finala „Cupei 
Mondiale", competiție desfășura
tă în Berlinul Occidental, se vor 
întâlni reprezentativele Italiei și 
Iugoslaviei, tn semifinale Italia 
a dispus de Spania cu 12—10 
(după prelungiri), iar Iugoslavi 
a întrecut Ungaria cu 8—7.

TENIS • In semifinalele tur
neului de la Tokio s-au înregis
trat rezultatele :’ femei : Gabrie
la Sabatini — Katerina Maleeva
6— 3, 6—4, Mary-Joe 
dez — Nana Miyagi
7— 5 ; bărbați : Anders 
Jim Courier 3—6. 6—3. 
Sampras — Jim Grabb 
6—4 • In finala de
(Suedia) se vor tntllni suedezul 
Gustafsson -șl vest-germanul Carl- 
Uwe Steeb. Acesta din urmă 1-a 
întrecut, cu marl eforturi în 
semifinală pe tînfirul jucător 
spaniol Sergio Bruguera. de 
18 ani, eu 6—4. 5—7. 6—4.

Fernan- 
6—t. 4—6.
Jarryd — 
6—2 Pete 
6—3. 4—6. 

la Gstaad

I EXPLICAȚIILE UNUI EXOD
DS?Umitâ !n ? chiP- a dezrădăcinării, a înstrăinării. etc. 

i"‘ l faptul că, îndeobște după 
_1 lumii en titre — s-a 
ce mai des. de ..stelele” 
(posibil la F. c. Tirol). 
Burruchaga, de Percudani

>, problema nu-i chiar nouă, știut fiind fa
5 1986, fotbalul argentinian —’campion al

Wvnetextm APLAUZE PENTRU LOCUL
.La 7 decembrie 1988, ara 

10,41, un violent cutremur de 
pămînt a avut loc in nordul 
Armeniei".

Anatoli Belousov, manatonist 
legitimat la clubul de atle
tism din Gelendjik și tot
odată membru al grupului Sal- 
vamont de acolo, a aflat vestea 
din comunicatul T.A.S.S. difu
zat la 8 decembrie. S-a dus 
imediat la centrul pentru aju
torarea victimelor, constituit 
ad-hoc, cerând să fie trimis la 
fața loc rlui. El. împreună cu 
Puk. câinele său, un dog spa
niol in vârstă de patru ani. 
Plecau trenuri după trenuri. în
cărcate cu materiale, medica
mente, specialiști, plecau con
voaie de autocamioane, dar 
pentru cei doi n.u s-a găsit loc. 
■Sînt destui pe acolo — Ii s-a 
răspuns nu o dată — n-are rost 
să-i mai încurcați șj voi“.

A făcut, de fapt an făcut 
autostopul până la cel mai a- 
propiat aeroport; nici gînd să 
găsească un loc în vreun a- 
vion. Au stat o zi și o noapte 
Sn hol, pînă ce un prieten din 
timpul stagiului militar. întîlnLt 
întîmplător . i-a îmbarcat la 
borduil unui avion sanitar care 
tocmai pleca spre Armenia. 
Cînd a ajuns la Leninakan 
unul dintre cele mai afectate 
orașe, era seara de 13 decern-- 
brie. Se pierduseră sase zile 
(cit de prețioase, cîte vîetî ar

fl putut fi salvate !), dar încă 
nu era prea tîrziu. A pornit, de 
fapt au pornit, prin oraș, mal 
exact prin fostul oraș, căutând 
statut major al operațiunilor 
de salvare. L-au găsit și a so
licitat o sarcină, sarcini precise 
pentru ei doi. Nu i-a băgat mai 
nimeni în seamă, așa că au por
nit-o la întâmplare printre rui
ne. La un moment dat. clinele 
a început să scheaune. apoi să 
rtcîie în dreptul unui maldăr de 
pietre și moloz. A strigat în 
stânga și în dreapta după aju
tor, a rugat oamenii să caute 
acolo, să aducă urgent un utilaj. 
Nu i-au răspuns, erau și așa co
pleșită de muncă, dar să se mat 
ia după nălucirile unuia care 
se vedea bine că nu-i de orm 
părțile locului. Dar nu s-a lă
sat — a răcnit, a implorat.. , Au 
adus un pickhamer au spart 
un planșeu și... au aăsit trei 
supraviețuitori !

Vestea s-a dus imediat. L-au 
abordat oameni necunoscuți 
lui, rugîndu-1 să vină si în alte 
părți. în care cercetările fuse
seră de acum abandonate N-a 
stat pe gînduri și l-a îndemnat 
pe Puk să caute să caute fără 
istov: dintr-o fostă școală a 
scos la lumină cinci copii și o 
învățătoare dintr-un fost tea 
tru — trei actori și un regizor. 
După numai 24 de ore deveni
seră cel mai cunoscut cuplu din 
Leninakan. Li s-a ous la dis-

poziție chiar și um microbuz 
dotat cu stație radio. Două zi
le și două nopți au scormonit 
neîncetat. Regimul normal de 
lucru al cîinelui era de 5—6 ore 
pe zi, acum se adunaseră 72 la 
număr! Puk era extenuat, dar 
Anatoli îl * ' 
trîne, hai 
aici!"...

...Extras _  ._ _
al Comitetului de 
din Armenia
«wji cîineîe său au dat un 
sprijin neprețuit in operațiuni
le de salvare a victimelor cu
tremurului. Datorită lor au fost 
scoase din ruine 81 de persoa
ne, 67 dintre acestea fiind in 
prezent în afară de orice perî- 
ool...“ 67 de vieți care poate 
astăzi ar fi fost curmate fără 
înverșunarea lui Anatoli și a 
câinelui său. Acea înverșunare’ 
a maratonistulul cane nu con
cepe să nu aiungă la kilome
trul 42...

...La sfîrșitul lunii iunie 
în cadrul Snartachiadei de atle
tism a R S.S. Bieloruse, în pro
ba de maraton, cel ma- nnlnu- 
dat concurent nu a fost nici în
vingătorul, nici următorul cla
sat. Ci. Ca niciodată dar mal 
meritat ca oricînd. ce) de-al 
12-lea clasat nimeni altul, ați 
ghicit, decît Anatoli Belousov

îndemna: „hai, bă- 
să mai căutăm și

dintr-un comunicat 
Comsomol 

„ Anatoli Bolou- 
un

Sorin SâTMARI

văzut silit să se despartă, din ce în 
sale, adică de Maradona și Borghl 
de Calderon (Paris St. Germain) și _________ ______.___ „____
(Austria Viena) și Ruggeri (achiziționat deunăzi’ de *Real“Ma- 
drid), de Caniggia și Islas etc. etc.
Iată însă că -exodul riscă să devină, din această vară, unul 

„neînchipuit de larg și de grav", alți 36—40 de jucători talen
tat! -urmînd să părăsească (dacă n-au șl părăsit!) țara de baș
tină. Firește către Europa : Dertycia. șl Moreno (ambii Indepen- 
dlente) în Italia, Moreno semnînd pentru Florentina. Gorosito 
(San Lorenzo) și Clausen (Independiente) în Elveția, la Gras
shoppers șl, respectiv, Sion, Fahbri (Racing Avellaneda) ta 
Franța șl așa mai departe. Dar nu doar spre Europa ci șl — 
ceea ce îngrijorează si mai tare — către alte zări, unde fot
balul nu strălucește, întrucît Astegiano și Walter 
Fernandez, de la Racing, iau drumul Columbiei, iar Ahmcd 
șl Frutos, foști la San Lorenzo, pe cel al... Japoniei, împrumu
tați lui Toshiba Tokio I încă mai mult. Dacă altădată „emi
grau" jucători formați, majoritatea în partea finală a carierelor, 
lucrurile par să se fl schimbat în rău, deoarece își pregătesc 
valizele șl „vedete biberon", precum Diego Latorre (19 ani, 
Booa Juniors) sau Josă Boreali (18, Argenttaos), tentați de 
Sampdorla și, se zice, Monaco.

Surprinzător Insă, selecționerul național Carlos Bilardo nu e 
deranjat de fenomen 1 Teza lu! e că, exporttad masiv, fotbalul 
argentinian face (fie și indirect) dovada unei sănătăți excep
ționale. Nu e și părerea Iul Luis Cesar Menottl, cel care a 
condus echipa reprezentativă la triumful din 1978. După el 
pericolul cea mare vine de la ..primejduirea memoriei colecti
ve". în sensul în care, văduvite de imaginea jucătorilor de 
clasă, publicul și tineretul se vor îndepărta, treptat, treptat, 
de stadioane, agravînd ’ .

Două explicații între atîtea. Dincolo de ele însă, acest exod 
fără precedent trebuie legat, și comentatorii o tac. de dificul
tățile socio-economice din Argentina, unde (statistică fermă) 
9 milioane de cetățeni trăiesc în sărăcie, sub spectrul șomaju
lui. Lipsa lor de speranță e, pînă la urmă, și cea a fotbalului 
Incapabil din ce în ce mal evident, să-și conserve valorile.

Ovidiu IOANITOAIA

criza.
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• La Shenyang. în meci pen
tru preliminariile Campionatului 
Mondial 
asiatică) 
întrecut 
formația

(Grupa a V-a — zona 
echipa R. P. Chineze a 
cu scorul de 2—0 (1—0) 
Iranului. In clasamen

tul grupei pe primele locuri 
află R. P. Chineză și Iran 
cu cîte 8 puncte, urmate 
Bangladesch și Thailanda — 
cîte 2 puncte.
• In finala 

de Sud" se vor 
natele Braziliei 
în partidele din 
oentru locurile

se

de 
cu

„Cupei Americll 
intri ni selectio- 

și Uruguayulul. 
cadrul turneului 

______ _______  1—4 Brazilia a 
întrecut ou 3—0 (1—0) formația 
Paraguayului. iar selecționata 
Uruguayului a învins cu 2—0 
(1—0) echipa Argentinei.
• Sîmbătă s-au desfășurat 

tocurile etapei a IV-a din ca
drul „Cupei - Intertoto", Cîteva 
dintre rezultate : Karlsruher SC 
—FC Lucerna 4—2 (2—1). Baba
Eto Gyor — Brondby l—0 (0—0). 
Waalwijk — Carl Zelss Jena 
2—0 (0—0). Grazer A.K. — Vejle 
BK 1—1 (0—0). Slavia Praga — 
Wettlngen 4—0 (1—0) Wisla Kra-

kovia — Hapoel Pt. 0—3 (0—1), 
Admira Wacker — Grasshoppers 
ZUrich 2—2 (0—0). Năstved —
Djurgarden Stockholm 0—2 (0—Z), 
FC Kaiserslautern — FC Vienna 
2—0 (2—0).
• în prima zi a turneului ca 

se desfășoară în orașul elvețian 
Aarau, reprezentativa Cehoslova
ciei a învins cu scorul de 3—0 
(1—0) formația iugoslavă Hajduk 
Spilt prin golurile înscrise de 
Hasek (2) șl Kuhravy. Intr-o altă 
partidă. FC Aarau a întrecut cu 
2—1 (2—1) pe Werder Bremen.
• în turneul de la 

pa elvețiană Young 
a întrecut eu scorul 
formația braziliană 
Rio de Janeiro. în

Berna echî- 
Boys Berna 
de 3—1 (1—0> 

Fluminense 
___ __ ________ finală. F.C. 
Koln (B.F.G.) a disnus de o altă 
echipă braziliană Botafogo. și 
ea tot din Rta de Janeiro, cu 
1—6 (0—0).
• Intr-un meci 

echipa Canadei 
scorul de 3—1 
kina-Fasso iar 
franceză a Întrecut ou 4—1 (1—0) 
formația Gabonulul.

Casablanca, 
discus cu 

de Bur-

la
a 
(2-0) .._
o selecționată

Redacția șl administrația, cod 79778 București str. V. Conta i« ot P T T R i tel. centrală u.79.70 șl li SC M coresc 10.34.60: Interurban 437; telex 10 350 romsp. Telefax; (90) Nr. 11.60.33
Pentru străinătate abonamente oria RomprestilateUa sectorul exoort-tmoort presă P.O.B. 12-201 telex 10378 orsflr București. Calea Grlvltel nr. 64-66 10 369. Tiparul I.P. „Informația"


