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Remarcabile victorii la C.E. de tenis de masă pentru juniori și cădeți

GEORGETA COJOCARU Șl LAURA NICOLAE —
CAMPIOANE CONTINENTALE iN PROBELE DE SIMPLU Șl DUBLU CADETE

LUXEMBURG, 30 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). După ce, în proba pe e- 
chipe a celei de-a 32-a ediții a 
Campionatelor Europene de te
nis de masă pentru juniori și 
cadeji, reprezentativele noastre 
de cadete și juniori au urcat 
pe podium, colecția de medalii 
a sportivilor români a fost spo- 
rită cu excelentele performan
țe înregistrate în probele indi
viduale, la cele 2 medalii de

Georgeta Cojocaru 
bronz adăugîndu-se încă 3, din
tre care 2 de aur, ceea ce a 
situat România pe locul al III- 
Iea în clasamentul pe națiuni, 
din 31 de țări participante.

In condițiile unei dispute 
extrem de strînse pentru fntîie- 
tate, ziua finalelor a debutat cu 
strălucitul succes al cadetelor 
GEORGETA COJOCARU și 
LAURA NICOLAE, care au ob
ținut titlul continental și me
daliile de aur la dublu, depă
șind cupluri bine pregătite și 
demonstrînd că poziția de fa
vorite nr. 1, de pe care au a- 
bordat proba, constituie urma
rea unei valori incontestabile. 
Această valoare avea să o con
firme peste puțin timp GEOR
GETA COJOCARU, care a cu
cerit medalia de aur și titlul 
european și la simplu, entuzi- 
asmtnd prin jocul ei pe cei 
peste 3000 de spectatori.

C.E. de natație pentru juniori

DIANA URECHE - MEDALIATĂ CU BRONZ
LA 100 m FLUTURE

Pregătită la Centrul Olimpic 
de la Arad, de fosta campioa
nă europeană Liana Mihuț, 
Georgeta Cojocaru (de la CSȘ- 
IPCACH Energetica Slatina), 
ca și colega sa Laura Nicolae 
(de la CSȘ 2 Știința IJPIPS 
Constanța), care îl are ca an
trenor pe Viorel Filimon la 
Centrul Olimpic Constanța, 
precum șl Adriana Năstase și 
cadetul Cristian Țol — în spe
cial — au menținut școala ro-

Laura Nicolae

mânească de tenis de masă ju
venil printre cele mai bune din 
Europa.

Să revenim la momentele 
fierbinți ale intilnirilor, care 
au adus pe sportivii noștri prin
tre cel mai buni de pe conti
nent. După ce la trofeele obți
nută s-a adăugat vineri și me
dalia de bronz cîștigată la du
bla mixt juniori, sîmbătă a 
fost o zi extrem de încărcată, 
sportivii noștri evoluînd în 6 
„sferturi" de finală și 2 semi
finale. Cea mai bună compor
tare au avut-o, cum arătam, 
cadetele. Ele au susținut parti
dele, una mai grea decît cea
laltă, cu sufletul la gură, dar 
printr-un joc tactic precis, mo
delat cu ușurință în funcție de 
adversare, Georgeta Cojocaru 
și Laura Nicolae au obținut 
victorie după victorie, dovedind 
șl un admirabil spirit de luptă, 

un psihic robust, pentru că nu 
puține au fost momentele cînd 
balanța se înclina de partea 
adversarelor, fetele noastre gă
sind însă de fiecare dată re
sursele necesare succesului.

Lâ simplu, admirabilul suc
ces al Georgetei Cojocaru pu
tea fi întregit si cu o altă me
dalie, Laura Nicolae fiind la 
numai un punct de podium. Ea 
a condus în setul decisiv din 
„sferturi" pe iugoslava Cehovin 
cu 13—6, 14—9 și 20—15, pentru 
a pierde în prelungiri. Cum 
avea să o facă, nu mult mai 
tîrziu, și Adriana Năstase în 
partida cu italianca Arisi, pe 
care a condus-o In ultimul set 
cu 20—17, ea consolîndu-se cu 
„bronzul" de la dublu mixt.

La simplu cădeți. Cristian 
Țol a ajuns și el în fața me
daliei, dar a cedat în „sferturi" 
la sovieticul Samsonov, care 
avea să devină campion conti
nental, cum s-a lntîmplat si la 
dublu junioare. Adriana Năsta
se și Iulia Rîșcanu fiind între
cute de favoritele nr. 1 ale 
competiției șl campioane eu
ropene.

Iată ultimele rezultate ale 
sportivilor noștri :

Cadete simplu: Cojocaru — 
Fenklova (Cehosl.) 2—0 (14, 15), 
cu Bondarenko (URSS) 2—1 
(—15, 16, 19); cu Kus (URSS) 
2—1 (—14, 15, 11); Nicolae — 
Cehovin (Iug.) 1—2 (18, —15,
—22) ; dublu: Cojocaru, Nicolae 
— Negrisoli, Merendo (Italia)

Emanuel FANTANEANU

(Continuare ta pap. a 4-a)

„Cupa Marii Negre" la baschet feminin
' T"      nn iniiM—ir iwii ion a ii» laMMssna»»—i       

ECHIPA ROMÂNIEI (neînvinsă) A CUCERIT TROFEUL
Tradiționala competiție de 

baschet feminin dotată cu 
„Cupa M. i ii Negre", aflată Ia 
cea de a 27-a ediție, s-a în
cheiat cu victoria primei re
prezentative a României, ne
învinsă în e le trei meciuri 
susținute. Echloa țării noas
tre a totalizat 6 p și a fost 
urmată în clasament de : 2.
Polonia 5 p, 3. Ro lânia (ca
dete) 4 p, 4. Sel. si d. Frunze 
(U.R.S.S.) 3 p.

In ultima reuniune a tur
neului (disputat în condiții or
ganizatorice ireproșabile, asi
gurate de F.R. Baschet, 
C.J.E.F.S. Constanța și C.S. 
Farul), baschetbalistele noas-

PRAGA, 30 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). De 
multă vreme tenismanii noștri 
nu ne-au mal oferit satisfacția 
unor victorii în competiții ofi
ciale internaționale. De aceas
tă dată, insă, la Campionatele 
Europene pentru juniori (cate
goriile pînă la 16 ani și pină 
la 18 ani), consemnăm cu mul
tă plăcere comportarea exce
lentă a tinerilor noștri repre
zentanți, materializată prin ti
tlul de campion continental 
cîștigat de Dinu Pescariu și 
cel de vicecampioană obținut 
de Irina Spirlea, ambii la ca
tegoria de vîrstă pînă la 16 ani.

Dinu Pescariu a încheiat a- 
ceastă competiție așa cum a 
început-o : hotărît, lucid, supe
rior la toate capitolele (tehnic, 
tactic, fizic și nu în ultimul 
rind psihic). In ultimul act, 
finala disputată sîmbătă. în 
compania cehoslovacului Lukas 
Thomas. Pescariu s-a mobili
zat foarte bine, etalîndu-și în
treaga gamă de cunoștințe. A 
învins cu scorul de 7—6, 6—1 
într-o partidă în care doar 
primul set a fost mai disputat 
Thomas s-a impus în prima 
parte, conducând cu 3—1 și 
4—2 (break la 1—1), dar Pes
cariu a preluat conducerea jo
cului, cu lovituri din spatele 
terenului, ținîndu-1 pe adver
sar pe linia de fund și punc- 
tînd decisiv. Juniorul nostru a 
cîștigat astfel două ghemuri 
și, mulțumit., a slăbit ritmul,

tre senioare au repurtat un 
succes categoric în fața selec
ționatei Poloniei : 66—45 (41— 
29). începutul partidei a fost 
echilibrat, tabela de scor in- 
dicînd de mai multe ori scor 
egal sau diferențe minime în 
favoarea uneia sau celeilalte 
formații. Treptat, însă, repre
zentativa României a pus stă- 
pînire pe joc, concretizîndu-și 
superioritatea în tehnica In
dividuală și pregătirea tactică. 
Revenind la evoluția scorului, 
menționăm că, de la 24—24 
(min. 15), baschetbalistele 
noastre au Început să ia avan
taj mai consistent, iar din 
min. 26, o dată cu reintroduce-

Dinu Pescariu

lăsîndu-și partenerul de între
cere să realizeze al doilea 
break cu care acesta va lua 
din nou conducerea : 5—4. La 
acest scor, pe serviciul Iul, 
cehoslovacul1 are patru mingi 
de set. Insă Pescariu s-a con
centrat și s-a mobilizat exem
plar, reușind, din nou, două 
ghemuri la rind, scorul fiin- 
du-i favorabil : 6—5. A urmat 
egalanea, 6—6, șl ghemul de 
tie-break. Sportivul nostru 
conduce cu 6—3, greșește, Lu
kas forțează, ajunge la 8—6, 
dar Pescariu rezistă cu succes 
tensiunii create, cîștlgă cu 8—6 
și cu aceasta și primul set. 
Cel de al doilea a fost o for
malitate pentru jucătorul ro
mân, adversarul său, cedtnd 
vizibil, fiind din ce în oe mat 
uluit la passing-șuturile reuși
te ale juniorului nostru. Ast
fel, primul litiu de campion 
european din Istoria participă
rilor românești îl revine lui 
Dino Pescariu, un Jucător de 
perspectivă, cane la numai H

Doina STANESCU

(Coettnuere In pop. I-J)

rea Paulei Misăilă pe postul 
de conducătoare de joc, dife
rența a crescut simțitor, dato
rită accelerării ritmului de joc 
și suitei de contraatacuri din 
această ultimă perioadă a în
trecerii. Au marcat : Meny- 
hart 13, Kiss 16, Hinda 2, Ma- 
rinache 6, Cristea 3, Misăilă 2, 
Szenes 8, Dragoș 6, Balogh 6, 
Marina 4 ; coșgeterele oaspe- 
telor: Handra 8, Szymanszka 8, 
Glapiak 6, Sikorska 6, Stan- 
kîevici 6. Competent și corect 
arbitrajul prestat de cuplul

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

LEEDS (prin telefon). Cam
pionatele Europene de natație 
pentru juniori au continuat la 
același nivel ridicat, cu multe 
curse spectaculoase. Una dintre 
acestea a fost In finala fetelor 
ta 100 m fluture. In care re
prezentanta noastră Diana Ure- 

»che a luat un start foarte bun 
conducea la jumătatea dis

tanței. Ea a fost ajunsă la 75 
metri de Petra Conrad (R.D.G.). 
care avea să cîștige cu 1:02.89, 
pentru ca la sosire olandeza A- 
rtita De Hopp să atingă placa 
în 1:03,64. foarte puțin Înaintea 
româncei. Cronometrată în 
1:03,77. Diana Ureche 05 ani 
neîmplinit!; legitimată ia CSS 
Cluj-Napoca ; se pregătește în 
grupa lotului reprezentativ con
dusă de antrenorul Gh. Dime- 
ca) a urcat, astfel, pe treapta 
a treia a podiumului de pre
miere, ca și la ediția prece
dentă, dar la 400 m mixt, cîș- 
tigind medalia de bronz. Pe lo
cul 7 in această probă a sosit 
luliana Pantilimon — 1:04,59.

La 400 m mixt, Beatrice Coa
dă a fost a patra în finala A, 
eu timpul de 4:58,62, iar Ureche 
a clncea — 4:58,06 (a cîștigat

- Diana Ureche

EgerszegL din Ungaria — 
4:45,52). fn finale au mai con
curat Florin Nițu, locul 7 la 
100 m fluture — 57.78 (1. Ku
dinov — U.R.S.S. — 56,08). Ma
rius Crișan, locul 8 la 100 m 
spate — 1:00.23 (1. Braun — 
R.D.G. — 59,05), ștafeta de 4X 
200 m liber f, locul 8 — 8:38.93 
(1. R.D.G. — 8:19.38). Alte re
zultate : 400 f : Gutsche (R.D.G.) 
4:15.52; b: Wiese (R.D.G.) 
3:56,78; 100 sp. f : Egerszegi 
1:02,24 ; 400 mixt b : Domschke 
(RJ3.G.) 4:33,02.

JUDEȚUL DOLJ A CiȘTIGAT CONCURSUL

REPUBLICAN DE ATLETISM PE ECHIPE
Au luat sfirșit, ieri, Întrece

rile unei noi ediții a competi
ției de atletism pe echipe, 
o dată cu desfășurarea cele; 
de a treia etape. Formațiile 
din grupa A au fost reunite 
in întrecere pe stadionul bucu- 
reștean „23 August". întrece
rea a fost destul de anostă, 
presărată doar cu puține rezul
tate valoroase, și aceasta nu 
doar din cauza caniculei. Se 
vede concepția de a concura 
a atlețilar : unii fac ce fac 
și-și onorează participarea cu 
cifre de valoare, în timp ce 
numeroși alții se mulțumesc 
doar să obțină victoria, ori un 
alt loc fruntaș, indiferent de 
preformanța cu oare contează 
in concurs.

Romeo VILARA

(Continuare în pag 2-3)

Aspect din cursa d-e 1500 m. Grupul este condus de Cristina 
Misaroș. In poziția a treia, Cătălina Gheorghiu, câștigătoarea probei. 

Foto : E. ENEA



feri. In finalele campionatelor de viteza

PATRU TITLURI (din șase) 
PENTRU MOTOCICLISTII u

DE LA I.M.G. BUCUREȘTI

COMPETIȚII 
FEMININE

In „Cupa României" la tir cu

ÎNVINGĂTORI SCONT/

TIMIȘOARA, 30 (prin tele
fon). Ajunse la etapa a 5-a. 
Campionatele Republicane in
dividuale de motociclisra vite
ză pe șosea și-au derulat, du
minică, ultimele secvențe pe 
un traseu în premieră, ales in 
zona de vest a muncipiului 
(3,5 km, cu 12 viraje, dintre 
care două „ace de păr" și tot 
etîtea de 90 de grade).

Dintre cei 122 de participant! 
la antrenamentul oficial de 
simbătă după-amiază, 118 au 
realizat turele obligatorii pen
tru a se alinia la start. După 
cum se știe, la două clase din 
program conturile au tost în
cheiate incă din penultimul act 
al competiției, de la Tg. Mu
reș, cind lănase Drâgliici și 
Tiberiu Troia (ambii de la 
I.M.G. București) și-au confir
mat valoarea, devenind virtu
ali campioni la 50 cmc sport 
și, respectiv, 125 cmc. La ce
lelalte probe, conform calcule
lor hirtiei, urma să asistăm la 
pasionante dueluri pentru do- 
bindirea titlurilor între Otilia 
Banca (I.M.G.B.) și Doina Po
pescu (Torpedo Zărnaști) — 
Ia 50 cmc sport, T. Troia 
(I.M.G.B.) și D. Arșin (Progre
sul Timișoara) — la 250 cmc și 
P. Popescu — A. .Popa (Tor
pedo) și A. Atila — F. Totb 
(I.R.A. Tg. Mureș) —. la ataș, 
principalii favoriți. Dar spre 
regretul celor aproximativ 
60 000 de spectatori, deznodă- 
mîntul luptei pentru întîietate 
s-a produs din start la două 
Clase, cind Doina Popescu și, 
apoi, D. Arșin au porrht neaș
teptat de greu, amindoi sosind 
in final pe poziția a cincea, în 
timp ce adversarii lor direcți 
ș-au detașat în învingători. La 
ataș, mureșenii și-au pregătit 
temeinic motorul pentru con
fruntarea decisivă și. deși ei 
au rămas cîteva secunde în 
start, au preluat imediat con
ducerea și n-au slăbit ritmul, 
spre deosebire de motocicliștii 
din Zărnești, ai căroi „cai pu
tere" păreau... foarte obosiți. 
In sfîrșit. la clasa 50 cmc ia- 
cepători. unde au existat mai 
multi pretendenți ca oricînd 
la primul loc, D. Hodorogea 
(Torpedo) și-a apărat cu străș
nicie șansa, urcind de pe locui 
trei pe prima poziție a podiu
mului. cu toate că a fost vî- 
Bibil obstrucționat în ultima

tură de P. Ștefan (I.R.A.), des
calificat pe bună dreptate 
pentru mers periculos.

Iată învingătorii etapei: D. 
Hodorogea la clasa 50 cmc în
cepători, Otilia Banca și T. 
Drăghici (ambii de la I.M.G.B.) 
la 50 cmc sport, O. Vrăjitoru 
(I.M.G.B.) la 125 cmc, T. Troia 
la 250 cmc și A. Atila și F. 
Toth la ataș.

Clasamentul final dună cinci 
etape- 50 cmc începători — 1. 
D. HODOROGEA 82 p, cam
pion republican. 2. I. Scărlă- 
tescu (I.T.B.) 79 o. 3. I* Tar- 
caș (Voința Oradea) 75 p; 50 
cmc sport (f) — 1. OTILIA
BANCA ' 100 p, campioană re
publicană. 2. Emilia Dinu 
(I.T.B.) 80 p. 3. Doina Popcscu 
79 p; 50 cmc -sport (m) — 1. 
T. DRĂGHICI 100 p, campion 
republican. 2. G. Bakay 
(I.R.A.) 80 p. 3. M. Mezinccscn 
(I.M.G.B.) 67 p; 125 cmc — 1. 
T. TROIA 96 p, campion repu
blican, 2. O. Vrăjitoru 92 p. 3. 
M. Pandrea (Torpedo) 71 p ; 
250 cmc — 1. T. TROIA 96 p, 
campion republican. 2. D Ar
șin 82 p. 3. D. Ciuraru 
(I.M.G.B.) 75 p ; ataș — 1. A. 
ATILA și F. TOTH 96 o. 
campioni republicani, 2 P. Po
pescu + A. Popa (Torpedo) 92 p, 

3. M. Calboreanu + Gh Tamaș 
(Voința Sibiu) 70 r.

După cum se poate vedea, 
un prim bilanț ii situează pe 
alergătorii de 1a I.M.G.B. în 
fruntea campionatelor pe anul 
1989, elevii apreciatului antre
nor Traian Mihăilescu cuce
rind patru din cele șase titluri 
puse în joc, dintre care tnei 
(50 cmc. sport fete, băieți Și 
250 cmc) pe motoare „I M.G.B.", 
realizate în marea întreprin
dere bucureșteană. Cîteva cu
vinte de apreciere pentru or
ganizatorii etanei finale — A- 
sociatia Sportivă Progresul Ti
mișoara și secția sa demote —, 
care au reușit, printr-un efort 
colectiv cu ceilalți factori cu 
atribuții, să asigure întreceri
lor excelente condiții de des
fășurare. De asemenea. fiind 
format în mare majoritate de 
localnici, corpul de oficiali 
condus de arbitrul principal 
Perlele Negescu (București) a 
funcționat cu competența și 
operativitate.

Troian IOANIJESCU

DE HANDBAL
„CUPA MUREȘUL" — com

petiție tradițională feminină 
de handbal — a reunit, cu pu
țin timp înaintea începerii 
Campionatului Diviziei A. for
mațiile Rulmentul Brașov, Ști
ința Bacău. Textila Zalău și 
formația locală Mureșul. La 
capătul unor întreceri care au 
adus numeroși spectatori In 
Saia Sporturilor, pe primul loc 
s-a situat Mureșul Tg. Mureș. 
Mureșencele au învins cu 
37—25 pe Textila Zalău, cu 
26—23 pe Rulmentul și cu 
31—28 pe Știința. Pe locuril" 
următoare : 2. Știința (29—18 
cu Rulmentul și 30^—28 cu Tex
tila). 3. Textila (22—20 cu Rul
mentul). 4. Rulmentul. (A. 
SZABO — coresp.).

„CUPA ALUTUS". Turneul 
a fost organizat de ecnipa fe
minină Chimistul Rm. Vîlcea. 
După trei zile de întreceri, a 
cîștigat Chimistul (41—27 cu 
Voința Rm. Vîlcea, 36—25 cu 
C.F.R. Craiova și 33—24 eu 
Rapid București) urmată in 
clasamentul final de diviziona
ra B Voința Rm. Vîlcea (25—21 
cu Rapid și 28—27 cu C.F.R. 
Craiova), Rapid (31—23 cu 
C.F.R.) și C.F.R. Craiova. Gol- 
getera turneului: Mariana Ur
că (Chimistul) — 29 de goiuri. 
(SORIN GEORNOIU — coresp.)

Tradiționala Întrecere de tir 
eu arcul .Cupa României", 
desfășurată timp de patru zile 
la Gălănești (județul Suceava), 
în sistem dublu FITA, s-a în
cheiat cu victoriile scontate la 
individual ale maeștrilor spor
tului Victor Stănescu (Metalul 
Plopeni) și Diana Nicolaescu 
(Olimpia București). Intr-o 
companie valoroasă — la star
tul competiției s-au aliniat cei 
mai buni 24 seniori și cele mai 
bune 16 senioare —, ambii au 
făcut din nou dovada calități
lor care i-au afirmat în anii 
trecuți și și-au adjudecat de
tașat locul întîi, la diferențe 
apreciabile de cei ce în final 
i-au secondat pe podiumul de 
premiere. In concursul pe e- 
chipe, reprezentanții Voinței 
Satu Mare s-au impus atît la 
masculin, cit și la feminin, de- 
monstrînd din nou că In a- 
ceastă parte a țării, alături de 
scrimă, tirul cu arcul a prins 
rădăcini adinei.

Întrecerea seniorilor a adus 
în prim-plan, după seriile pe 
distanțe lungi (90 și 70 m) din 
prima zi, pe Victor Stănescu, 
Laszlo Sandor (Voința Satu 
Mare), Aurel Robu (Olimpia 
București), care s-au instalat 
pe primele locuri ale clasamen
tului (587 p, 577 p și, respectiv, 
574 p), dar și pe tînărul Dumi
tru Jega (Minerul Aninoasa). 
Acesta, cu cel mai bun punctaj

de la 70 m (323 p, la 3 p de 
recordul național ăl distanței, 
deținut de Victor Stănescu), 
și-a depus candidatura la un 
loc pe podium, situîndu-se al 
patrulea, cu 566 p. Distanțele 
scurte de a doua zi (50 și 30 
m), care au încheiat tragerile 
de simplu FITA, nu l-au clin
tit de pe prima poziție pe Stă
nescu, i-au menținut pe Robu 
și Laszlo (în această ordine) 
pe locurile următoare, dar în 
apropierea lor l-au adus pe 
Adrian Călin (Voința Satu Ma
re), Dumitru Jega coborînd 
două trepte. In celelalte două 
zile, cu trageri pentru cea de 
a doua FITA, nu s-au mai 
produs schimbări în clasament, 
dar trebuie menționat puncta
jul realizat de Adrian Călin 
la 30 m — 348 p, cu care a 

«egalat recordul distanței.
Și în competiția senioarelor 

disputele au fost asemănătoare, 
în sensul că problema cîștigă- 
toarei nu s-a pus nici o clipă 
— Diana Nicolaescu instalîn- 
du-se chiar după tragerile de 
la 70 m în fruntea arcașelor —, 
ci doar aceea a ocupantelor 
celorlalte două poziții pe po
diumul de premiere, pozi
ții pentru care au concurat eu 
șanse, pină spre sfîrșitul în
trecerii, Aurora Matei (Steaua), 
Mariana Axan, Gabriela Co- 
sovan (ambele Voința Rădăuți) 
și Marina Moloce (Carpați Gă-

lăne: 
tragi 
FITJ 
P. C 
Mate 
vînd

t, > 
pune

CL 
vidu; 
2 470 
Robt 
Laszl 
1 200) 
(1 19C 
2 366 
Szatr 
reș) 
echip 
(A. I 
6 856 
6 7£4 
senio 
Nicol 
1 273) 
P (1 
Coso- 
4. M 
+ i: 
p (1 
Robu 
P (1 
Voin( 
Ecate 
6 180 
P. 3.

CONCURSUL DE ATLETISM PE ECHIPE
(Urmare din pag. 1)

Cum era de așteptat, după 
startul in trombă luat in pri
ma etapă a competiției, la Pi
tești, reprezentativa județu
lui Dolj și-a păstrat întiieta- 
tea, cîștigînd detașat întrece
rea echipelor din grupa A, 
ceea ce ni se pare recompensă 
firească pentru un județ, in 
fapt un oraș, Craiova, în care 
atletismul se scrie cu A mare.

Iată clasamentul 
competiției :
1. DOLJ
2. Dinamo Buc.
3. Steaua Buc.
4. Rapid Buc.
I.E.F.S. Buc. 1 227,83 p, 6. jud. 
Argeș 1 053,83 p, 7. Metalul 
Buc. 1 048 p, 8. Voința Buc. 
957,5 p, 9. jud. Cluj 851,5 p, 
10. jud. Hunedoara 848 p, 11.

final al

2 851,5
2 434
1 996,5

1516,83 p,

p 
p 
p 
5.

INVITAȚIE LA COMPLEXUL SPORTIV PROGRESUL
Asemenea tuturor bazdor 

sportive bucureștene, și eea 
din strada dr. Staicovici — 
frumosul și primitorul com
plex al clubului Progresul — 
te invită, în aceste zile de va
canță. sa-i cunoști și chiar să 
participi la activitatea care 
pulsează aici... O susțin zac și 
sute de copii — preșco ari din 
grădinițele Sectorului 5. pre
cum și elevi din școlile nr. 
115, 128, 146 și 150. Vin însoțiți 
de părinți — cei... foarte mici 
— sau de cadre didactice pen
tru a transpune în viată ini
țiativele elaborate tot de , ei, 
o dată cu încheierea anului de

învățămînt. Toate acestea vi
zează o prezență cotidiană in 
activități de mișcare m aer li
ber; iar pentru unii, primele 
trepte spre performanță în eî- 
teva ramuri de sport.

De pildă, in tenis de masă, 
beneficiind de concursul fostei 
campioane mondiale Maria A- 
lexandru, care, cu răbdare și 
cu migala-i eunoscută, se stră
duiește să descopere și să mo
deleze viitoare talente. „Sini 
sigură că și în această vacanță 
de vară voi avea roade boga
te. .ne mărturisește ei cu 
toată convingerea. La fel se 
petrec lucrurile și în cazul al
tor discipline, în tenisul de

eîmp (9 dintre terenurile afla- 
.te.aiei sînt rezervate în exclu
sivitate inițierii), la lupte și la 
fotbal.

Pentru a spori interesul co
piilor pentru activitatea soor- 
tivă, responsabilul complexu
lui sportiv de la Progresul,
prof. Leonard Scigli, a lansat 
— cu sprijinul profesorilor de 
educație fizică oare își aduc co
pii aici — și o cupă a vacanței. 
Pe clase, pe cicluri (primar și 
gimnazial), separat pentru fete 
și băieți. O cupă care se va 
încheia către sfîrsitul acestui... 
trimestru al activităților spor
tive în aer liber. O 
care va face și mai 
această vacantă...

Bogdan TAMAS,

întrecere 
frumoasă

coresp.

UN REMARCABIL SUCCES AL TENISMANILOR
(Urmare din pag. 1)

eni s-a impus atenției specia
liștilor.

In această competiție, Irina 
Spirlea a jucat aproape fără 
greșeală pină la finală, dispu
tată duminică, cînd tenisul 
și-a demonstrat din nou legea 
sa necruțătoare, anume că nici 
un meci nu este terminat îna
inte de ultima minge. Un set, 
primul, cîștigat cu 8—3 (și 
3—0 cu miuge de 4—0 în cel 
de al doilea) a avut Irina, dar 
ea a trimis în aut un rever 
cînd in partea cealaltă tot te
renul era gol. In continuare, 
la 4—3 a avut avantaj, deci 
minge de 5—3 și era suficient 
un simplu voleu de dreapta 
din apropierea fileului care 
i-ar fi adus 5—3. Dar n-a fost 
să fie așa. Adversara sa, Anke 
Huber (R.F.G.), dovedindu-se 
o luptătoare foarte tenace, a 
sesizat ezitarea Irinei și a tre
cut ea la cîrma jocului, cu 
atacuri din ce în ce mai dese, 
care i-au adus puncte și tot
odată setul cu 6—4. în cel de
cisiv, Irina nu mai are torță

și nici răbdare, renunță la lo
viturile de dreapta necruțătoare 
cu cane a obținut victoriile de 
pină atunci (și primul set al 
finalei), angajindu-se Intr-o 
serie neinspirată de stopuri, 
pe care partenera ei le-a folo
sit punctînd decisiv. Scor final: 
3—6, 6—4, 6—3 în favoarea 
sportivei din R.F.G.. Irina fiind 
nevoită să se mulțumească 
doar cu medalia de argint, 
deși evoluția ei de pină acum 
ar fi îndreptățit-o la titlul 
continental. Simbătă, in semi
finală, ea o învinsese catego
ric, după un joc exact, cu 6—4, 
6—3 pe iugoslava Maia Pal— 
verste.

După înfrîpgerea din semifi
nală, Andrei Pavel nu și-a 
mai găsit cadența, ritmul și 
nici motivația atît de necesa
ră obținerii medaliei de bronz, 
meritată pentfu evoluțiile lui 
la acest campionat. 5—7, 6—7 
a fost rezultatul său în meciul 
cu suedezul Thomas Enquist, 
un partener pe care, mai atent 
și mai concentrat, l-ar li pu
tut învinge.

Aceeași stare de spirit a a-

ta *e- 
alăturl 
pierdut 
cu <!»-

vut-o Andrei Pavel și 
mifinala de dublu, unde 
de Dinu Peseariu, au 
cu 6—7. 2—6 întîlnirea 
nezii Karlsen, Larsen. In me
ciul următor, pentru locul 3, 
după un început bun, 6—3, au 
cedat cu 4—6. 2—6 în fața so
vieticilor Postelov, Medvedev, 
în sferturi, dublul nostru a de
pășit perechea portugheză 
Gonzales — Couto cu 8—3,
2—6, 6—4.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO -------- ----------------
LIE.
30
45
11
27;
4 17 85 46 5 61 54 40 8 58 ; 
extragerea a IV-a: 38 27 86 24 
18 75 25 45 26 70 62 83. FAZA 
A Il-a. Extragerea a V-a: 64 
47 86 36 85 8; extragerea • 
Vl-a: 9 60 5 24 42 26; extra
gerea a Vil-a: 62 31 28 81 3 79.

Fond total de cîștiguri : 
1 226 143 lei.

„A VERII" DIN 30 IU-
FAZA I. Extragerea I :

55 83 36 18 31 82 81 42 7
24; extragerea a Il-a: 56

62 70 3 72 47 86 78 43 73 
extragerea a III-a: 11 79

jud. Iași 301,5 p, 12. jud. Con
stanța 144 p.

în ultima etapă a competi
ției, pe 
Dolj ’ 
bați + 540 la femei), Dinamo 
853 p (488 + 265), Steaua 807,5 p 
(610,5+197).

între rezultatele 
bune ale acestei a 
consemnăm pe cel 
lui Liviu Giurgian 
(la 0,02 s de recordul său na
țional din 1986), semifondis- 
tele la 800 m și 1 500 m, Mu
gur Mateescu, care a alergat 
400 m in 47,95 s și 400 mg în 
50,77 s. Din păcate, așa cum 
am mai spus, numărul acesto
ra este destul de mic, 
ales pentru o grupă în 
s-au întîlnit atleți din 
mai bune echipe ale țării...

Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate în Capitală : FE
MEI : 100 m : Marieta Ilcu 
(Hunedoara) 11,62, Nicoleta 
Filip (Dinamo) 12,06, Gabriela 
Zaharia (Rapid) 12,40 ; 200 jn: 
Iolanda Oanță (R) 23,59, 
melia Jianu (I.E.F.S.) 
Daniela Tănase (Argeș) 24,32;

Oanță 52,84, Mihaela
Car-

Marin (Metalul) 54,60 ; 
Ella Kovacs (St.) 

Aurica Mitrea (R) 
Viorica Nlga (Suceava) 

Cătălina Gheorghiu 
, Marin 

Rusnac (M) 
Gheorghiu 

Opriță (Dj) 
Misaroș

3 000
(H)
Simona Staicu

5 
Oprea (St) 
(M) 25:23, 
25:47; 100 
găceanu 
Bizbac (D) 13,64, Petra 
deanu , 
Cristieana Matei (Dj) 57,39, Jia
nu 57,76, Alina Buhuși (Dj)

„podium" s-au aflat :
898,5 p (358,5 la băr-

cele mai 
treia etape 
de 13,49 al 
la 110 mg

mai 
care 
cele

Ca- 
24,05,

400 m :
Rachieru (Steaua) 52,99, 
men 
800 m : 
1:59,00, 
1:59,27, 
1:59,87, 
(Dolj) 2:00,02, 
Liliana 
1 500 m :
I linca 
Cristina 
4:13,54 ; 
Zaițuc 
9:13,32, 
9:14,06 ;

2:03,37, 
2:04,20 ;
4:08,49, 
4:11,12, 

(I.E.F.S.) 
Luminița 

Opriță 
(H) 

km marș : Victoria 
22:18, Ștefania Pleș 
Lucia Cioancă (R) 
mg : Mihaela Po-

(R) 13,18, Daniela
- - Văi-

(Ăg) 13,78 ; 400 mg :

m :
9:10,60,

58,51 ; lungime : Ucu 6,69 m, 
Vali Ionescu (R) 6,58 m, Ani- 
șoara Ghebuță (D) 6,20 m ; 
înălțime : Manuela Colta (Dj) 
1,80 m, Nicoleta Lolea (I.E.F.S.)
I, 75 m, Olimpia Constantea
(St) 1,75 m; greutate: Mihaela 
Loghin (St) 18,07 m, 
Ciobanu (D)
Meheș (Dj) 17,56 m ; uLv . 
Elisabeta Neamțu (I.E.F.S.) 
60,45 m, Floarea Vieru 
59,08 m, Mariana 
(Dj) 58,74 m ; suliță : 
Bujniță (D) 
mitru (M) 
go-Raduly 
4X100 m : 
50,61, Dolj 
Dolj 3:45,11, 
Cluj 3:52,85.

BĂRBAȚI : 100 m : C. Șonel 
(D) 11,33, B. Dumitrescu (D)
II, 41, C. Negreanu (Cj) 11,44;
200 m : D. Cojocaru (D) 21,29, 
G. Boroi (St) 
șan (Cj) 22,25 
Mateescu (D) 
cu (D) 48,30, 
48,54 ; 800 m : 
G. Filip (St) 1:51,15, D. Pur- 
cari (Dj) 1:51,18; 1500 m: I. 
Elena (St) 3:34,36, V. Coroja 
(Ag) 3:48,95. D. Stanciu (M) 
3:49,20 ; 5 000 m: Elena
13:58,20, M. Latiș (Cj) 14:10,66, 
Gh. Tomoioagă (St) 14:30,34 ; 
10 000 m: Latiș 29:51,58, E. 
Schuller (Cț) 30:06,08, Tomo
ioagă 30:09,82 ; 10 km mars :
C. Șofran (R) 42:06,48, Gh. 
Frecățeanu (R) 42:06,84, I. O- 
laru (Ag) 43:47,82; 100 mg:
L. Giurgian (D) 13,49, Boroi 
13,74, Iul. Păcioianu (D) 14,52; 
400 mg : Mateescu 50,77, Po
pescu 51,93, V. Boroi (St) 
56,77 ; 3 000 m obst-: A. Barbu 
(Dj) 8:32,52, C. Roșu (St) 
8:46,44, S. Mocanu (Cj) 8:53,99; 
lungime : D. Rotariu (St) 
7,52 m, M. Sîrbu (Dj) 7,22 m, 
Șonel 7,20 m ; triplu: L. Sfiea 
(V) 16,19 m, D. Mitirică (St) 
16,15 m, C. Barbu (D) 15,78 m; 
înălțime : E. Popescu (St) 
2,24 m, S. Matei (Dj) 2,20 m, 
C. Militaru (St) 2,15 m ; pră
jină : R. Enescu (St) 5,20 m ;

, Jana
17,72 m, Livia 

disc :

(Dj) 
Lengyel 

Aurica 
57,04 m, Caria Du- 

56,42 m, “
(Cj)

I.E.F.S. 
50,99 ;

I.E.F.S.

Eva Zor- 
54,14 m ; 
49,65, Cluj 
4X400 m : 

3:45,53,

21,89, D. Mure- 
; 400 m : M.
47,95, C. Popes-

M. Rădos (H) 
Rădos 1:50,42,

Liviu 
felii

greu ta
18,72
M. Țir 
62,12 
nescu 
Chiria 
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dreesc
N. E 
Hrads 
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| SPORTUL STUDENȚESC A CIȘTIGAT TURNEUL DIN „REGIE"

I
finală au dat-o 
anțe scurte din 
— Moloce 632 
p, Axan 609 p, 
clasamentul a- 
pe Diana Ni- 

i pn aceste dis- 
)■* „el mai bun
P-

I
I
I

Simbătă și duminică, pe stadionul din „Re
gie**, s-au desfășurat meciurile din cadrul tur
neului organizat de clubul Sportul Studențesc. 
La capătul celor patru partide urmărite de un

numeros public, echipa Sportul Studențesc a 
terminat pe primul loc. urmată de F. C. 
Universitatea Craiova și „U“ Cluj-Napoca. 
mai jos, cronicile celor patru meciuri.

F.C. INTER - UNIVERSITATEA CRAIOVA 2-1 (1-1)

Inter, 
Iată,

dar

WHiftiiiimiiiiiitiimiiiitiiiiiiiiiiiiimiim.

Iu cel de al doilea Joc a!

reprezentativelor de tineret
Ullllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

seniori, indi- 
ictor Stănescu 
1237), 2. Aurel 

217 + 1199), 3. 
1403 p (1 203 + 
1 Călin 2 402 p 
i. Dumitru Jega

1 188), 6. Iosif 
tatea Tg. Mu- 

182 + 1 174) ;
ița Satu Mare 
Călin, D. Călin) 
nerul Aninoasa 
W. Iași 6 742 p; 
luai: 1. Diana 
8 p (1225 +
i. Moloce 2 439 
14), 3. Gabriela 

(1212 4- 1213), 
n 2 356 p (1 175 
■ora Matei 2 347 
71), 6. Daniela 
București) 2 215 
i89); echipe: 1. 
ire (Eva Lancz, 
, Csilla Szabo) 
,a Rădăuți 4 787 
ălănești 2 439 p.

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
Iloan NOVAC

Fără să fi uitat că datorită 
•emieșecului de la Sibiu, din 
penultima etapă a campionatu
lui trecut, au ratat participa
rea la Cupa U.E.F.A., craiove
nii și-au dorit in meciul de 
sîmbătă foarte mult victoria, 
atacînd din start cu vigoare și 
aplomb, ca intr-un joc oficial 
eliminatoriu. Prin acțiuni ra
pide, declanșate îndeosebi de 
Șt. Stoica, Ciurea și Mănăilă, 
ei au pus deseori în dificultate 
apărarea sibienilor, iar în min. 
27 au reușit să deschidă sco
rul: Mănăilă a executat de la 
coiful terenului o lovitură li
beră, N. ZAMFIR s-a înălțat, 
a reluat cu capul, balonul s-a 
lovit și de un apărător advers 
și a deviat în plasă. Joc bun 
și interesant și în continuare,

SPORTUL STUDENȚESC -
In al doilea meci al cupla

jului de simbătă s-au întîlnit 
Sportul Studențesc și „U“ Cluj- 
Napoca. Un meci care s-a de
rulat cu încetinitorul, puține 
fiind fazele de poartă din care 
se puteau înscrie goluri. A. 
Popa (min. 16) și M. Popa 
(min 26) au ratat ocaziile bucu- 
reștenilor din prima repriză, 
Munteanu (min. 35) și Biro 
(min. 38) pe cele ale clujeni
lor. Nici după pauză nu s-a 
mărit tempoul, ambele echipe 
așteptînd parcă „epilogul" pe- 
nalty-urilor de departajare. 
Dar, după o uriașă ratare a 
mezinului echipei antrenate de 
Ion V. Ionescu și V. Kraus (A. 
Popa în min. 81), cu puține se
cunde înainte de final M. POPA 
a șutat frumos din marginea 
careului și portarul Ciucur a 
scăpat balonul în plasă. Arbi
trul D.
mațiile: SPORTUL 
ȚESC :
Pană, M. Popa, Ciucă — Polo-

UNIVERSITATEA CRAIOVA

tot cu craiovenii «mai activi, 
aplaudați pentru fazele lor ra
pide, dar, în min. 39, s-a pro
dus egalarea: la un contraatac 
pornit din ofsaid, Majaru a 
fost .agățat** în careu de Bol
dici și RADU II a transformat 
lovitura de la 11 m.

Cu fiecare minut scurs din 
repriza secundă, nervii jucă
torilor, îndeosebi ai celor cra
ioveni (alimentați și de unele 
decizii eronate ale arbitrului V. 
Angheloiu, Intre care 
penalty neacordat), s-au 
peste orice limită și au 
liminați pe rind Șt 
(min. 62 — cu drept de 
ire), apoi Majaru — C.
ghe (min. 75) și Irimescu — 
V. Marcel (min. 86)1 La un mo
ment dat, craiovenii au vrut

,U“ CLUJ-NAPOCA 1-0 (0-0)

părăsească terenul, 
răzgîndit. Jocul a fost re- 
și I. MOLDOVAN a în- 
golul victoriei sibienilor.

(dreapta) este 
n Păcioianu. 
el D. NEAGU

Grasu (D) 
in (Dj) 16,17 m, 
2 m; disc: Țîrle 
60,40 m, S. Stă- 

; suliță : C.
m, J. Un- 

m, D. An
in ; ciocan : 
69,92 m, C. 
m, Ad. Me- 

; 4X100 m :
41,64,

m
,34 
06 1 
92 i
)
,06 
m ;

Steaua
; 4X400 m :

jtalul 3:20,86 și

RISM-ALPINISM
ii naționale de 
ramate inițial 
2—12 august, la 
Lba), se amină 
itembrie.

Petrescu a condus for-
STUDEN-

M. Marian,Manu

Ieri, în „Regie", au avut loc 
ultimele două partide din ca
drul turneului. In meciul de 
deschidere s-au intilnit 
sele din ajun, echipele 
versitatea Craiova și 
„Cluj-Napoca", pentru stabilirea 
locurilor 3—4. La capătul unui 
joc care nu s-a ridicat, decît 
rareori, la un nivel superior, 
dar care a plăcut totuși dato
rită celor 8 goluri marcate, 
studenții craioveni s-au deta
șat în cîștigători, 
scorul de 
Diversitatea 
chis scorul 
GHE (min.
din apropiere, balonul centrat 
de St. Stoica.
un corner de

| SPORTUL STUDENȚESC

învin-
Uni-
„U“

I
I
I

I
I
I
I
I

învingind cu
5—3 (3—0. U-
Craiova a des- 
prin C. GHEOR- 

22), care a reluat,

in min. 33, I» 
pe dreapta, a

Meciul Sportul Studențesc — 
F. C. Inter, care a desemnat 
cîștigătoarea turneului, a fost 
ceva mai atractiv decît primul. 
La capătul unei evoluții supe
rioare, ‘ studenții din „Regie1* 
și-au adiudecat victoria cu 
scorul de 3—0 (2—0). Atacurile 
în valuri purtate spre poarta 
apărată de V. Marcel s-au fi
nalizat. prima oară, în min. 11, 
eînd STANCU a reluat, din 
voleu, balonul în plasă. Tot ei 
a mărit avantajul echipei sale, 
in min. 20, cu un șut frumoe

n aceasta să pt amină

ARTUL UNEI NOI EDIȚII
PEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI*4
tasta se va da 
i ediții a tra- 
tiții fotbalistice 
ului București1*, 
îaugurarea se

le C.M.E.F.S. 
etiția va reuni 
ate eșaloanele 
tul îl vor face 

campionatele 
e din Divizia C, 
lterior — să li 
iteva din divi- 
ă din Capitală. 
>ă, care este 
3 august, vor 
ind de la ora 
Tehnometal — 
iubi ana — Me- 
— Viscofil. In 
meciuri, gazde

vor fi echipele trecute primele 
(Tehnometal, Danubiana și, res
pectiv, Metalul).

Simbătă, 5 august, se va dis
puta cea de-a doua etapă, în 
cadrul căreia învingătoarea din 
meciul Tehnometal — Automa
tica se va întîlni cu aceea din 
jocul Metalul — Viscofil, 
I.U.P.S. Chitila va primi repli
ca învingătoarei din meciul 
Danubiana — Mecon, iar Pro
gresul va juca cu A.S.I.C.

Următoarele etape se vor 
consuma la 8 august (cînd vor 
intra în competiție și divizio
narele B Sportul „30 Decem
brie", Steaua Mecanică Fină și 
Autobuzul), la 10 august (cînd 
este prevăzută și participarea 
unor divizionare A) și la 12 
august (finalele).

și un 
aprins 

fost •- 
Stoica 

înlocu- 
Gheor-

să
s-au 
luat 
scris _ 
pe contraatac, in min. 79. In 
acest fel, ei s-au calificat in 
finala turneului. Repetăm, i- 
nadmisibil de mulți nervi in
tr-o partidă amicală din ca
drul pregătirilor! Au jucat for
mațiile: F.C. INTER: V. Mar
cel — Laurențiu, Boar, M. Stă- 
nescu, Dobrotă — Mărgărit,* 
Burchel, Majaru, Jurcă — Ra
du II (min. 79 Predatu). 
(min. 46 I. Moldovan). 
VERSITATEA : Boldici 
88 Crișan) — Mănăilă, N. 
fir, Geolgău (min. 46 I.
cea), Bica — Ciurea, i 
Badea, Sburlea (min. 40 Iri- 
mescu) — șt. Stoica (min. 69 
Pălăceanu), C. Gheorghe.

Vâsîi 
UNI- 
(min. 
Zam- 

. Mir- 
Olaru,

„U“ CLUJ-NAPOCA 1-0 (0-0)•f
w

Surprins la șutul lui M. Popa, portarul clujean Ciucur a scăpat 
mingea, oare a scuturat apoi plasa. Foto : Aurel D. NEAGU 
gea, Lucaci, A. Popa — Pro
dan, Țîrlea, Buțerchi. „U“ 
CLUJ-NAPOCA: Ciucur — Ba- 
coș, Neamțu, Jenei, Pojar — 
Zanc, Suciu, Ciobanu — Ca- 
dar, Biro I, Munteanu. Au mai 
jucat în repriza secundă: Mi-

- „U“ CLUJ-NAPOCA 5-3

hale, D. Popescu, Iorgulescu II 
și Șumudică la Sportul Studen
țesc, Baicea, Falub, M. Popes
cu, Oros, Biriș, R. Stan și Sabo 
la „U“ Cluj-Napoca.

Laurențiu DUMITRESCU

ROMANIA - EGIPT 1-0 (1-0)
Miine, la Brăila, Lotul nostru de tineret întiinește echipa locală 

F.C.M. Progresul

Circa 9 000 de spectatori au 
fost prezenți la Intîlnirea re
vanșă dintre reprezentativele 
de tineret ale României ci E- 
giptului, disputată pe stadio
nul Areni din Suceava. Dife
rența de valoare, pe toate 
planurile. în favoarea selecțio- 
nabililor noștri. le-a permis 
acestora să domine cu insis
tentă un adversar care, de 
data aceasta, nu numai că a 
practicat o apărare aglomerată 
(la fel de îndîrjită ca și în pri
mul joc), ci și un marcaj „om 
la om", tocmai pentru a îm
piedica echipa română să des
fășoare un ioc combinativ ci 
eficace la poarta lui Basem.

Din start, tribunele au fost 
încălzite de două faze fierbinți, 
consumate în careul oaspeților 
(Vlădoiu și Maier s-au încurcat 
reciproc la centrarea din min. 
2 a lui Selymesi, iar în min. 6 
Stănici a șutat „peste** balonul 
primit de la Neagoe). scorul 
fiind deschis la faza fixă din 
min. 7. Atunci, Maier a fost 
faultat la aproximativ 17 m; 
lovitura liberă a executat o 
Stănici, Kasem a scăpat balo
nul din brațe și NEAGOE, pe 
fază, a înscris. Jocul va 
„curge" într-un singur sens, 
fiind de notat și alte situații 
de gol ale tinerilor noștri ju
cători: min. 13 — șut puternic 
Vlădoiu, Basem scapă din nov 
balonul, dar nimeni nu apare 
la finalizare; min. 15 — cen
trare Neagoe, „voleu** specta
culos Vlădoiu. milimetric pes
te „transversală"; min. 34 — 
lovitură liberă A. Popescu,, 
„cap** Selymesi. balonul rico- 
șind din stilpul porții la... bra
țele portarului egiptean!; min. 
36 — șut al aceluiași Selymesi 
„peste"; min. 45 — fază rapi
dă pe traseul Stănici — A. Po
pescu — Maier, ultimul a tri
mis spre poartă, dar Mohamed

I a salvat în corner. In timp 
ce echipa oaspete n-a avut 
decît două acțiuni tăioase: în 
min. 33 — Panait î-a „suflat-*, 
din careu, balonul lui Karam, 
iar In min. 39 același jucător 
a trimis cu capul spre poartă, 
însă Prunea s-a aflat >a post.

Repriza secundă a fost des
tul de anostă, jocul cantonîp- 
du-se mai mult la mijlocul te
renului. Ai noștri au încetinit 
tempoul și fotbaliștii egipteni 
B-au strecurat în două rînduri 
periculos spre buturile lui 
Prunea (min. 51 — luft mare 
al lui Mustafa I, min. 64 — 
contraatac Yasser și Prunea a- 
cordă corner). Se fac apoi mul
te modificări în ambele for
mații și partida se încheie în- 
tr-o... plictiseală generală, șu
tul lui Șuvagău (min. 81), sin
gurul pe poartă al renrizei, și 
„bomba" lui FI. Motroc (min. 
86) „peste" fiind singurele lu
cruri demne de semnalat.

Arbitrul C. Gheorghe, din 
localitate, a condus formațiile: 

ROMÂNIA : Prunea — Cio
can (min. 54 Dănuț Munteanu), 
B. BUCUR. PANAIT, Cotora 
— A. Popescu (min. 54 FI. Mo
troc). STANICI. Selymesi (min. 
57 Pîrvu). Vlădoiu (min. 61 
Șuvagău) — Maier. NEAGOE 
(min. 46 Cristescu).

EGIPT: Basem — Mohamed 
I, Moshir (min. 85 Hazem), 
YEHIANABIL. TAMER (min. 
52 Yasser) — Hady, Mustafa 
I, Abdelhamed. Mustafa II — 
Ezeldin (min. 57 Gamal), 
KARAM.
• Marți. De stadionul Muni

cipal din Brăila, Lotul de ti
neret își încheie stagiul cen
tralizat de pregătire cu întîl- 
nirea amicală pe care o va 
susține în comoania divizie a- 
rei B F.C.M. Progresul din lo
calitate.

Stelion TRANDAFIRESCU

fost rindul lui N. ZAMFIR să-l 
învingă pe Ciucur. Peste nu
mai două minute, la capătul 
unei splendide acțiuni persona
le, OLARU a trimis și el balonul 
in poarta clujeană. După 
pauză, tot craiovenii păstrează 
inițiativa și in min. 60 tabela 
va arăta 4—0, STOICA în
scriind in poarta goală, la ca
pătul unui sprint de la mijlo
cul terenului. Clujenii nu 
se împacă cu gindul unui ase
menea
reușesc 
SUCIU. 
ZANG 
capul,

scor, și în min. 68 
să reducă din el prin 
In min. 72, clujeanul 
reia spectaculos, 

sub „transversală", iar 
în min. 78 SUCIU punctează 
din nou, astfel că scorul de
vine 4—3. Cu cinei minute

eu

înainte de final, C. GHEORGHE 
înscrie al 5-lea gol, consființind 
victoria meritată a craiovenilor, 
care le-a adus locul 3. Arbi
trul G. Ionescu (București) a 
condus formațiile : UNIVER
SITATEA CRAIOVA : Crișan 
— Mănăilă, N. Zamfir, Bică, 
Sburlea — Ciurea, Olaru, Ba
dea, A. Popescu — St. Stoica, 
C. Gheorghe. Au mal jucat : 
Arcanu, Gîrleșteanu, Pălă- 
ceanca și I. Mircea. „U" 
CLUJ-NAPOCA : Ciucur — 
Gherman, Neamțu, Falub 
(eliminat în min. 76), Pojar — 
Suciu, Popicu, Biro, Orosz — 
Biriș, M. Munteanu. Au mai 
fast folosiți : R. Stan, Zang, 
Bacoș, Gheorfi, Ciobanu și M. 
Popescu.

Joi* fi vineri, in Capitală

0 INTERESANTA COMPETIȚIE 
INTERNAȚIONALĂ: „CUPA DINAMO

F. C. INTER 3-0 (2-0) —
din întoarcere. Ultimul gol al 
întîlnirii a fost marcat de LU- 
CACI (min. 55), care a fructifi
cat excelenta pasă oferită de 
Olteanu. Arbitrul D. Petrescu 
(București) a condus formații- 
le: SPORTUL : Voicilă — M.
Marian. Lucaci, M. Popa, Ciu- 
eă — A. Popa, Prodan, Stănici, 
Țîrlea — Buțerchi, Stancu. Au

mai jucat : Olteanu, Grigoroș- 
cuță, Pologea, Mihale, V. Ior
gulescu, Șumudică și Simionov. 
F. C. INTER : V. Marcel — 
Laurențiu, M. Stănescu, Boar, 
Dobrotă — Mărgărit, Majaru, 
Jurcă, Predatu — I. Moldovan, 
Văsîi. Au 
Burchel. 
Popescu.

mai fost utilizați : 
B. Popescu și D.

Gheorghe NERTEA

In zilele de 3 si 4 august, 
clubul Dinamo organizează, în 
Capitală, pe stadionul propriu 
din Șoseaua Ștefan cel Mare, 
o interesantă competiție fotba
listică internațională, la care 
și-au anunțat prezența trei 
cunoscute formații de peste 
hotare: Anvers și Standard 
Liege din Belgia, Bari din 
Italia. Cele două echipe belgi
ene au terminat pe locurile 5 
și, respectiv. 6 campionatul 
1988/89. iar cea italiană a reve
nit, tot la terminarea stagiunii 
amintite, pe prima scenă. De 
altfel, toate oaspetele clubului 
bucureștean au frumoase pal
marele sportive. Anvers, de 
pildă, a Intrat de 4 ori în po- 
sesio titlului belgian, a termi
nat de 6 ori pe locul al doilea 
șl a cîstigat o dată Cupa. Stan
dard Liâge, socotită. împreună

eu Anderlecht, echipele cu 
cele mai reprezentative per
formanțe din fotbalul belgian, 
are la activ 8 titluri de cam
pioană. s-a calificat de două 
ori în semifinalele C.C.E., a 
fost finalistă în Cupa Cupelor 
(1982, 1—2 cu F.C. Barcelona) 
și s-a aflat in faze avansate 
ale Cupei U.E.F.A. Bari apare 
de 30 de ani pe tabloul com
petitoarelor primei sau celei 
de-a doua ligi italiene și a 
realizat, în ediția 1988'89. o 
spectaculoasă promovare în 
prima divizie. A patra compe
titoare este, se înțelege, for
mația organizatoare. Diuamo. 
în perspectivă, deci, un turneu 
de mare atracție, care se va 
bucura, sîntem convinși, de 
prezența multor iubitori ai 
sportului.

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 
1—1 (1—0). Au 
(min. 25), res- 
(min. 58). F. C. 
următorul „un-

— F. C. OLT 
marcat Cîrlan 
pectiv Eftimie 
Olt a aliniat 
sprezece": Gherasim — Farcaș, 
Mihali, Cireașă, Ciobanu — 
Ruse, Eftimie, V. Popa, Pistol
— Turcu, Pena. Au mai jucat: 
Ciurea, Dudan, Ad. Georgescu, 
Ursa, Tulba, M. Ene, Moraru, 
M. Stan. Meciul a avut loc 
vineri.

PRAHOVA CS.U. PLOIEȘTI
— F. C. FARUL CONSTANȚA 
0—6 (0—2). Partida s-a disputat 
sîmbătă, golurile fiind înscrise 
de Vîntilă (min. 15), Funda 
(min. 25 și 75), Cojocaru (min. 
49 și 79) și M. Popa (min. 85). 
Echipa constănțeană a utilizat 
următoarea formație: Anton — 
Comănescu, Dinu,' Popovici, 
Cămui — Funda, Mihai, Doro- 
banțu, R. Manea — Vintilă, M. 
Popa. Au mai evoluat: Gîrjoa- 
bă,. Radulescu, Dumitru și Co
jocaru. De subliniat faptul că, 
în cele două meciuri (de vi
neri și sîmbătă), echipa ploieș- 
teană a folosit tot lotul de ju
cători. (O. BALTEANU — co
resp.).

F.C.M. ERASOV — GLORIA 
BISTRIȚA 3—i (2—1). Golurile 
au fost unarcate de Ghergu 
(min. 23), Barbu (min. 34),

MECIURI
Boeru (min. 64 — autogol), 
respectiv N. Manea (min. 17). 
Brașovenii au utilizat următo
rul „unsprezece" : Șanta — 
Ghergu, Patru, Naghi, Andrași 
II — Lungu, Caciureac, Man- 
doca — Andrași I, Henika, 
Barbu. Au mai jucat: E. Mol
dovan si Csifo.

I.C.I.M. BRAȘOV — C.F.R. 
PAȘCANI 1—0 (0—0). Unicul
gol a fost marcat de S. Dumi
trescu (min. 64). (C. GRUIA — 
coresp.).

PRECIZIA SACELE — LO
TUL U.E.F.A. *92 2—2 (1—1).
Golurile an fost înscrise de 
Forsea (min. 29), Szabo (min. 
67), respectiv Călin (min. 23 și 
60). Iată echipa aliniată de Lo
tul U.E.F.A. ’92: Bercea — 
Nemțeanu, Zadea, Tudor, Fo- 
dor — Călin, Olariu, Bădăluță 
— Manea, Velțea, Papa. Au 
mai jucat Filipeseu, Simion, 
Rus, Ghinea, Priscă. (V. SE- 
CĂREANU — coresp.).

A. S. DROBETA TR. SEVE
RIN — F.C.M. CARACAL 1—2 
(0—1). Au marcat: David (min. 
86 — din lovitură de la 11 m), 
respectiv Leța (min. 22) și Ba
laur (min. 62).

AMICALE
RAPID MIERCUREA C1UC

— COBVINUL HUNEDOARA 
1—3 (1—1). Au marcat: Pagu 
(min. 45), respectiv Uaș (min. 
22) și Gh. Iordache (min. 60 și 
85). Corvinul a jucat în urmă
toarea alcătuire: Groza — Bar- 
dac, Cocan, Stroia, ȚIrnoveanu
— Gh. Iordache, Bozga, Bănică 
Uleșan — D. Iordache, Ilaș. Au 
mai jucat: Ioniță, Marian, Si- 
dorac, Chezan și Bulgaru.

La Cristuru Secuiesc: UNI
REA — CORVINUL 0—5 (0—2», 
golurile fiind înscrisa de Ule- 
san (3). Gh. Iordache și Chi- 
riță. (V. PAȘCANI) — coresp.).

PETROLUL BAICOI — PE
TROLUL PLOIEȘTI 1-5 (9—3). 
Au marcat: Matei, Nuță (2), 
Rădulescu și Grigore, respectiv 
Simaciu. Ploieștenii au înce
put meciul în următoarea for
mație: Jipa — Popa. Ștefan, 
Pitulice, Hîncu — Matei, Gri
gore, Lazăr — Mocanu. Bîscâ, 
Manea. Au mai jucat- Catană, 
Goran, Stan, P. Gușă. Mitici, 
Rădulescu, Nuță, Zafins.

C.J.E.F.S. Mehedinți, în co
laborare cu A. S. Drobeta Tr. 
Severin, va organiza, în zi
lele de 5 și 6 august, pe sta

dionul Municipal din localitate, 
cea de-a 14-a ediție a trofeu
lui „Cupa Drobeta 2000“, cu 
participarea echipelor Corvinul 
Hunedoara, Pandurii Tg. Jiu, 
Constructorul T.C.I. Craiova ți 
A. S. Drobeta Tr. Severin. Sîm
bătă, cele două meciuri se vor 
disputa cu începere da la ora 
16, pentru ca duminică, de la 
ora 9, să aibă loc finalele. (M. 
FOCȘAN — coresp.).

• DE LA F. R. FOTBAL. 
Astăzi, de la ora 14, la sediul 
F.R.F., va avea loc tragerea la 
sorți a meciurilor pentru bara
jul Diviziei C. Respectivele 
partide — care se vor disputa 
tur-retur — sînt programate în 
zilele de 2 și 6 august, de la 
ora 17.

ACȚIUNE DE SELECȚIE
CLUBUL SPORTIV RA

PID BUCUREȘTI organi
zează o acțiune de selec
ție la fotbal pentru copiii 
născuți între anii 1974— 
1981. Cei interesați se pot 
prezenta la stadionul Giu- 
lești în zilele de 2, 3, 4
și 5 august, intre orele 
8—11



RECORD MONDIAL LA SĂRITURĂ
ÎN ÎNĂLȚIME: 2.44 m I

La San Juan (Porto Rico) 
au inoeput campionatele de 
atletism ale AmeriJi Centrale 
și Caraibilor. Iată primele re
zultate: MASCULIN IOC in: 
Isasi (Cuba) 10,33; ld.COO m: 
Parra (Mexic) 29:29,73; lungi
me : Jefferson (Cuba) 7,96 m ; 
400 m garduri : Cordero (Por
to Rico) 50,22; FEMININ: 190 
m: Paulina Davis (Jamaica);

11,25; înălțime: Silvia Costa 
(Cuba) 1,85 m; 1 500 in: Mila- 
gros Rodriguez (Cuba) 4:24,36. 
Sportivul cubanez Javier Soto
mayor a stabilit un nou record 
mondial in proba de săritură 
in înălțime cu performanta de 
2,44 m. Vechiul record era de 
2,43 m si aparținea aceluiași 
atlet.

TURNEUL DE RUGBY 

DE LA MOSCOVA
MOSCOVA (Agerpres). Tur

neul Internațional de rugby de 
la Moscova a fost cîstigat dc- 
orima reprezentativă a U.R.S.S 
9 n. urmată. în clasamentul fi
nal. de selecționata sovietică d 
tineret 7 d. echioa de tineret a 
României 5 o si o selecționat:: 
din Tara Galilor 3 o. în ultim 
întîlnlre a competiției reprezen
tativa U.R.S.S. a întrecut cu 
scorul de 22—9 (7—3) formația 
din Tara Galilor. Trei eseuri au 
realizat în acest meci iucător: 
sovietici Mironov. Tihonov si 
Kuperman.

ACTUALITATEA

OBIECTIVITATE
•

întrebat dacă succesul „dublei- Graf — Becker de la Wimbledon 
va mai putea fi reoetat. campionul vest-german a răspuns că, „în 
Drincipal. totul depinde de mine și mai puțin de Steffi". Un răs
puns care, la umbra modestiei, ascunde o mare luciditate : dificul
tatea de a te menține oe piscuri. Chiar dacă noua izbîndă înseam
nă mult mai mult decît primele două („eram prea tînăr. nu știam 
ce se petrece cu mine...“) și o confirmare. în ciuda unor Drono- 
sticurl mai puțin optimiste. Cu vtrsta șl cu înnoirea succeselor 
(trei numai la Wimbledon !) e puși în lumină valoarea „stofei" din 
care este făcut un super-campion. O dată în plus, timpul demons
trează că ei este, de regulă, cel mal obiectiv judecător.

LONGEVITATE

PREGĂTIRI SPEUAlA
PARIS. Ciclistul ameri

can Greg Leniond, cîștigătorul 
celei de a 76-a ediții a Turului 
Franței, a declarat că la suc
cesul său a contribuit, în mare 
măsură, pregătirea specială 
pentru probele de contratimp. 
Anul acesta, precum se știe, au 
fost cinci etape de contratimp. 
Lemond a făcut parte din for
mația Agrigel-Bottechia (ADR), 
o echipă belgiană (din cei 9 
competitori 6 au fost belgieni.

PENTRU „CONTRATIMP"
2 americani și un olan
dez). Printre consilierii a- 
oestei formații s-a aflat și 
fostul ilustru rutier belgian Ed
dy Merckx.

în ultima etapă, decisivă, 
Versailles—Paris, Lemond a 
folosit un angrenaj de 54X12, 
pe care l-a schimbat cu o placă 
cu 13 dinți, pe ultimii doi kilo
metri ai traseului, pe Champs- 
Elysăes.

PUGILISTICA
cunoscut că noul campion internațio- 
sport masculin este austriacul Her- 

recordulul mondial 1

C.E DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. I)

« 2—1 (—15, 17, 17), cu Tauska-
nova, Bondarenko (URSS) 2—1 
(19, —13, 15) ; cădeți simplu ; 
Țol — Aianski (Bulg.) 2—0 (19, 
12), cu Samsonov (URSS) 1—2 
(—9, 18, —13) ; junioare sim
plu : Năstase — Gieraga (Pol.) 
2—0 (13, 12), cu Arisi (Ital.) 
1—2 (19, —9, —20) ; dublu : Năs
tase, Rîscanu - G. Wirth, V. 
Wirth (Ung.) 0—2 (—14, —16).

REZULTATELE FINALELOR, 
cadete simplu: Cojocaru — 
Simon (Ung.) 2—1 (11, —19,17); 
dublu: Cojocaru, Nicolae — 
Kuș, Kulaghina (URSS) 2—1 
(19, —13, 17) ; cădeți simplu : 
Samsonov (URSS) — Tran 
(Franța) 2—0 (12, 15) ; dublu : 
Gustavsson, Rasberg (Suedia) 
— Batorfi, Varga (Ung.) 2—0

(18, 20) ; junioare simplu: G. 
Wirth (Ung.) — Kostromina 
(URSS) 2—0 (9, 14) ; dublu:
Wirth, Wirth (Ung.) — Arisi, 
Semenza (Ita.) 2—0 (12, 13);
juniori simplu: Gusev (URSS) 
—Driscoll (Angl.) 2—0 (16, 19); 
dublu: Vosik, Hong (RFG) — 
Schlager, Jindrak (Austria) 
2—0 (20, 13).

„CUPA MARII
(Urmare din pag. t)

BEIJING _ (Agerpres). — 
La Beijing se desfășoară cea 
de-a 14-a ediție a Campionate
lor de box ale Asiei. în prima 
gală a semifinalelor, în limite
le categoriei muscă, Kim Dong 
Nam (R.P.D. Coreeană) l-a 
învins la puncte pe D.S. Ya
dav (India), în timp ce Cho 
Dong Jin (Coreea de Sud) l-a 
eliminat (victorie la puncte) pe 
Tsogt Jargal (Mongolia). La ca
tegoria semiușoară, Bayarasai- 
khan (Mongolia) l-a întrecut la 
puncte pe filipinezul R. Bal
boa, iar la categoria grea A- 
bbas Niazi (Pakistan) a dispus, 
la puncte, de chinezul Bai 
Chongguang.

SAN JUAN • (Agerpres) — 
In perioada 9—17 august, la 
San Juan (Porto Rico), se vor 
desfășura întrecerile Campiona
telor Mondiale de box pentru 
juniori. După cum se anunță 
de la Comitetul de organizare, 
la competiție vor participa ti
neri pugiliști din peste 50 de 
țări.

NEGRE- LA BASCHET

B. Antonij'k (Polonia) și M. 
Cîmpeanu (România).

Cit privește selecționata de 
cadete a României, după două 
infringer! la limită (la capătul 
unor evoluții totuși bune), eaf••••••••••••••••••••••••••

CU INIMA
In timpul modulul său cu Thomas Hearns, contând pentru 

titlul suprem al „mijlociilor*, reputatul boxer american Sugar 
Ray Leonard, multiplu campion al ringului profesionist, a Pur
tat pe centură Inscripția „Amandla*. despre care atât specta
torii de La ..Caesar’s Palace* dia Laz Vegas, cît șl telespecta
torii au crezut că e. de obicei, numele unul sponsor. Nu era, 
„Amandla” însemnînd în limba Zulu, cea mal vorbită de popu
lația de culoare din Republica Sud-Africană. „Libertate*.

Lucrurile s-au limpezit la conferința de presă de după par
tidă. cînd Leonard a apărut îmbrăcat (ca și la cîntarul oficial) 
cu un tricou marcat de cuvintele „Free South Africa”, meni
te să explice — dubiile fuseseră spulberate — o anume atitu
dine politică, de condamnare a tristelor realități din țara a- 
oartheidului. Altfel spus, pugillstul fără egal care e Sugar 
Ray Leonard Intrat în istoria șl în legenda „nobilei arte”, s-a 
alăturat celor care. în număr tot mai mare, repudiază barba
ria regimului de la Pretoria nesfllndu-se să-și mărturisescă 
opțiunea după cum urmează : „într-attt m-a șocat un reportaj 
televizat despre Nelson Mandela (n.n. liderul populației majo
ritare din R.S.A.) îneît am decis să-i aduc acest omagiu. Nu 
ooti să rămîl indiferent atunci etnd un bărbat, mal exact 
Mandela, luptă pentru libertatea poporului său, înfruntînd cu 
curaj orice riscuri. Dacă ne vom mobiliza cu toți. Africa de 
Sud va fl silită să-l pună în libertate”.

Un angajament care, deși tardiv, pare să aibă o sursă, chiar 
dacă îndepărtată tn timp. în însăși biografia Iul Leonard, și ei 
de culoare. Pe cînd avea numai 8 ani șl locuia, ou familia, la 
Washington. în capitala așa-ziselor 
a Intrat într-un bufet Dentru a cere 
că, val, localul acela era rezervat, 
drept pentru care „puiul de negru” 
și aruncat pe trotuar I „O traumă, 
de neuitat”.

Pentru că. ani de-a rândul. Leonard nu și-a manifestat nici 
o simpatie față de oprimarea negrilor, destul s-au grăbit să 
pună atitudinea sa recentă pe seama dorințe! de a se face re
marcat. de a-și cîștiga suporteri ta rtndm omenllor de culoa
re 71 „Lui Ray, a precizat antrenorul Chuck Talhamț (care l-a 
pregătit clndva șl pe Muhammad AU), nu-i mai trebuie admira
tori. are destul I Comportându-se așa. el vorbește cu inima”...

încă un soldat, ca să conchidem, oe frontul tot mal larg al 
-. nu cumva chiar un efi

cace se bucură ilustrul

libertăți neîngrădite. Ray 
un pahar de apă. Numai 
ta exclusivitate. albilor, 
a fost înșfăcat de urechi 
avea să-și amintească el,

&

k

lupte! împotriva apartheidului. Daci 
ter, dată fiind uriașa publicitate de 
campion.

Ovidiu IOANITOAIA•••••••«••••••• ••••••••••

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BOX • Thallandezul Khaosai 

Galaxy si-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria 
sunermuscă (versiunea WBC). 
tavlngînd prin K.o. tehnic. tn 
repriza a 10-a pe columbianul 
Alberto Castro ta gala desfășu
rată la Surln.

CICLISM • Etapa a 4-a a Tu
rului Poloniei desfășurată pe 
traseul Olsztvn — Torun (177 
km) a revenit concurentului po
lonez Ceslaw Rich tn 3h56:19. tn 
Clasamentul general 
conduce polonezul ________
Spruch. urmat la 10 s de coe
chipierul său Marek Bron • E- 
tapa a 5-a a Turului Portugali
ei a fost dstiga-ă de rutierul 
spaniol Angeț Geana cronome
trat oe 104 km în îh 45:53 urmat 
de portughezul Pedro Silva la

individual 
Zbigniew

1:46. Etapa a 6-a. încheiată la 
Figuelra de Foz. după 146 km. 
a revenit belgianului Benv van 
Brabant ta 3h30:39. In clasamen
tul generai conduce portughezul 
Antonia Alves, urmat Ia 18 s de 
brazillanuăl Cassio Freitas.

HANDBAL • în finala Cam
pionatului feminin al Africii, e- 
chipa Angole! a dispus cu 22— 
17 de Cote d’Ivoire. Pe locul 
trei s-a situat formația R.P. 
Congo • Campionatul masculin 
al Africii s-a încheiat la Alger 
cu victoria, centru a 5-a oară 
consecutiv a echipei Algeriei 
care a întrecut în finală cu 
soorul de 18—17 selecționata E- 
giotulul. Medalia de bronz a re
venit reprezentative! Tunisiei.

POLO • în cadrul competiție! 
Internationale feminine de la

O știre surprinzătoare face
pal al Danemarcei la pistol . ____
mann Sailer, cu o performanță superioară _________
6S4 p. rezultat excepțional. Reușita acestuia aduce ta discuție șl pe 
suedezul Racnar Skanaker. recent campion european la pistol liber.

55 de ani. al doilea — S». Șț cu acestea am spus (aproa- 
tlrul a devenit, probabil, disciplina cu cea 
a

Primul are 
pe) totul : 
longevitate

EXAMEN
performerilor săi de vîrf.

mai mare

săptămînă ta urmă, ziarul de specialitate 
Zagreb anunța transferul celui mai valoros

„Sportske 
produs al

Cam cu o
Novostl” din —„---- --------- — — - - — ---- - - . ----
baschetului iugoslav. Drazen Petrovicl, pentru echipa Portland din 
S.U.A.. contractul cu Real Madrid aflîndu-se la expirare. N-ar » 
nimic senzațional în această mutare. Petrovicl fiind desemnat drept 
cel mal bun baschetbalist șl la recenta ediție a C.E. Interesant ră
mâne altceva : că la prezentarea la noua sa echipă, vestitul Drazen, 
coșgeterul atîtor competiții, Inclusiv ăl campionatului spaniol, a 
fost obligat să treacă o serie de teste... tehnice (aruncări la coș,
de virtuozitate, fizice șl psihice), ca orice alt pretendent, căci ni
meni n-a ținut seama de „firma* sa europeană. Intrarea In n.b.a,
înseamnă un examen la care toți eandidațil sînt egali, Cine nu de»
pășește „standardul” nu poate fi salvat nici de titlul european...

Rd. T.

a reușit, în sfîrșit, o victorie, 
și încă destul de clară : 59—49 
(35—31) în fața selecționatei 
sindicale a orașului Frunze 
(U.R.S.S.). Cu o apărare agre
sivă tot timpul (care le-a pus 
în dificultate vădită pe adver
sare), combative în lupta pen
tru recuperarea mingilor sub 
panouri, cu acțiuni ofensive 
bine organizate (dar destul de 
multa ratate), echipa cadetelor
române s-a impus treptat,
deși oaspetele, mai experi
mentate, au făcut eforturi
pentru a obține victoria.

Au marcat: Nițuleseu 13, 
Toeală 10, Simion 8, loan 8, 
Ciupe 5, Ambruș 2, Jiros 7. Me- 
roșan (, Cocirlan 6 ; coșgete- 
rele oaspetelor: Sanazarova 16, 
Sirobokova 8, Saplovskaia 8. 
Arbitri : N. Constantincscu — 
V. Butuc.

Premiile speciale decernate 
de organizatori au fost ciști- 
gate de : Ilona Mandra (Polo
nia) — cea mai tehnică jucă
toare, Irina Sirobokova (Sel. 
Frunze) — coșgeteră. cu 57 p 
înscrise și Alina Sanazarova 
(Sel. Frunze) — „Miss Cupa 
Mării Negre".

• Rezultatele primei etape 
din noua ediție a camoionatulul 
vest-german : Kaiserslautern — 
Borussia Mdnchengladbach 1—1. 
Uerdingen — F.C. Homburg 3—0. 
St. Pauli Hamburg — Werder 
Bremen 0—(. Bayer Leverkusen 
— Borussia Dortmund 1—0 Ba
yern MUnchen — NUrnberg 3—2, 
VfB Stuttgart — Karlsruher SC 
2—4 VfL Bochum — F.C. K61n 
6—1. Eintracht Frankfurt —

ș-a încheiat recent o nouă 
ediție a competiției fotbalis
tice dotate cu trofeul ..Cupa 
Amerlcli de Sud“. titulatură 
sub care o cunoaște si recu
noaște întreaga lume. Cum 
însă continentul pe care oa
menii poartă cele mai lungi 
nume — paradoxal sau toc
mai de aceea — iubește ne
spus prescurtările, turneul a 
fost adoptat de uriașa si 
vulcanica tribună sud-ameri- 
cană sub denumirea de 
COPA. Tot asa cum lui Ed
son Arantes do Nascimento 
(ar fi putut fi scandat un a- 
semenea nume ?!) 1 s-a spus, 

șut 
lui

CARNAVALUL DE VARĂ ț

simplu șl direct, ea un 
la păianjen — Pelâ. iar 
Neto Isidoro Eduardo 
Vava...

Creată ta Argentina.
1916. pentru a sărbători si_
terenurile de fotbal Centena
rul Independentei tării, com
petiția s-a transformat rapid 
intr-o acerbă rivalitate între 
cele trei mari puteri ale 
sportului cu balonul rotund 
de pe continent — Brazilia, 
Argentina si Uruguay. Incit, 
de aici si oină la unele eve
nimente demne de istoria, 
serioasă sau anecdotică a 
fotbalului n-a mai fost decît 
un pas : ta 1946 finala Bra
zilia — Argentina a fost o- 
prltă de arbitru din cauza 
violentelor excesive însă, tn 
loc să potolească _
decizia a provocat o încăie
rare generală, mal multi ju
cători șl spectatori trebuind 
să fie spitalizați de urgentă. 
Aceeași isterie colectivă a 
incendiat si finala din 1959 
disputată de data aceasta la 
Buenos Aires. iar protago
nistele numlndu-se Uruguay 
si Brazilia. Didi cel mal va
loros tocător al C.M. din 
1958. îșl amintește cu haz o 
secvență ; prins la un mo
ment dat tn ..cleștele” a doi

în 
pe

spiritele.

— Waldhof Mannheim 3—1. For
tuna Dusseldorf — Hamburger 
SV 1—1.

• In etapa a 2-a a campiona
tului austriac s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Grazer
AK — Vorwaerts Stevr 2—0. F.C. 
St. Polten — Wiener Snortclub 
0—t. F.C. Tirol Innsbruck — 
Sturm Graz 2—1 Admira Wac
ker — Rapid Viena 4—1 Austria

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
Eindhoven s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Canada — 
Franța 12—5. r" 
8—8. Olanda — 
S.U.A. - R.F.

RUGBY • în 
neulul oe care 
Noua Zeelandă. 
nei a tntîlnlt la 
lect’onata tării-gazdă. 
s-a încheiat cu scorul de 49—12 
(15—12) tn favoarea lucitorilor 
neo-zeelandezi.

TENIS • în turneul de la To
kio. Tvan Lend! (Cehoslovacia' 
l-a întrecut cu 6—2. 7—6 ne su
edezul Mats Wllander. iar ame
ricanul Andre Agassi l-a învins 
cu 6—1. 1—6 7—6 ne Stefan Ed
berg (Suedia) • Rezultate din 
sferturile de finală de la Wa
shington : Renebere — Krishnan

Ungaria — Italia 
Australia 11—10 

Germania 11—8. 
continuarea tur
ti tntreorinde In 
echioa Argentl- 

i Wellington se- 
Partfda

6—1. 6—1 : Gilbert — Chamber- 
lain 6—7. 6—4 6—4 : Mayotte — 
Youl 6—3. 6—3 : Wltsken —
Grabb 4—6. 7—6. 6—3. • In semifi
nalele nrobei de dublu bărbat! 
din cadrul turneului de la 
Stuttgart au fost înregistrate 
următoarele rezultate : Seeărcea- 
nu (România) Suk (Cehoslova
cia) — Jalte Roldan (Argentina) 
4—6. 6—4. 6—0 : Korda. Smid
(Cehoslovacia) — Davis (S.U.A? 
Taroczy (Ungaria) 6—3 6—4.

YACHTING • Tn cadrul Cam
pionatelor Europene de la Tra- 
vemunde (R.F.G.) la clasa ..Tor
nado- ne locul tatii s-au cla
sat sportivii sovietic! Iuri Ko
novalov șl Serghei Kravtov, ur
mați de echipajul italian Geor- 
ghio Zuocoli. Ansolo Glisonl.

adversari, cu care mai avu
sese cîteva schimburi de lo
vituri. n vede pe Garrincha 
asistând pasiv, la numai clti- 
va pași. Intrebtndu-1. furios, 
pentru ce nu l-a sărit ta a- 
iutor. Garrincha a dat un 
răspuns memorabil : ..nu pu
team ; e pentru prima dată 
cînd un fundaș Uruguayan 
nu m-a lovit si nu voiam 
să-I sttrnesc !...“ Nu au lipsit 
nici episoadele In care out- 
sldere gen Peru, columbia 
sau Chile au generat si ele 
incidente potolite doar cu a- 
Jutorul politiei. după cum 
victoria finală, indiferent cui 
a aparținut, a fost sărbăto
rită „acasă" cu o frenezie 
întâlnită doar în timpul car
navalurilor. De altfel, presa 
argentlnlană chiar asa mai 
denumește COPA. „Carnava- 

Nesfiindu-se 
(chiar dacă 

formații de

lui de vară*... 
să o clasifice 
absenta unor _______
primă natal din Europa ar 
fi tot stftea argtunente-con- 
tra» drept cea mai mare 
competiție fotbalistici după 
..Bl Mundial* I Te oul ou pa
siunea Ti...

Anul acesta. COFA s-a de
rulat sub semnul aceluiași e- 
norm interes, cifra de vînza- 
re a biletelor depășind tos*" 
recordurile anterioare. iar 
amănuntul cel mai comentat 
l-a constituit hotelul închiri
at tn întregime de delegați- 
Argentinei : numai ..clanul 
Maradona- si cei 30 de de
tectivi angajați să-l păzească 
pe celebrul fotbalist aveau 
nevoie de camerele de 
două etaje...

Ediția 1989 s-a încheiat 
acum Brazilia învlngînd 
finală Uruguayul si cicatr; 
zînd astfel o rană veche dp 
39 de ani : drent care „Car
navalul de vară- a avut loc 
acum la RIo..

Sorin SATMARI

pe
ck 
în

Viena — Krams 3—0. Vienna 
Austria Salzburg 3—2.

In
fit

I

fruntea clasamentului se a- 
Austrla Viena cu 4 puncte.

Echipa uruguayană Nacio- 
Montevideo. deținătoarea Cu- 
intercontinentale. va efectuapoi o_ r_____________ __________

ta a doua jumătate a luni! au
gust un turneu peste hotare, ur- 
mtad să susțină partide ta Ita
lia (cu Livorno si AC Milan), în 
Spania (Valencia si Atletico Ma
drid). In Anglia. R.F. Germania 
si Israel.
• La Shenyang, ta med pentru 

preliminariile Campionatului 
Mondial, echipa R.P. Chineze • 
Întrecut cu scorul de 2—6 (2—0), 
formația Thailandei. Clasată oe 
Drtmul loc tn grupa a 5-a. se
lecționata R.P. Chineze va par
ticipa la turneul final al zonei 
asiatice pentru desemnarea e- 
ehlnelor participante la Campio
natul Mondial de anul viitor 
Italia.

• Echioa AEK Atena, aflată 
turneu ta R.F. Germania, a 
trecut cu scorul de 1—0 
formația F.C.

din

tn 
ta- 

_ __ . (1—0) 
Pforzheim.

disputate în prima 
de la Londra s-au

• Meciurile 
zl a turneului 
soldat ou următoarele rezultate : 
Arsenal Londra — F.C. Porto
1—0 (1—0). F.C. Liverpool — Di
namo Kiev 2—0 <0—61.
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