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LOCUL TBEI DE NAȚIUNI 
iONEIRMARE A VALORII

L 6 6 T IfiNlSlILlI DE MASA ROMÂNESC

Proletari din toate țările.

l
tru tenisul de 

masă european, 
cea de-a 32-a edi
ție a Campionate
lor Europene pen
tru juniori și că
deți a reprezentat 
un succes, ca ur
mare a numărului 
record de jucători 
(317) și de țări par
ticipante (31), ceea 

demonstrează 
dezvol- 
acestui 

te-

»

ce 
continua 
tare a 
sport. Pentru 
nisul de masă ro
mânesc întrecerile 
continentale au 
confirmat că dis
punem de o solidă 
platformă la acest 
nivel. România o- 
cupînd, prin cele
2 medalii de aur 
și 3 de bronz, locul
3 pe națiuni (cla
sament neoficial), 
depășind garnituri 
cu o recunoscută 
valoare pe plan 
internațional: Sue
dia (1—1—3), Ce
hoslovacia (0—0—3), 
via (0—0—5), Anglia . 
(0—1—0), etc., pentru această 
reușită meritul principal reve
nind celor două cadete Geor- 
geta Cejeearu și Laura Nieolae 
(aur la dublu, prima și la sim
plu) dar și Adriană Nâstase, 
Cristian Toi sau Zoltan Zoltan 
au avut partea lor importantă 
de contribuție.

Am asistat la o întrecere 
maraton, solicitantă pe plan fi
zic și psihic, în program figu- 
gurînd 359 de partide (cu 1588 
de meciuri) la echipe și 584 de 
jocuri în probele individuale, 
ceea ce a impus un orar non
stop de aproape 12 ore zilnic, 
în aceste condiții doar cine a 
dispus de O pregătire net su
perioară a putut urca spre vîr-

4

A

porti
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Astăzi, la startul „Cupei Dinamo"

NUMEROȘI FOTBALIȘTI DE VALOARE EUROPEANĂ
• Interes deosebit față de evoluția noilor achiziții sud-americane 
ale lui Bari • Suporterii dinamoriștilor speră să asiste 

la confirmarea ascensiunii lui Rădueioiu
wmamwH/i,ln programul de astăzi

Rădueioiu

Ora 15,45 : festivitatea de deschidere 

Ora 16,00 : STANDARD Ll£GE - BARI 
Arbitri : O. Streng, R. Petrescu, V. Curt

Ora 18,00 : DINAMO - ANVERS
Arbitri : D. Petrescu, G. lonescu, C. Ghearghe

Georgeta Cojocaru și Laura Nieolae pe 
prima treaptă a podiumului de premiere a 

„europenelor”
ful ierarhiilor, majoritatea in
tîlnirilor fiind extrem de echi
librate. Tată, de ce, în acest 
context, performanța sportivi
lor noștri capătă noi valențe, 
ei reușind —• în condițiile in 
care cadeții nu s-au aflat la 
start — să mențină școala ro
mânească printre cele mai bu
ne din Europa. Și aceasta cu 
atit mai mult, cu cit ne aflăm 
în plin proces de schimbare 
de generații, multiplii meda- 
liați ai ultimilor 2—3 ani (Oti- 
lia Bădescu, Emilia Ciosu, Ma
ria Bogoslov, Daniel Ciooaș.a.) 
trecînd la seniorat în acest se
zon. Iată, deci, noi argumen
te care susțin reușita jucători
lor români.

Cum spuneam, în prim-plan 
s-au aflat cadetele Georgeta 
Cojocaru și Laura Nieolae, 
prin cele două medalii de aur 
și bronzul la echipe. Sublini
ind jocul de ansamblu foarte 
bun, vom apela pentru o mai 
bună argumentare la cîteva ci
fre statistice. La capătul dis
putelor celor 69 de cadete afla-

Iugosla- 
și Franța

Dc miiftt pîRâ duminicii

FINALELE DACIADEI

LA

PENTRU

ATLETISM

JUNIORI I
pină duminică, 

vechi centru 
găzduiește

De vineri 
Timișoara 
atletic al țării — 
etapa finală a Daciadei de a- 
tletism pentru juniori I. ~ 
stadionul Politehnica se 
întrece, în cele trei zile 
concurs (cu reuniuni diminea
ța și după-amiaza), cei mai 
buni juniori din țară, pentru 
a-și desemna campionii pe a- 
nui in curs și, totodată, selec- 
ționabilil care vor purta tri
courile reprezentativei la apro
piatele competiții 
ționale de juniori: Concursul 
Prietenia (18—20 
R.P.D. Coreeană) și 
nateîe Europene 
gust, Iugoslavia).

Pe

interna-

august,
Campio- 

(24—27 au-

Emanuel FANTAMEANU

(Continuare tn pag. a 4-a)

Ș -s,

Au mai rămas doar citeva 
ore pînă la fluierul de înce
pere a acestui foarte așteptat

Di Gennaro
turneu internațional 
lui Dinamo, care se 
moment de start în

al clubu- 
vrea un 
perspecti-

/n Sala polivalentă din Reșița

„TROFEUL SEMENICULUI" LA GIMNASTICA
Așadar, astăzi la ora 17,36, 

în Sala Sporturilor din Reșița, 
se va da startul in cea de-a 
treia ediție a „Trofeului Se- 
menicului" la gimnastică. Cu 
cel mai mare interes sînt aș
teptate, fără îndoială, evolu
țiile Danielei Siliveș, Aureliei 
Dobre, Gabrielei Potorae, Eu
geniei Golea, Cristinei Bontaș, 
Măriei Neculiță, Mihaeîei Io- 
Jiban, dar se contează și pe 
prestații bune din partea gim-

naștilor noștri de frunte, din 
rîndurile cărora nu vor lipsi 
Marius Gherman, Nicușor 
Pascu, Cristian Brezeanu, Ma
rian Rizan, Nieolae Bejenaru, 
Adrian Sandu, Marian Stoica».

Concurenții vor prezenta 
astăzi programul de exerciții 
impuse, iar mîine exercițiile 
liber alese. Pentru prima oară 
în țara noastră, sîmbătă 
se va concura în proba de 
perechi.

Campionatul European de baschet-cadete de la Timișoara

AU ÎNCEPUT SĂ SOSEASCĂ ECHIPELE OASPETE
Doar două zile ne mai des

part de inaugurarea ediției a 
8-a a Campionatului European 
de baschet pentru cadete (ju
nioare II), competiție care se 
va desfășura la Timișoara, în 
sala Olimpia, Intre 5 și 12 au
gust. De ieri au început să 
vină echipele oaspete (prima, 
selecționata Poloniei), iar vi
neri se vor desfășura și prime
le antrenamente, la Olimpia și 
în sălile Universitatea 
Sînt așteptați delegatul 
(Aleksandr Boșkov — 
ria), comisarii F.I.B.A. 
metin Topuzoglu — 
Kristos Avramidis —

parte 12 echipe (calificate din 
turneele preliminare), Împăr
țite în două serii — seria A : 
Franța (realizatoare*

și C.S.Ș. 
F.I.B.A. 
Bulga- 
(Husa- 

Turcia, 
Grecia) 

și arbitrii neutri (Waltzer Scha- 
lom — Israel, Reinhard Bach- 
mayer — Austria, Pierre Brice 
— Belgia, Ivan Boșkov și Ka
men Toșev — Bulgaria), iar 
vineri seară va avea loc șe
dința tehnică. Echipa țării 
noastre se află la Timișoara 
(venind de Ia Constanța, unde 
a avut o comportare bună în 
cadrul turneului internațional 
„Cupa Mării Negre") și își des
fășoară ultimele antrenamente.

La Campionatul European iau

mMPIOKAT E3R0PEABF
CADETE *1

marii surprize din calificări, 
prin eliminarea reprezentativei 
Bulgariei), Iugoslavia, Polonia,

TiMtȘOAHA ROMÂNIA
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Spania și U.R.S.S. ; seria B : 
Cehoslovacia, R.F. Germania, 
Italia, Olanda, România și Un
garia.

Se va juca sistem turneu, 
după care vor urma semifina
lele (după sistemul cunoscut 
sub denumirea de „în cruciș") 
și finalele.

Programul 
drul seriilor

Intîlnirilor din ca- 
este următorul :

august, ora 9,30 :Sîmbătă 5 august, ora 9,30 : 
Franța — Spania, ora 11,15 : Po
lonia — U.B.S.S. ; ora 14 : RFG 

Cehoslovacia, ora 15,45 : Ita
lia — Ungaria, ora 17,30 : des
chiderea oficială, ora 18,15 : 
Olanda — România, ora 20 : 
Grecia — Iugoslavia.

Duminică 6 august, ora 9.30 ; 
R.F.G. — Ungaria, ora 11,15: 
Polonia — Spania ; ora 14^0 : 
Franța — Grecia, ora 16,15 : I- 
talia — Olanda ora 18 : Ceho
slovacia — România, ora 19,45: 
U.B.C.C. — Iugoslavia.U.R.S.S.

(Continuare tn pag. a 1-a)

va unor reluări tradiționale, 
care să marcheze, anual, 
vanpremiera programului 
temațional al fotbalului.

Partenerii de întrecere 
cunoecuți. , .Școala italiană", 
reprezentată prin Bari, o echi
pă în mare ascensiune, care, 
după trecerea pragului primei 
Ligi, anunță fortificări care să 
o propulseze spre zona în care 
tronează un Milan sau Samp- 
doria, ca să nu vorbim despre 
celelalte echipe de frunte, mai 
puțin „văzute" la noi, chiar 
dacă un Inter a fost pe Dina
mo — vă aduceți aminte acel 
3—2 de mare spectacol T — 
sau de un Napoli, cîndva ad
versar al lui Rapid, pe vre
mea brazilianului Sormani, an
tecesorul argentinianului Ma
radona. „Școala belgiană" este 
reprezentată și ea de două e- 
chine de prim-plan (Anvers și 
Standard Liăge), aparținînd 
masivului fotbal semifinialist 
la Mexico ’86, învingător al 
(camului tui Lobanovschi și al 
Spaniei lui Munoe, cîștigător 
merituos al „Cupei Cupelor" 
(prin Malines, care a vizitat 
și ea stadionul din Șos. 
fan cel Mare, ta 
a Cupelor).

în partida de 
Standard ar avea

Ște- 
aceeași Cupă

deschidere, 
de partea sa

atît de des invocatul „calcul al 
hîrtiei", dar impresia noastră 
e că Bari, cu un plus de moti
vație — față de recenta pro
movare fn prima Ligă — ni se 
pare mai aproape de victorie. 
Un meci între aplicatul fot
bal belgian și rigurosul calcio 
italian, care, iată, a ajuns — 
mai ales prin disciplină tacti
că — să fie soccerul euro
pean cu cele mat multe titluri 
mondiale : 3.

Dincolo de .. 
victorie", publicul nostru 
putea 
sânte 
celor 
dată, 
de o

„bătălia pentru 
_ _ ' ‘ va

trage concluzii intere- 
legate de eficacitatea 
două stiluri. Deocam- 
insă, nu poate fi vorba 
departajare.

(Continuare tn pag. t-3)

Cupa U.T.C. la judo

DE LA SPORT DE MASA EA PERFORMANȚA
• 360 de participanți

Nu mai constituie de multă 
vreme un secret faptul că 
sportul de performanță tre
buie să-și aibă rădăcinile în 
activitatea de masă, că numărul 
mare al celor care practică o 
disciplină sau alta facilitează 
sarcina selecționerilor, șansele 
descoperirii unor talente reale 
fiind și ele crescute.

Cunoscînd această' realitate, 
federația română de judo pro
cedează în consecință, preo- 
cupîndu-se in permanență pen
tru creșterea numărului celor 
care practică disciplina spor
tivă respectivă, aceasta fiind 
și una dintre explicațiile ce
lor cinci titluri de campioni 
europeni de seniori cucerite în 
ultimii ani de reprezentanții 
țării noastre, fără să mai a- 
mintim de numeroase alte me
dalii, obținute în marile con
fruntări internaționale, de ti
nerii noștri judoka.

din toate județele țării
în susținerea afirmației de 

mai sus vine și organizarea 
exemplară a celei de-a X-a e- 
diții a „Cupei U.T.C.", a cărei 
etapă finală s-a desfășurat la 
sfîrșitul săptămînii trecute, în 
sala de atletism din Iași. La 
întreceri au fost prezenți 360 
de concurenți juniori (intre 
16 și 19 ani), reprezentanți ai 
tuturor județelor din țară și ai 
municipiului București, 
câți în urma fazei pe 
desfășurată la sfîrșitu! 
iunie.

Competiția de la Iași 
și' darul de a lega activitatea 
sportivă de masă de cea de 
performanță, mulți dintre con
curenți intrînd in vederile se
lecționerilor. Ar mai trebui a- 
mintit și faptul că întrecerile

califi- 
județ, 

lunii

a avut

Mihoi TRANCA

(Continuare Vn oao 2-3)

Timp de 3 zile, la poligonul Tunari

CAMPIONA TELE NAȚIONALE DE TALERE
Tncepînd de astăzi, fa poli

gonul bucureștean Tunari, se 
vor desfășura finalele Daciadei 
și ale Campionatelor Naționale 
de talere (trap și skeet), după 
următorul program : joi — 751; 
vineri — 75 t; sîmbătă —50 t. 
Competiția este cu atît mai im
portantă, cu cit ea constituie 
ultima verificare și un foarte 
bun prilej de definitivare a lo-

turilor naționale în vederea 
Campionatelor Mondiale care 
se vor organiza, între 5 și 12 
septembrie, la Montecattini, în 
Italia. Cea mai interesantă în
trecere pare a. fi cea de skeet 
a seniorilor, în cadrul căreia 
urmează să concureze specia
liști valoroși, între care loan 
Toman, Atila Ciorba, Nieolae 
Marin.



Ieri In Divizia A !a handbal feminin CONCURSUL REPUBLICAN

DE ATLETISM PE ECHIPE (grupa C)
I; însemnări 0 (SIlUITie) CURSĂ PE ZECI

CRAIOVA, 2 (prin telefon). 
Miercuri, in Sala 
din localitate s-a 
în devans meciul dintre echi
pele C.F.R. Craiova (nou pro
movată) și Mureșul Tg. Mu
reș. din cadrul Diviziei A la 
handbal feminin. In fața celor 
peste 2000 de spectatori, for
mația gazdă a obținut o victo
rie pe deplin meritată cu 
25—19 (14—10), ea desprinzin- 
du-se de valoroasele adversare 
după min. 20, cînd scorul

sport urilor 
desfășurat

egal : 8—8. Pentru învingătoa
re au înscris : Nicoleta Cîțu 8, 
Victoria Simion 5, Florea Io- 
nisca, 3, Victoria Stoenescu 3, 
Mihaela Stan 3, Ileana Mano- 
lescu 2 și Mimi Văruț, respec
tiv Elvira Mateffi 8, 
Mozsi 4, Mariana Barbat 
Erika Pardi 2, Elena 
Andrea Biro și Gabriela 
rea. Au arbitrat Alex. 
pean și Mihai Băncila 
Vasile POPOVICI

Eva
2,

Stroia,
F10-

Virto- 
(Buc.) 

coresp.

TG. MUREȘ. După mai mulți 
ani de „pauză", P2 stadionul 
„23 August" din localitate s-a 
desfășurat c competiție de vîrf 
a atletismului nostru: grupa C 
a Concursului Republican de 
atletism pe echipe. Organizarea 
a fost foarte bună, iar situația 
atmosferică destul de caprici
oasă, 
atleții

De la întreceri au lipsit 
din județul Olt !

Iată
Iii-a :
Covasna 660,5 p, 3. Vilcea 568

clasamentul etapei
1. Satu Mare 674 p,

PRtGATIHEA TEORETICA, PSIHOLOGICA
SI ARBITRAJUL

Fază caracteristică la... bătaia mingii

chiar

După cum se știe, echipa 
oină aflată la „bătaie" are

4. Sălaj 545,5 p, 5. Buzău 522,5 p, 
6. Arad 304 p, 7. Mureș 297 p, 8. 
Giurgiu 288 p, 9. Tulcea 278 p, 10. 
Alba 245 p, 11. Gorj 196,5 p, 12. 
Harghita 166 n. -3- Botoșani 133,5 p, 11. Călărași 13) p, 15. Mehe
dinți 124 p, 16. Teleorman 57,5 p, 
17. Ialomița 21,5 p. Olt 0 p,

Cîștigătorii probelor:
100 m - * --------
200 m
400 m
57,6 ; 800 m : 
1 500 m : El.
3 000 m 
mars : 
25:08 ; .
4X400 m: Covasna 4:01,0 : îoomg: 
Gabriela Zapal (Mr) 14,0; 400mg: 
Zapal 60,4; lungime: Ildiko Ve- 
reș (Cv) 5,67 m ; înălțime : Da
niela Marchis J.SM) 1.55 m : greu
tate : ” '■
disc; 
suliță 
BAȚI

■ - ---------: FEMEI s
îulia’Fekete (Mr) 12,6 ț 
Magd. Andrei (II) 26,5 ; 
Irina Smiriclnschl (Cv) 

Smiricinsclil 2:12,0; 
Fidatov (Ti) 4:17,9 ; 

: Fidatov 9:24,0; 5 —
Mihaela Dăogăroiu 
4X100 m: Mureș

km 
(Ab) 
51,7 ;

* 
I
*

I
I

*

*

s
i
L
*

*

*

*

de 
____  ... _____  __ ca 

obiective principale realizarea a 
cit mal multe puncte suplimen
tare. cit mai puțini jucători lo
viți și menținerea grupelor in 
formațiile stabilite, în timp ce 
jucătorii de la „prinderea" min
gii vor urmări să ochească ma
ximum posibil de adversari, să 
prindă din zbor toate mingile 
bătute spre zona de trei sferturi 
și de fund, să descompleteze 
(prin „prinsul la mijloc", pro
cedeu descris în penultimul epi
sod) și să împiedice formația de 
la „bătaie" să-și refacă grupele. 
Intrînd pînă acum în tainele 
minunii bastonului si a mingii 
de către echipe și făcînd cu
noscute cîteva din numeroasele 
scheme tactice, care dau întrecerilor șj un plus tie spectaculo
zitate și dinamism, in acest ul
tim episod ne vom ocupa de 
lecțiile teoretice și pregătirea 
psihologică de natură să contri
buie la perfecționarea tuturor 
elementelor învățate.

Formele principale prin care 
oiniștii iși pot îmbogăți bagajul 
de cunoștințe sint diferite: dis
cuții între tehnicieni șl jucători, 
ședințe de analiză pe marginea 
antrenamentelor și a participări
lor la concursuri, studiul indivi
dual sau lecția teoretică propriu- 
zlsă. Aceste lecții au ca 
tematică : originea și evolu
ția oinei, regulamentul comentat 
al jocului, probleme legate de 
Igienă șl control medical, meto
de de antrenament sl rolul lor 
etc. Este bine ca lecțiile teore
tice să fie programate mai mult 
în perioada de t *.'■_ 
cînd există timp suficient pentru 
buna lor desfășurare. *" 
năm că sportivii care 
bază strictul necesar 
tinte teoretice nu pot 
succes antrenamentele 
pronunțat caracter științific.

în ceea ce privește pregătirea 
psihologică, aceasta urmărește 
dezvoltarea calităților morale și 
de voință, formarea unei disci
pline 
lectiv
ță de 
citații

tranziție,
Mențio- 

nu au la 
dc cunos- 
aborda cu 

cu un

conștiente, a spiritului co
și de responsabilitate fa- 
prestigiul echipei, a capa- 
de a tnvlnge greutățile

COMPETIJIE

DE CULTURISM
In sala Giulești s-a desfășu

rat, sîmbătă și duminică, sub 
egida competiției naționale 
„Daciada", tradiționalul concurs 
de culturism organizat de clu
bul Rapid, dotat cu „Cupa E- 
liberării". La întreceri au par
ticipat sportivi și sportive de 
la 30 de cluburi și asociații 
sportive din 20 de localități din 
țară.

Iată lista ciștigălorilor pe ca- 
niori mici, cat.
Moja ; . __  ____  . __
60 kg: Jahos Fanesal (Sănătatea 
Tg. Mureș); cat. 65 kg: Cătălin 
Motoc (Exploatare Metrou Bucu
rești) ; cat. 70 kg: Gheorghe sta
nica (Avicola Sibiu); cat. plus 
70 kg: Mircea Pîrjol (Liceul Spi- 
ru Harct București); pe ecnipe 
locul în Iii a fost ocupat de Li
ceul Spiru llarct; juniori mari, 
cat. 65 kg: Eduard Uliczay (E- 
lectromotor Timișoara); cat. i6 
kg: Boris Ivanov (Liceul Spiru 
Haret), cat. 75 kg: Alin Matc- 
eșcu (PctrochinVsîul Pitești); cat. 
80 kg: Arpad Barabas (Tractorul 
Miercurea Cite), cat. plus 80 
kg: Daniel S.'a.leaiâ (Rapid
Bu'.urești) ; pc echipe. locul iu
tii a fost ocup >t de Liceui Spi
ru Haret București ; seniori, cat.
70 kg: Silviu Breahnă (Exploa
tare Metrou București); cat. 7» 
kg: Alexandru Costache (Rapid 
București); cat. 82 kg: Cristian 
Mihăilcscu (Farul Constanța) ; 
ca.. ■ u3 88. kg: Petru Ciorbă 
(C.F.R. Iași); pe echipe, primul 
loc a fost ocupat de Exploatare 
Metrou București.

virstă și greutate: Ju-
55 kg : Petru 

(Cuprom Baia Mare) ; cat.

Felicia Tilea (Sj) 12,92 m; 
Beata Temfil (Cv) 44,40 m ;

. : Tilea (Sj) 57,60 m; BAR- 
:: 100 m: Fi. Florea 
200 m: fț. Nevezi (SM)

N. Gombocz (Cv) 
: Gombocz 1:51,9 ; 
Jerdea (Gj) 3:58,0 ;

G. Popa (Ab) 30:40,2 ; 
marș : R. Perijoc

18:25,9; 4X100 m: Arad
4X400 m: Covasna 3:24,7 ; 
obst.: M. lordache (Bz)

mg: H. Zaharia (Bz) 
mg: Nevezi 56,7 ; 1“

(Ar)
23,2; 

50,0
1 500

10 000 
10 

(TI) 
45,1 ;

3000 m
9:14,0; 

. 16,3 ;
_____ __  , lungime :

Pâunescu (VI) 6,40 m; triplu:
și, nu în ultimul 
rind, a stimei față 
de adversar. Mij
loacele prin care 
se ajunge la un te
meinic suport mo
ral-volitiv sint mul
tiple. Ne vom opri 
la una din metode
le de real folos în 
îndreptarea unui 
sportiv care a gre
șit și anume la su
punerea abaterilor respective dezbate
rii colective. In
struirea psihologică 
se face zilnic prin 
discuții între tehni
cieni și jucători, 
antrenorii sau in
structorii aflîndu-se 
în centrul atenției 
colectivului, tot ce
ea ce fac ei fiind observat, comentat .....
imitat de către oiniști.

In sfirșit, cîteva cuvinte des
pre arbitraj. O brigadă este for
mată din trei arbitri, echipată ar 
semănător cu cea a confraților 
de la fotbal. Asupra plasamentu
lui „centralului" părerile sint di
ferite. Unii specialiști opinează 
că este mal eficient să conduci 
partida din interiorul terenului, 
cu tușieril pe margine 
că ești mai aproape ' 
jocului. Alții susțin 
pledînd că arbitrajul 
ginea terenului, ea 
diagonală, oferă o _____
mai bună în toate fazele. După 
aproape trei decenii de arbitraj, 
realizatorul acestui serial se ală
tură celor care acționează de pe 
marginea terenului, într-0 per
fectă colaborare cu tușierii, de
oarece această poziție iți creează 
posibilitatea de a vedea tot ce 
se întîmplă pe „dreptunghiul" de 
oină. Precizind că arbitrul tre
buie să fie cel mai bun cunos
cător al regulilor de joc, drept,

Sima (Gr) 13,82 m; înălțime:
Toth (Hr) 1,30 m; greutate-: 

Gh. Gușet (Sj) 16,60 m ; disc : 
Gușet 46,70 m ; suliță: S. Bote
zată (Ti) 63,50 m; ciocan: T. 
Szabo (Ar) 49,70 m (C. ALBU, 
coresp.).

sfîrșitul săptămînii vi- 
vor desfășura la Se- 
Grecia, Jocurile Bal-

• La 
itoare se 
rres, în 
canice de atletism ale senio
rilor. Actuala ediție a com
petiției marchează aniversarea 
a 60 de ani de la inaugurarea 
acestor Jocuri ale atleților din 
Balcani.

Abia cind l-am reintumt 
pe tehnicianul N. Popcov, 
de data aceasta alături de 
fetifa lui, Iolanda, mi-am 
adus aminte că nu găsisem 
vreme, de Ziua Olimpică, 
să dau curs invitației sale 
de a asista, pe stadionul 
Voința din Capitală, la ten
tativa de record personal 
pe care o pregătise : reali
zarea cursei pe 10 kilome
tri, adică alergarea a 25 de 
ture de stadion. Pentru un 

. om cu sechele poliomieliti- 
ce, care a 
in puterea sportului de 
atenua sau 
deficientele 
fiecare progres, 
record personal 
ceva, 
tă era, după părerea 
și o probă de voință 
speranță pentru semenii 
intru suferință • Cum a 
fost cursa ? l-am întrebat 
• Am reușit ! Firește, cu 
prețul (dorit și necesar) al 
unor eforturi de pregătire 
și voință deosebite. Cite o 
încercare, de performanță 
în felul meu, am făcut și 
in anii precedenți, tot de 
Ziua Olimpică, pentru a o- 
magia sportul - in general 
și atletismul, de care mă 
simt cel mai legat, in spe
cial. Și am avut 
succesului. Așa am 
să parcurg pe jos 
de marș) 16 km in 
anul trecut 21 km. 
proba a fost de 
continuă • Și în 
ați terminat cele 25 de tu
re ? • Important pentru 
mine era să le termin, dar 
am fost și cronometrat :

crezut și crede 
a 

a reduce total 
locomotorii, 

fiecare 
înseamnă 

Iar tentativa aminu
lui, 

și

65 de mm 
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corect șl moral, deoarece deci
ziile lui slnt definitive și inataca
bile, el avînd calitatea de jude
cător unic al tuturor faptelor de 
pe teren, dar șl că orice eroare 
săvîrșită este ireparabilă, de ne
iertat, chiar dacă în continuare 
va avea o 'prestație ireproșabilă, 
redăm tistemu! de notare a 
punctelor obținute. După alege
rea terenului, în prima repriză, 
echipa A se află la „bătaie", iar 
B la „prinderea* mingii. Pe un 
carnețel, în spațiul de sus se 
scriu punctele suplimentare 
(unul sau două) realizate de A. 
iar în partea de jos se notează 
punctele obținute de B (cîte 
două puncte pentru fiecare ad
versar lovit). In repriza secun
dă, rolurile se schimbă.

Cu această secvență se înche
ie serialul nostru și am fi bucu
roși să primim vești de la noii 
prieteni ai oinei, de la organiza
torii concursurilor în „premieră" 
în cit mai multe localități.

Troian IOANIȚESCU

LUPTE. UN ALT OBIECTIV îndeplinit al 
recentelor Campionate Internaționale ale 
României a fost acela al descoperirii de 
noi elemente talentate, viitori posibili corn- 
ponenți al loturilor. Iată cîteva nume : 
Nicolae Ghiță, Daniel Andrei, Teodor Vlad 
(la libere), Constantin Dobiță, Valentin 
Rebegea, Marius Adrian, Gabriel Petrescu 
(la greco-romane). De menționat — majori
tatea acestor băieți se află în jurul vîrstel 
de 18 ani ! • EXCELENTELE ARBITRAJE 
ale turneului s-au materializat prin stră
daniile unei brigăzi din care au făcut par
te, intre alții. Simion Popescu, Constantin 
Bușoi, Ion lonescu, Marin Bolocan, Gheor- 
ghe Berceanu, Marin Enculescu. Prompt, 
mereu pe fază și asigurind o desfășurare 
„electronică" 
(lucru deloc 
Ion Cernea, 
urmei, dacă 
foști luptători de știută valoare, iar 
prezent — de recunoscută experiență și ca 
oficiali. • ÎNTRE SPECTATORII nelipsiți 
ai reuniunilor se afla șl fostul pilot al 
TAROM-uiul, ștefan Alexandrescu, actual
mente pensionar. „In sutele, miile de zbo
ruri dintr-o viață de muncă — ne spunea 
— sportivii, deci șl luptătorii, s-au numă
rat de multe ori printre pasagerii mei. 
Acum vin și eu cu mare plăcere la „bor
dul" tuturor marilor competiții interne și 
internaționale ce se organizează1

a disputelor pe cele 3 saltele 
ușor !), directorul de concurs 
Nimic surprinzător, In urma- 
observăm că este vorba de 

in

(S.A.)

X MOTO. ETAPA FINALA a Campionate- 
X lor Republicane individuale de motociclism
Y viteză pe șosea s-a desfășurat în condi-
Y ții excelente, pe un traseu în premieră,
Y ales în zona de Est a municipiului de pe 
X Bega. „Am dorit, ne-a spus după concurs 
X președintele asociației Progresul — I.J.T.L. 
T Timișoara, Radu Nlcosevici, să facem o 
A repetiție în postura de viitoare gazde ale 
X unei alte finale, mal de amploare — Cupa 
X Prietenia, care va avea loc in luna sep-
Y tembrie tot în orașul nostru". Am fost in-

CUPA U.T.C. LA JUDO
(Urmare din paj. I)

finale de la Iași au fost foarte 
bine pregătite, toți cîștigătorij 
fazei pe județ participînd, după 
calificarea în finale, la două 
tabere speciale de pregătire 
organizate pentru ei, la Urzi- 
ceni și Iași. In plus, cu prile
jul acestor tabere, în care au 
fost prezenți și cîte patru an
trenori desemnați de federația 
de specialitate au avut loc și 
cursuri de formare a unor noi 
instructori; un număr de zece 
tineri sportivi, posesori ai unul 
bagaj mai bogat do cunoștințe 
tehnice, au primit calificarea 
de instructori, urmînd ca în 
viitor ei să formeze și să pre
gătească alți copii și juniori.

Referindu-se la concursul de 
la Iași, secretarul F.R. Judo,

Anton Muraru, a apreciat că 
această ediție — jubiliară —, 
desfășurată în cadrul Festiva
lului ’ sporturilor tehnico-apli- 
cative, a constituit o frumoasă 
propagandă pentru judo, ofe
rind, în același timp, prilejul 
depistării unor elemente ta
lentate, apte să practice spor
tul de performanță. Iată primii 
trei clasați la cele șapte cate
gorii de greutate: 60 kg: 1. 
Gilă Șerban (C.P.T.A.P. Dro- 
beta-Tr. Severin), 2. D. Frecup 
(Luduș), 3. D. Enache (Slatina) 
și N. Milea (Curtea de Argeș); 
65 kg : 1. Barna Szabo (Tg. Mu
reș), 2. C. Moldovean (Cluj- 
Napoca), 3. L. Chirilă (Cerna
vodă) și F. Grosu (Iași) ; 71 
kg : 1. Gabriel Stănuleț (Iași), 
2. D. Mureșan (Alba îulia), 3. 
V. Luca (comuna Arbore, jud.

Suceava) i 
ila); 78 k 
(Slatina), 
3. Gh. Po 
Mărgărit 
Emil Vere 
Compi (Sil 
Mare) si 1 
kg: * FI 
de Aigeș), 
Vîlcea), 3. 
și G. Asăn 
1. Silviu 
K. Pop (I 
che (Buz 
(Curtea de

Clasamei 
prezintă a 

Sibiu 1 
Satu W 
6. Meh

2. 
4.
P,

acordă un permanent sprijin asociației șl 
secției moto (președinte — Traian Grosu, 
antrenor — Doru Arșln), care s-au anga
jat, în... replică, să fie la înălțimea aș
teptărilor. • CEI APROXIMATIV 50.000 de 
spectatori au fost plăcut impresionați cînd 
la startul celor mai puternice mașini, 
ataș pînă la 500 cmc. s-a aliniat șl cuplul 
format din veteranul piloților Gheorgbe 
Stancu (Oțelul Galați), care a avut ca sl- 
decarist pe... fata sa Marta în vîrstă de 
19 ani. Iată-1 în fotografia de mai jos luind un viraj. • FOSTA CAMPIOANA a țării

la 50 cmc — sport, Carmen Dumitrașca 
(Calculatorul București), a fost descalifi
cată pentru simplul motiv că a ajuns cu 
puțină intîrziere la start. Explicația? A tre
buit să schimbe bujia de la motor, opera
ție executată în parcul
Daca ar fi 
mașina din 
rații, aflată 
fapt permis 
tut apăra locul în
(TR. I.).

de motociclete, 
venit la timp șl ar fi împins 
plecare pînă la zona de repa- 
la circa 100 metri de start, 

de regulament, ea și-ar fi pu- 
clasamentul general

impresionant să vezi 
se scurgeau zilele, de-

TENIS. A FOST
cum, pe măsură ce 
legația României era tot mal des Incom

nu mai conteneau cu felicitările la adresa 
tenismanilor noștri participant! la Cam
pionatele Europene de Juniori, a jocului 
practicat. Respectul șl l-au cîștigat jucă
torii înșiși, care au pornit din poziția 
(doar poziția, să reținem, nu și statutul, 
noi știam acest lucru) de outsiderl, pentru 
a disputa, ulterior, patru dintre el sfer
turile de finală (Ruxandra Dragomir, Irina 
Spîrlea, Dinu Pescariu și Andrei Pavel), 
trei semifinalele, și doi finala, încheind 
cu un aur și un argint. • EMOȚII, ten
siune mare, șl pe margine. I-am urmărit 
pe cel patru antrenori prezenți la competi
ții. Ecaterina Roșlanu, Mihal Tăbăraș 
(copii), Florența Mihal șl Alexe Bardan 
(juniori), cum trăiau flecare moment, fle
care punct, fiecare minge jucată. Impre
sionantă șl deosebit de mobilizatoare a 
fost și atitudinea secretarului federației, 
Lucian Vasillu, care, prezent la Sofia, a 
provocat seară de seară, discuții cu copiii 
și antrenorii, în care erau analizate meciu
rile jucate și anticipate cele următoare. (D.S.).

TENIS DE MASA, finala la dublu ca- 
dete a Campionatelor Europene, la capătul 
căreia sportivele noastre clștigau titlul con
tinental. Felicitată pentru succes, George- 
ta Cojocaru, printre lacrimile bucuriei, 11 
spune antrenorului Vlorel Filimon: „știu 
că. totuși, n-am jucat așa cum trebuia...". 
„Nu-1 nimic, 1 se răspunde, a fost acolo 
și Laura Nlcolae, pentru ca împreună să 
obțineți acest succes, iar tu ai să te re
vanșezi Ia simplu". Așa a și fost. George- 
ta cîștigînd a doua medalie de aur. • IN 
FIECARE seară, cei doi antrenori, Gheor- 
ghe Bozga și Viorel Filimon, făceau cal
cule pornind de Ia adversarii care urmau 
a fi întilniți. N-au prea greșit în analiza 
lor decît de două ori, atunci clnd Laura 
Nicolae a pierdut de la 15—20 și Adriana 
Năstase de la 17—20 în setul decisiv, do
vadă că. In prezent. în tenisul de masă sa 
joacă pînă la ultima minge. Că se poate 
și altfel, a fost in finala de dublu cadete. 
cînd fetele noastre au recuperat de la 
S—16, pentru a se impune! • ZIARUL 
luxemburghez „Lundi Matin" sublinia, pu- 
blicind șl fotografia medaliatelor noastre, 
succesul repurtat de cele două cadete. 
Vom mal adăuga noi că, exceptînd-o pe 
Iulla Rîșcanu, toți sportivii români au ur
cat pe podiumul laureaților. Felicitări!

î formați eă tovarășii din conducerea I.J.T.L. jurată de diferiți antrenori șl sportivi care (Em. F.). <
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NEDORITA
în ediția de campionat 

1987/1988, A.S.A. Tg. Mureș a 
avut, cum se știe, mari emo
ții. Echipa în „roșu-albastru" 
sosea gîfîind Ia stația termi
nus a Diviziei A, după par
curgerea unei prime perioade 
extrem de grele. Toate emo
țiile au venit în urma necesa
rei operații de schimbare 
generațiilor, care trebuia 
se facă din mers, dar și 
mare grijă 
punctelor care să o salveze pe 
A.S.A. de la retrogradare. A- 
cest din urmă obiectiv deosebit 
de important a fost atins, ce
lălalt, firesc, s-a transferat în 
următorul campionat, fiindcă 
formarea unei noi echipe 
se poate încheia, practic, 
de repede.

Se aștepta ca noul start, 
vara Iui ’88, să nu mai fie 
minat de probleme grele, ast
fel ca A.S.A. să Înceapă in li
niște munca de finisare, de in
tegrare a noilor promovați, de 
închegare a 
joc atit de 
rea creșterii 
chipei. Dar 
guranță, de 
apărut o dată cu plecarea an
trenorului principal de atunci, 
Cornel Dinu, însoțită de mof
turile unor jucători mai vechi, 
și ei cu gîndul, mărturisit sau 
iiu, de plecare. Cu chiu cu 
vai, în ultimă instanță, s-a gă
sit o soluție la conducerea teh
nică a mureșenilor : 
Hălmăgeanu, secondat 
mai tînărul Florin Ispir. 
destule dificultăți, lotul a por
nit la drum, totul punîndu-și 
amprenta pe rezultatele 
campionat.

Înfrîngere, în deplasare, 
prima etapă (0—3), la 
promovata F.C. Farul ; egal în

Divizionarele

BACA
CONTRAPERFORMANȚA BL CE N-

Pană I (Sportul Studențesc)

M REUȘIT NOI CU BRONDBY,
IR REUȘI Șl «TRICOLORII»" ?

pentru adunarea

relațiilor sale do 
necesare în vede- 
competitivității e- 
semnele de nesi- 
incertitudini, au

Alertă in careul mureșenilor ! 
teanul Gr is tea. (Fază din
A.S.A. 3—0).

Fodor. marcaj string la bucureș- 
meciul Sportul Studențesc 

Foto : Aurel D. NEAGU

Bujor 
de 

Cu

din

în 
nou

18. A.S.A. TG. MUREȘ

de pe Mureș pierde și la Spor
tul Studențesc, face, apoi, e- 
gal acasă cu „U“ Cluj-Napoca 
(1—1), din nou înfrîngere 
(0—2, la Craiova) și... ultimul 
succes pe teren propriu (3—0) 
în fața lui F.C. Olt.

Se credea intr-un reviriment 
al echipei, într-o regrupare a 
forțelor, dar tabela de punctaj, 
cum se știe, a încremenit la 
cifra 6 (!), stabilindu-se con- 
traperformanța nedorită a tu
turor timpurilor din fotbalul 
românesc. Fiindcă vacanța de 
iarnă n-a limpezit deloc ma-

la retrogradare. Cu un mo- 
scăzut, însă, infringerile 

curs (deși echipa a arătat 
unele frumoase disponibi-

34 2 2 30 23.101 6
F.C.

Cluj-Napoca) ;
• Puncte realizate pe teren 

Inter și F.C. Olt, cite 1 p la 
puncte obținute ta deplasare : 0.
• Golgeteril echipei : Plntea, A. Stoica (1 din 11 m) - cite

4 ; Maier — 3 ; L. Moldovan, Botezan, Curigan, V. Ene (1 din 
11 m). Szanto (1 din 11 m) — cîte 2 ; Ciorceri ’ ~ ----
Inter) — un autogol.
• Jucători folosiți : 31 — Erds 29 de meciuri ; Szabo, Fodor,

Pintea — cîte 28 ; Albu, Maier — cîte 26 ; L. Moldovan — 20 ; 
A. Stoica. Szanto — cile 19 ; Ciula — 18 ; M. Matei — 17 ; Bo
tezan — 16 ; Jenei, cr. Moldovan', szdes — cite 14 ; Z. Naghi, 
Szlgeti — cîte 13 ; V. Ene — 12 ; Varo, Rotaru. Mathe, Curi
gan — cîte 10 : Minea n — 9 ; Naște — 8 ; --- ------Ciorceri 5 ; C. îlle — 4 ; G. Andrei — 2 ; S. 
Mike — cîte unul.
• Media notelor echipei : 5,80.
• Mediile notelor jucătorilor (pe baza a 

jocuri) : 1. Maier 6,19 ; 2. Szabo 5,80 ; 3. Eros
• Cartonașe galbene : 25 (8 suspendări) — 

mai multe : Pintea 4).
• Cartonașe roșii : Szabo (în et. a V-a), 

XVI-a).

propriu : 6 (cîte 2 p la 
oțeiui șl „U“ “ ' -

V. Ene (1 din 
1 ; Boar (F.C.

Biro un — 7 ; Mihai, T. Gabor,

minlmum 22 de 
5,79.
14 jucători (cele

de 
ral 
au 
Și 
lități iii unele partide) ; cei 
mai experimentați (Fodor, Sza
bo, Erosz) erau și ei de nere
cunoscut. Practic, de la victo
ria cu F.C. Olt formația 
Tg. Mureș a abandonat 
sportivă, evoluind, am 
în... afara concursului, 
gringolada n-a mai putut 
prită, „roș-albaștrii“ făcînd în 
teren doar prezențe formale.

în prezent, la A.S.A. toată 
lumea este conștientă de ceea 
ce s-a întîmplat aici, căutîn- 
du-se, cum ne spunea pre
ședintele clubului, C. Caco- 
vean, prin prisma unei luci
de și exigente analize, solu
țiile pentru grabnica revenire 
pe prima scenă. Există destu
le argumente, cele mai con
cludente fiind acelea ale tine
reții lotului (majoritatea sub 
20 de ani), ale talentului celor 
promovați, ale revenirii jucă
torilor experimentați (Bote
zan, Jenei, C. Moldovan, Va
ro, Vodă), cu care noul cuplu 
de antrenori, Șt. Coidum — FI. 
Ispir, au și pornit la drum.

Stelian TRANDAFIRESCU

din 
lupta 
zice, 
De- 

fi o-

— Constantin Pană, 
jucători cu acest 
sint in Divizia A ?

Sîntem doi Constantin 
Pană, eu, cel de la Sportul 
Studențesc, cel mai vechi în 
Divizia A, deci C. Pană I, și 
Constantin Pană II, atacantul 
de la F.C. Argeș, Și mai este 
Costel Pană III, mijlocașul o- 
fensiv de la Flacăra Moreni, 
care-mi place foarte mult cum 
joacă, el progresind rapid de 
la un sezon la altul.

— De cînd joci Ia Spor
tul Studențesc ?

— Eu am început fotbalul, 
ca oricare copil, acolo unde 
m-am născut, adică la Lipia- 
Snagov. In ’76 am trecut la 
Rulmentul Alexandria, iar din 
’77 am îmbrăcat culorile 
F.C. 
doar 
după 
aici, 
Paul 
Gino 
primul meci la noua mea echi
pă l-am jucat împotriva lui 
Dinamo, pe stadionul din Șos. 
Ștefan cel Mare...

— Cum joacă Sportul 
Studențesc acum ?

— Joacă mai elaborat, mai 
gîndit. Ani început să aplicăm 
mai bine „traseele" învățate, 
cele la care țin atît de mult 
antrenorii noștri. Important 
este și faptul că mai tinerii 
mei coechipieri, Olteanu, Stan- 
cu, Buțerchi, Stanici, Pologea 
sint deosebit de receptivi la 
tot ce li se spune și acest lu
cru s-a văzut în returul cam
pionatului trecut, cînd am ple
cat de pe locul 14 și ne-am o- 
prit pe 6.

câți 
nume

lui 
Argeș. Am jucat apoi 
12 partide la Dinamo, 
care, în 1981, am venit 
în „Regie", alături de 
Cazan, Mircea Sandu, 
Iorgulescu și ceilalți. Iar

fost un campionat-*■ A 
greu ?

— Greu 
Ia Galați, 
mai relaxați și ne-a ieșit jo
cul. In orice caz, pentru cam
pionatul care vine ne-am pro
pus să nu mai ajungem să a- 
bordăm fiecare meci ca peu- 
nul decisiv pentru noi".

— Care dintre cocchipie-

pînă la victoria de 
Apoi am evoluat

rii tineri 
mult ?

«♦« place mai

— Stancu și 
mul centrează

A.
ca

Popa. 
Pîrcălab

Pri- 
. al

doilea e un dribleur fin, 
trunde perpendicular, însă 
cam firav. Ei îmi plac 
mult, dar eu mă înțeleg 
mai bine cu portarii, 
deauna stau cu ei în 
rele de hotel.'Mă simt 
proape de ei decît de 
Poate și din cauza 
meu de fundaș central.

— Ce părere ai de Da
nemarca ?

— Cu Danemarca, „tricolo
rilor" Ie trebuie curajul nostru 
din partida

— în 
făcut 
așa-i ?

— Așa-i, 
fost felicitat pentru 
gol .
l-am marcat în minutul ’87 al 
meciului cu Brondby. Și dacă 
atunci, noi, cei de la Spartul 
Studențesc, echipa cu șansa a 
doua, am întors o situație de 
la 0—3, de ce n-am reuși a- 
cum, cu o echipă de certe va
lori, să obținem două puncte 
din patru ?

Laurențiu DUMITRESCU

pă- 
e 

mai 
cel 

întot- 
came- 

mai a- 
ceilalți. 

postului

cu Brondby... 
care C. Pană I a 
meciul vieții lui,

pentru că n-am 
nici un • 

ca pentru cel pe care

• ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI •
• PETROLUL PLOIEȘTI — 

STRUNGUL ARAD 4—0 (4—0).
Au marcat : Riscă (min. 1), 
Greaca (min. 8), C. Ștefan (min. 
12) șl Matei (min. 21 din 11 m) 
Petrolul: Scarlat — D. Popa, 
Pitulice, C. ștefan, Ilîncu — Mo- 
canu. Matei, O. Grigore — 
Greaca Catinca, Blscă. Au mal■ _ _ . cr. stan,

Lazăr, I.
Rădulescu, 
BALTEANU

O.
jucat : S. Preda, 
ran, P. Gușe, C. 
nea, Răchită, M. 
ticl șl Nuță. (O. 
coresp.).• PROGRESUL 
A.S.A. ---- ---

Go- 
Ma- 
Mi-

________ ODORHEI — 
_____ TG. MUREȘ 0—1 (0—0). 
Unicul gol al partidei a fost 
marcat de Santo (min. 73). (A. 
PIALOGA — coresp.).

• „CUPA 23 AUGUST". în pe
rioada 15—20 august, Clubul spor
tiv școlar Sportul Studențesc va 
organiza o interesantă competiție, 
la care vor participa copii năs
cuțl după 1 august 1975. Este 
vorba de a treia ediție ă „Cu
pei 23 August”, la care au fost 
Invitate echipele Dinamo, Stea
ua, C.S. Tîrgoviște, A.S. Drobe- 
ta Tr. Severin, cărora li se va 
alătura clubul școlar organizator 
cu două echipe. Prima ediție a 
turneului a revenit copiilor de 
la Dinamo, iar anul trecut au 
cîștigat gazdele. Partidele se 
vor juca pe stadionul Biruința, 
situat în str. Izbiceni, din car
tierul Dămăroaia.

Pintea (în et. a 
V

• A beneficiat de 5 lovituri de la 11 m : 3 transformate (A, 
Stoica." V. Ene, Szabo). 2 ratate (A. Stoica, 
sancționată cu 10 penalty-uri

următoarea etapă (1—1 cu O- 
țelul), pe teren propriu, apoi 
înfrîngere,\ la Bacău (O-^l), 
urmată de un 0—4 cu Victoria, 
„acasă", iar eșec în deplasare, 
la F.C. Bihor, tot la o pro
movată (0—4), după care a 
venit primul succes pe teren 
propriu, la cealaltă promova
tă : 2—1 cu Inter Sibiu. In a 
șaptea etapă, iar înfrîngere, la 
F.C. Argeș (1—2). Aici, cu 
—3 la „adevăr", se întrerupe 
scurta toamnă a antrenorului 
Bujor Hălmăgcanu. Căpitănia 
vasului în derivă rămîne s-o 
rezolve tot... FI. Ispir, ajutat 
de M. Ronea, antrenorul de la 
echipa de speranțe. Ca și cum 
nu se adunaseră atîtea griji la 
această echipă, în etapa VIII-a 
Rapid mărește pasivul la „a- 
devăr" al lui A.S.A., cu 
înfrîngere pe care i-a 
nistrat-o. Dezorientată,

acea 
admi- 
echipa

STAT 10I0-PR0S0SP0R1 INFORMEAZĂ
LASE LA 
JOEXPRES 
T 1989
11 44 30

; 23 31 42

cîștiguri :
11.181 lei,

S mîine. vl- 
loc tragerea 

săntămînil. 
al outetl să

vă nrocurati bilete cu numerele 
favorite la acțiunea respectivă. 
Nu uitatl că mal multe bilete 
(variante) jucate Înseamnă șl 
mai multe șanse de ciștig !
• Desigur că cei gesc sistemul LOTO 

mite nici faptul că 
ceste! săwtămîni este 
una dintre cele mai _________
acțiuni cu caracter deosebit, o 
dată cu organizarea unei noi 
TRAGERI LOTO 2. După cum se 
știe, o astfel de tragere se par
ticularizează si prin posibilitatea 
— unică. In felul el — de a se 
obține cîștiguri si cu numai 2

care tndră- 
nu vor o- 
sfirsitul a- 
marcat de avan taloane

(6 transformate.
ErCs) ; a lost

4 ratate).

ale turului. în 
se punea accen- 

cantitative, 
echi- 

cu

rile probleme 
perioada cînd 
tul pe acumulările 
șl calitative, antrenorii 
pei s-au confruntat iar 
prezențe tirzii Ia pregătiri, lo
tul s-a subțiat prin plecările 
lui Jenei, Craiu — golgeterul 
echipei, C. Moldovan, Bote- 
zan, Ivan, Minea II, G. Andrei, 
Vodă, Naște (ultimul s-a re
tras din activitatea competi- 
țională). Pe cei mai mulți din 
cei citați i-am întîlnit apoi la 
ambițioasa divizionară B Elec- 
tromureș Tg. Mureș, care țin
tea promovarea pe prima sce
nă. Ce era de făcut ? S-a 
lat la alți jucători tineri 
foarte tineri din propria 
dină (unii dintre ei încă 
vîrsta junioratului) toți 
lipsiți de experiența primei 
divizii, intr-un moment cînd 

’A.S.A. mai spera în salvarea

ape-
Și 

gră
ia 

însă

numere. Trebuie retlnut că ul
tima ZI centru Drocurarea bi
letelor cu numerele cîstigătoare 
este SIMBATA. 5 august t
a în aceste zile, se mai află 

(încă I) în vînzare seria llpilta- 
tă specială de LOZ IN PLIC, in
titulată LOZUL VACANTEI, ca
re atribuie si importante cîsti- 
guri suplimentare din 
special al sistemului. De 
nea, pe lingă cîștigurile 
onale (din rindul cărora 
sesc aptoturismele) se

fondul 
aseme- 
tradiți- 
nu llp- 

___ __ ____ - atribuie 
șl un mare număr de TELEVI
ZOARE COLOR, far cîștigurile 
în numerar cot alunge (spre 
deosebire de cele de la emisiu
nile obișnuite) nînă la suma de 
50.090 lei I

ASTAZI, LA
(Urmare din pag. 1)

în partida vedetă, Dinamo 
întîlnește o formație a cărei 
motivație depășește cadrul 
partidei amicale, dat fiind fap
tul că echipa belgiană este an
gajată în „Cupa UEFA". în a- 
ceste condiții, meciul cu Di
namo are o cotă de interes în 
plus, 'cu atît mai mult cu cit 
și echipa gazdă, angajată în 
„Cupa Cupelor", are în față 
un obiectiv care să depășească 
ștacheta ultimei participări 
această competiție, pe care 
părăsit-o fără înfrîngere, 
fața Sampdoriei.

Aseară au sosit în Capitală 
toate cele trei echipe străine

în 
a 

în

STARTUL „CUPEI DINAMO"
ale cuplajului de astăzi. Cei 
mai harnici s-au dovedit a fi 
fotbaliștii italieni care, _ ime
diat după sosire, s-au îndrep
tat spre stadionul Dinamo, 
pentru a se antrena. Cu acest 
prilej a avut loc și revederea 
foștilor internaționali M. Lu- 
cescu și Janich, prieteni și 
„adversari" de aproape 25 de 
ani. Lotul echipei Barî este 
complet, el cuprinzînd și re
centele achiziții de rezo
nanță, brazilienii Joao Paulo 
și Gerson, precum și argenti
nianul Lorenzo, alături de 
internaționalii italieni .Di Ge
nnaro, Monelli și Manîni.

Tot aseară au sosit și echipe
le belgiene Standard Lifegc și 
Anvers, de asemenea cu întreg 
efectivul de bază, din care nu

Astăzi, pe trei terenuri din Capitală

ÎNCEPE o noua ediție
A „CUPEI MUNICIPIULUI BUCUREȘTI''

lipsește nimeni. Cîtcva noutăți 
de ultimă oră : cunoscutul 
internațional Vandermissen, 
care a jucat pînă în ultimele 
zile la Standard Liege, a fost 
transferat în cursul zilei de 
azi la Anvers și va evolua in 
noua sa echipă chiar în parti
da de azi cu Dinamo. Pe de 
altă parte, o noutate la condu
cerea 
în locul 
care s-a 
tor zile 
angajat 
viei. I 
echipa 
vest-germanul _ .
banca tehnică, a fost întărită 
în cursul zilei de ieri cu inter
naționalul mexican Ilermofi- 
lio, care va fi prezent de ase
menea în partida de astăzi.

Ambele echipele belgiene 
vor efectua un scurt antrena
ment de acomodare cu terenul 
In cursul dimineții de astăzi pe 
stadionul Dinamo.

Atmosferă internațională de 
prim-plan la hotelul Doro
banți, unde se află toate cele 
trei echipe.

în consecință, așteptăm un 
cuplaj de zile mari...

tehnică a lui Anvers 5 
antrenorului Kessler, 
retras în cursul aces- 
din activitate, a fost 

iugoslavul Davido- 
Să mai menționăm 

Standard Liege, 
Braems

că 
ca 
pe

n „
Așa cum i-am mai infor

mat pe cititorii noștri, astăzi 
se va da startul unei noi edi
ții a tradiționalei competiții 
fotbalistice „Cupa Municipiu
lui București", la care și-au 
anunțat participarea mai mul
te echipe din Capitală. începu
tul îl vor face divizionarele 
C, urmînd ca ulterior să intre - 
în competiție formațiile din e- 
șaloanele superioare.

Azi, în prima etapă, se vor 
disputa trei meciuri : Danu-

biana — MECON, Tehnome- 
tal — Automatica și Metalul 
— Viscolii. Ora de începere a 
acestor meciuri, care vor a- 
vea loc pe terenurile Danubi
ana, Tehnametal și, respectiv, 
Metalul, este 17.

Sîmbătă 5 august este pro
gramată o nouă etapă, în ca
drul căreia, alături de învin
gătoarele din partidele de • 
azi, vor mai evolua echipele 
I.U.P.S. Chitila, Progresul și 
A.S.I.C.

ACȚIUNI DE SELECȚIE

• CLUBUL SPORTIV RAPID 
BUCUREȘTI organizează o ac
țiune de selecție la fotbal pentru 
copiii născuțl între anii 1974— 
1981. Cel Interesați se pot pre
zenta la stadionul Giu'ești în 
zilele de 3, 4 și 5 august, între 
orele 8-42.

o bistrița. între 10 si, 25 au
gust, clubul Gloria Bistrița or
ganizează selecții pentru copiii 
născuțl între anii 1973 șl 1983. 
Doritorii se pot prezenta zilnic, 
la stadionul Progresul din loca
litate, începînd de la ora 9.



RECORD MONDIAL DE VITEZĂ LA CICLISM
• In prima zi a campionate

lor unionale ce se desfășoară 
pe pista velodromului olimpic 
din Moscova, Erika Salumiae 
a stabilit un nou record mon
dial în proba de 200 m lansat, 
cu timpul de 11,170. Vechiul 
record era de 11,210 și aparți
nea aceleiași sportive.
• Turul Poloniei s-a înche

iat, la Varșovia, cu victoria 
rutierului polonez Marek Wro- 
na, urmat în clasamentul final 
de Krawczyk la 18 s, Krysko-

wiak la 26 s, Makowski la 1:02.
Ultima etapă, a 8-a, disputa

tă contracronometru individual 
la Varșovia, a revenit lui Wro- 
na, Înregistrat pe 30 km în 
40:21.
• In cadrul pregătirilor pen

tru participarea la Campiona
tele Mondiale, echipa de con
tratimp a Cubei a stabilit un 
nou record al acestei țări, fiind 
cronometrată pe 100 km cu 
timpul de 2.2:29.

ÎNCĂ UN CANDIDAT
PENTRU J. 0. 95!

NEW YORK, 2 (Agerpres). — 
Orașul american Atlanta (Sta
tul Georgia) iși va depune o- 
ficial candidatura (in luna 
august a acestui an) la organi
zarea Jocurilor Olimpice de 
vară din 1996, a anunțat un 
reprezentant al Comitetului de 
inițiativă, care a precizat, tot
odată, că localitatea dispune de 
toate bazele sportive și infra
structura necesare găzduirii 
marii competiții.

După cum se știe, pentru a- 
ceeași ediție a Olimpiadei 
și-au anunțat candidatura o- 
rașele Toronto, Manchester, 
Belgrad, precum și prima gaz
dă, din 1896, la J.O. moderne, 
Atena.

j CE MINUNAT AR FI DACĂ j 

j TOATE AR RĂMlNE AMINTIRI... j
j Continuăm și în numărul 
* nostru de față cu publi- 
» car ea unora dintre aspec

tele dopingului :

O CONFIRMARE A VALORII TENISULUI DE MASĂ ROMÂNESC
(Urmare din pag. 11

te la start, pe locul întîl — 
luînd în considerare numărul 
total de victorii realizate la 
echipe și în probele individua
le — s-a situat Georgeta Co
jocarii cu 19 succese din 23 de 
jocuri, cele 4 puncte de la pa
siv fiind consemnate la echipe 
(3) și mixt. Totul demonstrea
ză superioritatea sportivei 
noastre, dar și seriozitatea cu 
care se lucrează la Centrul o- 
limpic de la Arad, ale cărui 
roade încep să se vadă tot mai 
mult, daca avem tn vedere și 
bronzul din 1988. La rîndul ei, 
Laura Nicolae — Centrul olim
pic constănțean fiind deja in
trat în... circuitul valorilor — 
s-a aflat în acest clasament pe 
locul 9, cu 13 victorii din 20 
de meciuri, printre sportivele 
lăsate cu mult în urmă aflîn- 
du-se Marie Persson (Suedia),

Tatiana Kulaghina, Natalia 
Bondarenko (U.R.S.S.), Polona 
Cehovin, Anita Tomasevici (Iu
goslavia), ca să le amintim 
doar pe cîteva dintre meda
liate al căror palmares gene
ral este mai slab. Fără Îndoia
lă, performanța ei ar fi fost 
și mai bună, dacă n-ar fi fost 
accidentul din meciul cu Ce- 
âovin, cînd a condus în setul 
decisiv cu 13—5, 14—9, 20—15. 
A fost o lecție pentru debutan
ta Laura Nicolae, dar și pen
tru toți ceilalți de modul cum 
trebuie abordată o partidă, un 
set și chiar fiecare punct.

Pe ansamblu, ne așteptam 
mai mult de la junioare, me
dalia de bronz a Adrianei 
Năstase fiind, totuși, prea pu
țin. Cu 14 victorii totale, -ju- 
cătoarea de la Juventus Bucu
rești s-a aflat pe locul 5 între 
cele 68 de participante, în ur
ma ei situîndu-se, spre exem-

’^iiiiiiiiniiniiin/ii, Contrapunct 'iiiiiirriiniiiirnnifrri/iiiiiiiiiiniuirintiili

I

ADEVĂRATUL CHIP $ 
Norvegienii susțin, și s-ar cuveni să-i credem, fiind ei scru- 

puloși tn materie, că pe stadionul „Bislett" din Oslo s-au sta- § 
bilit, numai în ultimele două decenii, 72 de recorduri mondt- 
ale atletice (seniori și juniori), cu precădere in probele de S 
semtfond și fond. Căutînd să explice de ce pe „Bislett" mal S 
des decit in alte părți, aceiași specialiști invocă — fără a lă- § 
muri pe de-a întregul „misterul" — calitatea de excepție a § 
pistei și, ca element precumpănitor, amplasamentul el, unul S 
ferit de curenți, țlar „oxigenat" de un aer tare, ca de altUu- fe 
dine. §

Așa stind lucrurile, n-a mirat pe nimeni faptul că. deunăzi, ș

piu, Tatiana Kostromina, me
daliată cu argint la simplu ! 
Ca și în cazul Laurei Nicolae, 
fără acel 1—2 după 20—17, în 
meciul cu Alessia Ariisi cu si
guranță în palmares ar fi fi
gurat încă o medalie pentru 
tenisul nostru de masă. Aportul 
Iulie! Rișcann putea să fie mai 
substanțial, ea înregistrînd 10 
victorii din 18 meciuri, dar 
ceea ce contează a fost faptul 
că a evoluat prea timorat, sub 
posibilitățile ei reale mai ales 
ia individual, așa cum a făcut-o 
șl Zoltan Zoltan cu 14 victorii 
din 2» de partide. O surpriză 
foarte plăcută a constituit-o 
cadetul craiovean Cristian Toi. 
La echipe a jucat în compania 
juniorilor, iar medalia de bronz, 
prin succesele realizate în me
ciul cu Austria și, mai ales, 
în cel cu Cehoslovacia poartă 
și „semnătura" sa decisivă. Are 
psihic de concurs, are calități 
indiscutabile, dar trebuie să mai 
învețe mult pentru a face față 
exigențelor unui concurs de 
juniori, acolo tinde se va afla 
din sezonul viitor.

Desigur sînt multe aspecte 
ce trebuie relevate pe margi
nea acestui Campionat Euro
pean, principalul este însă a- 
Ceia că prin locul 3 pe nați
uni cu cele cinci medalii, te
nisul de masă romanesc și-a 
confirmat foarte buna reputa
ție de care se bucură pe plan 
internațional.

• Reputatul antrenor 
' bulgar Ivan Abadgiev, a- 
Ipreciat ca fiind unul din

tre cei mal valoroși spe- 
I cialiști ai halterelor din în- 
I treaga lume vine cu o pro- 
* punere interesantă: „Cu 
(14 zile înaintea unei mari 

competiții, lotul de sportivi 
I* să fie reunit și zi de zi să 

i se facă controale anti- 
» doping, deoarece unii spor- 
I tivi se dopează in secret și 
J apoi la competiția respec- 
Itivă poți avea surpriza de

pistării lor. Propunerea 
î este valabilă și pentru alte 
I discipline sportive", tn ori- 
» ce caz. Comitetul Bulgar de I Cultură Fizică pregătește 
' o lege în privința contro- 
I tulul antidoping pe care să 
I o prezinte, spre aprobare, 
* Marii Adunări Naționale. 
J între altele, legea prevede 
' că un sportiv depistat po-- 
1 zi tiv automat va fi suspen- 

dat pentru trei ani !
| • Am relatat zilele tre-
W cute că la recenta „Cupă a 
| Americii de Sud", desfășu- 
J rată in mai multe orașe 
Idin Brazilia, fotbalistul u- 

ruguayan Pablo Bengoe- 
I* chea, care este legitimat la 

formația spaniolă F.C. Se- 
w villa, a fost decelat pozi- 1 tiv și a și fost suspendat

pentru doi ani.
»■> In ceea ce-1 privește pe 
I Bengoechea, dar și pe alții 
» ca el, se pune o întrebare 
I firească : ce urmează să J facă în acești doi ani ți- 
| nînd seama de faptul că 
I el n-are o altă profesiune I* în afară de cea de fotba

list ? Oare conducerea e- 
. chipei din Sevilla ii

jj și-au dat intilnire în capitala Norvegiei clțiva dintre ălergă- 
:§ torit regulați ai lumii, tn frunte cu marocanul Said Aouttd (re- 

coalman mondial ta 2 000 m, 5 000 m șl două mile) și englezul 
Steve Cram (recordman mondial la o milă), lingă care trebuia 
așezat, și a fost, și kenianul Yobes Ondiekl, cel mal nou venit 
in „familia" neoslenițllor campioni al platourilor înalte, atlt de 
frumos ilustrată de Koech, Ngugi, Koskei, Wakiihuri, Kip- 
koech etc.

Pina la urmă, ca să bruscăm cronologia evenimentelor, con
cursul s-a dovedit o reușită pe toate planurile, ca participare, 
ca performanțe, ca încasări etc., Aouita șt Ondiekl realizlnd 
pe î ooo șl, respectiv, 5 000 m cele mai bune rezultate mondi
ale ale sezonului, cu 7:24,20 și, pentru kenian, 13:04,23. Doar 
că — șl acesta vrea sd fi subiectul notei de față — pină să 
înceapă competiția, organizatorii au avut mult de furcă, mai 
mult decît altădată, pentru a găsi un „numitor comun" preten
țiilor vedetelor înscrise la start t Bunăoară, auzind că Ondt- 
ekt va concura la sooo tn, Aouita s-a... retras, motivind ci e 
insuficient pregătit I A optat, intr-un tirziu, pentru proba de 
o mită, numai că Steve Cram a refuzat să alerge alături de 
marocan, amenințînd că va pleca imediat I S-a căutat, ca să 
zicem așa, o soluție de compromis, oferindu-i-se lui Aouita 
cursa de 3 000 m. Nici așa n-a fost bine, intruclt campionul 
din Rabat a mal pus o condiție : să nu figureze printre par
ticipând liane Pulhbrugge, pe care, după alte discuții aprinse, 
norvegienii l-au convins (firește, contra unei „despăgubiri") 
să concureze la 1500 m (unde a și cîștigat, tn 3:35,27) !

De ta o vreme încoace, se cunoaște, supercampionii nu-țl 
mat aleg doar „iepurii", ci și, iată, adversarii, condiționlnd 
participările după ce vor fi condiționat, firește, „bursele* ! 
Comenllna cele petrecute la Oslo, presa internațională (deșt 
avizată) nu și-a ascuns dezamăgirea, chiar indignarea, ne- 
sftindu-se să înfățișeze publicului larg adevăratul chip al unor 
atleți de anvergură, deloc indiferenți față de culisele (a se 
citi rețetele) marilor competiții, pe care le aranjează după In
teresele lor. „Tirgul de la Oslo", scria un ziar și, din păcate, 
nu greșea.
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Pf SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
ATLETISM • Cu prilejul unul 

Concurs desfășurat la Norman 
(Oklahoma), Hollis Conway a 
stabilit un nou record al S.U.A. 
tn proba de săritură tn înălțime, 
cu performanța de 248 m • 
Proba de aruncarea greutății din 
cadrul con. ursului Interna,tonal 
desfășurat la Ebersbach (R. F. 
Germania) a fost cîștigată de 
elvețianul Werner Gunthor 21,72 
"S, urmat de vest-germanul Kar- 
«ten Stolz 20,77 * La Rhede 
(R.F.G.), vcst-gcrmanul Harald 
Schmidt, campionul european al 
probei de 400 mg, a ooținut 48.90 s.

riOK. • La 7 "decembrie Ray 
Sugar Leonard (33 ani) își va 
pune in joc titlul mondial la 
cat. mijlocie (WBC) in fața lui 
Roterto Duran (38 anii. în fapt 
este un fel de revanșă a Ihtllnl- 
rii din 1980. cind Leonard a ob
ținut decizia de Cîștigător al 
titlului (WBC) la cat. semimij- 
locie.

CALArie • Concursul de la 
Stockholm s-a încheiat cu o pro. 
bă de obstacole. în care victo

ria a revenit vest-germanulul 
Franke Sloothaak (..Walzerko- 
nig“), cu timpul de 38,92 șl zero 
puncte penalizare. Pe locurile 
următoare s-au clasat englezul 
Phillip Heffer („Viewpoint") 40,75 
și francezul Pierre Durand 
(„Jappeloup") 43,17.

ÎNOT • Campionatele s U.A., 
la Los Angeles, au prlleiult cîte
va rezultate remarcabil». Astfel, 
'1 proba de 300 m liber Dan 
Jorgensen a fost înregistrat cu 
timpul de 7:56.61 (cel mai bun 
rezultat mondial al sezonului) 
iar fratele său Lars a obtinut 
8:02,48. In proba feminină de 
1500 tn, Julie Kole, cu 16:14,12 a 
obținut, de asemenea, cel mal 
bun rezultat mondial din ;989.

POLO • Rezultate înregistrate 
In ziua a treia a Campionatului 
Mondial Juniori, competiție ce se 
desfășoară în aceste zile în Fran
ța : iugoslavia — Cuba 11—5, 
R.F. Germania — Italia 11—3 ; 
Brazilia — Olanda 9—7. Porto 
Rico — Japonia 18—16 U.R.S.S. 
— Australia 14—9. S.UA, — Un
garia 10—9.

va plăti salariul pentru ■ 
„vacanța" de doi ani ?

Ce mai, unde nu-i . cap J 
vai de picioare !... I*
• „In ediția 1988—1989 a I 

campionatului vest-german I 
de fotbal s-au efectuat con- J 
troale antidoping, toate cele | 
128 de probe analizate la » 
cunoscutul laborator din | 
K61n avînd rezultate ne- J 
gative" a declarat profeso- > 
rul Manfred Donike, care a | 
precizat că astfel de con- ' 
troale vor fi continuate și I 
în sezonul viitor, atit pen- ’i 
tru prima, cit și pentru me- i 
ciurile din cea de-a doua I 
ligă. Jucătorii supuși con- 
trolului (cîte doi de echipă) | 
vor fi desemnați prin tra- 
gere la sorți.

încheiem aici — deocam- ; 
dată — prezentarea de as- r 
pecte din dosarul dopingu- I 
lui, cu dorința sinceră ca ' 
despre această practică, ne- | 
corectă, cit de curind, să se .. 
vorbească la timpul trecut. | 
Ce minunat ar fi ca atitea • 
laboratoare de analize, în- I 
zestrate cu o mare cantita- J; 
te de reactivi, dotate cu a- > 
paratura cea mai modernă, | 
încadrate cu medici, farma- ' 
Ciști, chimiști, biologi etc I 
să nu mai fie nevoite să ’ 
cerceteze substanțe dopan- K 
te, ci să poată fi folosite 
pentru sănătatea oameni- I 
lor i

Ce minunat ar fi ca o în- | 
trecere sportivă să se des- 
fășoare „curat", astfel ca, | 
într-adevăr, cel mai bun ' 
să cîștige prin propriile | 
mijloace și nu prin înșe- ' 
lăciunea dopingului I

w
Documentar realizat de I

Romeo VILARA ’

CAMPIONATUL EUROPEAN
(Urmare din pag. 1)

Luni 7 august, ora 9,30 : Un
garia — Olanda, ora 11,15: 
U.R.Ș.S. — Franța; ora 14,30 : 
Polonia — Iugoslavia, ora 16,15: 
Spania — Grecia, ora 18 : 
R.F.G. —- România, ora 19,45 : 
Cehoslovacia — Italia.

Marți 8 august, ora 9,30 : Iu
goslavia — Franța, ora 11,15: 
R.F.G. — Olanda; ora 14,38: 
Ungaria — Cehoslovacia, ora 
16,15: Spania — U.R.S.S., ora 
18 : România — Italia, ora 19,45: 
Polonia — Grecia.

Miercuri 9 august, ora 9,30: 
Olanda — Cehoslovacia, ora 
11,15 : R.F.G. — Italia ; ora 11,30. 
Grecia — U.R.S.S., ora 16,15: 
Polonia — Franța, ora 18 : Ro
mânia — Ungaria, ora 19,45 : 
Iugoslavia — Spania.

Joi 10 august — zi de odihnă.
Vineri 11 august — meciurile

DE BASțHET-CADETE
semifinale, ora 9,30: locul 8 
din grupa A cu locul 5 din 
grupa B, ora 11,15 : 5 A — 6 B; 
14,30 : 4 A — 3 B, ora 16,15: 
3 A — 4 B, ora 18 : 2 A — 1 B, 
ora 19,45: 1 A - 2 B.

Sîmbătă 12 august, meciurile 
finale, ora 9,30: pentru locu
rile 11—12, ora 11,15 : locurile 
9—10 ; ora 14 : locurile 7—8, ora 
15,45 : locurile 5—6, ora 17,30 : 
locurile 3—4 ; ora 19,15 : locu
rile 1—2; ora 21: ceremonia 
de închidere a Campionatului 
European.

STADIONUL „MONTJUICH" E GATA
MADRID (Agerpres). — 

Stadionul „Montjuich" din 
Barcelona, principala bază 
sportivă a J.O. de vară din 
1992, este pregătit, cu trei ani 
înainte de începerea marii 
competiții, să găzduiască în
trecerile și ceremoniile Olim
piadei, au anunțat organizato
rii in cursul unei festivități 
de prezentare a arenei com
plet renovate, cu 60 000 locuri. 
Oficial, stadionul va fi inau
gurat în luna septembrie, o da
tă cu desfășurarea „Cupei 
Mondiale" la atletism.

SCURT • PE SCURT
TENIS • în finala turneului 

la Schelbbs (Austria), jucătorul 
austriac Michael Bauer l-a între
cut cu 3—6, 7—6. C—4 pe bulgarul 
Krasimir Lazarov. • Primele 
partide disputate în turneul fe
minin de la San Diego (Califor
nia) s-au încheiat cu următoare
le rezultate : Steffi Graf (R. F. 
Germania) — Rene Simpson (Ca
nada) 6—0, 6—6, Isabelle Demon- 
geot (Franța) — Sara Gomer 
(S.U.A.) 5—7, 6—2, 6—1, Claudia 
Kohde (R.F. Germania) — Elise 
Burgin (S.U.A.) 6—1, 3—6, 7—5. 
• tn primul tur al turneului de 
la Kitzbuehel (Austria), contînd 
pentru „Marele Premiu", jucăto
rul sovietic Andrei Cerkasov l-a 
întrecut cu 6—2, 6—4 pe spanio
lul Vicente Solves, argentinianul 
Eduardo Bengoechea l-a elimi
nat eu 6—3, 6—2 pe elvețianul 
Claudio Mezzadri, italianul Clau
dio Pistoles! a dispus cu 6—2, 
6—0 de cehoslovacul Jaroslav 
Bulant, iar Massimo Cicrro (Ita
lia) a cîștigat cu 2—6, 6—1, 6—4 
partida cu Alessandro Aramburu (Peru).

LA Abidjan, în meci pentru 
preliminariile Campionatului a- 
frican, selecționata Câte d’Ivoire 
a întrecut cu 3—1 (2—1) formația 
Mali.

DUPĂ 20 de etape, în campio
natul unional conduce echipa 
Spartak Moscova 31 p. urmată 
de Dnepr șl Jalghirls Vilnius cu 
cîte 26 p. Rezultate înregistrate 
în etapa a 20-a: Dinamo Mosco
va — Spartak Moscova 0—0, Pa
mir Dușanbe — Ararat Erevan 
1—6. Dnepr — Dinamo Tbilisi 
3—0. Torpedo Moscova — Dina
mo Minsk 1—2, Rotor Volgograd 
— Jalghirls Vilnius t—1, Cerno- 
moreț Odesa — Șahtior Donețk 
9—1; Metallist Harkov — Loko
motiv Moscova 9—1.

IN FINALA Campionatului Eu
ropean de fotbal rezervat echi
pelor de veterani, desfășurat în 
orașul danez Aalborg, echipa 
Suediei a dispus cu 2—1 (1—0)
de formația U.R.S.S. Golurile au 
fost înscrise de Nordgreen (mln. 
28). Alhstroem (mln. 75), res
pectiv Kolotov (min. 71).

FEDERAȚIA INTERNAȚIONA
LA (FIFA) a hotărît să Interzi
că la toate meciurile pentru 
Campionatul Mondial, ce va în
cepe în 1992 șl al cărui turneu 
final va avea loc în 1994 în 
S.U.A. locurile în picioare pe 
stadioanele prevăzute să găz
duiască întîlnirlle, a declarat 
Josef Blatter, secretarul general

M forului fotbalistic mondial. 
Aceasta decizie, a subliniat J. 
Blatter, a fost luată după ce 
s-a constatat că majoritatea co
vârșitoare a incidentelor din 
tribune au fost declanșate de 
spectatorii cu tocuri in picioare. 
Măsura — se recomandă — tre
buie să fie luată, de asem.nea. 
șl de federațiile naționale la 
partidele pe care le consideră 
„cu un risc deosebit".

REZULTATE ÎNREGISTRATE 
tn etapa a 13-a a campionatu
lui Norvegiei: Lillestrom — 
Sogndal 2—1, Rosenborg Trond
heim — Moldo 1—1, Krtstiansand 
— Valerengen Oslo 2—2; Trom
so — Brann Bergen 0—0, Viking- 
Stavanger — Moss 2—2, Kongs- 
vlnger — Narvik 1—3.

Pe primul loc al clasamentului 
■a află echipa Lillestrom.

TURNEUL internațional pen
tru juniori de la Dunajska Stre- 
da (Cehoslovacia) a fost cîștigat 
de formația Dynamo Berlin, în
vingătoare cu 3—1 (3—0) în fața 
echipei Videoton Szekesfehervar. 
In partida pentru locul 3. Du
najska Strada a dispus cu 3—1 
0—0) de Gornik Zabrze.

IN CURSUL acestei săptămînl 
la Rio de Janeiro se desfășoară 
„Cupa pentru juniori" la care 
participă echipe din Canada, 
Spania. S.U.A., Columbia, Vene
zuela, Nieerta $1 din țara-gazdă.

BlL™re9tl 8tr- v Oonta ie- ot- P 7-T.R. 1 tet centrală ii.7B.7t 0 ii 50.59; coresp. 10.34.60: Interurban 437; telex 10 350 romsp. Telefax-, (90) Nr. ii.so.33fentru străinătate abonamente ori» Rotnnresfilatella. sectarul export-lmport presă P OB. 12-201 telex 10376. orsfir București. Calea Grivftel nr. 84-66 io 369. Tiparul I.P. .Informația"

S.UA

