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„Cupa Europei - Bruno Zauli“ la atletism

SPORTIVELE NOASTRE, ÎNVINGĂTOARE ÎN PATRU PROBE
• Doina Melinte - la 800 și 1500 m. Paula Ivan - la 3 000 m 

și Alina Astafei — la săritură in înălțime

Doina Melinte Alina Astafei

GATESHEAD. Cochetul sta
dion din această localitate en
gleză a reunit în întrecerile 
pentru „Cupa Europei — Bruno 
Zauli" la atletism pe partici
pantele la grupa A: Marea 
Britanic, Bulgaria, R.D. Ger
mană, R.F. Germania, Polonia, 
România și U.R.S.S. (femei), 
Marea Britanie, Cehoslovacia, 
Franța, R.D. Germană, K.F. 
Germania, Italia, Spania si 
U.R.S.S. (bărbați).

Competiția- feminină, de care 
ne vom ocupa în mod special, 
s-a desfășurat sub semnul su
periorității atletelor din repre
zentativa R.D. Germane, care,

Paula Ivan 
sîmbătă, in prima zi a con
cursului, au cîștlgat cind din 
cele șapte probe disputate. Ce
lelalte două, spre satisfacția 
noastră, au revenit reprezen
tantelor României: Doina Me
linte (la 800 m) și Paulei Ivan 
(Ia 3000 m), adică, în fapt, 
campioanelor continentale de 
sală din acest an, de la Haga.

Cursa de 800 m avea ca prin
cipală favorită pe alergătoa- 
rea Sigrun Wodars, din R.D 
Germană, cîștigătoarea probei 
la Jocurile Olimpice de anul

TIMIȘOARA, C (prin tele
fon). Sîmbătă, în sala Olim
pia din localitate, s-a dat star
tul în cea de a VIII-a ediție 
a Campionatelor Europene de 
baschet cadete. Intr-o atmo
sferă sărbătorească, în fața u- 
nei numeroase asistențe, a avut 
loc festivitatea de deschidere 
a competiției, la care au par
ticipat cele 12 echipe: Ceho
slovacia, Franța, R.F. Germa
nia, Grecia, Italia, Iugoslavia, 
Olanda, Polonia, România, 
Spania, Ungaria și U.R.S.S.

In prima zi a competiției e- 
chipa României a întîlnit, în 
cadrul grupei B, selecționata 
Olandei. Fetele noastre au a- 
bordat cu trac jocul (și aceas
ta s-a reflectat pe tabela de 
scor: 9—9, după 10 minute), în 
primul sfert al partidei pasele 
greșite, erorile de tehnică și 
imprecizia în aruncări făcînd 
ca scorul să se mențină la di
ferențe minime în favoarea 
formației noastre. Antrenorii 
Horia Pop și Adriana Nicules- 
cu au sesizat tracul Inerent, șl 
— de ce nu ? — explicabil al 
elevelor lor și au început să 
facă numeroase mutări în e- 
chipa din teren. Schimbările 
s-au dovedit bine gîndite, 
baschetbalistele române evo- 
luind din ce în ce mai bine. 
Laura Nițulescu, Ioana Cocîr- 
lan, Liana Ciupe șl colegele

lor au făcut ca, după primele
20 de minute, scorul să le fia 
favorabil la o diferență da

(Continuare tn pag. a 4-a)

Turneul linal al Daciadd la lupte libere

noii TÂmpioni au fost desemnați
DUPĂ ÎNT1LNIRI ECHILIBRATE

IAȘI, 6 (prin telefon). In 
condițiile unei perfecte orga
nizări, în Sala Sporturilor din 
localitate s-au încheiat între
cerile finale ale Daciadei la 
lupte libere pentru seniori, fi
ind desemnați noii campioni 
ai marii noastre competiții na
ționale. Trebuie să spunem de 
la început că lupta pentru cu
cerirea tricourilor de campioni 
a fost aprigă, viu disputată și 
echilibrată, unii dintre ciștigă- 
tori fiind cunoscuți numai du
pă ce comisia tehnică a făcut 
apel la revederea prevederilor 
regulamentului. Așa s-au pe
trecut faptele la categoriile 82 
kg, 90 kg și 130 kg, unde cla
samentele n-au putut fi defi
nitivate pînă după disputarea 
ultimelor partide, rezultatele 
unor meciuri în care erau an
gajați alți concurenți urmlnd

să decidă pe viitorul purtător 
al tricoului cu tricolor. Ar mai 
trebui amintit și faptul că o 
serie de tineri luptători au a- 
saltat pozițiile frunașe ale ca
tegoriilor lor, unii dintre ei 
reușind chiar să ajungă cam
pioni sau să realizeze victorii 
asupra celor ce au devenit 
purtători ai tricourilor.

Singurii sportivi care au do
minat cu autoritate întrecerile 
turneului final au fost Romi- 
că Rașovan (48 kg), Constan
tin Corduneann (52 kg) și Clau- 
diu Tămăduianu (74 kg), res
tul învingătorilor reușind a- 
ceastă performanță cu destule 
dificultăți, unii dintre ei su-

Mihoi TRANCA

(Continuare in pag t-3)

SUCCESE ALE JUNIORILOR ROMÂNI 
LA BALCANIADA DE NATAȚIE

SOFIA (Agerpres). — In 
prima zi a Campionatelor Bal
canice de natație pentru ju
niori de la Sofia, sportivii ro
mâni au obținut 6 victorii, 
numărîndu-se printre protago
niștii întrecerilor. Astfel, in 
cursa feminină de 200 m liber, 
pe primul loc s-a clasat Bea
trice Coadă 2:04,21, urmată de 
Iuliana Panielimon 2:09,53, iar 
în proba masculină de 200 m 
spate primul a sosit Marius 
Crișan 2:09,02, secundat de B. 
Constantin 2:12,29. Beatrice 
Coadă a ciștigat, de asemenea,

proba de 400 m mixt, în 4:59,13, 
locul doi în această cursă re
venind Lianei Coman 5:04,49.

Alte victorii românești s-au 
înregistrat la 100 m bras femi. 
nin — Ramona Talpalariu 
1:16,76 și în proba feminină d« 
4X 200 m lîber, în care echipa 
țârii noastre a fost cronome
trată în 8:47,35, precum și In 
cadrul concursului de sărituri 
in apă, unde Luana Ciufuligă 
a terminat învingătoare la 
trambulina de 1 m, cu 236,90 
puncte.

REZULTATE TEHNICE
StMBATA, grupa A : Spa

nia — Franța 68—30 (32—11), 
U.R.S.S. — Polonia 79—35 
(38—19), Iugoslavia — Gre
cia 68—65 (28—24, 51—51,
59—59) ; grupa B : Cehoslo
vacia — R.F. Germania 58—M 
(34—23), Italia — Ungaria 
61—40 (34—20), România — O- 
landa 59—29 (24—17).

DUMINICA, grupa A : 
Spania — Polonia 76—52 
(29—23), Franța — Grecia 
57—43 (33—20), U.R.S.S. — Iu
goslavia 66—52 (30—29) ; gru
pa B : Ungaria — R.F. Ger
mania 59—55 (30-35), Italia — 
Olanda 48—27 (28—11). Ceho
slovacia — România 62—57 
(29—30).

PROGRAMUL DE AZI
De la ora 9,30 : Ungaria — 

Olanda. U.R.S.S. — Franța! 
de la ora 14.30 : Polonia — 
Iugoslavia, Spania — Grecia, 
R. F. Germania — România, 
Cehoslovacia — Italia.

șapte puncte: 24—17. Pauza a 
fost și ea un sfetnic bun, ast
fel că în min. 24 scorul a de-

Dumitru STANCULESCU 
Paul IOVAN

(Continuare In pag. a 4-a)

O FINALĂ SPECTACULOASĂ A ÎNCHEIAT
CAMPIONATELE NAȚIONALE

Ultima zi a finalelor Cam
pionatelor Naționale și ale „Da- 
ciadei“ de talere, desfășurate 
la poligonul bucureștean Tu
nari, a fost una de adevărat 
spectacol sportiv. Mai precis, 
este meritul specialiștilor în 
proba de talere aruncate din 
turn de a fi realizat, în timpul 
ultimului act al competiției, o 
frumoasă și tensionată în
trecere. în care învingătorului 
i-au trebuit mal multe focuri, 
peste programul obișnuit al 
finalei, pentru a se impune. 
Dar iată amănunte asupra a- 
cestui eveniment al tirului 
nostru.

Hotărît să refacă diferența

a
de un singur taler care-1 
separa de Ioan Toman, frun
tașul clasamentului interme
diar după primele două zile, 
băimăreanul Ciorba a reușit, 
în ultima zi. a treia. să 
spargă toate talerele pe cane 
Ie-a avut de țintit, adică 50 
din 50. Cu acest punctaj l-a 
egalat pe Toman, care a scă
pat o țintă, astfel că ambii 
au intrat pe standul finalei 
cu cite 197 t.d. Egali au 
„mers" și în continuare, de-a 
lungul eelor 25 de talere din

DE TALERE
această ultimă parte a întrece
rii. „Ultimă" doar în progra
mul obișnuit, pentru că. ambii 
cu același punctaj, a fost ne
voie de focuri de departajare 
pînă Ia prima greșeală a 
unuia dintre ei. A greșit 
Ciorba, tnfirmînd „teza succe
sului celui care vine din

Radu TIMOFTE
Aurel SECELEANU, coresp.

(Continuare in pag 1-3)

La Rm Vîlcea, turneul 4 In „Trofeul Sportul" la volei (f)

Divizia A de handbal feminin

MULTE 
SURPRIZE 
ÎN ETAPA 
DE DEBUT

Ieri au început întrecerile 
celei de a 32-a ediții a Cam
pionatului Diviziei A la hand
bal feminin. Iată cronici și in
formații de la partidele etapei 
inaugurale :

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — TEBOM IAȘI 24—21 
(14—9). Prima etapă a adus Hi
drotehnicii o meritată victorie, 
în disputa cu Terom. Desigur, 
succesul este notabil, tnsă, mai 
important ni se pare faptul că 
Hidrotehnica s-a dovedit încă 
din start o echipă solidă, cu o 
așezare foarte bună pe posturi, 
cu o concepție tactică clară și

Cristma Berbece înscrie spectaculos pentru noua sa echipă. 
Mecanică Fină București Foto : Eduard ENEA
eficientă, pe fondul unei teh
nicități și pregătiri fizice re
marcabile, datorate pregătirii 
conștiincioase a jucătoarelor și 
competenței profesionale a an
trenorului Lucian Rîșniță. în 
meciul cu Terom constănțencele 

au dominat net, eonducînd cu 
6, 7 și 8 goluri (9—3 min. 15, 
11—4 min. 19, 18—10 min. 39),

Ion GAVRILESCU
(Continuare In oag 2-3)

NUMĂR RECORD DE PARTICIPANTE..
In Sala Sporturilor din Rm. 

Vîlcea debutează astăzi cel 
de-al patrulea turneu feminin 
de volei din cadrul circuitului 
dotat cu ..Trofeul Sportul". 
Competiția, care a Întrunit su
fragiile tot mai multor echipe 
din prima divizie, precum și 
ale publicului iubitor de sport, 
angrenează cel mai mare nu
măr de competitoare de pînă 
acum : 7 din cele 12 echipe de 
..A“ și o formație care pînă în 
pragul verii s-a aflat și ea pe 
prima scenă (Oltcit). Cum echi
pele înscrise la acest turneu au 
în majoritatea lor, frumoase 
„cărți de vizită", este firesc 
ca întrecerea să suscite inte
resul publicului local, cunoscă
tor și amator de spectacole vo- 
leibălistice. Astfel, vor putea fi 
văzute in concurs (cu multe 
noutăți în sextetele de bază si 
in loturi) vicecampioana țării. 
Chimia Rm. Vîlcea, care ne va 
reprezenta în ediția viitoare a 
Cupei Cupelor. Universitatea

C.F.R. Craiova, locul 3 in cam
pionatul trecut (după ce a cu
cerit 3 titluri consecutive) și 
viitoarea participantă în Cupa 
Confederației Europene, Rapid 
București, revelația sezonului 
trecut (ca și Chimia, de altfel), 
participantă și ea. din toamnă, 
in competiția europeană mai 
sus-amintită. Penicilina Iași, 
cîndva campioană iar acum fă
cînd parte din plutonul frun
taș. C.S.M. Oțelul Tîrgoviște, 
precum și două formații care 
au revenit în „A" : C.S.M. Li
bertatea Sibiu $1 Știința Bacău» 
alături de Oltcit Craiova, vii
toare... divizionară B. După 3 
turnee, ordinea în ..topul" cir
cuitului : 1. Rapid 45 p, 2. Chi
mia 39 p. 3. Penicilina 33 p. 4. 
Flacăra Roșie București (ab
sentă de data aceasta) 19 p, 5. 
C.S.M. Oțelul 10 p. 6. Știința 10 
p. Cele 9 echipe au fost ltn- 

(Continuare in pag !-3)



S-A ÎNCHEIAT concursul pe echipe
Cu etapa a treia, desfășurată 

recent, s-a Încheiat ediția din 
acest an a Concursului Repu
blican de atletism pe echipe. 
Iată clasamentul final al com
petiției : GRUPA A : 1. Dolj 
î 851,5 p, 2. Dinamo 2 434 p, 3. 
Steaua 1 996,5 p, 4. Rapid 1 516,83 
V. 5. I.E.F.S. 1227,83 p. 6. Argeș 
1 053,83 p, 7. Metalul 1 048 p, 8. 
Voința 957,5 p. 9. Cluj 851,5 p, 
10. Hunedoara 848 p. 11. Iași
301,5 p. 12. Constanța 144 p (ul
timele două clasate retrogradează 
in grupa B la ediția următoare 
b competiției).

CRUPA B : 1. Sibiu 1 704 p, 2. 
'Bacău 1 551,5 p, 3. Brăila 1 429 
p. 4. Prahova 1 343 p. 5. Timiș 
1 270,5 p, 6. Suceava 1 238 p. 7. 
Galați 1 187 p, 8. Bihor 1 180,5 p, 
9. Brașov 986,5 p, 10. Dîmbovi
ța 980 d. 11 Vaslui 965.5 p, 12.

VALIDĂRI Șl ABSENȚE I
înaintea fiecărei competiții, 

cluburile trimit organizatorilor 
(în cazul de față Federației de 
Atletism) listele de înscrieri. 
Secretariatul de concurs extra
ge, pe probe, numele compe
titorilor, dar mal înainte de a 
alcătui seriile de concurs, In 
baza performanțelor, aceste 
liste sînt supuse atenției dele- 
gaților cluburilor la ședința 
tehnică premergătoare întrece
rilor și aceștia confirmă sau 
nu participările. Dar, nu o da
tă, după ce se stabilesc serii 
și ordinea de concur» la pro
bele tehnice, după ce toate a- 
cestea sînt înscrise în foile o- 
ficiale de concurs, ai surpriza 
ca a doua zi. la concurs, ab

întrecerile juniorilor iii
Zilele trecute au avut loc la 

Timișoara întrecerile Concursu
lui Republican al iuniorilor III. 
Iată cîștlgătorii competiției : 
FETE, 80 m : corlna Murga 
(C.S.ș. Poli Tim.) 10,09 ; 200 m : 
Magda Nedelcu (Voința Buc.) 
25,01 ; 800 m : Nedelcu 2:12,76 ; 
2 000 m : Gabriela Szabo (C.S.ș. 
Bistrița) 6^17,75 ; 80 mg. : El.
Gander (C.S.ș. Caransebeș) 11,81; 
200 mg.: Daniela Sttrcu (C.S.Ș 
Brăila) 29,56 ; 4x80 m : C.S.Ș.
.„Mihai Emineseu" Iași 40,43; înăl
țime : Ivette Varga (C.S.ș, Ora
dea) 1,67 m (2. Mihaela Minai CA 
Roman 1,67 m) : lungime s El. 
Dumitrașcu (C.S.ș. Mangalia) 
5,80 m ; greutate : Melania Re
colta (C.S.S. 1 CSM IPIC CF B. 
Mare) 14,25 m : disc : Racolța
38,50 m ; suliță : Ana Maria Tăr- 
mure (C.S.S. Bistrița) 44.02 m ; 
pentatlon : Dumitrașcu 3 785 p : 
2 km marș : Daniela Babalîc (fi
nirea C.S.S Focșani) 9:48,13 ;

A SASEA ETAPA IN 
„CUPA PRIETENIA" - 

LA BRĂILA
Ajunsă ia a șasea etapă, 

.Cupa Prietenia" la dirt-track, 
ediția 1989, își va derula 
penultima secvență sîmbătă și 
duminică, pe pista Stadionului 
Municipal din Brăila, în orga
nizarea F.R.M., C.J.E.F.S. și 
C. S. Brăila. Și-au anunțat 
participarea tineri specialiști 
ai genului din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Po
lonia, Ungaria și U.R.S.S. Țara 
noastră, în calitate de orga
nizatoare, va alinia două •- 
chipaje. In program figurează 
întreceri pe perechi și un con
curs individual.

ERORILE DE ARBITRAJ 
CONTINUĂ

Deși noile modificări ale re
gulamentului de dirt-track au 
fost aduse in timp util la cu
noștința tuturor celor intere
sați, se pare, totuși, că ero
rile de arbitraj continuă. Dis- 
cutînd cu mai mulți tehnicieni 
și sportivi, care au luat parte 
la primele două etape ale 
campionatului individual, re
zervat seniorilor, desfășurate la 
Ianca și Brăila, interlocutorii 
și-au manifestat, în unanimita
te, nemulțumirea față d« 
prestațiile corpului de oficiali, 
condus de arbitrul principal. 
Florin Carp (Brăila). „Defec
țiuni în darea startului, ne- 
concordanțe între arbitrul prin
cipal și cei de pe pistă — ce 
să mai spun, n-am văzut mai 
multe greșeli de arbitraj ca la 
etapa de la Brăila", a concis 
cunoscutul antrenor bucureș- 
tean Gheorghe Sora. Chiar așa 
să fi fost ?

MOTOCROSISTUL 
FLORIN POP, 

ÎNVINGĂTOR MERITUOS
Alături de cri mai buni mo- 

tocrosiști români la clasa 250 
cmc din cadrul „Cupei Mobra", 
organizată de A. S. Torpedo 
Zărnești, au participat și re
prezentanți ai clubului Sturovo 
Strakonice din Cehoslovacia.

Caras Severin 888 p. 13. Vrancea 
786 P. 14. Neamț 739 p. 15. Ma
ramureș 367 p, 16. Bistrița 181 p 
(echipele județelor Sibiu șl Ba
cău s-au calificat In grupa A, 
Iar cele ale județelor Maramureș 
și Bistrița au retrogradat in 
grupa C).

GRUPA C • 1. Satu Mare 1 845,5 
p, 2. Vllcea 1 648,5 p. 3. Covas- 
na 1 534 p, 4. Buzău 1 507 p, 5. 
Sălaj 1 131,5 p. 6. Alba 1 046,5 p. 
7. Giurgiu 861 p, 8. Tulcea 808 p, 
9. Călărași 780 p, 10. Ialomița
753.5 p. 11. Arad 725 p. 12. Gorj
614.5 p, 13. Harghita 574 p, 14. 
Olt 527,5 p. 15. Mureș 454,5 p, 
16. Botoșani 408,5 p. 17. Teleor
man 258 p, 18. Mehedinți 251 p 
(primele două clasate, echipele 
județelor Satu Mare și Vîlcea 
au promovat In grupa B).

sențele (din fel de fel de mo
tive) să ee țină lanț, trădînd, 
ce mai, chiar ți lipsă de se
riozitate și respect din partea 
delegatului prezent la ședința 
tehnică. Căci cum altfel ar pu
tea fi apreciată o atare situa
ție? La ultima etapă a Con
cursului Republican pe echipe 
deși validați în ajun, în ziua 
competiției au lipsit la apel 
(la unele probe a fost necesar 
să se facă alte serii): 34 atleți 
de la Rapid, 16 Voința, 15 
IEFS, 13 Metalul, 10 Dolj, 8 
Dinamo, 7 Steaua și Argeș, 6 
Hunedoara, 3 Iași și Cluj, 1 
Constanța. Cînd se va face or
dine în această problemă ?

băieți, 80 m : Gh. Băbeanu
(C.S.Ș. Rm. Vîlcea)- 9,46 ; 200 m: 
D. Pîrvu (C.S.Ș. Reșița) 24,14
(2. Robert Lungu C.S.Ș. ,M. E- 
mlnescu" Iași 24,21); 800 m: C. 
Brîndușoiu (C.S.Ș. Olimpia Cv.) 
2:02,72 ; 3 000 m : I. Vellciu (Fa
rul C-ța.) 8:38,96 ; 90 mg. : A. 
Grigore (CSȘ 190 Buc.) 12.33: 

200 mg. : Grigore 26,33 ; 1 500
m.ob,: S. Spiridon (C.S.Ș. „M. 
Emlnescu" Iași) 4:32,52 ; 5 km 
marș : S. Vîrlan (C.S.Ș. Tulcea) 
28:35,55 ; 4x80 m : C.S.Ș. Poli
tehnica Timiș. 37,67 ; lungime : 
Băbeanu 6,57 m ; Înălțime : R. 
Lungu 2,08 m — record nat. 
jun. HI ; prăjină : Z. Apaczai 
(Rapid Ord.) 3,20 m ; greutate : 
D. Cîmpan (C.S.ș. Arad) 13,35 m; 
disc : I. Anghel (Metalul Buc.) 
51,78 m ; suliță : Gh. Maier
(C.S.Ș. Arad) 53,76 m ; eiocan: 
Cîmpan 51.22 m ; octatlon : A- 
paczai 4 457 p. Marea majoritate 
a cîștigătorilor au obținut vic
torii foarte nete.

Pe kartodromul din Piafra Neamț

APROAPE 200 CONCURENȚI
Aflat în primul an de senio- 
rat, tînărul și talentatul Florin 
Pop (Steaua) a reușit frumoa
sa performanță de a cîștiga 
trofeul pus în joc, fiind ur
mat în clasament de Ștefan 
Bucenek (Sturovo Strakonice), 
Petrișor Titilencu (Torpedo 
Zărnești), Dorin Titilencu (Tor
pedo) și Alexandru Ilieș 
(Steaua).

N-AU FOST ATIȚIA 
CONCURENȚI 
CITE PUNCTE 

S-AU ACORDAT
Renunțînd la vechiul sistem 

(care pornea de la 20 p) de 
a acorda puncte coneurenților, 
comisia de motocros a forului 
de resort a trecut, o dată cu 
începerea Campionatelor Repu
blicane pe echipe, la o nouă 
formă de ierarhizare a aler
gătorilor, primului sosit acor- 
dîndu-i-se 25 p. Cum în a- 
cest sistem de punctaj sînt 
luați în considerație primii 20 
de piloți, el nu este în con
cordanță cu actualele posibili
tăți de participare ale secți
ilor de motocros, aproape 
niciodată (cu excepția cîtorva 
reuniuni la 50 cmc, cea mai 
numeroasă probă din program) 
neexistînd 20 de motocrosiști 
care să termine cursa Ia un 
concurs sau altul. De exem
plu, în prima etapă a cam
pionatelor pe echipe de la Zăr
nești s-au clasat 16 alergători 
la 50 cmc, 10 la 80 cmc, 11 la 
125 cmc și 12 la 250 cmc, ul
timii sosiți primind cite 5. 11. 
10 și, respectiv t p.

Așadar, ar fi putut acumula 
puncte chiar și cei care fac 
numai... figurație !? Din aceas
tă cauză, în cursele de viteză 
pe șosea s-a renunțat la punc
tajul menționat. De ce l-au 
preluat, atunci, specialiștii de 
la motocros ?

De mlîne,

FINALELE DACIADEI $1
NAȚIONALE

Tenisul continuă să fie In 
centrul atenției iubitorilor spor
tului. Cu începere de marți, în 
Capitală se vor desfășura fi
nalele Daciadei ji ale Campio
natelor Naționale» seniorii și 
senioarele urmînd a-și desemna 
cîștigătorii pe anul în curs, 
etît in probele individuale, cît 
și în cele de dublu. Ediția ac
tuală are loc în plină vară, 
mai devreme ca în ultimii ani, 
constituindu-se și lntr-o utilă 
verificare și criteriu de selecție

In Capitală

ALE CAMPIONATELOR 
LA TENIS
înaintea Campionatelor Balca
nice (Tîrgoviște, 16—20 august).

în speranța că vom asista la 
partide spectaculoase și de 
bună factură tehnică — la start 
aliniindu-se cele mai bune ,.ra
chete" ale țării —, să consem
năm și faptul că întrecerile au 
fost programate, în premieră, 
pe cochetele terenuri de la 
Complexul B.T.T. din Parcul 
Herăstrău (stația de metrou 
..Aurel Vlaicu").

NOII CAMPIONI
(Urmare din pan. I)

ferind chiaT înfrîngeri, așa 
cum a fost cazul greului Pe- 
trișor Cruceanu. Acest sportiv 
dotat excelent pentru lupte, 
ale cărui posibilități de a rea
liza mari performanțe sînt u- 
nanim apreciate de către spe
cialiști, a cucerit cu mari di
ficultăți titlul de campion, su
ferind și o înfrîngere în fața 
unui tinăr luptător lipsit de o 
carte de vizită, Mihai Țenț, 
de la Satu Mare. Tot datori
tă unei pregătiri superficiale 
și-a pierdut titlul de campion 
și dinamovistul brașovean 
Gheorghe Mîțu (82 kg). El a 
fosț învins detașat (8—2) de 
către ieșeanul Petre Hodorogea- 
nu. Tot o formă necorespunză
toare a arătat și un alt fost 
campion, Ciprian Radu (Stea
ua), depășit de dinamovistul 
brașovean Gheorghe Fodore. 
Acest verdict (ca și alte re
zultate înregistrate la catego
ria 90 kg) a favorizat apariția 
unui campion mai puțin aș
teptat, tînărul Paul Mare (Re
ghin). sportiv care a realizat 
progrese evidente în ultimul 
timp.

Dintre ceilalți învingători, 
merită remarcați Dumitru Pre
fit și Octavian Țenț (ambii 
de la Steaua). Primul și-a luat 
o binemeritată revanșă în fa
ța fostului campion al catego
riei, Măricel Pana (C.S. Onești), 
iar Octavian Țenț a luptat 
exemplar în meciul decisiv 
pentru titlul de campion, In

UN MOTOCROSIST 
CISTIGĂ TEREN 

LA... VITEZĂ
După o absență din activi

tatea competițională, fostul 
campion de motocros Paul Fi- 
lipescu (I.T.A. Tg. Jiu), pose
sor a 12 medalii cucerite în 
întrecerile pe teren accidentat, 
a reapărut în arena curajului 
și îndemînării, de data asta, 
însă, pe circuitele de viteză 
pe șosea. în recentele campio
nate naționale individuale, el 
a cîștigat teren la clasa celor 
mai puternice motociclete solo 
(250 cmc), sosind pe un loc mai 
bun de la etapă la alta. „Deși 
am o motocicletă cam... îmbă- 
trinită, sper ca pînă Ia sezonul 
de toamnă să-i măresc parame
trii competitivi", ne-a spus is
cusitul mecanic și pilot, care 
nădăjduiește, după două dece
nii de motocros, să-și îmbogă
țească palmaresul și cu o me
dalie dobîndită în cursele de 
viteză.

AVERTISMENTE MERITAU 
Șl ANTRENORII

La antrenamentul oficial de 
la clasa 50 cmc, care a pre
cedat etapa finală a campio
natelor individuale de viteză, 
tinerii Mircea Furdui, Sebas
tian Bîrnea (C.J.A.K. Timiș), 
și Sandor Waisz (Electromureș) 
nu au trecut prin start, fiind 
surprinși de arbitrul principal 
Pericle Negescu tocmai cînd 
intrau din parcul de mașini 
direct în traseu. Ei au fost 
prompt „taxați" cu avertismen
tele de vigoare, dar, fiind vor
ba de motocicliști începători 
asemenea sancțiuni ar fi meri
tat și cei care trebuie să-i în
vețe regulile elementare ale 
disciplinei de concurs.

Rubrică redactată de
Troian I0ANIȚESCU

IA IIJPTF UBfRE
compania puternicului său co
leg de sală, Endre Elekeș, de
păși ndu-1 cu 6—3, într-un meci 
de toată frumusețea.

înainte de a încheia relată
rile de la turneul final tre
buie să remarcăm prestațiile 
corecte și competente ale cor
pului de arbitri condus de Con
stantin Popescu din care s-au 
distins Vasile Coman (Buc.), 
Teodor Balaș (Brașov), Ion 
Crăciun (Timișoara), Mircea 
Filip (Iași) etc.

Tată primii trei clasați la cele 
zece categorii — 48 KG : 1. Ro- 
mlcă Rașovan (Dinamo Brasov),
2. D. Drâghici (Steaua), 3. S.
Trocea (Rapid Buc.) ; 52 KG :
1. Constantin Corduneanu (Ni
cotină Iași), 2. Gh. Neagoe 
(Steaua) 3. B. Uvegheș (Lem
narul Odorhei) ; 57 KG : 1.
Radu Ana (Steaua), 2. N. Hîncu 
(Steaua), 3. V. Buclea (Dinamo 
Brașov) ; 62 KG : 1. Dumitru
Prcfit (Steaua), 2. M. Popa 
(C. S. Onești), 3. F. Dânaei (Ra
pid) ; 68 KG : 1. Octavian Tenț 
(Steaua), 2. E. Elekeș (Steaua),
3. D. Ioniță (Rapid) ; 74 KG :
1. Claudiu Tămăduianu (Steaua),
2. A. Cîndea (Jiul Petrila), 3.
O. Mioc (Steaua) ; 82 KG : 1.
Petre Hodorogeanu (Nicolina 
Iași), 2. Gh. Mîțu (Dinamo Bra
șov), 3. N. Guiță (Rapid) ; 90 
KG: 1. Paul Mar: (C'ustru't'- 
rul-C.S.Ș. Reghin), 2. Gh. Fo- 
dore (Dinamo Brașov) 3. C. 
Radu (Steaua) ; 100 KG : 1. A- 
lexandru Koteleș (înfrățirea 
Oradea), 2. A. Panalt (C. S. Tîr
goviște), 3. F. Mălinescu (Du
nărea Galați) ; 130 KG : 1. Pe- 
trișor Cruceanu (Steaua). 2.
Gh. Broșteanu (Nicolina Iași),
3. M. Țenț (UNIO Satu Mare). 
Clasament pe județe : 1. Muni
cipiul București 86 p, 2. Brasov
25,5 p, 3. Iași 23 p, 4. Dîmbovița 
15 p. 5. Hunedoara 9 p, ». 
Bacău.

LA STARTUL
Timp de două zile, karto

dromul din Piatra Neamț a 
găzduit — în organizarea C.C. 
al U.T.C. și a organelor de 
tineret locale — întrecerile fi
nale ale Cupei U.T.C. la kar
ting, competiție ajunsă la cea 
de a 10-a ediție. La startul a- 
cestei întreceri (organizată 
pentru a treia oară consecutiv 
în localitate) au fost aproape 
200 de concurenți din 35 de 
județe și din municipiul Bucu
rești, de fapt cîștigători ai eta
pelor județene, precum și par- 
ticipanți la Tabăra națională de 
karting inițiată la Liceul In
dustrial nr. 2 din localitate.

După dispute dîrze — din 
păcate pe o vreme nefavora
bilă — pe primele trei locuri 
la diferitele categorii de con
curs s-au clasat : cat. 14—U 
ani, 1. I. Chicioroagă (Șc. 10

I.D.M.S. ANUNȚA
în ziua de 17 august 1989. la ora 10 dimineața, vinde 

prin licitație publică autoturisme diferite mărci, disponi- 
bilizate prin Decretul nr. 277/1979.

Licitația se ține în sala I.D.M.S. din București, Bd. Ma- 
gheru nr. 6—8. etaj V, camera 17, sector 1.

La licitație poate participa orice persoană 
nează la C.E.C. o garanție de 10% din prețul 
licitației autoturismului.

Autoturismele se vînd cu plata integrală.
Dosarele de stare tehnică a autoturismelor 

tate la întreprinderea deținătoare.
Listele cu caracteristicile, prețurile 

tației precum și adresele unde pot fi 
sînt afișate la următoarele magazine 
ale I.D.M.S. din :

— Șos. Mihai Bravu 47—49, Bl. P 16, sector 2 ț
— Șos. Pantelimon nr. 312, sector 2 ;
-ț Șos. Colentina, Bl. 64, sector î 5
— Bd. Magheru nr. 22, sector 1 ț
— Mag. Sport-turism, str. Socului nr. 53, sector 2 •
— Bd. Nicolae Bălcescu nr. 36, sector 1 ț
— Mag. auto din str. Valea Cascadelor nr. Î4, sector 6. 
Informații suplimentare la telefon 11.39.50 —lnt. 193.

care consem- 
de începere a

de începere a lici- 
văzute autoturismele 
auto-moto-velo-sport i

pot fi consul

BUCURIA DE A
Bucuria de a alerga, la orice 

virstă, nu mai necesită nici o 
demonstrație. Recomandată stă
ruitor de medici, mișcarea in 
aer liber, alergarea, fără ha
remuri. fără norme, constituie 
o preocupare permanentă pen
tru cei dornici să prevină u- 
nele afecțiuni, la fel ca și 
pentru cei afîați in convales
cență, m perspectiva unei re
faceri, unei însănătoșiri cît mai 
rapide.

Alergarea a ajuns — fără 
nici un dubiu — o realitate pe 
care o reclamă însăși viața, 
nevoia cotidiană de mișcare. 
Este, dacă vreți, un fel de ri
postă la sedentarism, această 
adevărată plagă la scară mon
dială, a vieții contemporame. 
Indiferent de virstă. Tocmai 
de aceea indiferent \de virstă, 
oamenii simt nevoia de a fa
ce mișcare, cu predilecție tn 
aer liber. De aici și deschide
rea tot mai largă spre alergare, 
către concursurile de cros, și 
la noi creindu-se în acest sens 
o veritabilă tradiție.

Există, de pildă, o întrecere 
denumită simplu și sugestiv 
„Prietenii alergării". Are loc 
primăvara, în împrejurimile lo
calității Slănic-Prahova. La 
starrtul ei, sute de copii, ti
neri, foarte mulți vîrstnici. De 
fiecare dată, o reușită. Cum a 
fost și în acest an. Și tot pri
măvara, la Izlaz, aproape de 
Tumu Măgurele, o altă între
cere a tuturor vîrstelor, „Pe 
drumuri de istorie". Iarăși o 
reușită. Mai mult, in preziua 
startului a fost vernisată și o 
expoziție cu temă sportivă, cu 
fotografii, cu filme ilustrînd 
receptivitatea și afluența copi
ilor, tineretului, oamenilor
______ '"«TUTi-TO -------

„TROFEUL SPORTUL'1

LA VOLEI (f)
(Urmare din pag. 1)
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părțite în două serii (Rapid, 
Univ. C.F.R., C.S.M. Oțelul, Olt- 
Cit. respectiv Chimia. Penicili
na, C.S.M. Libertatea și Știința), 
jucînd în cadrul acestora 3 zile 
(azi, mîine și miercuri). Joi vor 
avea loc finalele pentru locu
rile 1—2, 3—4, 5—6 și 7—8. Zil
nic, programul va cuprinde 4 
meciuri, două dimineața (de la 
ora 9,30) și două după-amiaza 
(de la ora 16).
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„CUPEI U.T.C.“
Constanța), 2. D. Man (Șc. 1 
Cîmpina-Prahova), 3. D. Szolt 
(jud. Mureș), cat. 16—18 ani.
1. M. Achim (Lie. ind. IUM S. 
Mare), 2. A. Hoffman (Lie. ind. 
Baraolt-Covasna), 3. V. Gogu 
(Lie. ind. Buzău) ; cat. 18—20 
ani, 1. Gh. Amăriuței (munci
tor, ind. locală Hunedoara), 2. 
D. Pela (muncitor, Oravița, 
jud. Caraș-Severin), 3. V. Be- 
jan (Lie. 4 Suceava). Fete : 1. 
Daniela Sava (Lie. ec. Buzău),
2. Suzana Mate (Lie. Ind. Ba- 
raolt), 3. Ersebet Racoczi (Lie. 
ind. S. Mare). Grupa alergăto
rilor cu licență: 1. B. Kiss 
(Lie. M. Emineseu S. Mare). 
2. M. Constantin (muncitor, IM 
Nicolina — Iași), 3. A. Ergy 
(Lie. IUG Cluj-Napoca). Clasa
ment pe județe : 1. Satu Mare, 
2. Buzău, 3. Covasna.

Valeriu ȘTEFAN, coresp.
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DIFERENT DE VIRSTĂ
are. însăși 
iz fiind o

ne, pe Ll- 
osul olim- 
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I

deăiuri 
ai alerga
ți de per- 
nit stimul 
ntru unii, 
, poate o 
estrie. Un 
.lor, găz- 
ost urmat 

proporții 
f0C“. Nu
ce a fost 

uriașele 
riei noas-

tre socialiste de la Hunedoa
ra. Si va mai fi — intre alte 
asemenea frumoase întreceri 
ale alergătorilor fără virstă — 
una spre finele anului, in no
iembrie, la Alba Iulia, aniver- 
sind Marea Unire din 1918.

Apare, evident, cu totul lău
dabile asemenea initiative me
nite să împletească armonios 
nevoia de mișcare a oameni
lor, indiferent de virstă eu 
setea de cunoaștere a frumu
seților patriei, a unor așe
zări legate de istoria bimilena
ră a poporului român pe a- 
ceste meleaguri.

Federația Română de At
letism, toți cei care dau via
ță inițiativelor semnalate, fac
torii locali de partid și de stat 
care le încurajează si le spri
jină nemijlocit merită cu pri
sosință întreaga și sincera pre
țuire.

Se apropie startul in noul sezon

| Sportul Studențesc:

I SPRE SALTUL DORIT, PRIN FORMAREA
I UNOR JUCĂTORI CU PERSONALITATE

■»
• Șapte meciuri - șapte victorii, 17 goluri marcate, două primite!I

Tiberiu STAMA I
aay-ryr-n .. im—u jhbipmbm—was ——-----
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1 ultima

REZULTATE TEHNICE,
trap, echipe: 1. Olimpia 377 
t, 2. Steaua 365 t. 3. Unirea 
Joița 352 t ; seniori : 1. T.
Vlădoianu (Olimpia) 209 t. 2. 
V. Antonescu (Steaua) 203 (24 
t), 3. F. Baban (Olimpia) 203 
(22 t) ; juniori : 1. C. Stoian
(Steaua) 173 t, 2. G. Rujan 
(C.S. Teleorman) 141 t. 3. R. 
Florin (Unirea Joita) 138 t ț 
senioare : 1. Elena Ujeniuc
146 t. 2. Doinita Păun 137 t. 
3. Mihaela Tomițoiu (toate O- 
limpia) 134 t : skeet. se
niori : 1. I. Toman (Vînătorul 
Timișoara) 222 (197 + 25 + 11),
2. A. Ciorba (C. S. Baia Mare) 
221 (197 + 25 +10), 3. N. Marin 
(Unirea Joița) 217 t, 4. D. Ga- 
zetovici (Steaua) 215 t, 5. C. 
Paraschiv (Metalul Plopeni) 
215 t. 6. M. Matei (Steaua) 214 
t ; juniori : 1. S. Corbuș (Vî
nătorul Timișoara) 189 t, 2. A. 
Mate (C. S. Baia Mare)
3. O. Bărcuș (C. S. Arad)

In criteriul juniorilor 
skeet : 1. C; Munteanu
Alba Iulia) 100 t. 2. R. 
(Unirea Joița) 86 t, 3. F. Belu 
(Steaua) 82 t.

173 t, 
157 t

II. la 
(C. S.

Romii

PĂLTINIȘ" LA BOX
/ut loc la 
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printre ca- 
C.S. Boto- 
C.S.M. Re- 
rașov, VI- 
irpați Mîr- 
n Sibiu.
1 competi- 
i-a spus că 
ii Păltin's" 

4 000 de 
plaudat cu

căldură evoluțiile sportivilor. 
Printre clștigătoril trofeelor ofe
rite de organizatori se află: FI. 
Călăraș (CSM Reșița), Șt. Stan 
(St. Roșu Brașov), O. Frățilă 
(CSM Sibiu) — la juniori miel, 
D. Copăceanu (CSM Reșița), D. 
Olteanu (CSM Sibiu). — la ju
niori mari, I. ' “ "
biu), C. Sllitră (CSM Reșița). 
Palaghiciuc (Carpați Mîrșa), S. 
Melinte (C.S. Botoșani) — la se
niori. Cupa pentru cel mai teh
nic boxer a revenit reșițeanulul 
Daniel Olteanu. iar Sava Melinte 
a fost răsplătit cu trofeul pen
tru cel mal combativ 6portiv.

Dolană (CSM Si------  .. c
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Primul nostru Interlocutor 
din tabăra „alb-negrilor“ a 
fost doctorul Nicolae Andre- 
escu pe care l-am Întrebat — 
întrebare firească, desigur — 
dacă Sportul Studențesc 
accidentați în lot. “ 
puns cu un .nu** 
care a completat: 
pregătirilor am 
eîțiva jucători eu 
plus de greutate, ___ ____
părut însă după al doilea an
trenament. Au mal existat 
eiteva contuzii ușoare, 
implicații în privința partici
pării Ia antrenamente...**.

Antrenamentele au început 
în „Regie", „tabăra" studen
ților bucureșteni mutîndu-se, 
apoi, la Sinaia pentru pe
rioada readaptării la efort și 
a acumulărilor de ordin fizic. 
In autobuzul care a pornit 
spre Valea Prahovei au urcat 
portarii Mânu, Voicilă și Lu- 
eescu, fundașii M. Marian. C.

are 
răs- 

după 
„La reluarea 
avut doar 

nn mic sur- 
care a dis-

Ne-a 
sec,

Pană I, Cristea, M. 
Ciucă, D. Popescu 
acasă de La U.T.A.). 
(împrumutat 
Decembrie"), 
teanu, Lucaci, Dobre, Stănici, 
Pologea, Antonio Popa șl Șu- 
mudică (ultimii doi promovați 
de la echipa de juniori, dș- 
tigătoarea medaliilor de bronz 
ale campionatului trecut). Îna
intașii Țîrlea. Buțerchi, S. 
Răducanu, Stancu, V. Iorgu- 
lescu și Prodan (revenit și el 
de La Sportul .30 Decembrie"). 
In total 23 de jucători „care, 
afirma antrenorul secund Vio
rel Kraus, s-au angajat la 
efortul cerut, exemplul de 
dăruire, dirzenie și tenacitate 
al vechilor titulari fiind urmat, 
fără nici-o ezitare, de noul
val al clubului nostru".

Cu șase luni In urmă, la 
startul pregătirilor din iarnă, 
l-am întrebat pe Ion V. Iones- 
eu, noul antrenor, oe obiectiv

Popa, 
(revenit 
Mihale 

la Sportul 
mijlocașii
Dobre,

A. Popa, mezinul echipei, într-o acțiune spectaculoasă printre 
divizionarei ,,A“ din Cluj-Napoca

Foto : Aurel D. NEAGU
fundașii

.răspuns 
fugim cit 

locul 14, cit mai 
Așa s-a 

urcînd 
la locul

și întîm- 
in cla- 
6. Acum, 

pentru 
am repe- 

Si iată răs- 
tehnician 
„Obiecti- 
sintetizat 
valențele 

să 
jucători cu persona- 

psiho-tehnico-taoiică, 
care nu se poate 
saltul Pe care ni 

Ne gindim in
ia Cristea, Dobre, 
Buțerchi, Stănici. A. 

se poate

și-a propus. Ne-a 
foarte concis : „Să 
mai iute de 
sus posibil", 
plat, echipa 
sament pînă
în toiul pregătirilor 
viitorul campionat, 
tat întrebarea, 
punsul cunoscutului 
a] fotbalului nostru : 
vul nostru poate fi 
astfel: să consolidăm 
jocului bun din retur $1 
formăm 
litate 
fără de 
produce 
l-am propus, 
deosebi 
Stancu, 
Popa, după cum 
lesne observa jucători din toa
te categoriile de virstă ; dar 
mal e încă de muncă pentru 
ca talentul lor, dublat de

randamentul din teren, să se 
convertească în rezultate fa
vorabile. Participarea lor con
vingătoare, starea de 
tivitate in aplicarea ideii 
joc mă fac să afirm că 
aflăm pe drumul dorit...".

Adică, pe drumul revenirii 
Sportului Studențesc în 
grupul echipelor fruntașe din 
fotbalul nostru. Semnele bune 
s-au văzut, unele chiar preg
nant ; pînă la plecarea in 
R. D. Germană (la Jena), e- 
chipa a jucat șapte meciuri, 
le-a cîștigat pe toate, a mar
cat 17 goluri și a primit doar 
două ; iar în finala turneului, 
organizat pe stadionul ei. cu 
F. C. Inter Sibiu, a iucat o 
repriză, prima (în viteză, 
spectaculos și eficace). așa 
cum își doresc antrenorii ei.-

recep- 
de 
ne

Laurentiu DUMITRESCU

MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE

F.C. INTER SIBIU A.S. BARI 1-1 (1-0)
SIBIU, 6 (prin telefon). Pre

zența echipei A, S. Bari aici, 
la Sibiu, a atras, așa cum era 
de așteptat, un numeros pu
blic. Încă o dovadă a interesu
lui pentru fotbal a spectatori
lor din acest oraș. Cei pre- 
zenți, aproape 10 000. au urmă
rit o partidă atractivă, eu 
multe faze spectaculoase, dis
putată într-o notă de fair-play. 
Rezultatul. 1—1 (1—0). o-
glindește si el fizionomia în
trecerii, pentru că In vreme 
ce gazdele s-au arătat supe
rioare în prima repriză, noua 
divizionară A italiană a e- 
voluat cu mai mult aplomb )p 
partea a doua a meciului. încă 
din start, sibienii — impulsio
nați de Majaru și Jurcă, acțio
nează cu rapiditate și inventi
vitate în atac, reușind relativ

DE HANDBAL FEMININ
rele au preluat inițiativa, în
cheind prima repriză cu un 
minim avantaj, 15—14. Elevele 
antrenorului Tiberiu Milea au 
revenit Insă în partea a doua 
a întîlnirii, dar formația Me
canică Fină, pe fondul unei 
excelente prestații In apărare 
și a unor frumoase reușite în 
atac, a trecut din nou la 
cîrma jocului, din min. 41 fi
ind In permanent avantaj. Au 
marcat: Lefter 9, Berbece 6, 
Dobre 5, Fînaru 4, Cipăian 3, 
pentru Mecanică Fină, respec
tiv Canton cru-Grigore 6, O- 
prea 3, Duca 3, Stanciu 3, 
Ivan 3. Doiciu 2, Țurcanu 1, 
Gheorghiu 1, Arvatu 1. Au 
arbitrat: Th. Curelea șl I. 
Păunescu, ambii din București.

loan NOVAC

o cădere inexplicabilă a gazde
lor, care în ultimele 20 de mi
nute au Înscris doar de două 
ori (min. 41 și 59), ratînd și 
două aruncări de la 7 m. Mar
catoare: Demeter 7 (3 de la 1 
m), Boriceanu 5 (1), Ilie 4, Oan- 
ță 3, Marian 3, Tohonean 1, 
pentru Rulmentul, respectiv 
Bălănean 9 (8), Bartăș 8, Fias- 
tru 3, Both 3, Chereji 2, Cenan 
2. Au arbitrat: Gh. Mihalașcu 
(Buzău) șl H. Marzavan (Bucu
rești). (C. GRUIA, coresp.).

SĂVINESTI — 
RM. VÎLCEA

RELONUL 
CHIMISTUL 
29—36 (17—17). Gazdele au În
ceput bine jocul, astfel că echi
librul s-a menținut pînă la fi
nalul primei reprize. După 
pauză, campioanele trec Insă la 
conducerea partidei și din min. 
40 (22—22), incontestabila va
loare și experiență tși spun 
cuvlntul, vîlcencele terminînd 
In forță. Au marcat: Huțupan 
11, Tătaru 5, Iosub 5, Tarsichi 
5, Atodiresei 3, pentru Relonul 
si respectiv Lazăr 10, Tîrcâ 9, 
Torok 7, Romete 5, Topea 3, 
Nedelcu 2. Au arbitrat: Tr. Ene 
și N. Iancu (Buzău). (I. ZAHA- 
RIA, coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — 
TEXTILA ZALĂU 23—25 
(15—11). Brașovencele au pier
dut fără drept de apel un joc 
pe care l-au dominat 40 de mi
nute, eonducînd de mai multe 
cri la 5 puncte diferență, ulti
ma oară In min. 39: 20—15 
Textilistele au insistat cu efect 
în ultima treime a partidei, pe

CONSTRUCTORUL TIMI
SOARA — ȘTIINȚA BACAU 
24—29 (13—14). Joc de luptă 
dîrză, eu multe fauîluri si eli
minări. Timișorencele au pier
dut intîlmrea în ultimele 20 de 
minute, tind au cedat fizic 
și de la 16—17 In min. 38, apoi 
22—29, au ajuns In final la 
24—29. Au Înscris : Ștefano- 
vld 9. Păllci 5, Tomuleae 4, 
Ignat 2. Torjoc 2. Staneov 1. 
R&doi 1. pentru gazde, respec
tiv Butnăraș-Drăgănescu 8, 
Lnea 7, Antoneanu 5, Adriana 
Popa 4, Danilof 2, Ciubotarii 2, 
Lunca 1. Au arbitrat: P. Sir- 
tra ji E. Fluieraș (ambii din A- 
rad). (C. CREȚU, coresp.)

C.F.R. CRAIOVA — MURE
ȘUL TG. MUREȘ 25—19 
(14—10), meci disputat In de- 
vans.

destul de repede. în min. 5. să 
deschidă scorul : JURCÂ pri
mește o foarte bună pasă de 
la Radu II, pătrunde în careu 
pe culoarul creat de coechi
pierul său și trimite mingea 
în plasă pe lingă portarul 
Mannini. Trei minute mai tir- 
ziu. Boar intervine la o ac
țiune inițiată de Monelli. în 
min. 25 și 31 înregistrăm alte 
acțiuni ofensive ale echipei 
locale prin Jurcă și Majaru. 
Spre finalul primei reprize 
spectatorii aplaudă spectacu
loasa incursiune a brazilianu
lui Joao Paulo, blocată de 
Predatu. cel care peste un 
minut 11 va solicita din plip 
pe portarul Mannini.

La reluare, cei nou intrati 
in echipa italiană conferă mai 
multă vigoare atacului lui 
A. S. Bari. care în min. 17 
egalează prin SCARAFONI. la 
o acțiune la care au participat 
Urbano și Monelli. Partida 
devine și mai interesantă, la 
ambele porți notînd bune si
tuații de schimbare a tabelei 
de marcaj (Stănescu — min. 
52. Perrone — min. 55, Sca- 
rafoni — min. 56 și 70. Năstasa 
min. 60). Finalul meciului 
este al lui Inter, cu două fru
moase acțiuni „semnate" Ma- 
jaru si I. Moldovan

Arbitrul D. Petrescu (Bucu
rești) a condus

F. C. INTER 8 
COTORA. Boar 
picu). BUCUR, 
nescu (min. 69 ...............
MAJARU, Predatu (min. 46 
Burch el), JURCA — Radu II 
(min. 26 Văsîi), Năstass (min. 
69 Mărgărit).

A. S. BARI : Mannini — 
Carrera. Brambati. Lorenzo, 
Carbone (min. 46 URBANO) — 
DI GENNARO (min. 83 Pa
rente). MAILLARO. Gerson 
(min. 46 Perrone). Terracenere 
— Monelli. Joao Paulo tinin. 
46 SCARAFONI).

Eftimie IONESCU

formațiile s
V. Marcel - 
(min. 84 Po- 

Miuță — Stă- 
I. Moldovan).

10T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA LOTO 2 
DIN 6 AUGUST 1989 

22 44 75 70 
34 57 48 23 

7 68 66 19 
clștiguri :

Extragerea I:
Extragerea a Il-a: 
Extragerea a IlI-a:

Fond total de . _ 
479 333 lei, din care 1 328 lei, 
report la categoria 1.

• Marți, 
chica A. S. 
divizionara

ia Alba Iulia. e- 
Bari va Intîlni 

B Unirea.

★

divizionara A nu a reușit să clș- 
tige deelt la limită, spre final, 
prin golul Înscris de Hodlnă In 
min. 71. Iată „ll“-le 
acum de Grigore Sichltiu. 
colae Vătafu și Ion 
Arvinte — Gh. Radu, 
cea, Ciudln — Gh. 
TismSnaru, Burleanu 
Grigoraș, Fulga. Au ___ .
Hodlnă, Sandu. Andrleș, Penotf 
și Obrișcă. (S. Neniță-coresp.).

F.C. BIHOR — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 3—4 (1—1). Partidă 
interesantă cu nu mai puțin de 
șapte goluri, unele dintre eie 
foarte frumoase. Pentru gazde 
au marcat N. Mureșan («lin. 40). 
Cheregl (min. 50) și Vancea 
(min. 86). iar 
Trăistaru (min. 
(min. 61 șl 80) șl
83) . F.C. Bihor a
ția: Toader —
Bucico, Bruckental, Baba - 
maș. N. Mureșan. Cheregl 
Terheș. Vancea. Craiu. Au mai 
jucat Bălaj. S. Pop. Biszoc 
Toderaș. „Poli" a început parti
da cu următorul „11": Almăjan 
— Pascu. Andreaș. Crăciun. C. 
Varga — Vlaicu Oloșutean, Mă
năilă Bărbosu — Trăistaru. 
Bungău. Au mai jucat Păturică, 
Ivan Sima (I. Ghișa-eoresp.).

JIUL PETROȘANI — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 4—2 (2—0). 
Golurile echipei din Petroșani au 
fost realizate de Bîcu tmin. ffil 
Lasconi (min. 32) și Henzel (miȚ. 
69 șl 80). Pentru Dacia au Înscris 
Pils (min. 82) și Opresea (min. 
88). Jiul a aliniat formația: Zlo- 
tea — Ghlșan. Sed.caru M'.hă- 
ilă. Dodu — Moromete. Bleu 
Udrică. M. Crist» - Henzel 
Lasconi. Au mai jucat Racolțea. 
L. Petre. Burtică. V. Păuna (G. 
Tuțu-coresp.).

„CUPA DROBETA—2000". Pe 
stadionul Municipal din Drobeta 
Tr. Severin s-au disputat meciu
rile ediției a 14-a a competiției, 
devenită tradițională, dotată eu 
„Cupa Drobeta 2000". Iată rezul
tatele Înregistrate. A.S. Drobeta 
Tr. Severin — Pandurii Tg. Jia 
2—2 (î—0). Au Înscris Gugu
(Imin. 18 și 19). respectiv Dună 
(min. 53) și Gh. Dumitru (min.
84) . Constructorul Craiova — 
Corvinul Hunedoara t—1 (0—1). 
Pentru craioveni au marcat Pui
că (min. 50) .șl Petcu (min. 78). 
iar pentru divizionara A a În
scris C. Iordache (min. 20). A.S. 
Drobeta Tr. Severin — Corvlnul 
2—2 (0—1). Gugu (min. 52) și 
Udrea (min. 75) au marcat pen
tru gazde Uleșan (min. 8) și 
Bănică fmi-n. 651 pentru hunedo-

antrenat
Ni-

Munteanu: 
Fîșic. Bor- 
Munteanu, 

— Șolman. 
mal jucat:

și 
pentru oaspeți 
35). Păturică 
C. Varga (min. 
aliniat forma- 

Welssenbacher.
Tă

Și

reni. După loviturile de la 11 m 
scorul a fost 6—5 In favoarea 
severinenilor. Corvlnul a aliniat 
formația: Io-niță — Bardao Stro- 
ia Tîrnoveanu, Chezan — C. 
Iordache Petcu. Marian — Ule- 
șan, Nicșa, Bănică. In finala 
competiției s-au tntîlnit Construc
torul Craiova șl Pandurii Tg. 
Jiu. victoria revenind echipei era- 
iovene cu 6—5, după executarea 
loviturilor de la 11 m. (M. Foc- 
șan-coresp.).

PETROLUL PLOIEȘTI — OȚE
LUL GALAȚI 3-1 (1—1). Golurile 
echipei, gazdă au fost realizate 
de O. Grigore (min. 15). Greaca 
(min. 51) și Biscă (min. 07). 
Pentru gălățeni a înscris G. Po
pescu (min. 22). Petrolul : Scar- 
lat — Hîncu. Pitulice, C. ștefan, 
Panait — Matei. O. Grigore. C. 
Lazăr. Greaca. Catinca. Bîscă. 
Au mai jucat : Preda. I. Ma
nea, Mitici. Manta. Răchită si 
Goran. (O. Bălteanu — coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — RA
PID BUCUREȘTI 1—2 (0—1). Cîm- 
pean a înscris pentru Tractorul 
(min. 48). iar pentru bucureșteni 
Ursică (min. 30) și Goanță (min. 
56). (C. Gruia-coresp.).

PARTIZANUL BACAU — SE
LECȚIONATA DE JUNIORI 1—3 
(1—0). Pentru formația gazdă a 
Înscris Floareș (min. 40) în timp 
ce golurile selecționații de îuii- 
ori a României, care se pregăteș
te pentru Balcaniadă, au fost 
marcate de Olah (min. 40). Dicu 
(min. 75) și Năstase (min. 87). O 
reușită verificare a juniorilor 
„tricolori". (S. Nenită-coresp.).

A.S.A. TG. MUREȘ — OLIMPIA 
SATU MARE 0—0.

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— AUTOBUZUL BUCUREȘTI 1—1 
(0—1). Un foarte bun joc de pre
gătire pentru ambele formații. 
Șumuianschi a înscris, în min. 
65 — din penalty, pentru gazde, 
golul Autobuzului fiind realizat 
de Ploaie (min. 15). (O. Guțu- 
coresp.).

U.T.A. — C.S.M. REȘIȚA 3—4 
(1—0). Au înscris Țîrban (min. 
22), Mullroth (min. 68) și Bubela 
pnin. 72) (Gh. Mornăilă-coresp.) 

BOTOȘANI — METALUL 
Au marcat 

(min.
Ama- 
gazde, 
26 (T.

c.s<
ROMAN 4—1 (2—1).
State (min. 7 și 18). Rusu 
49) Șoptelea (min. 76 și 79). 
riței (min. 89) — pentru 
respectiv Aluba. in min. 
Ungureanu-coresn.'.

METALUL BOCȘA — 
progresul timișoara 
(0—1). Multe faze la cele două 
porți. dar numai trei dintre ele 
Încheiate cu golurile realizate de 
Talpeș (min. 67) si Ormenisan 
(min. 
(min.

A.S.A.
2—1

85) respectiv Rosenblum
30). (T. Țăranu-coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
GLORIA REȘIȚA 6—2 (4—1). Au 
Înscris: Olaru (min. 8), Șt. Stoi
ca (min. 13), Mănăilă (min. 29), 
A. Popescu (min. 34). Zburlea 
(min. 52), C. Gheorghe (min. 85), 
respectiv Rus (min. 35 și 48). 
Divizionara A a aliniat formația: 
Boldici — Mănăilă, Zburlea, Zam
fir, C. Gheorghe — Clurea, A. Po
pescu. Olaru — Neagoe, Șt. Stoi
ca, Badea. Au mai jucat: Crișan, 
Giureă, Gîrleșteanu, Pălăcean, I. 
Mircea. Bica, Geolgău, Cristescu, 
Papa, Mogoșanu. (St. GURGUI, 
coresp.).

S.C. BACAU — POLITEHNICA 
IAȘI 1—0 (0—0). Deși a dominat 
In marea majoritate a timpului,

„CUPA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI44
din cadrul tradiționaleiSîmbătă s-au disputat alte meciuri — -------

competiții fotbalistice „Cupa Municipiului București . organizata 
anul acesta în cinstea marii sărbători naționale de la 23 August. 
Iată rezultatele înregistrate : Metalul — Automatica 3—2 (1 0); 
I.U.P.S. Chitii a — MECON 1—2 (1—0) ; A.S.I.C. — Progresul 
j_ 3

Competiția continuă marți, cu meciurile etapei a la care
iși vor face debutul și cîteva dintre divizionarele B. începînd de 
la ora 17. vor avea loc partidele : Metalul — Mecanică Fină (te
ren Metalul), Autobuzul — Sportul 36 Decembrie (teren Autobu
zul) Progresul — MECON (teren Automecanica). C.F.R. B.T.A. — 
MECOS (teren C.F.R. B.T.A.). La aceste IntUniri. indiferent de 
rezultatul final, se vor executa lovituri de la 11 m pentru depar
tajarea în clasamentul competiției.

A.S.I.C.



C. M. FEMININ

MOSCOVA (Agerpres). Cu 
prilejul Campionatelor unionale 
iie ciclism, ce se desfășoară pe 
velodromul olimpic din Mos
cova, prima reprezentativă a 
U.R.S.S. (Ekimov, Neiiubin, Or- 
lov, Berzin) a stabilit un nou 
record mondial tn proba de 
irmărire, acoperind distanța 
le 4 000 m în 4:10,877. Vechiul 

record era de 4:11,301 șl apar- 
• nea din anul 1987 tot unei e- 
r hipe sovietice.
• MUNCHEN (Agerpres). E- 

t.ipa a 4-a a cursei cicliste 
„ Purul Hessen", disputată în 
ireuit la Marburg, a revenit 

rutierului vest-german, Peter

Woschko. înregistrat pe 162 km 
în 4h 22:19. In clasamentul ge
neral individual pe primul loc 
a trecut 
Matthew 
olandezul 
secunde.

DE PENTATLON MODERN I I

CAMPIONATUL
(Urmart din pag. D

venit 34—17. Jucătoarele noaa- 
re au evoluat, în continuare, 

iot mai bine, impunîndu-se 
:>rin recuperări, eficiență, n- 
uarare organizată, astfel că, 
oină la urmă, ele au dominat 
•Iar, cîștigînd detașat cu 59—39 
14—17). Au înscris: Nițulescu 

17, Cocîrlan 13, Moroșann 9, 
liroș 6, Ciupe 5, Simion 3, 
Ambruș, Lascu și Tocai* cîte 

2. Au mal jucat Simon și loan. 
Coșgeterele formației Olandei: 
Hilderya 6, Muller 5, Langen^ 
4, Oostveen 4. Au condus: R. 
Pahmayer (Austria) șî S. SL 
meonidis (Grecia).

Derbyul, zilei, în seria A, l-a 
-onstituit meciul dintre echi
pele Iugoslaviei și Greciei, 
extrem de disputat și foarte 
echilibrat. Jucătoarele iugosla
ve au cîștigat greu și numai 
după două prelungiri, scorul 
final f iind 68—65 (28—24, 51—51, 
59—59).

în ziaa a dona a competiției, 
reprezentativa României a în
tâlnit valoroasa selecționat* • 
Cehoslovaciei, cîștigâtoarea me
daliei de argint la precedenta 
ediție a Campionatelor conti
nentale. A fost un meci aprig 
disputat, cu multe situații de 
egalitate (ultima a fost cea din

r
IDOLUL DE

4
,4
I

Cînd reprezentativa de fotbal 
a Argentinei a devenit, tn 
1978, campioană a lumii pen
tru tatiia oară, un ziar din 
Buenos Aires a titrat: „Fotba
liștii noștri calcă pe urmele 
lui Monzon !•. ceea ce vroia 
să însemne că Passarella, 
Kempes șl ceilalți erau pe 
punctul de a atinge — sau 
chiar atinseseră — faima celui 
care fusese, prin anii ’70, un 
boxer legendar. Idolul publi
cului argentinian, dacă nu al 
întregului continent sud-ame- 
rican.

Devenit 
categoria 
brie 1970. 
prin k. o. ,. 
„imbatabilul1 
Si nu oriunde. ci 
fața suporterilor Italieni 
la „Palazzo dello Sport* din 
Roma, Carlos Monzon sl-a 
apărat în mal multe rîndurl 
centura supremă, cîștigînd 
meciuri bani șl glorie, mal 
ales datorită unei ' ‘ ‘ "
excepție, cizelate, 
firește, a coborît 
treptele ringului, 
din prlm-planul 
nu fără să fl lăsat în urmă 
admirație si regrete.

ta februarie trecut, la 49 
de ani. Monzon a reapărut 
ta centrul atenției numai 
că tatr-o postură total dife
rită de cea de altădată, fi
ind suspectat de omucidere 1 
împreună cu soția sa, Alicia 
Munoz, fostul campion că
zuse de la etajul doi al unei

campion mondial la 
mijlocie la 8 noiem- 
după ce l-a Învins 
(repriza a 12-a) pe 

Nino Benvenutl. 
nu oriunde. ci ta 

i suporterilor 
,Palazzo dello Sport' 

Carlos Monzon

tehnici de 
După care, 

definitiv 
dispărînd 

actualității.

concurentul englez 
Stephens, urmat de 
Pierre Duin, la 47

• BRATISLAVA (Agerpres). 
Prima etapă a .Turului Slo
vaciei", desfășurată In circuit 
la Roznawa, a fost cîștigată de 
Bert Dietz (R.D.G.), cronome
trat pe distanța de 157 km în 
3h 52:29. Pe locurile următoare. 
In același timp cu Învingătorul, 
au sosit Teteriuk (U.RJ3J3.) și 
Slanik (Cehoslovacia).

La Wiener Neustadt s-au dee- 
fășurat Întrecerile Campionatu
lui Mondial feminin la pentatlon 
modern. Competiția din acest 
an a prilejuit o dispută sporti
vă extrem de echilibrată. în 
concursul individual pe primul 
loc s-a clasat americanca Lori 
Norwood, cu 5 515 p. Locurile 
următoare au fost ocupate de: 
Iren Kovacs (Ungaria) 5 222 p. 
Caroline Deleman (Franța) 5190 
p, Iwona Debrowska (Polonia) 
5125 p. Marina Naumova (URSS) 
s 113 p, Dorota Idzl (Polonia) 
5 082 p.

Pe echipe: L Polonia 16 062 b. 
L S.U.A. 15OZS p. 8. Italia 
14 842 p.

3

I
„Lista neagră"

Comitetul anti-apartheld din cadrul Organizației Națiu
nilor Unite a publicat, la New York, o „listă neagră". 
Aceasta cuprinde numele a 3 392 de sportivi, mulți de înalt 
nivel, din 56 de țări, care au călcat hotărîrile interna
ționale privind boicotarea Africii de Sud. pentru politica 
•a dș apartheid. După cum subliniază ziarul parizian 
FEquipe, care publică această informație, pe această „listă 
neagră* na figurează numele nici unui sportiv din țările 
socialiste. Majoritatea celor tn culpă sînt spor
tivi americani ți britanici, mai cu seamă jucători de tenis, 
automobiliști, jucători de rugby. Comitetul O.N.U. nu re
clamă însă nici o sancțiune împotriva celor 3 392 de spor
tivi. „-Lista neagră» nu este derit un simplu instrument de 
informare al sportivilor, organizatorilor de competiții des
pre existența unui boicot sportiv internațional ca mijloc 
de persuasiune morală" 1 Simplu și concret.

EUROPEAN DE BASCHET CADETE

/

min. 35 : 49—49), dar cu multa 
greșeli tehnice și ratări (de 
ambele părți) cauzate de ten
siunea nervoasă. Au fost ins* 
și destule faze de real specta
col baschet balistic.

A cîștigat vicecampioana eon. 
tinentală, cu 62—57 (29—30),
într-un final in care a benefi
ciat de plusul de talie al ju
cătoarelor, de omogenitatea e- 
chipel, precum și de ziua de 
excepție a sportivei Eva Nem- 
kova. Echipa noastră a făcut, 
în general, un joc sub posibi
lități. Ea a avut și neșansa ca 
In min. 25 să se accidenteze I- 
oana Cocîrlan, una dintre cele 
mai valoroase componente ale 
lotului și, în plus, Laura Ni- 
țulescu. de obicei coșgetera e- 
chipei, nu a mai înscris du
minică decît 3 puncte, din a- 
runcărl libere I 7

Au marcat pentru reprezen
tativa României t Tocai* 19, 
Moroșan 15 (au fost singurele 
care au corespuns în mare mă
sură), Cocîrlan 8, Ciupe 3, Ion 
3. Nițulescu 3, Ambruș 4, Si
mon 2. Coșgeterele clștigătoa- 
relor: Nemkova 21, Vodiskova 
7, Klimenko va 7, Sormunova 7. 
Au arbitrat« 8. Waltzer (Is
rael) și P. Brys (Belgia).

la primele locuri, atît prin va
loarea tehnică a majorității 
jucătoarelor, cit ?i faptului c* 
ambele formații au pivoți fnalțt 
de 190 și 200 cm. Recordul a- 
parține Marinei Burmistrova, 
din reprezentativa sovietică, 
înaltă de 204 cm, la 17 anii 
De altfel aceste echipe sint so= 
cotite printre cela mai bune 
formații ale competiției țt de 
aceea favorite ia primul Ioc. 
Pentru celelalte poziții frun
tașe se dă o luptă extrem de 
aprigă. Formația Spaniei, spre 
exemplu, a obținut două vic
torii, la scoruri categorice. Ea 
manifestă o impresionantă ma
turitate în jocul poziționat

Din primele două zile de dis
pute n-au lipsit nici surprizele, 
cea mai mare dintre ele fiind 
produsă duminică de echipa 
Franței. După ce în prima zi 
fusese întrecută de Spania, du
minică Franța a întrecut, ne
așteptat, echipa Greciei, și tac* 
ia o diferență apreciabilă, de 
M puncte.

I
i

I
§

„CUPA EUROPEI
(Urmart din pag. 1)

In seria A, U.R.S.S. și Iugo
slavia sînt principalele favorite

ODINIOARĂ.
vlle de lîngă Santa 
dere fatală pentru 
dar nu și pentru 
care nu

Fă, că— 
Allcia, 
Carlos.

.. _ s-a ales decît cu 
cîteva contuzii. Reținut Ime
diat, Monzon a fost judecat 
ta stare de arest, Întregul 
proces — care a durat 17 
luni — sttrnlnd un interes 
deosebit. Monzon șl-a susți
nut cu disperare nevinovă
ția, punînd totul pe seama 
unui accident și a consumu
lui de alcool. „Am lublt-o 
pe Allcia, n-a Încetat el să 
clameze, și o voi iubi 
mereu. Nu știu cum a-a 
putut produce o asemenea 
nefericire*.

Tribunalul 
altă părere, 
medicală a < 
Allcia Munoz 
lntîi omorttă șl apoi arunca
tă peste balcon căderea iul 
Monzon fiind deci „regizată*, 
curtea din Mar del Plata 
l-a condamnat pe Carlos 
Monzon la 11 ani de În
chisoare, verdict fără drept 
d- recurs.

Sigur că, ta 
triste situații.

Insă a fost de 
Cum expertiza 

demonstrat că 
: a fost mal

asemenea 
____      cuvintele 
prisosesc. Se impune să no
tăm. însă, insplrîndu-ne din 
surse autorizate, că Monzon 
n-a rezistat, el. fostul zidar, 
unu! stil de viață cu care 
nu fusese deprins, apeltnd 
In continuare la „argumen
tul* pumnului. Oricum, un 
final deprimant pentru ido
lul de odinioară.

O vi di u IOANIȚOAIA

trecut și campioană mondială 
în 1987, la Roma. Și de aceas
tă dată ea a fost cea care a 
controlat cursa, numai că, ta 
finalul întrecerii, cu o energie 
deosebită, atleta băcăuană 
Doina Melinta a depășit-o net. 
De fapt, acest succes al Doi
nei nu este primul realizat in 
fața lui Wodars. In 1987, după 
ce cucerise titlul mondial, la 
un concurs în Italia, la Rieti, 
Wodars a pierdut ea și acum, 
sîmbătă, în fața impetuozității, 
aproape fără replică, a cam
pioanei noastre. La Gateshead, 
Doina Melinte a fost lnregitr- 
trată ’ ‘ '
dara

La 3000 m, recordmana Româ
niei, 
limpică cu argint a probei, a 
intîlnit în alergătoare* brita
nică Yvonne Murray, o atletă 
dîrză. în bună formă, purtată 
pur și simplu pe aripi de fre
neticele încurajări ale specta
torilor. De altfel, Murray a 
fost a treia în cursa olimpică 
de anul trecut, de la Seul. 
Paula Ivan, indiscutabil, la a- 
ceastă ară, cea mai puternică 
semifondistă a lumii (recordul 
său mondial pe o milă și sul
ta victoriilor repurtate pe di
ferite stadioane sînt dovezi 
concludente) nu l-a lăsat însă 
acesteia nici o speranță. Pau
la a încheiat cursa în 8:38,48, 
ceea ce înseamnă cel mai bun 
rezultat mondial din acest se
zon. Yvonne Murray a fost 
cronometrată tn 8:44,30.

Celelalte probe feminine, da 
sîmbătă, au avut următoarele 
ciștigătoare: 100 m: Kathrta 
Krabbe 11,14 (2 Paula Duna
M. Brit 11,24), 4»6 m: Grtt

in 1:58,04, iar Sigrua Wo- 
în 1:58,55.

Paula Ivan, medaliat* ®-

P£ SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
ATLETISM • în capitala Ni

geriei. Lagos, au Început Întrece
rile celei de-a 6-a ediții a Cam
pionatelor Africii, proba femini
nă de săritură în lungime, dis
putată în prima zl a fost cle- 
tlgată de Chloma Aiunwa (Nige
ria) eu 6.53 m iar cursa mascu
lină de io ooo m a revenit etiopi
anului Addis Abebe cronometrat 
In 27:51. La aruncarea discului 
femei, primul loc a fost ocupat 
de Laayouni Zoubida (Maroc), 
cu 51.14 m. iar ia aruncarea cio
canului victoria 
rînnului Gonm!
m.

18—12 (6—8) formația Dane
marcei.

a revenit alge- 
Hakim, eu 89.78

într’Un meci a-HANDBAL «
minai feminin disputat ta orașul 
danez Silkeborg, selecționata 
Norvegiei a întrecut eu scorul de

Înot • în cadrul Campiona
telor S.U.A., de la Los Angeles, 
campioana olimpică Janet Evans 
a obținut victoria ta proba de 
80C m liber, cu timpul de 8:22,11, 
reallzlnd cea mal bună perfor
manță mondială a anului, 
cu cea mai bună 
mondială a anului 
și proba masculină de 50 m li
ber, clșțlgată de Matt Blond! In 
22.38. Alte rezultate: masculin: 
100 m spate: Geoff Cronin 58.14; 
200 m mixt: David Wharton 
2:01,48; feminin: 50 m liber: 
Leigh Ann Fetter 25,74 ; 200 m 
spate: Kristen Llnehac 2:14,01; 
200 m fluture: Pamela Minthom 
2:11.83. Sfmbătă Barrowman • 
stabilit un nou record mondial

_____ Tot 
performanță 
s-a Încheiat

Legea e lege
Federația de Atletism din 

S.U.A. a făcut cunoscut 
lotul pe care-1 va prezenta 
în septembrie, la Barcelona, 
la cea de a clncea ediție 
a „Cupei Mondiale" (Diissel- 
dorf — 1977, Montreal — 
1979, Roma — 1981, Can
berra — 1985). Din lot n« 
lipsește nimeni altul decît 
Carl Lewis, multiplul cam
pion olimpic și mondial. E- 
vident, absența sa n-a pu
tut trece neobservată. Și 
astfel au început discuți
ile... Oficialitățile au fost, 
însă, cit se poate de clare 
Si categorice: „Chiar dacă e 
vorba de Carl Lewis, atlet

Ultima
Lider ptaă la ultima etapă 

mai multe ori acesta era ta____ T. „ v«...KC-
tițiel 1), francezul Laurent Fignon a fost întrecut acum, 
cu 8 secunde, de americanul Lemond, într-o probă de con
tratimp. Amărăciunea învinsului a fost fără margini, mai 
ates că în cariera sa a mai existat o situație identică. Cu 
crțiva ani în urmă, în Turul Italiei, el a fost întrecut 
în ultima etapă, tot de contratimp, de italianul Francesco 
Moser, ți tot așa, doar ia cîteva secunde diferență !...

Rubricâ realizată de
Romeo VILARA

pentru toți !
de certă valoare”, faptul că 
a refuzat să participe la 
Campionatele S.U.A., care 
constituiau criteriul de se- S 
lecție a- echipei, l-a scos ă 
în afara oricărei discuții S 
Îirivind selecționarea sa". Au 3 
ost preferați, astfel, Leroy s 

Burrell (9,94 s) la 100 m și 3 
Larry Myricks (8,70 m) la S 
lungime. Și aceasta, chiar Ș 
dacă în acest sezon, pînă la 
campionate, Lewis i-a în- 5 
trecut pe fiecare dintre el § 
de cîte două ori...

Iată dar, chiar dacă te S 
cheamă Carl Lewis, unde-i § 
lege nu-i tocmeală !
etapă...
a Turului Franței (de cele § 

final și cîștigător al compe- §

I

Ș Romeo VILARA §

1 — DDIIK1A 7AIIII"BRUNO ZAULI
Breuner 50,52 (2. Linda Keough 
M. Brit, 51,66), 400 mg: Petra 
Krug (2. Sally Gunril M. Brit 
54,98), 4X100 m: R.D. Germa
nă 41,87, cel mai bun rezultat 
mondial al anului,’ disc: like 
Wyludda 73,94 m.

Ia ziua a doua a întrecerilor, 
atletele noastre au cîștigat 
alte două probe. Doina Melin- 
te, campioană mondială 
sală Ia 1 500 m, a reușit __
nou succes, cm 4:05,83. între- 
clnd-o pe Yvonne Mai (R.D 
Germană), cronometrată eu 
4:06,50. La săritura în înălțime. 
Alin* Astafel (campioana eu
ropeană de sală), a obținut o 
remarcabilă victorie, cu 2,00, 
performanță care egalează re
cordul national, care li aparți
nea. Ea a intrecut-o pe sovie
tica Tamara Bîkova (1.97 m).
In proba de 10 000 m, Viorica 
Ghicaa s-a clasat pe locul X, 
cu 32:41,34.

Clasamentul final : 1. R, I).
Germană 120 p, 2. U.R.S.S. 93 
p, 3. M. Britanie 84 p, 4. R.F. 
Germania 79 p, 5. România 
72 p, 6. Polonia 56 p, 7. Bulga
ria 43 p, 3. Cehoslovacia 26 p.

In întrecerea echipelor mas
culine o comportare remarca
bilă au avut, ta prima zi de 
concurs, atleții din reprezen
tativa Marii Britanii cate con
duc, surprinzător, la o dife
rență destul de mare: 1. Marea 
Britanie 63 p, 2. U.R.S.S. 52 p, 
3. R.D. Germană 50 p, 4. Ita
lia 40 p, 5. Franța 45 p, 6. R. F. 
Germania 37 p.

Iată primii clasați : 100 m: 
Christie (MB) 10,33, Sangouma 
(Fr) 10,39; 400 m: Witt (RFG) 
45,43, Carlowita (RDG) 45,44; 
1500 m: Tliiebault (Fr) 3:48,05, 
Afanasiev (U.R.S.S.) 3:48,35;
10 000 m: Panetta (It) 28:27,02,

de 
un

LA ATLETISM
Hutchinrs (MB) 28:27,21; 
mg: Akabusi (MB)
Schmidt (RFG) 49,26 (!) ; 
gime: Ratușkov (U.R.S.S.;___
m; înălțime: Grant (MB) 2 32 
m, Povarnițîn (-----------
m; greutate: 
(RDG) 21,72 m, 
20,43 m; suliță: 
82,92 m, Zelezny 
4X100 m: Marea 
Franța 38,46 m.

Ia Bruxelles s-au intîlnit e- 
ehipele din grupa B. Dintre 
rezultatele înregistrate reține 
atenția, în mod special, cri 
realizat de suedezul Patrick 
Sjoberg la săritura tn înălțime. 
Fostul recordman al lumii, du
pă ce a trecut peste ștacheta 
ridicată la 2,40 m, a încercat 
la 2,45 m; și n-a lipsit prea 
mult pentru ca astăzi să fi 
avut un alt record mondial

409
48 95, 
lun- 

.) 8.09

(U.R.S.S.) 2,32
Tummermann

Stolz (RFG) 
Backley (MB) 
(Ceh) 79,44 m;

i Britanie 38,39,

FOTBAL
• ta zilele de 8 șl 9 august 

se va desfășura la Hamburg 
un turneu internațional, la care, 
alături de formațiile vest-germa- 

'St. Pauli, 
Flamengo 

Dynamo

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
In proba de 200 m bras, cu tim
pul de 2:12,0. Vechiul record 
era de 2:12,24 sl aparținea, din 
anul 1984, canadianului Victor 
Davls. Proba masculină de 400 m 
liber a revenit iul Daniel Jor
gensen ta 3:50,88, iar in 
feminină 
mu! loc 
2:15.15.

..... —_ — proba 
de 200 m mixt, pe pri- 
s-a clasat Janet Evans

• Meciurile sferturilorTENIS
de finală ale turneului feminin 
de la Sofia, concurs înscris ta 
circuitul .Virginia Slims-, s-au 
soldat cu următoarele rezultate: 
Katerina Maleeva (Bulgaria! — 
Meier (R.F. Germania! 8—4, 6—2: 
Barbara Romano (Italia! — Pe
tra Langrova (Cehoslovacia) 2—8, 
8—2. 6-2 : Isabel Cueto (R.F.G.) 
— Sabrina Goles (Iugosla
via) 6—1. 7—5. • Seria sur-

prizelor a continuat ta turneul 
internațional masculin de la 
Stratton Mountain: după elimi
narea principalului favorit, a- 
merlcanul Andre Agassi, a pă
răsit competiția șl Michael 
Chang (S.U.A.). cap de serie nu
mărul 2. ta sferturile de finală, 
americanul Jim Grab a dispus cu 
8—4, 8—4 de Michael Chang, ta 
timp ee Jim Pugh l-a eliminat 
eu 8—2, 6—2 pe Robert Seguso. 
• Finala turneului de la Kitz- 
buhel (Austria), contind pentru 
.Marele Premiu-, se va disputa 
intre jucătorul spaniol Emilio 
Sanchez șl argentinianul Martin 
Jalte. ta semifinale. Emilio San
chez l-a învins cu 6—1, 6—4 pe 
coechipierul său Javier Sanchez. 
Iar Martin Jalte a dispus eu 
8—4. 8—2 de iugoslavul Goran
Prlplci.

ne Stuttgart șl
vor participa echipele 
Rio de Janeiro și 
Dres da.
• Echipa braziliană ___

tos a plecat intr-un turneu _
R.F. Chineză, In cadrul căruia 
va disputa șapte meciuri amica
le in compania unor formații lo
cale. Din lotul echipei 
Santos fac parte, printre 
cunoscut!] Internaționali ____
les, Carvalho șl Luiz Claudio.
• Rezultatele

etapa « 21-a 
unional de fotbal: 
cova — Dinamo 
nit Leningrad 
Moscova 1—1 ; 
desa — Spartak 
Dnepropetrovsk 
van 4—2 ; __ ________
Șahtior Donețk 1—0 ; Rotor Vol
gograd — Dinamo Minsk 2—1.

In clasament, pe primul loe. 
continuă să se afle Spartak Mos
cova — S3 puncte, urmată de 
Dnepr — 28 puncte.
• Rezultate Înregistrate ta e-

tapa a ' 
R. F. 
Dortmund 
3—1; SV 
Frankfurt 
Karlsruhe 
9-0 ; F. ______ _
Kaiserslautern 2—2 ; 
Moenchengladbach

F.C. Sân
ta

F. O. 
alții. 

Socra-
înregistrate în 

a Campionatului 
Dinamo Mos- 

TbUlsl 1—8 ; Ze- 
— Lokomotiv 

Cernomoret O- 
Moscova 2—2 ; 

— Ararat Ere- 
Pamlr Dusanbe —

doua a campionatului 
Germania : Borussia
— St. Pauli Hamburg 

Hamburg — Eintracht 
pe Main 1—1; S.C. 
— Bayer Uerdlngea 
C. Homburg — F. C. 

Borussia 
..._______ ________ Bayern
Mdnchen 8—0; F.C. Nurnberg — 
Bayer Leverkusen 2—2; Werder 
Bremen — Fortuna Dtlsseldorf 
2—2 ; Mannheim — V.f.L. Bo
chum 2—1. Pe primul loc al cla
samentului ee află echipa Bayer 
Uerdingen.
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