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Eleclromureș. O marcă în
scrisă pe aproape 4 000 de ar
ticole produse la ora de față 
de întreprinderea cu același 
nume din municipiul Tg. Mu
reș. Este totodată numele clu
bului. E locul unde mii de oa
meni de diverse virste și pro
fesii, membri ai C.S.M. Elec- 
tromureș, practică sportul pre
ferat, în mod organizat, în cele 
18 secții, dintre care 14 afilia
te Ia federațiile de specialita
te, dispuțîndu-și întii etatea pe 
«stadionul de fotbal, cu o ca
pacitate de 6 000 locuri, pe cel
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11 HARTA" -AMENAJĂRILOR SPORTIVE
PENTRU OAMENII MUNCII

$ C.S.M. Electromureș Tg. Mureș — un nume cu rezo
nanță ® întrecerile Daciadei, izvoare de talente • O 
modernă bază de agrement realizată prin forțe proprii

de handbal, in sala de box, 
lupte, ori in cea de „jocuri", 
pe arena de popice cu șase 
piste automatizate sau la baza 
nautică de navomodele. Dintre 
numeroșii participanți la en
tuziastele întreceri ale Dacia- 
dei s-au ridicat performeri 
care au făcut fală orașului și 
țării.

Fără doar și poate, Electro- 
mureș este un club muncito
resc unde reporterii au oricînd 
ce găsi să scrie. Recent, o mai 
veche cunoștință a noastră din 
cursele cicliste, fostul interna
țional Valentin Hoța, acum la 
36 de ani, un tînăr și inimos 
vicepreședinte de club, ne-a 
invitat sâ vizităm noul com
plex de odihnă și agrement al 
oamenilor muncii de la Elec- 
tromureș, situat pe malul stîng 
al Mureșului, în acea după- 
ămiază de vară cu arșiță, apa

și iarba reavănă de pe plajă 
ii atrag ca un magnet Pe oa
menii care doresc să se re
laxeze în orele de răgaz, a- 
ceștia beneficiind, in plus, de 
un teren de minifotbal, bărci 
pentru agrement pe Mureș, o 
clădire cu două nivele, unde 
se află mesele de tenis și șah, 
bazinul de recuperare, sauna 
și au loc cursurile de gimnas
tică aerobică. „Tot ceea ee ve
deți, continuă vicepreședintele 
C.S.M. Electromureș, s-a reali
zat din inițiativa conducerii în
treprinderii (director — ingi
ner loan Oltean, inginerii șefi 
— Ion Toader, secretar al co
mitetului de partid, și Alexan
dru Gyorgy), prin Idcntifica-

Traian IOANITESCU

(Continuare în pag. 2-3)

TIMIȘOARA, 10 (prin tele
fon). Surprizele constituie „sarea 
și piperul" întrecerilor sporti
ve, inclusiv la baschet, și ele 
nu au lipsit pe parcursul celor 
cinci zile ale seriilor prelimi
nare ale C.E. pentru cădeți. 
Selecționata României în con
dițiile accidentării unei jucă
toare de bază — Ioana Cocîr- 
Ian — în min. 21 al meciului 
cu Cehoslovacia, a izbutit to
tuși să absolve dificilele exa
mene pentru promovarea în 
semifinale, în fața puternicelor 
echipe ale Italiei și Ungariei 
(a mai învins formațiile R.F. 
Germania și Olandei), ocupînd 
locul secund în seria B. Lotul 
român a evoluat, în general, 
bine, iar scăderile (consemna
te la toate participantele) tre
buie puse pe seama emoției 
excesive, inerentă vîrstei lor 
și tensiunii meciurilor cu miză 
importantă. A surprins faptul 
că aici, în sala Olimpia, jucă
toarele noastre au ratat foarte 
mult. Dar au ratat nu numai 
ele, ci și componentele celor
lalte reprezentative, inclusiv 
ale echipelor neînvinse pînă 
acum (U.R.S.S, și Cehoslova
cia). Explicația este dată prin 
duritatea panourilor și inele
lor (ceea ce nu este de fapt un 
defect) și de starea emoționa
lă a sportivelor. Credem însă 
că jucătoarele formației noas
tre naționale se vor „scutura" 
de trac, se vor mobiliza exem
plar și vor lupta cu toată am
biția pentru o performanță și 
mai bună decît locul IV. Este 
posibilă reintrarea Ioanei Co- 
cîrlan, ceea ce ar spori evi
dent capacitatea echipei.

După opinia unanimă a 
delegaților F.I.B.A., a antre-

Luplă sub panou, în meciul 
România — Italia, in care 
Laura Nițulescu (nr. 12) a re

cuperat numeroase baloane
Foto : Gheorghe POPESCU — 

Timișoara
norilor și arbitrilor aflați in 
localitate, cea mai mare sur
priză a ediției a VIII-a a în
trecerii este însă calificarea 
selecționatei Spaniei în semi
finalele competiției. Rezulta-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

La Constanta, prima intilnire

a unui nou sezon international

ROi'lÂNIA - CEHOSLOVACIA
LA GIMNASTICĂ SPORTIVĂ FEMININĂ

® Două reuniuni (sîmbătâ și duminică) care promit 
spectacole de înaltă ținută © Pentru ambele echipe — 
o utilă verificare înaintea „mondialelor** 9 Daniela 

Silivaș este optimistă
Sîmbătâ și duminică, in Sala 

Sporturilor din Constanța se 
inaugurează sezonul competi- 
țional internațional de 
toamnă al gimnasticii noas
tre feminine, prin pro
gramarea unei întâlniri de cert 
interes: România — Cehoslo
vacia. După evoluțiile de săp- 
tămîna trecută, din cadrul 
„Trofeului Semenicului", iată 
că gimnastelor noastre frunta
șe li se oferă un nou prilej 
de a-și verifica pregătirea, de 
data aceasta în compania unei 
partenere de incontestabilă 
forță competitivă, echipa fe
minină a Cehoslovaciei. Dat 
l'iind faptul că ambele forma
ții își vor testa cu acest pri
lej forma sportivă atinsă in 
preajma unui eveniment de 
proporții deosebite, cum sint, 
sc înțelege. Campionatele Mon
diale de la Stuttgart, din toam
na acestui an, gimnastele noas
tre, precum și oaspetele pro
mit evoluții de ridicat nivel 
tehnic, atît la programul im
pus, cit și, mai ales, la liber 
ales.

Colectivul de antrenori care

se ocupă de pregătirea lotului 
reprezentativ al României — 
Adrian Goreac, Octavian Belu, 
Tatiana Popa și Adrian Stan 
— au deplasat la Constanța 
toate sportivele ea care lucrea
ză, respectiv : Daniela S'livaș, 
Aurelia Dobre, Cristina Boutaș, 
Gabriela Potorac, Eugenia Go
lea, Eugenia Popa, Nicoleta 
Toma, Camelia Mindricel, Mi- 
haela Iojiban, Lăcrămioara Fi
lip, Maria Neculiță, Bianca 
Fcrario.

„Aș dori foarte mult ca să
nătatea să-mi îngăduie sâ con
curez și eu în fața publicului 
constănțean — ne spunea Da
niela Silivaș, multipla noastră 
campioană mondială, olimpică 
și europeană —, deoarece am
bianța de pe Litoral mi-a per
mis întotdeauna să evoluez la 
bun nivel spectacular. Oricum, 
nu mă îndoiesc că publicul 
spectator nu va fi martorul 
unui concurs de înaltă ținută".

Sîmbătă după-amiază, cele 
două echipe vor prezenta pro
gramul de exerciții impuse, 
iar duminică dimineață — 
exercițiile liber alese.

lT3 CT3 CZJ CZ3 a E3CZ3EZcz.3 cri m a m m cu

Gheorghița Oprea se înalță și înscrie pentru Rapid București 
Foto: Eduard ENEA

(în pag. 2—3, cronicile meciurilor etapei a II-a a Diviziei A 
dc handbal feminin)

FINALE IN CADRUL MARII COMPETIȚII NAȚIONALE

RAZVANITU Șl LOREDANA BUJOR - PROTAGONIȘTII 
DE IERI Al „NAȚIONALELOR" DE TENIS

Meciurile disputate in ziua 
a treia a Campionatelor Națio
nale de tenis aie seniorilor 
(simplu și dublu, care se des
fășoară in aceste zile pe te
renurile de la Complexul 
B.T.T. din Capitală) s-au bucu
rat, de această dată, de mai 
multe aprecieri. Interes mai 
mare, firește, pentru probele 
de simplu, unde joi după-a
miază s-au derulat sferturile 
de finală, la feminin și la 
masculin. Cum era și de aș
teptat, în această fază valorile 
fiind mult mai apropiate, cu 
fost mai multe partide echili
brate, mai mult angajament în 
joc al sportivilor, mai multe 
faze spectaculoase.

Cu deosebit interes a fost 
urmărit meciul dintre dețină
torul titlului George Cosac și 
Răzvan Itu. Colegi de ge
nerație de la juniori, cei doi 
se cunoșteau reciproc foarte 
bine. Neașteptat, disputa a 
fost fără istoric, Itu făcind o 
dată în plus dovada indemînă- 
rii sale, a stăpînirii tuturor 
loviturilor și procedeelor, pre
cum șl a inteligenței in joc. 
în timp ce Cosae s-a încăpă

țînat să vină la fileu un set 
întreg (primul), deși era pasat 
cu regularitate, ulterior re- 
nunțind (sau cel puțin așa s-a 
văzut din tribună) la luptă. 
Un meci palpitant au oferit și 
colegii de club (Steaua) A- 
drian Marca și Daniel Dragu, 
el încheindu-se după trei se
turi in favoarea primului, mai 
proaspăt în final : 6—2. 6—7,
6—1. „Duelurile" de o viață 
Fiorin Segârce3BU — Andrei 
Dirzu și Mihai Vanță — Ma
rius Comănescu s-au înche
iat. logic. in îavoai ea pri
milor. dar după destule ghe
muri prelungite (6—4. 6—3.
respectiv 6—1, .6—3).

La feminin, semnalăm _ ca
lificarea în semifinale a două 
junioare de 17 ani, Isabela 
Martin și Loredana Bujor. 
Prima a întrecut-o spectaculos 
pe Diane Samungi (cap de 
serie nr. 2). iatr-un meci 
dominat de la început pînă la 
sfirșit prin lovituri lungi din

Doina STĂNESCU

(Continuare în pag. 2-3)

LA START, CEI MAI BUNI 
LUPTĂTORI DE GRECO-ROMANE

La numai o săptămină după 
disputarea turneului final al 
Daciadei la lupte libere, este 
rindul practicanților celuilalt 
stil, greco-romarie, să-și de
semneze campionii celei mai 
mari competiții naționale. în
trecerile vor fi găzduite de 
Sala Floreasca, după următo
rul program: vineri, de la o- 
rele 9 și 16, simbătă, de la o- 
rele 9 și 16.

La concurs vor fi prezenți 
toți sportivii calificați la eta
pa de zonă, cărora li se vor 
alătura componenții loturilor 
naționale de seniori și juniori. 
Se estimează că pe foile de 
concurs vor fi inscriși peste 
170 de luptători. în rindul lor 
situîndu-se reprezentații țării 
noastre care au realizat succe
se internaționale în ultimii ani.

Programată cu puțină vreme 
înaintea Campionatelor Mon
diale de la Martigny (Elveția), 
întrecerea din Sala Floreasca 
va constitui un foarte potrivit 
prilej de verificare a poten
țialului de luptă acumulat de 
sportivii susceptibili de a se 
număra printre participanții 
la competiția supremă. Apre
ciem că vor fi foarte intere
sante mai multe întîlniri, care 
pot rezolva (cel puțin pentru 
un moment) mai vechi sau 
mai noi rivalități sportive. Fi
rește, printre participanți se 
vor număra. și Petre Cărare, 
Anton Arghira, Ion Irimiciue, 
Mihai Cismaș, Ilie Matei, Ion 
Grigoraș, Radu Strubert, Ilie 
Dăscălescu etc.

S-a încheiat turneul 4 din cadrul „Trofeului Sportul" la volei (f)

CHIMIA RM. VÎLCEA, LA PRIMUL SUCCES
RM. VÎLCEA, 10 (prin tele

fon). In Sala Sporturilor din 
localitate s-a încheiat turneul 
feminin de volei cu nr. 4 din 
cadrul circuitului dotat cu 
„Trofeul Sportul" la care au 
luat parte, timp de patru zile, 
7 divizionare A și o Selecțio
nată a rezervelor. în ultima 
etapă au fost programate par
tidele dintre echipele clasate 
pe același loc în cele duuă sc
rii.

în primul din cele trei me
ciuri ale zilei s-au întîlnit. 
pentru locurile 3—4, Penicilina 
Iași și Rapid București, care 
au furnizat un joc echilibrat, 
interesant, de mare luptă și

cu alternări de prestație care 
au produs numeroase schim
bări de situații pe tabela de 
marcaj. în cele din urmă a 
cîștigat Penicilina cu 3—2 (14, 
—8, 7, —14, 12), după două ore. 
leșencele. care au avut în Au
relia Preda și Valentina Con
stantin ..piesele de rezistență", 
au fost la un pas de o victo
rie cu 3—1, dar au ratat o si
tuație favorabilă la 14—13 în 
setul IV. La tie-break. însă, 
ele au menținut constant o

Aurelian 3REBEANU

(Continuare în pag. 2-3)

CLASAMENT

1. CHIMIA RM. VÎLCEA 
(15 o). 2. Unlver.etatea
C.F.R. Craiova (13 p),
3. Penicilina Iași (11 p). 
4 Rapid București (10 p>. 
5". C.S.M. Otelul Tîrgoviște 
(9 p). 6. C.S.M. Libertatea 
Sibiu (8 o). 7. Știința Ba
cău (7 o). 8. Selecționata
rezervelor.

In top-ul circuitului du
pă patru turnee, conduce 
Rapid cu 55 de puncte, ur
mată. de Chimia Km. Vil- 
eca — 54 puncte si penici
lina Iași — 44 puncte.



Etapa a II-a a Diviziei A de handbal feminin „Cupa Voința" la ciclism

ȘTIINJA Șl TIJIOM, PI TEREN PROPRIU, AU CÎȘIICAI IN HTRFMFS REPLICĂ PUTERNICĂ
Ieri s-a disputat etapa a 

doua a celei de a 32-a ediții a 
Campionatului Diviziei A la 
handbal feminin (mai puțin un 
meci. Textila Zalău — Meca
nică Fină București, jucat 
miercuri, și încheiat cu victoria 
sălăjencelor cu 36—19). A fost 
o etapă cu cel puțin două re-

RAPID BUCUREȘTI — 
C.F.R. CRAIOVA 22—20 (12—8). 
Cele două echipe feroviare au 
jucat, în cea mai mare parte 
a timpului, de parcă pierdeau— 
trenul. Un joe precipitat, de 
unde pase greșite, mingi pier
dute în aut și aruncări departe 
de barele porților, ambele e- 
chipe zorindu-se mereu și ui- 
tînd că handbalul, ca orice joc, 
implică tehnică și tactică. Pen
tru un privitor neavizat, me
ciul a fost interesant, cu schim
bări rapide de sensuri pe atac, 
dar noi dorim mult mai mult 
Și dacă Rapid a ieșit învingă
toare la două puncte diferență 
(puțin a lipsit ca bucureșten- 
cele să fie egalate în min. 60, 
la 21) aceasta s-a datorat efica
cității jucătoarei Adriana Stan- 
ciu, care a marcat 11 goluri 
din tot at'tea aruncări la poar
tă, Priviți situația marcatoare
lor din cele două echipe și 
trageți concluzia, stimați citi
tori. ce s-ar fi întîmplat fără 
această „zestre"! Este drept că 
râpidistele s-au apărat ceva mai 
bine și au ratat ceva mai puțin 
decît craiovencele în cea de a 
doua repriză Au înscris: Stan- 
ciu 11. Grigore 3 (2). Oprea X 
Doiciu 2, Ivan 2. Turcanu 1 — 
pentru învingătoare: Ioniscu 4, 
Cîțu 4 (3). Sandu 4 (4). Mano- 
lescu 3, Sirion 2, Cioc 1. Stoc- 
nescu 1, Vărul 1. Au arbitrat 
Al. Isop și M. Tănăscscu (Pi
tești).

Mircea COSTEA

ȘTIINȚA BACAU — HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA 25—24 
(16—13). Pe bună dreptate, me
ciul de la Bacău s-a constituit 
într-un autentic derby al eta- 

„NAȚIONALELE
(Urmare din pag. I)

spatele terenului, și presinguri 
(8—3. 6—2). Samungi a părut 
lipsită de vlagă și de inițiati
vă. Martin a mai sco3 din 
cursă o favorită (după M. 
Buciu), pe Daniela Ivana (6—0, 
7—6). dovedind o superioritate 
tehnico-tactică și o bună o- 
rientare în teren. Celelalte 
două semifinaliste sînt Teodo
ra Tache și Daniela Pavai. 
Teodora a înlrecut-o greu 
(140 de minute de joc) pe tî- 
năra timiș orcan că (16 ani) An
dreea Vane, cu un joc ex
clusiv de așteptare și de a- 
părare (6—4. 7—6). iar Daniela 
a depășit-o net pe Monica 
Chirilă. recuperind în primul 
set de 2—4 și continuînd. ul
terior. să evolueze — ‘nexpli- 
cabil — aproape... singură : 
6—4 6-1.

Astăzi, de la ora 10, au loc 
semifinalele feminine : Tache 
— Martin. Pavăl — Bujor ; 
de la 10,30 cele masculine : 
Marcu — Itu și Scgâiccanu — 
Vanță; de la 15,30 semifnalele 
de dublu feminin și masculin.

AMENAJĂRILE SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

rea și valorificarea resurselor 
proprii de către un mie șan
tier al tineretului sportiv, ai 
cărui dispeceri an fost ingine
rii constructori Gheorghe Di- 
nca și Alexandru Cseh. foști 
jucători divizionari de volei și, 
respectiv, handbal. Noua noas
tră bază de agrement va pu
tea găzdui săptăminal activi
tăți pentru mii de prieteni ai 
sportului". Nu exagerați cînd 
faceți această afirmație 7 
„Deloc! în primul rînd, pen
tru că dispunem de spațiul și 
materialele necesare. Apoi, vom 
alcătui, sub egida Daciadei, un

SIMULTAN DE ȘAH
Sîmbătă, înoepînd de la ora 

16. în foaierul sălii de concer
te a Radioteleviziunil (str. 
Nuferilor), vor avea loc simul
tane susținute de marele ma
estru Th. Ghițescu și maestrul 
internațional M. Ghindă. Cu 
acest prilej, va fi lansată car
tea „Partide decisive în cam
pionatele mondiale de șah" de 
C. ștefaniu. apărută în Editu
ra Sport-Turism. ~ . 

zultate surprinzătoare. Știința 
Bacău (cu Hidrotehnica) și 
TEROM Iași (cu Rulmentul) 
cîștigînd in extremis la doar 
un gol diferență. în celelalte 
partide, gazdele s-au impus, 
iar Chimistul a cîștigat cu un 
scor foarte mare. Relatări des
pre desfășurarea meciurilor.

pei. Un public numeros a asis
tat la o partidă de bun nivel 
tehnic și spectacular, în care 
victoria a revenit pe merit 
gazdelor, însă nu fără ca a- 
cestea să fi trecut prin mari 
emoții. Studentele au egalat 
(1—1 în min. 2) după ce hand
balistele de pe litoral (3 atacuri 
succesive) au deschis scorul în 
min. 1, prin Cămui, care a 
transformat o aruncare de la 
7 m. în continuare, inițiativa 
a aparținut gazdelor, care, mai 
atente în apărare și cu contra
atacuri tăioase, s-au desprins 
la 7—2 (12) și se părea că vor 
obține o victorie comodă. Dar 
constănțencele au* echilibrat 
jocul, apropiindu-se la 2 go
luri (10—12 în min. 25) pentru 
ca repriza să ia sfîrșit tot cu 
avantajul gazdelor. La reluare, 
echilibrul se menține și Hidro
tehnica egalează de 7 ori : 
18—18 (Cazacu, 43), 19—19 (Rai
ta, 44), 20—20 (Cămui, 49),
21—21 (Cazacu, 50), 22—22 (Rai
ta, 53), 23—23 (Tudoran, 56) și 
24—24 (Gheorghe, 60), după ce 
Drăgănescu-Butnărașu de la 
studente înscrisese în 59 (24—23). 
Cu doar 5 secunde înainte de 
fluierul final al arbitrilor R. 
Iamandi din Buzău și Gh. Șan- 
dor din Oradea, Luca a înscris 
golul victoriei pentru Știința. 
Au înscris: Drăgănescu-Butnă
rașu 11 (4), Luca 9 (2), Danilof 
4, Antoncanu 1, respectiv Tu
doran 6, Cămui 5, Cazacu 5 (1), 
Iovăncscu 4, Raita 3, Ghcor- 
ghe 1.

Mihail VESA

CHIMISTUL RM. VlLCEA 
— CONSTRUCTORUL TIMI
ȘOARA 40—24 (19—13). Vic-

“ DE TENIS
Rezultate tehnice, individual, 

sferturi de finală, feminin : Teo
dora Tache (Sportul Studențesc) 
— Andreea Vane (Electrica Timi
șoara) 6—4, 7—6 ; Isabela Martin 
(Sportul Studențesc) — Daniela 
Ivana (Steaua) 6—0, 7—6 ; Da
niela Pavăl (Steaua) — Monica 
Chirilă (Dinamo) 6—4, 6—1 ; Lo- 
redana Bujor (Progresul Energo- 
montaj) — Diane Samungi (Stea
ua) 6—3, 6—2 ; masculin : A-
drian Marcu — Daniel Dobre 
(ambii Steaua) 6—2, 6—7, 6—1 ; 
Răzvan Itu (Steaua) — George 
Cosac (Dinamo Brașov) 6—4, 6—2: 
Mihai Vanță — Marius Comă- 
nescu (ambii Dinamo) 6—1, 6—3; 
Florin Șegărceanu — Andrei Dîr- 
zu (ambii Dinamo) 6—4, 6—3;
dublu, feminin, turul 1: D. Pa
văl, D. Samungi - D. Ivana, G. 
Mitrică 6—1, 4—6, 6—2; T. Tache, 
M. Chirilă — M. Rai'covici, L. 
Bîrlea 6—3, 6—1; M. Romanov, V. 
Șchiopu — M. Ciobanu, S. Pen- 
ciu 6—4, 6—3; A. Vane, G. Pre- 
cup — S. Stefan, L. Rapauzu 
6—3, 6—3; C. Cristea, R. Măță- 
oanu — A. Hartweg, A. Voinea 
4—6, 6—3, 6—1; L. Bujor, I. Mar
tin — M. Teodor, C. Roman 6—1, 
6—2; C. Ghidirmic, M. Rozor — 
I. Pană, M. Ivănceanu 6—4, 4—6. 
6—3; M. Buciu, O. Neacșu — M. 
Biaghe, A. Zîrnoveanu 6—4, 7—5;

PENTRU OAMENII MUNCII
repertoriu sportiv variat, din 
care să nu lipsească meciurile 
de minifotbal, concursurile 
populare de înot și de bărci, 
întrecerile de tenis de masă și 
șah, jocurile distractive, de
monstrațiile de lupte, box, 
completate cu programe cul- 
tural-artistice, iar pentru ama
torii de popice avem în pro
iect amenajarea unei arene cu 
două piste in aer liber. In sfîr
șit, vom organiza și o serie 
de campionate de casă, speci
fice sezonului estival".

Pe cursul Mureșului, acolo 
unde sportul- se înfrățește cu 
natura, peisajul oferit de șira
gul de baze de agrement ale 
diferitelor întreprinderi tîrgu- 
mureșene, o adevărată oază de 
verdeață și sănătate în plină 
înflorire, a cîștigat în frumu
sețe și prospețime, etalînd un 
verde parcă mai persistent, în
treținut și de iubitorii de miș
care de la Electromureș. Se 
poate afirma că oamenii aces
tei întreprinderi sînt admira
bili prin entuziasmul cu care 
se angajează acum, în întîmpi- 
narea zilei de 23 August, în 
performanțele de vîrf, atît în 
plan profesional, cit Și pe tă- 
rîm sportiv.

torie normală a localnice
lor. Din min. 9 (8—8) ex
periența handbalistelor de 
la Chimistul și-a spus cuvin- 
tul, ele atăcind fulgerător, 
deși au evoluat fără Doina 
Rodeanu (în poartă) și fără 
Maria Verigeanu. Au înscris : 
Lazăr 10 (1), Tircă 8 (3), Nan 
7, Matei 5, Țopea 5, Ncdclcu 4, 
Petruș 1 — pentru Chimistul ; 
Cojocărița-Tașcă 7 (3), Pa
lici 6, Rădoi-Fekari 5, Ig- 
nca 2, Torjoc 2, Stancov 1, To- 
mulcac 1 — pentru Construc
torul. Au arbitrat Gh. Ilie 
(Constanța) și V. Ionescu 
(București). (P. GIORNOIU — 
coresp.).

TEROM IAȘI — RULMEN
TUL BRAȘOV 21—20 (10—11). 
Ieșencele conduceau cu 7—5 
în min. 18, însă pe fondul u- 
nor ratări, dar și a bunei com
portări a portarului brașovean 
Olga Jakabos, oaspetele ega
lează în min. 22 : 5—5. pentru 
ca în min. 24 Rulmentul să 
preia conducerea cu 10—9. Pri
mele 6 minute ale reprizei se
cunde au fost echilibrate, iar 
în min. 37 ieșencele preiau 
inițiativa și cîștigă pe merit, 
mai ales că ele conduseseră cu 
18—14 în min. 48 și cu 19—17 
în min. 55. Au înscris : Duca 
10 (2), Chelaru 4, Lupan 2, Coz- 
ma 2, Anton 2, Nisipeanu 1, 
respectiv Mureșan 7, Ilie 6 
(1), Demeter 3 (2), Marian 2, 
Tohoncan 1, Partin 1. Au arbi
trat E. Niță și M. Dumitrescu 
(București). (AL. NOUR — co- 
resp.).

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
RELONUL SAVINEȘTI 29—17 
(15—7). Mureșencele au pres
tat un joc foarte bun, eviden- 
țiindu-se Eva Mozsi și Maria 
Avram. De consemnat faptul că 
Mureșul a jucat fără Matefi 58 
de minute. Au înscris : Mozsi 
12 (4), Avram 8, Zi ta Biro 6, 
Stroia 3, respectiv Huțupan 5, 
Atodiresei 4, Tătara 3 (1),
Tarsichi 2. Brănut 1. Croitorii 
1, Iosub 1. Au arbitrat Al. 
Csoma și V. Ferencz (Sf. 
Gheorghe). (A. SZABO — co
resp.).

turul 2: Pavăl, Samungi — Cris
tea, Mățăoanu 4—6, 6—2, 6—0 ; 
Romanov, Șchiopu — Ghidirmic, 
Rozor 6—2, 6—2; dublu masculin, 
turul 1: Marcu, Itu — I. Vespan, 
L. Vespan (CCIAG) 6-0. 6-2; 
Șegărceanu, Cosac — Avram, Nl- 
culae 6—3, 6—2; Dîrzu, Constan- 
tinescu — Florea, Iftimie 4—6, 
6—2, 6—3; Popovlei, Dobre — Po
rumb, Dragu w.o. ; Chițeș, La- 
cea — Nlstor, Drăghici 7—6, 6—4; 
Comănescu, Vanță — Grigoraș, 
Voinea 6—4, 6—4; Hărădău, Pes- 
cariu — Moaeș, Fărcaș 7—5, 3—6, 
6—3; Ursuleanu, Oniceag — Da
mian, Gorgan 6—4, 2—6, 6—1; 
turul 2: Dîrzu, Constantlnescu — 
Hărădău. Pescariu 7—5, 3—6,
6—4: Șegărceanu, Cosac — Ursu
leanu, Oniceag 6—4, 6—2; dublu 
mixt, turul 1: Samungi, Marcu — 
Martin, Dobre 7—5, 6—2; Pavăl, 
Dîrzu — Mățăoanu, Onilă w.o. ; 
Buciu, Mozeș — Șchionu, Laeea
6— 3, 7—5; Precup, Gorgan — I- 
văncescu, Dragu w.o. ; Vane, 
Vespan — Ghidirmic. Oniceag
7— 5. 6—1; Bujor, Cosac — Neac
șu, Popovicf 6—1, 6—0; Tache. Itu 
— Teodor, Ursuleanu 6—1. 6—1 ; 
Chirilă, Comănescu — Cristea, 
Iftimie 6—4, 3—6, 7—5.

,,TROFEUL SPORTUL
(Urmare din pag. 1)

distanță... de siguranță în fa
ta adversarelor și au cîștigat 
pe merit Rapid a simțit osci
lațiile individuale, permanente, 
ale sextetului. Arbitrii M. Da- 
vidoi și A. Năstac au condus 
echipele: PENICILINA — Da
niela Donciu 8, Dana Singeor- 
gean 7,5. Valentina Constantin 
8,5, Tatiana Popa 8. Aurelia 
Preda 9, Carmen Cuejdeanu 7 
(Aurelia Popa 7,5); RAPID — 
Livia Gliga 8, Fidelia Crișan 
7, Daniela Buhlea 7,5, Niculi- 
na Bujor 7, Daniela Bumbă- 
cilă 7,5. Paula Coasă 7,5 (Li
dia Bratu 7).

A urmat partida cea mai inft 
portantă, pentru locurile 1—2, 
dintre Chimia Rm. Vilcca și 
Universitatea C.F.R. Craiova. 
Firește miză și mai mare, 
luptă la fel de aprigă, dusă 
insă cu un plus de tehnicita
te și angajament. Îndeosebi 
din partea gazdelor. La înce
putul echilibrat al jocului 
ex-campioanele au reușit să 
încline de două ori balanța în 
favoarea lor (4—4... 7—4....
7—7... 13—7) șî să-și adjudece 
primul set. în continuare însă, 
sextetul vîlcean al lui M. Ni- 
culescu a jucat constant foar
te bine, relevîndu-se în spe
cial prin servicii puternice, 
blocaje ferme și atacuri în

A CICLIȘTILOR
NOȘTRI
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PLOIEȘTI, 10 (prin telefon), 
în lungime de numai 3 000 m, 
dar cu o diferență de nivel de 
380 m, urcind continuu, cel 
mai abrupt înainte de sosire, 
cu o înclinație de 12 la sută, 
traseul de la Boldești — Scăeni 
a triat sever, în funcție de 
valoarea de moment, dar și de 
cea reală, pe participanții la 
această probă extrem de grea 
— contratimpul individual, din 
cadrul „Cupei Voința" la ci
clism.

Plecarea s-a dat din minut 
în minut, în ordinea inversă 
a clasamentului general, pri
mul dind piept cu urcușul P. 
Pătrunjel (I.M.G.B.). Pină 
spre finalul concursului. nici 
un sportiv nu a reușit să co
boare sub 8 minute. Plecat al 
63-lea, M. Orosz (Electromu
reș Tg. Mureș) a reușit, cu e- 
forturi deosebite, să reaiizeze 
7:38 timp cu care s-a instalat 
pentru moment. în frunte. în 
urma sa. cu diferență de nu
mai o secundă, au sosit L. Ko
vacs (Voința Arad), apoi D. 
Catană (Steaua) la 3 secunde. 
O foarte bună evoluție a avut 
în această etapă tînărul repre
zentant al gazdelor, juniorul 
G. Poenaru (Voința Ploiești, 
antrenor Vasile Ionescu), care 
a realizat un timp foarte bun. 
Plecat ultimul, purtătorul tri
coului galben, polonezul J. 
Skowranek, după un start ezi
tant, a evoluat din ce în ce 
mai bine și a înregistrat cel 
mai bun timp.

Clasamentul etapei a II-a, 
contratimp individual: 1. J. 
Skowronck (Start) 7:19. 2. M. 
Orosz 7:38, 3. L. Kovacs 7:39,
4. D. Catană 7:41, 5. S. Barul 
(Start) 7:42, 6. G. Poenaru 7:51, 
7. V. Apostol (Dinamo) 7:54. 
Restul concurenților au reali
zat timpi peste 8 minute.

După-amiază, etapa a III-a, 
semifondul (30 de ture cu 
sprint la fiecare a 5-a tură), 
a fost urmărită de un numeros 
public, care a aplaudat fru
moasa evoluție a unor specia
liști ai genului. Aceștia, luptînd 
cu ardoare pentru întîietate și 
pentru punctele puse în joc, 
au oferit un frumos spectacol 
sportiv.

CLASAMENT, etapa a III-a: 
1. L. Kovacs (Voința Arad) 
1.13:15 (m.o. 39,900 km); 2. S. 
Barul (Start) ; 3. Ol. Celea
(Steaua); 4. Gh. Nefliu (Voin
ța București) ; 5. M. Orosz (E- 
lectro Tg. Mureș), toți același 
timp; 6. Ov. Mitran (Met. 
Plopeni) la 47 s. CLASAMENT 
GENERAL după 3 etape: 1.
S. Barul 4.18:12 ; 2. L. Kovacs 
la 13 s; 3. J. Skowronek (Start) 
la 24 s, 4. M. Orosz ia 26 s; 5. 
Ol. Celea la 30 s.

Vineri are loc etapa a IV-a, 
fond, 170 km, pe următorul 
traseu: Ploiești — Mizil — Ve- 
rești — Măgura — Ciuta • — 
Cislău — Vălenii de Munte — 
Ploiești, prevăzut eu 2 sprin
turi la Mizil și Vălenii de 
Munte și eu 2 cățărări. am
bele de categoria A, la Măgura
și Ciuta.

Horațiu SIMA

“ LA VOLEI
forță, mai ales pe linia Deică 
— Buznosu — Ivanov. Deși 
craiovencele s-au străduit să 
practice obișnuitul joc combi- 
nativ. datorat calităților re
marcabile ale ridicătoarei Mi- 
rela Zamfir, ele n-au reușit să 
țină pasul cu adversarele lor, 
care au învins cu 3—1 (—11, 
4, 8, 4). Arbitrii G. Damaschin 
și M. Grozea au condus echi
pele: CHIMIA — Camelia Dei
că 9, Cristina Buznosu 9, Xe
nia Ivanov 9, Aurelia Zabara 
8,5 (Dorina Crăciun), Camelia 
Iliescu 8, Lucreția Mirea 8; 
UNIVERSITATEA C.F.R. — 
Mirela Zamfir 9. Carmen Ti- 
tiliuc 7, Mirela Cazangiu 6,5, 
Monica Sușman 8. Liliana Po
pescu 7,5. Tanța Drăgoi 7 (Car
men Anghel 7).

Turneul s-a încheiat cu 
partida dintre pretendentele 
la locul 5. C.S.M. Oțelul Tîr- 
goviște — C.S.M. Libertatea 
Sibiu: 3—2 (—7, —7, 10, 4, 13). 
Arbitrii I. Dîrnescu și M. Da- 
vidoi au condus echipele: O- 
ȚELUL — Corina Olteanu 8, 
Viorica Bîrsășteanu 7.5. Doina 
Radu 7,5. Else Sultănescu 7 (E- 
caterina Stana), Maria Vasilică 
7,5. Simona Ungureanu 6 (Doi
na Simion); LIBERTATEA — 
Elena Negulescu 7 (Claudia 
Tînț 6,5). Liliana Șerban 7,5. 
Mirela Nistor 6. Carmen Ni- 
colae 7,5. Georgeta Rus 7,5, 
Anca Domnariu 7.

BALCANIADA JUNIORILOR
PIATRA neamț. 10 (prin te

lefon). Actuala ediție a Balcania
dei de juniori a continuat joi 
dunâ-amîază cu meciurile zilei 
a doua, care au fost găzduite de 
stadionul Ceahlăul din localitate.

ALBANIA - TURCIA 
2-0 (1-0)

Partidă cu multe stîngăcil de 
ordin tehnic, desfășurată într-un 
tempo lent, toarte nutine fiind 
fazele din care s-ar fi nutut în
scrie goluri. Juniorii turci, care 
impresionaseră In nartida cu e- 
chiDa României Drin forță, dîr- 
zenie si temperament, nu au a- 
vut în întreaga primă repriză de
cît o singură situație favorabilă, 
prin Hakam în min. 21, aflat ia 
numai 8 m de poartă. însă șutul 
său a fost respins miraculos de 
Grima. Mult mai proaspeți, deși 
fără gabarit, jucătorii albanezi 
au creat cîteva acțiuni ofensive 
mal periculoase, la una dintre 
ele. în min. 30. SULIA deschl- 
zînd scorul, Ia o angajare în 
adincime a Iul Nolaci.

La reluare. întilnirea se men
ține echilibrată. însă cu rare fa
ze periculoase. Abia spre final 
partida a devenit mal interesan
tă. situațiile favorabile înmul- 

se la ceje două norti. Ju
niorii turci au atacat eu ultimele 
resurse de energie nentra a ob
ține egalarea. însă în min. 83 ba
ra s-a onus la șutul lui Felin. 
Șl pe contraatac, rapid, specta
culos si eficient. în min. 84. e- 
chipa Albaniei si-a mărit avan
tajul prin golul marcat de TARE, 
care a fructificat centrarea lui 
Kola.

Arbitrul N. Dinescu. ajutat la 
linie de M. Nicolau Si I. Toma, 
a condus echipele :

ALBANIA : GRIMA — Grazhda- 
ni. DEMA. DASHI. Nolaci — 
Xhenga. Mehili. Satedinl (min. 
88 Bizi). Kola — SULIA. TARE 
(min. 89 Kuculi).

turcia : Y. volkan — Ender, 
Tungay. KUNEYT, M. Aii — 
Abdulah. V. VOLKAN fmin. 76 
Fahri). Fetih. Bulent — Hakan, 
Faik (min. 80 Yaser).

Laurențiu DUMITRESCU

I
I

GRECIA - BULGARIA 
2-1 (2-0)

Cele două echipe s-au mai în- 
tîlnlt In acest sezon, lmpărtin- 
du-și victoriile la sooruri iden
tice (2—1). Un echilibru care a 
născut o circumspecție recipro
că, ambele formații începînd 
destul de reținut partida, ele 
mențlnîndu-se mai mult in raza 
jocului pozițional O individuali
tate de excepție care este gre
cul Karasavldis găsește totuși, 
In min. 14, mijloacele să în
șele vigilența unei întregi apă
rări, dar pătrunderea sa se în
cheie cu un șut pe lingă bară. 
In continuare, mal rapizi și mai 
incisivi, juniorii eleni finalizea
ză mai des, trecînd relativ ușor 
prin defensiva bulgară, structu
rată pe „trei rlnduri". In min. 
35, Georgiadis este faultat in 
careu și PAPAKOSTOULIS trans
formă cu dezinvoltură penalty-ul 
just acordat. încurajată de gol, 
formația Greciei se dezlănțuie și, 
peste trei minute. KARASAVIDIS 
(care are toate șansele să pri
mească cupa pentru cel mai teh
nic jucător al Balcaniadei) în
scrie Ia centrarea lui Kiparisis.

Profitînd de prematura ten
dință a adversarei de a menține 
rezultatul, la numai 8 minute de 
Ia reluare, echipa Bulgariei re
duce din handicap prin STOI- 
LOV. care a trimis mingea cu 
capul in plasă în urma nnui 
corner. Cu un mijloc mal legat 
și mal activ. juniorii bulgari 
forțează egalarea. însă Alexan
drov (min. 62) și Ghergancev 
(min. 68) ratează mari ocazii. 
In renlică. Pavlopoulos catapul
tează mingea în bară (min. 71).

Arbitrul O. Str mg. ajutat la 
linie de A. Comănescu și I. 
Roșu, a condus formațiile :

GRECIA : Alexandridis —
GEORGIADIS. Pavlopoulos. Peh- 
livanis. Papaikonomou — Papa- 
kostoulis (min 65 Dedes). Gat- 
zodls, Aerakis KONSTANTINI- 
DIS — KARASAVIDIS. KIPA
RISIS (min. 81 Fills).

BULGARIA : Kolev — Kirilov. 
Asparuhov. Todorov. Maravov — 
STOILOV, ANTONOV. GHER
GANCEV. Alexandrov (min. 80 
Iliev) — Djambov (min. 63 Ra- 
dev). Jurukov.

Ion CUPEN
• întrecerile Balcaniadei conti

nuă vineri cu următoarele me
ciuri : România I — Albania (la 
Pașcani) si Bulgaria — România 
II (Io Roman), ambele la ora 17,
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Programată sîmbătă și duminica

A DOUA EDIȚIE A .CUPEI 
PROMITE UN SPECTACOL
Iubitorii fotbalului din Ca

pitală sînt invitați sîmbătă și 
duminică. în Giulești, la un 
rendez-vous tentant: a doua 
ediție a „Cupei Victoria". Pe 
de-o parte, reputația formați
ilor participante. 3 divizionare 
A (Victoria, F.C.M. Brașov, 
F.C. Farul Constanța) și Rapid,

pe de alta, n 
rării turneul 
deschiderii of: 
reprezintă tot 
atracție pentr 
care, iată, ca 
prestanță în | 
lui nostru est 

în urma tra



[UNICATUL F.R. FOTBAL (partea a Il-a)
ponența seriilor campionatelor divizionare A, B și 
iele prevederi și măsuri pentru imbunătățirea activității 

anul competițional 1989-1990

c, 
în

ițional 1989—1990, Fe- 
Fotbal asigură desfă- 

r competiții oficiale la 
. formulele prezentate
. DIVIZIEI NAȚIO-
Caturtă din 18 echipe ? 
j DE TINERET-SPE- 
lătuită din 18 echipe 5 
, DIVIZIEI B, alcă- 
ire serie avînd cîte 18
JL DIVIZIEI C, alcă- 
scare serie avînd cite

BARAJ pentru pro-
C a echipelor cîști- 

natelor județene de
, REPUBLICAN AL 
ib 18 ani, cu partici- 
juniori ale cluburilor 

ive divizionare A și 
ze școlare și centrelor 
„Viitorul". Campiona- 
ra cu 9 serii formate 

care vor fi stabilite 
geografie.

. REPUBLICAN AL 
ib 16 ani, cu partici- 
junlori ale cluburilor 

ive divizionare A, B, 
■e școlare, centrelor 
„Viitorul", precum ți 
iociațiilor sportive din 
ie joc juniorii născuți

1 desfășura cu 42 se- 
cipiul București — 2 
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^REPUBLICAN DE 
ă 1 august 1974 cu 
or de copii ale clu- 
ir sportive divizionare 
sportive școlare, cen- 

riitorul" și, după po- 
lin județ, pentru com- 
impionatul se va des- 

i tur-retur. Numă- 
abili la nivelul fie-

IEI, în cadrul compe- 
iCIADA". se va des- 
tate cu Regulamentul 
activității Fotbalistice, 
[I. Exceptînd prevede- 
ul aliniat, care va fi 
(jocuri ta prelungire), 
le. jlșurate la nivel 
il București) vor fi 
prevederilor Rogula- 

zare a Activității Fot- 
180 și vor trebui să fie 
Fotbal.
ițional 1989—1990 echi- 

sînt obligate să fo-
3 toată durata jocului 
r junior (născut după 
va putea fi schimbat 

tor de aceeași vîrstă

11 competițional 1989— 
onare C sînt obligate 
iată durata jocului 4 
de 24 ani (născuți în 
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vîrstă sau mai tineri 

r (născut după 1 au- 
ea fi schimbat nu- 
aași vîrstă sau mai

Campionatul de Spe- 
include în formațiile 

arii de rezervă de la 
, și un număr de 5 
iă 1 august 1968. 
urmează să participe 
vizionare A. B. C si
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i 
i
liova
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a
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j-Napoca 
ara 
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Iești
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TIV
esfășu- 
reajma 
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
Hi.
17.
18.

DIVIZIA B
Seria I

Otelul Galați
F.C.M. Progresul Brăila 
Unirea Focșani
Gloria Buzău
C.F.R. Pașcani 
C.S.M. Suceava
Steaua Mizil 
Politehnica Iași 
C.S. Botoșani 
Poiana Cîmpina 
Ceahlăul P. Neamț 
Șiretul Pașcani
Aripile Bacău 
Prahova Ploiești 
Unirea Slobozia 
Olimpia 
Viitorul 
Foresta

Rm. Sărat 
Vaslui 
Fălticeni

Seria a Il-a
Rapid București 
Chimia Rm. Vîlcea 
F.C.M. Caracal
Unirea Alba Iulia 
Pandurii Tg. Jiu 
Sportul „30 Decembrie" 
I.C.I.M. Brașov 
Tractorul Brașov 
C.S. Tîrgoviște 
Metalul Mija 
Gaz Metan Mediaș 
Metalurgistul Slatina 
Minerul Motru
A.S. Drobeta Tr. Severin
Autobuzul București 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 
Mecanică Fină București 
Constructorul T.C.I. Craiova

Seria a lll-a
„ A.S.A. Tg. Mureș ■
2. U.T. Arad

Olimpia I.U.M. Satu Mare 
Gloria Bistrița 
Electromureș Tg. Mureș 
F.C. Maramureș Baiia Mare 
A.S.A. Progresul Timișoara 
C.F.R. Timișoara 
Metalul Bocșa
Armătura Zalău 
Strungul Arad 
Gloria Reșița 
Chimica Tîrnăveni
C.S.M. Reșița 
Mureșul Explorări Deva 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoca 
C.S.M. Vagonul Arad 
Someșul Satu Mare

DIVIZIA C

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
13.

1.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Seria I
1. A.S.A. Explorări C. Lung ; 2. Aurora 

Tg. Frumos ; 3. Constructorul Iași ; 4.
Carpați Gălănești : 5. C.S.M. Buceeea: 6. 
Electro Botoșani ; 7. F.E.P.A. *74 Bîrlad j 
8. Fortus Iași ; 9. Mecanică Vaslui; 10. 
Metalul Rădăuți ; 11. Partizanul ‘ Bacău s 
12. Proletarul Bacău; 13. Steaua Mec. 
Huși ; 14. Tepro Iași ; 15. Unirea Ne
grești ; 16. Zimbrul Șiret.

Seria a ll-a
1, Avîntul Reghin ; 2. C.S.M. Borzești ; 

3. Metalul Reghin ; _4. Metalotehnica Tg. 
Mureș ; 5. Metalul 
Gh. Gheorghiu-Dej: 
8. Mureșul Luduș ; 
Oțelul Reghin ; 11. 
Progresul Odorhei ; »o.
curea Ciuc ; 14. Textila
Unirea Cristuru Secuiesc 
Gheorgheni.

Sighișoara j 6. Mecon 
7. Minerul Comănești; 
9. Mureșul Toplița ; 10. 
Petrolul Moinești; 12. 
: 13. Rapid Mîer-

Buhuși ; 15.
; 16. Viitorul

Seria a lll-a
1. Arrubium Macin ; 2. Autobuzul Voința 

Odobești ; 3. Celuloza Adjud ; 4. Chimia 
Brăila ; 5. C.S. Progresul Brăila •: 6. Fo
resta Gugesti ; 7. F.C.M. Delta Tulcea; 
8. Gloria C.F.R. Galați ; 9. Gloria Ivești 
10. Granitul Babadag ; 11. Laminorul Brăi
la ; 12. Metalosport Galați ; 13. Petrolul 
Brăila Ianca ; 14. Progresul Isaccea 
Știința Navrom Galați : 16. 
Panciu.

15.
Tricotex

Seria a IV-a
Chimia Ploiești; 2. 
; 3. Dunărea
Uhneni ; 5.

Conpref
Călărași ■: 4.

. Metalul Mangalia; 
7. Olimpia Slobozia ; 

; 9. Progresul C.S.S.

1. A.S.
Constanța
I.S.C.I.P.
6. Metalul Plopeni ;
8. Portul Constanța . . ___
Medgidia ; 10. Rapid Fetești ț 11. Ș.N. Ol
tenița ; 12. Victoria Lehliu ; 13. Victoria 
Țăndărei ; 14. Victoria Florești t 15. Voința 
I.C.S. Medgidia ; 16. Viitorul Chirnogi.

Seria a V-a
1. A.S.I.C. București ; 2. Avicola Cre- 

vedia ; 3. Automatica București! 4.

stabilit programul zilei inau
gurale, care cuprinde meciurile 
Rapid — F.C.M. Brașov de la 
ora 16 (arbitru L Cristea — 
București) și Victoria — F.C. 
Farul de la 18 (M. Doncca — 
București), duminică diminea
ța avînd să se dispute, cu în
cepere de la ora 10, cele două 
finale, așa-zisa finală mare (în
tre învingătoarele de sîmbătă) 
urmînd să decidă, logic, cîști- 
gătoarea trofeului. Aflat acum, 
reamintim, în posesia clubului 
de lîngă Podul Grant.

E aproape inutil să precizăm 
că toate cele 4 participante 
s-au pregătit minuțios pen'ru 
„Cupa Victoria". Echipa orga-

nizatoare, cu o motivație în 
plus, cu o responsabilitate în 
plus, ea fiind angajată. cine 
n-o știe ?, și în „toamna euro
peană". găsindu-se ta fața u- 
nui examen exigent: dubla 
manșă eu F.C. Valencia în Cu
pa U.E.F.A. De altfel. chiar 
miercuri. Victoria a jucat la 
Brașov, cu F.C.M., terminînd 
învingătoare — la capătul u- 
nei partide de bună factură 
tehnică, după cum ne-a trans
mis corespondentul nostru — 
cu 2—1 (0—1), prin golurile 
marcate de Coraș (min. 48) și 
Culeear (min. 81). respectiv 
Barbu (min. 28, ăin penalty).

C.F.R.B.T.A. ; 5. Danubiana București ; 6. 
Dunărea Giurgiu ț 7. F.C.M. Victoria Giur
giu ; 8. I.M.G. București : 9.
Chitila
București ", 12. Mecos București : 13. 
greșul Șoimii București ; 14. Rapid 
niștea; 15. Tehnometal București ; 
Viscofil București.

Seria a Vl-a
1. Chimia Victoria Tr. Măgurele ;

8. I.M.G. București : 9. I.U.P.S.
; 10. Metalul București : 11. Mecon

Pro- 
Bră- 

16.

obținute în jocurile dispu- , 
(punctele obtinUte și di- 
golurile marcate și pri-

va stabili dubă următoa-

dintre numărul golurilor

.. 2- 
C.S.M. Unirea Alexandria : 3. Constructo
rul Șoimii Craiova ; 4. Dunărea Zimnicea ; 
5. Electroputere Craiova ; 6. I.O.B. Balș ; 
7. Minerul Mătăsari ; 8 Petrolul Stoina ;
9. Petrolul Ticleni : 10. Progresul Corabia : 
11. Progresul Băilești : 12. Recolta Stoi- 
cănești ; 13. R.O.V.A. Roșiori •; 14. Spicul 
Coteana ; 15. Sportul Drăgănești Olt ; 16. 
Viitorul Drăgășani

Seria a Vll-a
1. Carpați Agnita : 2 Carpați Mîrșa ; 

Carpați Brașov ; 4. Chimia Găești; 5.
C.S.U. Mecanica Sibiu : 6. Dacia Pitești ;
7. Dacia Cozia Călimănești ; 8. Electro
nistul Curtea de Argeș : 9. Electrica Titu ț
10. I.P.A. Sibiu : 11. Metrom Brașov ; 12. 
Metalul Rm. Vîlcea; 13. Metalul Sibiu ; 
14. Muscelul C. Lung : 15. Nitramonla Fă
găraș ; 16. Unirea Pitești

Seria a Vlll-a
1. Carpați Covasna ; 2. Carpați Nehoiu ", 

3. Chimia Buzău ; 4. Cimentul Fieni ; 5. 
Electro Sf. Gheorghe; 6. Hidrotehnica
Buzău ; 7. Metalul Filipeștii de Pădure ;
8. Metalul Tg. Secuiesc ; 9. Minerul Sotîn- 
ga ; 10. 
Minerul 
Petrolul

Daca mai multe echipe se găsesc 
egalitate de puncte, locul ocupat de fie
care echipă se 
rele criterii :

a. rezultatele 
tate între • ele 
ferența dintre 
mite) ;

b. diferența i .... 
marcate și numărul celor primite •;

c. număr de jocuri cîstigate.
Cînd criteriile de ierarhizare nu duc la 

departajarea echipelor între echipele în 
cauză se vor disputa jocuri de baraj, nu
mai dacă este necesar să se stabilească 
cîștigătorul unui titlu', promovarea sau 
retrogradarea.

11. Orele de începere a 
campionatul 1989—1990 :

a. la Divizia
TUR

LUNA

jocurilor din

națională A Si Speranțe :

3.

DIVIZIA A SPERANȚE

August 18.00 16.00
Septembrie 17.00 15.00
Octombrie 15.00 13.00
Noiembrie 14.00 19.00
Decembrie 13.00 11.00
RETUR

LUNA DIVIZIA A SPERANȚE
Februarie 14.00 12,00
Martie
1—20 15,30 13,30
21-31 16.00 14.00
Aprilie 17.00 15,00
Mai 18.00 16.00
îonie 18.00 16,00

b. jacurile din campionatele divizionare
B și C vor

e. echipele 
juca la ora 
pionatul republican al juniorilor I 
ora 13,00.

12. Potrivit hotărîrii Biroului F.R. Fot
bal. haremurile minime de realizat de 
către echipele divizionare în campionatul 
1989—1990 sînt următoarele :

— pentru 
minim 
pentru 
minim 

pentru 
minim

începe la ora 11,00 ;
juniorilor reoublicani II vor 
9,00, iar echipele din cam- 

ia11.
13.
15.

Minerul Filipeștii de Pădure 
Baraolt ; 12. Montana Sinaia 
Băicoi ; 14. Petrolul Berea 

Precizia Săcele ; 16. Unirea
Seria a IX-a

1. Automecanica Reșița ; 
șeni Vulcan ; 3. Ceramica 
C.S.M. Caransebeș. ........................ .
Severin ; 6. C.S.M. Lugoj ; 7. Dierna Or
șova : 8. Energia Auto Timișoara ; 9. Mi
nerul Mecanizatorul Simian ; 10. Minerul 
Anina ; 11. Minerul Știința Vulcan ; 12. 
Minerul Lupeni ; 13. Minerul Moldova 
Nouă ; 14. Retezatul Hațeg î 15. U.M. Ti
mișoara ; 16. Unirea Sînmartinul Sîrbesc.

Seria a X-a
2. C.F.R. Simerla ; 3.

4. Dacia Mec. Orăștie", 
6. Gloria Beiuș : 7. în- 

. 8. Minerul Or. Dr. Petru 
Groza ; 9. Motorul I.M.A. Arad : 10, Oțelul 
Or. Dr. Petru Groza ; 11. Petrolul Arad ; 12. 
Strungul Chișineu Criș ; 13. Șoimii Lipo- 
va ; 14. Unirea Tomnatic; 15. Unirea Sîni- 
colau Mare ; 16. Voința Oradea.

Seria a Xl-a
1. Cuprom Baia Mare; 2. C.U.G. Cluj- 

Napoca ; 3. Energia Săsciori ; 4. Ind. Sîr- 
mii C. Turzii ; 5. IZOMAT Șimleu Silva- 
niei ; 6. Laminorul Victoria Zalău ; 7.
Metalul Aiud ; 8. Metalurgistul Cugir ; 9. 
Minerul Sărmășag ; 10. Minerul Băița ; 11. 
Oașul Negrești ; 12. Soda Ocna Mureș ; 
13. Sticla Arieșul Turda ; 14. Unirea Dej ; 
15. “ --------- “ ‘ - -
Oaș

1. Aurul Brad 
Chimia Tășnad ; 
5. Dacia Orăștie 
frățirea Oradea :

Cîmpina.

2. A.S. Paro- 
Jimbolia ; 4.

5. C.S.M. Drobeta Tr.

Victoria F.I.U.T. Cărei ; 16. Voința 
Negrești.

Seria a Xll-a
Avîntul Frasin ț 2. Bradul
; 3. Cetatea Tg. Neamț ;

’ ; 5. C.I.L. Sighet ; 6.
; 7. Laminorul Beclean : 8. Meta-

10.

1.
Sus .
Năsăud 
Roman. .
Iul Roman ; 9. Mecanică Bistrița : 
Minerul Gura Humorului: 11. Minerul 
Baia Borșa ; 12. Minerul Baia Sprie ; 13. 
Minerul Cruce; 14. Minerul Cavnic : 15. 
Relonul Săvinești : 16. Steaua Minerul 
Vatra Dornei.

mul
mul

echipele 
este de 
echipele 
este de 
echipele 
este de

baredivizionare A.
20 de puncte ț 
divizionare B
20 de puncte 
divizionare C.

18 puncte.
realizează haremurile

bare

bare-

Vișeul de
4. Chimia 
Laminorul

7. Programarea jocurilor pentru ediția 
1989—1990 din campionatul diviziilor A, 
B și C se va. face De baza unei scheme 
numerice elaborată de calculator, iar atri
buirea numerelor fiecărei echipe în. cadrul 
acestei scheme se va realiza prin tragere 
la sorți.

8. Delegarea nominală a arbitrilor 
meciurile din diviziile A. B și C se va 
face pe baza unei scheme numerice. în 
prezenta reprezentanților echipelor prin 
tragere la sorti.

Nu vor fi admise recuzările de arbitri.
9. Conform prevederilor art. 87 din 

. Regulamentul de Organizare a Activității
Fotbalistice, omologarea jocurilor din 
campionatele divizionare A, B, C. Spe
ranțe și Juniori se va face după cum ur
mează :

= 2 puncte
■> 1 punct 
= 0 puncte 
valorică a

a. joc cîștigat
b. joc egal
c. joc pierdut
10. Ierarhia

ticipante în campionat se 
acumularea punctelor pe 
desfășurării campionatului.

la

echipelor par- 
stabilește prin 
toată durata

Pe Giulești, e așteptată cu 
real interes 
Victoriei, ci și 
ilor-fanion din 
Brașov, ea să 
despre Rapid 1 
celor 4 echipe 
rește. formulele .. 
tru campionat (folosind și noile 
achiziții), și cum publicul giu- 
leștean va putea, în generozi
tatea și fidelitatea lui. să asi
gure turneului un cadru sti
mulator, nu ne îndoim că e- 
diția a doua a „Cupei Victo
ria" va ți, sub toate aspectele., 
o reușită. Vom reveni.

nu doar evoluția 
cea a formați- 
Constanța și 

nu mai vorbim 
Cum antrenorii 
vor căuta, fi- 

,ideale" pen-

Ovidiu IOANITOAIA

mul
Echipele care nu _____

minime stabilite vor fi penalizate si vor 
activa în campionatul următor după cum 
urmează :

a. Echipele divizionare A
— dacă realizează 19—13 

punct penalizare :
— dacă realizează 17—16 

puncte penalizare ;
— dacă realizează 15—14 

puncte penalizare ;
— dacă realizează 13—12 

puncte penalizare ț
— dacă realizează 11—10 

puncte penalizare ;
— dacă realizează sub 10 

gradează din Div. A î
b. Echipele divizionare B
—- dacă realizează 19—18 

punct penalizare ;
— dacă realizează 17—16 

puncte penalizare :
— dacă realizează 15-14

puncte penalizare :
— dacă realizează 13—12 

puncte penalizare :
— dacă realizează 11—10 

puncte penalizare :
— dacă realizează sub 1 

trogradeazâ din Div. 1 
natul județean.

C. Echipele divizionare C
— dacă realizează 17—16

punct penalizare ;
— dacă realizează 15—14 

puncte penalizare ;
— dacă realizează 13—12 

puncte penalizare ;
— dacă realizează 11—10 

puncte penalizare :
— dacă realizează sub 10 .. 

gradează din Div. C în campionatul 
municipal, orășenesc sau comunal;

Potrivit hotărîrii F.R.F. de anul trecut, 
pentru nerealizarea haremurilor minime 
în ediția 1988—1989 sînt penalizate îp 
campionatul 1989—1990 următoarele echipe: 

penalizare 
penalizare 
penalizare

retro-

puncte, cu 1 1
puncte. cu 2 I
puncte. cu 3
puncte. cu 4
puncte. cu 5
puncte, retro- 

în Div. C.

puncte. cu 1 1
puncte, cu 2

puncte, cu 3 j
puncte, cu 4 i
puncte, cu 5 !

10 puncte, re- ] 
B în Campio- |

puncte, cu 1 I

puncte. cu 2 jî
puncte, cu 3 j

puncte. eu 4 J
puncte.

*— A.S.A. Tg. Mureș — 2
— Delta Tulcea — 2
— Avîntul
— Victoria 

Buzău
—■ Petrolul
— Termoconstr,

Dr. Tr. Severin
— Cimentul Hnehiz
— Automec. Mediaș

Consiliile județene pentru educație fi
zică și sport sînt obligate să aplice pe
nalizările echipelor retrogradate în cam
pionatele județene, care nu au îndeplinit 
haremurile fixate..

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE FOTBAL ?

Reghin
Muntenii

puncte 
puncte 
puncte

Poieni
3
3

- 3
- 3
- 1

puncte 
puncte

penalizare 
penalizare
penalizare 
penalizare

puncte 
puncte __
punct penalizare

ADMINISTRAȚIA fit STM lOTfl-PROiîOSPORl «FORMIAZÂ
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi vineri. 11 august, va avea 
loc în București, in sala clubului 
din str. Doamnei nr. 2. îneepînd 
de ia ora 15.50. Aspecte de la 
operațiunile de tragere vor fi 
transm^e la radio, ne programul 
1 la ora 16.35. Numerele extrase 
vor fi radiodifuzate din nou. De 
același orogram. la ora 23.15. Si 
mîine. sîmbătă 12 august, la ora 
8.55. Dună efectuarea operațiuni
lor de tragere, va rula un film 
artistic . ,

n» Iubitorii LOZULUI ÎN PLIC 
mai au finea) posibilitatea de 
a-si ”.-tort*tca sansele ia emisiu
nea cn«nială limitată TDZTTi, v». 
CANTVT care pe lingă cîstiguri- 
le traditionale atribuie si un

mare număr de TELEVIZOARE 
C»I'CIȘTIGURILE TRAGERII
LOTO DIN 4 AUGUST 198S. Cat.

2 variante 25% a 50.000 lei ; 
2; 11 variante 23% a 6.758 
cat. S: 6 variante 100% a

i lei șl 49 variante 25% a 
) lei; cat. â: 33 variante a 
1 lei; cat. 5: 113,25 a 656 iei;

___ 6: 243.50 a 299 lei; cat. X: 
1.487,75 a 100 lei. Report la cat. 
1:__23.890 lei. Cîștlgurlle de la
cat. 1 — variante 25%, au -fost 
obținute de partlcipanții: Ignat 
Pavel din localitatea Gura Hu
morului, jud. S.uceava și Ivan 
Bănică din București. revenind 
fiecăruia suma de 50.000 lei.

1 : i 
cat. 
lei; 
4.073 
1.018 
2.253 
cat.



IN ROMÂNIA, VIATA CLOCOTEȘTE DE TINEREȚE"
Impresii ale oaspeților

Prima parte a Campionate
lor Europene de baschet-cade- 
te de la Timișoara s-a înche
iat. Intre cele patru echipe 
carc-și vor disputa trofeul se 
numără și echipa României, 
pentru a treia oară calificată 
in semifinalele acestor cam
pionate. Sîntem siguri că fe
tele noastre nu vor precupeți 
nici un efort pentru ca de a- 
ceastă dată să urce pe una din 
treptele podiumului de pre
miere.

Dar. pină atunci, profitînd 
de ziua de pauză a campiona
tului. ne-am gîndit să luăm, 
ca să zicem așa, pulsul la zi 
al tuturor participanțiior, al 
conducătorilor de delegații în 
special, interlocutorii noștri a- 
rătîndu-se dispuși să dialoghe
ze despre orice altceva, mai 
puțin despre epuizantele și e- 
lectrizantele dispute de sub 
panouri. Așadar, aprecierilor 
formulate încă din primele 
zile ale întrecerilor dc către 
Alexandr Boșkov (Bulgaria), 
delegatul F.I.B.A., președinte 
al Comisiei europene de iu* 
nioare, și cei doi comisari ai 
campionatului, care au scos în 
evidentă organizarea excelen
tă, sub toate aspectele, a tur
neului, să le adăugăm al
toie. completîndu-Ie cu noi a- 
mănunte, multe dintre ele de
pășind cadrul strict al între
cerii sportive. Andreas Miaulis, 
de exemplu, conducătorul de
legației elene. de numeroase 
ori oaspete al tării noastre, a- 
cordă organizării nota 10. ace
eași notă pentru ospitalitate, 
regretă că nu există calificati
ve mai mari pentru a nota a- 
mabilitatea și căldura sufle
teasca a gazdelor. „Cit despre 
acest oraș, Timișoara, pe care 
îl vă-d pentru prima dată, a- 
proape că mi-e teamă să mă 
pronunț. De ce ? ! Pentru că 
prietenii mei români din Rîm- 
nicu Vîlcea, sau cei din Foc
șani, sau cei din Constanța, ca 
să m mai vorbesc de cei din 
București, se vor supăra au
zind că Timișoara a urcat în 
topul preferințelor mele pe 
Primul loc". Conducătorul de
legației maghiare, Madacsay 
Miklos, care în cadrul federa
ției de specialitate din Unga
ria deține și funcția de antre
nor federal pentru echipele fe
minine. ne-a declarat: „Am or-

prezenți la C.E. de
ganizat, în virtutea funcției 
mele, numeroase turnee, mai 
mici sau mai mari, in tara mea 
și știu cite probleme apar. Ei 
bine, organizarea din România 
este peste așteptări, drept pen
tru care le adresez colegilor 
români- sincere complimente 
și, totodată, felicitări. Deși am 
mai fost de dteva ori în Româ
nia, in Timișoara vin pentru 
prima dată și ceea ce m-a im
presionat foarte mult este Pia
ța Operei, unde vechiul și noul 
se îmbină in mod armonios. 
Este lăudabil efortul dumnea
voastră de a păstra, de a re
staura. continuu clădirile vechi 
din centrul acestui mare oraș. 
Abia aștept să revin și. cu mai 
mult timp liber la dispoziție, 
să-mi scald ochii cu frumuse
țile arhitectonice ale Timișoa
rei. cu numeroasele ei parcuri". 
Valentina Bașkirova. conducă
toarea delegației sovietice și, 
totodată, antrenoarea lotului 
sovietic. avea să fie extrem 
de succintă: „Deocamdată to
tul e bine, echipa noastră este 
în luptă pentru titlu, turneul 
este destul de tare, echipele 
Spaniei, Iugoslaviei și Ceho
slovaciei sint foarte bune, iar 
echipa României s-a compor
tat excelent. în rest, despre 
Timișoara, despre România, 
despre organizare și despre 
oamenii cu care am venit în 
contact, mai târziu, după ulti
mul meci al campionatului". 
în schimb, Rene Dupre, con
ducătorul delegației franceze, 
nimeni altul decît președintele 
Ligii de Sud a baschetului din 
Franța, s-a arătat a fi foarte 
dornic să-și etaleze gmdurile 
și chiar sentimentele: „Despre 
organizare a vorbit, cred eu, 
toată lumea si. de bună sea
mă. numai cu cuvinte de lau
dă. în ce mă privește. îmi voi 
exprima surpriza, deosebit de 
plăcută, că am întîlnit în Ti
mișoara foarte multi vorbitori 
de limbă franceză, multi din
tre ei tineri intre 17—19 ani. 
De ce este asta o surpriză ?! 
Pentru că. după informațiile 
mele, limba franceză o vorbesc 
în România doar oamenii în 
vîrstă. Tot' după informațiile 
mele, culese din presă, știam 
că România plătește un foar
te greu tribut efortului pe 
care l-a făcut ca să scape de 
datoriile externe. Ei bine, re-

baschet pentru cadete
marc că realitățile din tara 
dumneavoastră contrazic fla
grant -portretul- pe care une
le publicații încearcă* să-l 
facă României. în România se 
construiește mult, frumos, ve
chile valori arhitectonice sint 
tinute la loc de cinste, prote
jate chiar, iar viața pur și 
simplu clocotește de tinerețe. 
Acestea sint primele impresii 
culese din Timișoara și abia 
aștept să văd noul chip al 
Bucureștiului, oraș despre care 
știu că se află in plină mo
dernizare'*. Conducătorul dele
gației poloneze, lozef Zylinski, 
fost căpitan al naționalei Po
loniei. calitate in care ne-a vi
zitat adeseori țara între anii 
1948—1955, s-a referit în mod 
special la valoarea în sine a 
turneului: „Față de turneul de 
acum doi ani, găzduit in Po
lonia. cel de la Timișoara este 
ceva mai tare. Echipele 
U.R.S.S., Iugoslaviei si Ceho
slovaciei sint la aceeași cotă, 
înaltă. dar cred că și România 
se prezintă foarte bine, ea a- 
vind ocazia să furnizeze una 
din marile surprize. Alte echi
pe care au crescut ar fi Spa
nia, Grecia și Italia. Celelalte, 
printre care și Polonia, sint in 
plină formare". De aceeași pă
rere este si Enrique Gil, con
ducătorul delegației spaniole, 
care a ținut să adauge: „Orga
nizarea este foarte bună, iar 
oamenii sint foarte simpatici".

Vom continua, firește, după 
ultimul act al întrecerilor, cu 
alte asemenea opinii a căror 
primă mare valoare este ace
ea că oglindește nu numai c- 
forturile organizatorilor, ci și 
ceva din ambianta întrecerilor, 
din viata de zi cu zi a Timi
șoarei și, de ce nu ?, a tării 
noastre, așa cum o văd, la fața 
locului, oaspeții noștri.

Victor NIȚA
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ACTUALITATEA
• In clasamentul general al

„Marelui Premiu I.A.A.F. — 
Mobil", după desfășurarea con
cursului de marți, de la Buda
pesta, pe primele locuri se a- 
flă: Merlene Ottey (Jamaica) 
și Sandra Farmer (S.U.A.) cu 
cite 45 p, Jane Wohlschlag 
(S.U.A.) 42 p. Paula Ivan
(România) 40 p etc. în clasa
mentul pe probe, in cursa de 
o milă, Paula Ivan este lideră 
cu 24 p, urmată de Doina Me- 
linte cu 23 p.

• La Lagos, în cadrul Cam
pionatelor Africii, nigerianul

LA ATLETISM
Yussuf Alli a realizat un nou 
record continental la lungime, 
cu 8,27 m. Alte rezultate: 200 
m: Andeniken (Nigeria) 20,74; 
1500 m: Chesire (Kenya)
3:39,43; 3000 m obst.: Brahmi 
(Algeria) 8:31,29; femei: 200 
m: Mary Onyall (Nigeria) 23,00; 
100 mg: Dinah Yankey (Gha
na) 13,68.

O în cadrul Campionatelor 
Americii de Sud, la Meci, lin 
în Columbia: bărbați : 400 m ”, 
France (Brazilia) 45,88; femei: 
3 000 m: Carmen Sousa (Brazi
lia) 9:22,58.

ECHIPA NOASTRĂ ASPIRĂ LA UN LOC PE PODI'JM
(Urmare din pag. I)

tele înregistrate la edițiile an
terioare (locul 10 în 1976 și 
1978, locul 8 în 1982 și 1984, lo
cul 9 în 1985 și 1987) erau de
parte de a-i anticipa un salt 
atît de mare, explicat însă 
prin maturitatea compctiționa- 
lă și -robustețea fizică cu to
tul neobișnuite pentru baschet
baliste de numai 17 ani. în 
partida decisivă pentru califi
carea în semifinale, sportivele 
iberice au manifestat din plin 
aceste calități, ceea ce nu scu
ză însă inexplicabila ineficaci
tate a echipei iugoslave, care 
timp de șapte minute (39—40, 
la care s-au adăugat cele cinci 
minute din repriza suplimen
tară) nu a înscris nici un 
punct, ajungînd de la 48—40 la 
48—54 !

Ieșind din sfera jocurilor 
propriu-zise. menționăm acti
vitatea neobosită a colective
lor de statisticieni, de progra
matori și operatori compute— 
riști, buletinele tehnice reali
zate de ele fiind foarte apre
ciate. îmbucurătoare este pre-

zența a numeroși antrenori din 
divizia școlară și de junioare, 
împreună cu elevele lor, ca și 
ai altor echipe din întreaga 
țară, care folosesc „europene
le" ca o... lecție de baschet. în 
mod regretabil absentează toc
mai un... timișorean, antreno
rul L. Bahner, aflat în aceas
tă perioadă pe litoral cu echi
pa sa !

Cîteva cuvinte despre pu
blic, al „șaselea" component al 
reprezentativei României, sus
ținător entuziast, așa cum îl 
dorim și la ultimele două me
ciuri ale baschetbalistelor 
noastre, care vor fi. în mod 
evident, mult mai dificile de
cît cele de pină acum.

Programul semifinalelor — 
vineri de Ia ora 9,30: Grecia — 
Ungaria, Polonia — Olanda 
(meciuri eliminatorii pentru 
locurile 9—12); de la ora 14,30: 
Franța — Italia, Iugoslavia — 
R.F. Germania (locurile 5—8); 
de la ora 18: Spania — Ceho
slovacia și U.R.S.S. — Româ
nia (locurile 1—4).

Simbătă se vor disputa în- 
tîlnirile pentru stabilirea cla
samentului final.

PE SCURT • PE
AUTOMOBILISM • Ediția din 

1990 a Raliului Paris — Dakar va 
străbate un traseu Inedit. ui
mind să parcursă, pentru prima 
oară, teritoriul Libiei. Caravana 
automobilelor, a motocicletelor si 
camioanelor participante la a- 
ceastă dificilă competiție, va tre
ce. de asemenea, prin Ciad si 
Burkina Faso.

BASCHET • în cadrul turneu
lui feminin Cp se desfășoară în 
diferite orașe din ’Brazilia, selec
ționata Cubei a întrecut cu sco
rul de 78—77 formatin S.U.A.. iar 
reprezentativa Perului a disous 
cu 60— 39 de echipa Mexicului,

CICLISM • Etapa ..Prolog» a 
Turului Belgiei, disputată contra- 
cronometru pe distanta de 7.000 
km. a revenit rutierului francez 
Thierry Marie în 9:39.12. Pe 
locurile următoare s-au situat 
olandezul Frans Maasen la 3.OS 
si polonezul Lech piaseckj la 
9.18. e în programul întrecerilor 
Olimpiadei de vară de la Barce
lona va fi inclusă si o probă fe
minină de urmărire individuală, 
pe 3 000 m. au hotărît C.I.O. Și

SCURT • PE SCURT
Federația internațională de ci
clism.

SCHI • Noua ediție a ,,Cupei 
Mondiale" a debutat ne DÎrtia dc 
la Las Lenas (Argentina) cu o 
probă feminină de coborîre. în 
care victoria a revenit sportivei 
yest-germaiie Micliaela Gerg. în
registrată cu timpul de 1:30.48. 
Pe locurile următoare s-au cla
sat Heidi Zeller (Elveția) 1:31.23, 
Veronika Wallinger (Austria) 
1:31,47 si Michela Figinl (Elveția) 
1:31,49.

ȘAH • Cu o rundă înainte de 
încheierea turneului de la Ams
terdam. în fruntea clasamentului 
se află marele maestru sovietic 
A. Bellavski cu 6.5 puncte, ur
mat dc Korcinoî și Spoelman, cu 
eîte 5 puncte.

VOLEI • Rezultate înregistra
te în gyupele semifinale ale Cam
pionatului Mondial pentru junioa
re, ce se desfășoară în Peru I 
Japonia — R.P. Chineză 3—1. Pe
ru — Canada 3—2. Italia — Co
lumbia 3—0» Brazilia — U.R.S.S. 
3—1.

Aifo seară începe la Coruna
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„TROFEUL TERESA HERRERA", 
CU O PARTICIPARE SELECTĂ

• Steaua •— printre
..Trofeul Teresa Herrera" can

didează la statutul de cea mai 
imnortantă competiție amicală 
intercluburi a verii. începînd din 
anul 1946. stadionul din Coruna 
(Spania) a început să găzduiască, 
în fiecare an. un turneu cvadru
plu. dar nimeni nu si-a imaginat 
atunci că reuniunea fotbalistică 
din .acest port situat la Oceanul 
Atlantic. în nord-vestul Spaniei, 
avea să devină, peste ani. ceea 
ce, reprezintă astăzi. Căci astă- 
seară. vor intra pe teren (de la 
ora 22.30. ora României) două 
mari campioane ale cluburilor 
europene. Real Madrid si Steaua

echipele invitate
București, nentru ca mîlne. de 
la aceeași oră, să se alinieze alte 
două ..somități". P.S.V. Eindho
ven si Bayern Miinchen. Dumi
nică. de la ora 16,30. va avea loc 
..finala mică", iar luni „finala 
mare", intre învingătoarele din 
primele două meciuri.

Dacă Sieaua se prezintă în pre
mieră ia această competiție, alte 
formații cu mare firmă au mai 
participat la turneu de-a lungul 
celor 43 de ediții disputate pină 
acum : Real Madrid. Atletico Ma
drid. F,C. Barcelona. Dinamo 
Kiev. Snorting Lisabona. F.C. 
Porto. Everton. Manchester. Liver-

DE LA O ȘTIRE LA ALTA
• federația engleza a 

amendat eu 5 000 de lire sterline 
echipa Portsmouth din liga se
cundă. pentru comportarea ne
sportivă a jucătorilor ei în pre
cedentul sezon, cind 7 compo- 
nentl ai acestei formații au fost 
eliminați de pe teren ! Pe lingă 
amenzi, forul de specialitate a a- 
nuntat că va aplica si rețineri 
din salariile jucătorilor, dacă în 
viitorul campionat disciplina nu 
se va îmbunătăți esențial în rîn- 
dul fotbaliștilor de la Portsmouth. 
* ECHIPA braziliană F.C. San
tos a jucat la Beijing cu Selec
ționata olimpică a R.P. Chineze, 
pe care a învins-o cu 1—0 (0—0). 
prin golul marcat de Almir Sou
za (miri. 63) • ÎN R.D. GERMA
NA începe duminică noua ediție 
a Campionatului National. înain
te de start au fost consemnate

două evenimente notabile. La Cot
tbus. a avut loc „Supercupa" a- 
cestei târî. între Dynamo Dres- 
da (cîștigătoarea ultimei ediții a 
campionatului) si Dynamo Berlin 
(deținătoarea Cupei). A cîștigat 
Dynamo Berlin, cu un scor puțin 
așteptat : 4—1 (dună ce la un 
moment dat a condus cu 4—0). 
Au ounetat pentru învingători 
Ernst de două ori. Thom șl 
Rohde. respectiv Sammer. Au 
fost desemnați si cei mai buni 
jucători ai sezonului trecut. în 
urma tradiționalei anchete a re
vistei ..Die Neue Fussball-Woche" 
din Berlin : ne primele locuri, doi 
lucători de la Dynamo Dresda : 
Trautmann (192 voturil si Gut- 
schow (152 v). • VEȘTI DESPRE 
cunoscut! internaționali. Ruud 
Gullit (A.C. Milan) a fost pentru 
a doua oară operat la genunchiul

O FOTBALISTUL BRAZILIAN ZICO, 
supranumit ..Peie alb", unul dintre cei 
mai buni jucători ai anilor ’80. acum în 
vîrstă de 36 ani, a hotărît să-și pună în 
cui ghetele cu crampoane. Cea mai mare 
parte a activității sale a desfășurat-o sub 
culorile clubului Flamengo din Rio de Ja
neiro, cu care a cîștigat de patru ori 
campionatul Braziliei (în 1980. 82, 83 și 87) 
șl „Cupa Libertadores" în 1981 • RUTIE
RUL PAUL KIMMAGE, echipier al for
mației „Fagor". al cărei lider este faimosul 
Stephen Roche, el fiind unul dintre „lo- 
cotenenții" cîștigătorului Turului Franței 
in 1.987, este supranumit in caravană „zia
ristul". Dar. nu în glumă, ci serios de- 
oaiece după încheierea unei etape a „Ma
rii bucle ’89“ Paul Kimmage se așeza repe
de la mașina de scris pentru a face cro
nica zilei șl a o transmite ziaru'ui ..Sunday 
Tribune" din Dublin • IN avancronica 
FINALEI ’89 a turneului feminin de la 
Wimbledon, ziarul parizian „l’Equlpe", ana. 
liziad șansele celor două tenismane Steffi 
Graf (învinsă, anterior, la Roland Garros) 
și Martina Navratilova (pregătită special 
pentru iarba londoneză), a apreciat că vest- 
germanca avea o ușoară superioritate : 
64—63,5 p, determinată de următoarele no

te, pe „capitole": serviciu 9—9, lovitură 
de dreapta 10—9, rever 8,5—9,5 voleu și 
smeci 9—10, retur și pasing 8,5—8,5. fizie 
9,5—8,5, moral 9,5—9. Graf a cîștigat mai 
ușor (6—2, 6—7. 6—1) decît doar diferența 
de jumătate de punct... • NOUA CAM
PIOANA MONDIALA a probei de floretă, 
sovietica Olga Veliciko, 23 ani, a realizat

la Denver marea surpriză de a o fi între
cut pe favorlta-favoritelor, vest-gernianca 
Anja Fichtel (3—3). Anul trecut, Veliciko 
n-a fost selecționată pentru J.O. de Ia Seul 
(unde a cîștigat Fichtel!). din lipsa rezul
tatelor de valoare! • INC.A CEVA DE IA 
WIMBLEDON : Chris Evert, semifinalista 
din acest an. a susținut împotriva lui 
Steffi Graf (2—6, 1—6) cel de al Ul-lea 
meci la acest turneu, realizînd astfel un 
record de partide. Precedentul fusese de-

ținut de Billie Jean King, eu 110 meciuri 
de simplu. După 18 participări la această 
competiție, pe care a ciștigat-o de trei ori, 
Evert a anunțat că a fost ultima pentru 
ea • „TROFEUL MOBUTU SESE SEKO", 
care răsplătește anual pe cei mai valoroși 
sportivi africani, a fost acordat, pentru a- 
nul 1988, kenyenllor John Ngugi (5 000 m). 
Paul Ereng (800 in) și Robert Wangilă 
(box, semimijlocie), marocanului Brahim 
Boutayeb (10 000 m). campioni olimpici la 
Scul, senegalezului Amadou Dia Ba (400 
mg) medaliat cu argint la J.O. • POA
TE CA STADIONUL BISLET din Oslo (a 
adăpostit în 
să fie „gazda’ ____ ___ ____
recorduri la atletism. Din 1924 (Paulen — 
Olanda 500 m 1:03,8) și pină în 1986 (In
grid Kristiansen — Norvegia 10 000 m 
30:13,74) au fost inregistrate pe el nu mal 
puțin de 46 recorduri mondiale! • INTRE 
14 ȘI 21 SEPTEMBRIE două echipe de ho
chei profesioniste din NHL (liga nord-a- 
mericană), Calgary Flames și Washington 
Capitels, vor efectua turnee in U.R.S.S., 
urrnînd să susțină cite opt meciuri cu for
mații fruntașe din campionatul unional

Romeo VIIARA

1946 „europenele” de atletism) 
“ celui mai mare număr de ]•

pool, Muminense. Botafogo. Vas
co da Gama. Cruzeiro. Sao Pau
lo (ulțimele 5 din Brazilia). Na- 
cionai sl Pe^arol din Montevi
deo (ambele din Uruguay). Ba
yern. F.C. Koln. Borussia Mon- 
chengladbaeh ; în total. 53 de 
cluburi dțntre cele mai valoroase 
ale lumii.' Real Madrid și Atletico 
au participat de cîte 11 ori. pri
ma impunlndu-se de 7 ori, a do
ua de 5. ambele fiind fruntașe în 
clasamentul alcătuit pe baza nu
mărului de succese.. Bayern Mun- 
chen a participat dc două ori ia t 
competiție, fără a cîștiga vreoda- 
dată. iar PSV și-a înscris o dată 
numele pe lista învingătoarelor 
la două participări. (Rd. T.),

sting (recent. în luna Iulie). Me
dicii au afirmat că în august el 
își va putea relua antrenamente
le si eventual să toace chiar în 
prima etapă a campionatului (27 
august). Hans van Brcukelen (31 
de ani), portarul lui P.S.V. Eind
hoven si ai reprezentativei O- 
lăndei. este urmărit de neșansă 
fiind deocamdată indisponibil 
timp de 4 săptămîni. pentru o 
fractură la braț ! în ianuarie. în 
cadrul unui turneu de sală des
fășurat ia Munchen, el suferise 
o altă Intervenție chirurgicală, 
după o întindere de ligamente !
• Irlandezul John Sheridan (din 
reprezentativa tării sale) s-a 
transferat din lisa secundă en
gleză (Leeds United) la formația 
din primul eșalon (Nottingham 
Forest). • CLUBUL Hellas Verona 
trece printr-o firea criză finan
ciară. Din această cauză el a 
trebuit să renunțe la serviciile 
unor jucători de primă mărime 
ca Berthold. Canififiia si Troglio.
• DUPĂ catastrofa dc la Heysel 
(F.C. Liverpool — Juvsntus). for
mația engleză va evolua pentru 
prima oșră în compania unei 
formații italiene. Adversara lui 
Liverpool vă îi Florentina si par
tida amicală a fost perfectată 
pentru 1990. A O COMISIE alcă
tuită în Anglia cercetează starea 
In care se află unele stadioane. 
Prima constatare : foarte multe 
dintre ele sint învechite, prea pu
țin modernizate față de anul 
1871 !. eînd s-a desfășurat prima 
ediție a campionatului. Comisia 
a evaluat că sumele care ar trebui 
învestite pentru îmbunătățirea 
stadioanelor (in special a tribu
nelor de lemn) s-ar ridica pină la 
circa 50 de milioane de dolari l 
Cine va plăti ? Se c- <ă un spon
sor • IN MECI preliminar con- 
tînd pentru Cupa U.E.F.A.. Di
namo Zagreb a întrecut în de
plasare, cu 1—0 (0—«) formația 
franceză Auxcre. Unicul gol a 
fost înscris de Suker (min. 80),

Rubrică redactată de
Ion OCHSENFELD !


