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Ivești, marea frumoasa
comună de pe meleagurile gă- 
lâțene, atestată documentar din 
anul 1448, a cunoscut în anii 
socialismului. îndeosebi în pe
rioada de după Congresul al 
IX-lea, o dezvoltare impetuoa
să. angajamentele îndeplinite 
și depășite în cinstea zilei de 
23 August situînd-o pe poziții 
fruntașe în întrecerea socialis
tă. Primarul comunei, Tudorel 
Telicov, ne vorbește cu entu
ziasm și mîndrie despre ulti
mele realizări: „Pe raza comu
nei noastre își desfășoară ac
tivitatea cîieva unități agroin
dustriale. Avem 27 secții 
prestatoare de servicii, 5 școli 
generale. Iar din toamnă va 
funcționa și un liceu agroin
dustrial. De asemenea, vom 
da in folosință un spital și 
două dispensare, în ultimii ani 
construindu-se 84 de aparta
mente. Făcind bilanțul pe pri
mele 7 luni ale acestui an pu
tem spune că am realizat și

CONCURS POPULAR
DE ÎNOT

PE LACUL BUFTEA
Intrat In tradiția competiți

ilor sportive de masă,. concur
sul popular de înot-fond, do
tat cu „Cupa Buftea", va avea 
loc în acest an în ziua de 24 
august, la baza de agrement 
din Buftea a tineretului, în ; 
organizarea Consiliului orășe- 1 
nesc al sindicatelor.

în program, care va începe 
la ora 10. figurează probe pen
tru copii (fete și băieți 500 
m), avansați (5000 m) și ve
terani (1000 m). Concurențil 
din București vor avea la dis
poziție un autobuz special, cu 
plecarea la ora 8,30 din fața 
Ștrandului Tineretului.

în rr Cupa României

O UTILA VERIFICARE A JUNIORILOR
î

V|Bj
Probele la arme cu aer com

primat, desfășurate sîmbătă în 
primitorul Poligon Dinamo din 
Capitală, au încheiat întreceri
le din acest an ale „Cupei 
României" la tir. Este adevă
rat. nu conform programului, 
care prevedea și prezenta se
niorilor și senioarelor, ci nu
mai cu dispute ale trăgătorilor 

ale speranțelor 
Balcaniada 

septembrie, 
prismă 
actuala

tineri, adică 
noastre pentru 
juniorilor din 
Privit prin această 
se poate spune că 
ediție a concursului ce a avut 
Ioc a reușit să ofere antreno
rilor de „națională" suficiente 
date pentru formarea lotului 
ce ne va reprezenta în prima 
decadă a lunii viitoare oeste 
hotare, cițiva dintre sportivi a- 
tlîndu-se acum tntr-un stadiu 
avansat al pregătirilor, dovadă 
•i performantele realizate.

Bănind însă pe seama celor 
țn drept constituirea loturilor, 
iată cfteva amănunte semnifica-
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depășit planul la producția 
marfă industrială, la desface
rea de mărfuri și prestații de 
servicii, onorindu-ne astfel cu 
succes angajamentele luate in 
cinstea marii noastre sărbători 
naționale".

Localitatea de la confluența 
rîurilor Bîrlad și Șiret are și 
o frumoasă tradiție sportivă. 
Iveștenii iubesc și practică spor
tul, participînd constant la în
trecerile din cadrul Daciadei, 
unde tinerii de la A.S. Gloria 
și școlarii din localitate s-au 
clasat Pe locuri fruntașe _ la 
handbal, cros, fotbal, oină. 
Meritorie este munca profeso
rilor de educație _ fizică Ion 
Gruia, Tache Chircă, Gheor- 
ghe Popa și Mariana Popa 
(fostă atletă de performantă), 
care desfășoară o notabilă ac
tivitate de depistare și forma

NUMEROASE SI SEMNIFICATIVE 1NTMRI SPECTACULOASE, INTERESANTE
COMPETIȚII

în preaj- 
naționale 
în aceste 

oelei de-a

Ca în fiecare an, 
ma marii sărbători 
de la 23 August, și 
zile premergătoare
45-a aniversări a revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă, 
in întreaga țară au fost orga
nizate numeroase acțiuni și 
întreceri sportive sub semn o- 
magial. Vă prezentăm scurte

■ relatări de la asemenea mani
festări transmise de corespon
denții noștri din diferite loca
lități :

BUCUKEȘTL începute acum 
aproape trei luni, întrecerile 
sportive dotate cu „Cupa 23 
August" .au constituit, în to
talitatea lor, un adevărat fes
tival polisportiv, cu zeci și 
zeci de mii de participanți, co
pii, tineri și vîrstnici, elevi, 
studenți și oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituți- ; 
ile bucureștene. După tradi
ționala „etapă lungă", pe aso
ciații sportive, în primele două 
săptămîni ale lui august s-au 
desfășurat finalele pe sectoare, 
cele 6, plus Sectorul Agricol 
Ilfov. De la începutul acestei 
săptămîni sînt programate, zil
nic, finalele pe Capitală. la 
cele mai diverse sporturi, găz
duite de stadioanele Tineretu
lui, Metalul, Autobuzul,- Me
canică Fină, Progresul și Chi
mistul, de sălile I.T.B.. C.S.Ș.

I PRIMELE MECIURI ȘI

la tir

viteză seniori. Este 
Constantin Burcoiu 
si de Iulian Raicea 

clasați In această or- 
cu 580 o și, respectiv.

tive de la întrecerile de sim- 
bătă. Mai întîi de la pistol 
juniori, nu numai pentru că a 
fost, in ordine cronologică, 
prima* * dintre probe, oi și pen
tru că protagoniștii s-au nu
mărat printre fruntașii probei 
de pistol 
vorba de 
(Dinamo) 
(Steaua), 
dine,

(Continuare în pag. 2-3)

Anticipările fci mal ales do
rința celor ce îndrăgesc spor
tul cu balonul oval) au fost 
confirmate: campionatul Divi
ziei A, anul acesta la a 73-a 
ediție,' a debutat promițător, 
cu meciuri de mare angajate 
și — spre frumusețea' întrece
rii — cu surprize: Dinamo 
pierde la Timișoara, Știința 
Petroșani la București, în fața 
proaspetei promovate în gru
pa I valorică, Rapid-Metrou !...
• CUPLAJUL BUCUREȘ- 

TEAN DE PE STADIONUL 
DIN B-DUL GHENCEA a fost 
deschis de partida dintre 
STEAUA și GRIVIȚA ROȘIE, 
campioana adjudecindu-și vic
toria cu 25—1 (9—7). Un re
zultat. intr-un fel, neașteptat, 
pentru că „XV*-Ie campion a 
început destul de neconvtngă-

574 p la „viteză" juniori, punc
taje care le-au dat dreptul să 
evolueze printre cei opt semi- 
finalisti seniori, dinamovistul 
Clasîndu-se în final pe un me
rituos loc patru. Revenind însă 
la competiția de la Poligonul 
Dinamo, să notăm că tot ei au 
ocupat primele două locuri ale 
podiumului de premiere, dar în 
ordine inversă. ambH reușind

loan NOVAC

(Continuare In pag 2-3)

I Luni 21 august 1989 I

re a elementelor de perspec
tivă. școlile din comună deve
nind o adevărată pepinieră 
pentru sportul de performanță. 
Bunăoară. Natalia Pelin (ca
iac), Liliana Băraru (handbal), 
Tudosă (fotbal) ș.a.

Dar. ultima mare realizare 
in plan sportiv a iveștenilor 
este promovarea echipei de 
fotbal Gloria in Divizia C, 
performanță care a adus sa
tisfacții deosebite, fiind astfel 
împlinit un vechi deziderat al 
tuturor oamenilor din această 
mîndră și frumoasă comună, al 
inimoșilor activiști obștești A- 
lexandru Popa (președintele 
secției), dr. N. Caraiman. ing 
Sorin Popovici, Petre Lascu, 
prof. Emil Moșescn (antrenor), 
artizanii acestei izbînzi...
Telemac SIRIOPOL — coresp.

OMAGIALE
și Unirea Tricolor, la are- 

pe 
în

1 . 
nele Olimpia și Laromet, 
alte baze sportive, ca și 
unele locuri devenite, în anu
mite condiții, și perimetre pen
tru întreceri de cros și orien
tare sportivă.

Totodată, în aceste zile, au 
loc — în organizarea consili
ilor de educație fizică și sport 
ale sectoarelor bucureștene, în 
colaborare cu comitetele U.T.C. 
și consiliile sindicale — și alte 
concursuri cu caracter omagial, 
între care unele de șah, tenis 
de masă și popice. Cluburile 
și asociațiile sportive cu sec
ții de performanță au inițiat, 
la rîndul lor, o serie de com
petiții dotate tot cu „Cupa 23 
August", la fotbal, rugby, scri-

A început campionatul Diviziei A de rugby

PRIMELE SURPRIZE I

au menu-

Deși jenat de Stroe, C. Florea — foarte activ în meciul cu Grtvtfa 
Roșie — va reuși, să se debaraseze de 
regruparea grămezii Stelei...

10RE0ANA BUJOR Șl RAZVAN ITU- 
NOII DEȚINĂTORI Al TITLURILOR

• Reprezentanți noștri — pe primele patru locuri In întrecerea 
individuală și locul I io clasamentul general

TlRGOVIȘTE. 20 (prin tele
fon). Pe frumoasa bază spor
tivă „Crizantema" — inaugu
rată oficial cu prilejul găzdu
irii. in premieră, de către 
municipiul TirgovLște, a unei 
competiții internaționale a 
„sportului alb" —, in prezenta 
unui număr mare de specta
tori (cite 2 000, sîmbătă și du
minică). s-au Încheiat Campio
natele Balcanice de tenis pen
tru seniori. La întreceri au 
luat parte tenismani și tenis- 
mane din Bulgaria, Grecia. 
Turcia și România, manifesta
rea bucurîndu-se de o organi
zare ireproșabilă asigurată de 
organele locale dfe partid 
de stat tîrgoviștene.

Campionatele Balcanice 
adus reprezentanților 
noastre o aplaudată 
ei clasîndu-se pe primele pa
tru locuri in întrecerile indivi
duale (masculin și feminin), 
ceea ce a făcut ca, prin adi
ționare de puncte — 208 — e- 
chipele României să ocupe lo
cul iutii și in clasamentul ge
neral. Campionii balcanici ai

au 
țării 

victorie.

La Galați. Io Turneul Prietenia de handbal junioare

GALAȚI, 20 (prin telefon). 
Din nou. orașul de la Dunăre 
s-a dovedit o gazdă ospitalie
ră pentru intîlniri internațio
nale de importantă majoră, in 
localitate desfășurîndu-se, in- 
cepind de azi (n.r. ieri). Tur
neul Prieteni*  la handbal ju
nioare. în etapa inaugurală, 
Sala Sparturilor s-a bucurat 
de prezența a peste 2500 de 
spectatori, care au avut pri
lejul să urmărească patru 
jocuri interesante și deosebit 
de disputate.

ROMÂNIA A — ROMÂNIA B 
35—19 (10—10). în acest prim 
meri al zilei inițiativa a apar
ținut, vreme de aproape 30 de 
minute, reprezentativei secun
de care, printr-un joc bine or
ganizat, a pus serioase proble
me adversarelor, surprinse de 
o astfel de ripostă (9—6 in 
mln. 23). După pauză, o „că
dere" inexplicabilă le-a per
mis Insă elevelor antrenorilor 
Constantin Cojocaru șl Ștefan

adversar și să contribuie la 
Foto : Eduard ENEA

jocul. Ce-i drept, rugbyștii 
la Steaua au des- 
scorul, prin IGNAT

tor 
de 
chis
(l.p.). Dar în continuare ad
versarii lor au beneficiat de 
trei mari ocazii — ratate — de 
a egala și prelua conducerea, 
speculînd lipsa de coordonare 
a acțiunilor jucătorilor mili
tari. Abia după ce Steaua și-a 
mărit avantajul (IOSEF-eseu 
transformat de IGNAT), Gri- 
vița Roșie a reușit să finalize
ze. un foarte frumos eseu 
„semnat" de TUDOR, după 
care C. RADU, prin drop. In 
finalul primei reprize, a con
semnat un rezultat si un a- 
vanLaj deetul de fragil pentru 
Steaua: 9—7. Sigur, toată lu
mea (aproape 2 000 de specta
tori) ara convinsă că Grivița 
Roșie va torța întoarcerea ae- 

ediției 1989 sfnt Loredana Bu
jor ri Răzvan Itu.

Finala feminină a adus pe 
„centralul*  bazei „Crizantema" 
pe Loredana Bujor și Daniela 
Pavăl. Proaspăta campioană 
națională de senioare își do
rea și acest titlu, iar mani
era în care Loredana a abor
dat ultima partidă i-a dat cîș- 
tig de cauză, relativ ușor, cu 
6—4, 6—3. învingătoarca a 
avut mai multă răbdare, a fost 
mai decisă în momentele echi
librate ale partidei adunln- 
du-și, astfel, punct după ouncl. 
în semifinale spectatorii au 
fost martorii a două partide 
deosebit de frumoase, de un 
apreciabil nivel tehnico-iactic. 
Bujor a intreeut-o cu S—7, 
6—2, 7—6 pe Teodora Tache, 
la capătul a 3 ore și 35 de 
minute de joc efectiv, refă- 
clnd în ultimul set de la 1—3 
și adjudecindu-și apoi 3 ghe
me consecutive în care adver-

Ooino STANESCU

(Continuare wi pag 2-3)

Ocneanu să treacă la cirma 
partidei și — prin acțiuni va
riat®, purtate in mare viteză, 
ca și prin dese contraatacuri — 
să realizeze o victorie lejeră. 
Au înscris, pentru prima re
prezentativă: Iacob 9, Stoenes- 
cu 5, Paraschiv 5, Apostol 5, 
Borș 4, Wagner 4, Ilie 2, Mc- 
zaroș 1, respectiv Gheorghiu 
1, Șuta 6, Erbașu 3, Turea 3.

Au arbitrat L. Lovaș și I. 
Ladlszlai (Ungaria).

CEHOSLOVACIA — UNGA
RIA 21—18 (8—7). A fost o 
partidă extrem de disputată, 
jucătoarele din Cehoslovacia 
furnizînd o frumoasă surpriză. 
Ele reprezintă o echipă ordo
nată, dar fără virtuți tehnico- 
tactlce deosebite, care au știut 
să puncteze Insă în momen
tele decisive ale întilnirii. Un 
fapt inedit: din totalul golu
rilor marcate de ambele for

(Continuare in vag. a 4-a)

zultatului. C. Radu a fost 
foarte aproape de un ademe
nea moment ratînd însă o l.p. 
Va rata și Steaua 2 l.p. prin 
Ignat. Intre timp, schimbarea 
lui Vărzaru cu D. ALEXAN
DRU se dovedește inspirată, 
el mărind avantajul echipei 
sale (prin l.p.). A urmat o 
nouă alternanță de ratări (l.p. 
și drop-uri), care 
niit scorul (12—7), pînă la _o 
nouă reușită a lui D.

drop).
ALE

XANDRU (un drop). Apoi, 
MURARIU a sporit avantajul 
echipei militare, printr-un e- 
seu cu întreaga grămadă! încă 
un eseu pentru Steaua va rea
liza și IGNAT, aproape de 
sfîrșitul partidei și pe care D. 
ALEXANDRU, mereu proas
păt și eficace. îl va transfor
ma stabilind scorul definitiv: 
25—7. Un rezultat care exprimă 
numai in parte raportul de 
forțe de pe teren, relevat în 
principal de forța grămezii 
Stelei; de cealaltă parte, pre
gătirea foarte bună — totuși 
— • Griviței Roșii. Fără ne
șansa suitei de ratări a învin
șilor, desigur altul ar fi fost 
rezultatul.

în celălalt meci al cupla
jului, RAPID METROU a dis
pus de ȘTIINȚA PETROȘANI 
cu 15—13 (9—7), după o între
cere epuizantă, cu alternanțe 
de avantaj pini in ultimele 
secundei Prima repriză a a- 
parținut, mal mult, studenți
lor dta Valea Jiului, care au 
deschis scorul prin HÂLĂIANU 
(eseu). RapldlștU. in replică, 
M înscria prin STANCIU (l.p.) 
șt FU RADU (eseu transfor-

Tlberiu STAMA



In gala de verificare de la Focțani

COMPORTARE PROMIȚĂTOARE
A BOXERILOR FRUNTAȘI

Sala Sporturilor din Focșani 
a găzduit simbătă seara cea 
de a doua gală de verificare 
și selecție a lotului național de 
box care se pregătește pentru 
participarea la Campionatele 
Mondiale de la Moscova. Reu
niunea a fost frumoasă, cu 
multe partide viu disputate, 
spectaculoase, majoritatea se- 
lecțtonabililor dovedind o for
mă corespunzătoare pentru ac
tuala etapă de pregătire.

,Semimusca" Fetrică Paras- 
la o categorie 

de greutate, s-a 
prezentat in progres față de 
partida susținută joi seara. In 
meciul cu Viorel Pop Encean 
.(Dinamo), Faraschiv a fost mai 
mult preocupat pentru practi
carea unui box tehnic — așa 
cum ne obișnuise în anii ju
nioratului — și a ciștigat la 
puncte fără să mai caute lo
vitura decisivă. „Cocoșii" A- 
drian Mărcuț (lot) și Nicolae 
Aliuță (Steaua) au realizat un 
meci plăcut, dinamic, aplaudat 
deseori la „scenă deschisă". 
Deși a fost superior din punct 
de vedere tehnic. Aliuță a fost 
obligat să se recunoască învins 
în fața unui adversar mult 
mai combativ și cu o capaci
tate de luptă .superioară. Măr
cuț a atacat în permanență, 
cu lovituri în serie, multe din
tre acestea atingîndu-și ținta. 

Așa cum începuse disputa 
„penelor" Octavian Stoica (lot) 
și Nicolae Dima (Rapid), se 
părea că Dima va obține vic
toria. Rapidistul a avut cîteva 
acțiuni de atac reușite, lovi
turile sale fiind mai clare și 
mai puternice. Treptat, insă,

chiv, evoluind 
superioară

meciul s-a echilibrat, pregăti
rea fizică superioară a lui 
Stoica ajutîndu-1 pe aceasta să 
termine învingător la puncte.

Francisc Vaștag (lot) n-a 
boxat decît aproximativ cinci 
minute. După o primă repriză 
viu disputată, în care ieșeanul 
Vasile Citea i-a opus o remar
cabilă rezistență. în rundul doi 
Vaștag a atacat dezlănțuit, si- 
lindu-și adversarul să abando
neze. Cam același aspect l-a a- 
vut și partida dintre Rudei O- 
breja și Costică Grecu (URBIS). 
Deși a suportat un handicap 
de cîteva bune kilograme (Gre
cu boxează la categoria mijlo
cie), Obreja a dovedit o for
mă promițătoare, cu o remar
cabilă dispoziție de luptă, o- 
bligîndu-și adversarul să a- 
bandonezț» la începutul ultimei 
reprize. Greul Vasile Adumi- 
troaie a realizat din nou un 
meci bun. dovedindu-se într-un 
remarcabil progres valoric. 
După un început ceva mai : 
ținut, el l-a dominat clar 
Tudor Panait (lot), lovind 
precizie de la distanță și

• părîndu-se cu exactitate.
„Semigreii" Vasile Damian 

Marius Ștefan (ambii compo
nent ai lotului) n-au reușit 
să-și Justifice selecția, meciul 
lor fiind sub nivelul așteptă
rilor. presărat cu multe nere- 
gularități. In final, decizia i-a 
fost acordată lui Damian. Cam 
aceleași aprecieri se cuvin și 
asupra comportării lui Ion Stan 
(lot). învingător la puncte în 
fața musceleanului Constantin 
Icancea. —

Mihai TRANCA

re- 
pe 
cu 
a-

RAPID BUCUREȘTI, CAMPIOANĂ
LA POLO

încheiat, laDe curînd, s-a
București, Concursul Republi
can al celor mai mici poloiști. 
juniorii III. în urma meciuri
lor disputate, pe locul 1 s-a 
clasat echipa Rapid București 
(antrenor: Ion Miu, jucători : 
Mihai Cosma, Cristian Ghi- 
ceanu, Eduard Vuculescu, Cos- 
min Oprea, Bogdan Timora, 
Robertino Marin. Orlando Bu- 
tilică, Valentin Ioan, Eduard

(juniori III)
Andrei, Adrian Bancea, Cătă
lin Boldeiu), care a acumulat 
8 puncte. In continuare, 
samentul arată astfel: 2. 
itorul Cluj-Napoca 5 p; 
Triumf București 5 p, 4. 
șui Oradea 2 p, 5. C.S.Ș. 1 
namo București 0 p. Golgete- 
rul concursului: Bogdan Ban- 
chis (Crișul); cel mai tehnic 
jucător: Eduard Andrei (Ra
pid).

cla- 
Vi- 

3. 
Cri- 
Di-

Finala „Cupei U.N.C.A.P.“

UN VERITABIL FESTIVAL
AL ATLETISMULUI DIN MEDIUL

• Rezultate superioare • Un bogat rezervor
• Succes organizatoric

RURAL
de cadre

Adnotări la cc
■HMMVMWȚ'riV I .Lui., .Aii,,,

PILOTII DE VITEZA PI
• Motoarele „I.M.G.B." — din ce 
ve • Arbitrajul in progres • O no 

taj • In căutarea traseelor

Intrată în tradiția marilor 
competiții sportive de masă, 
„Cupa U.N.C.A.P." la atletism, 
desfășurată sub egida Dacia- 
dei, și-a derulat ultimele 
secvențe pe stadionul „1 
Mai" din Pitești, în organi
zarea excelentă a U.N.C.A.P., 
C.N.E.F.S., U.T.C., U.J.C.A.P și 
C.J.E.F.S. Argeș.

Dintre numeroșii participant 
la etapele anterioare, aproape 
400 de tinere și tineri, din 
toate județele țării și Sectorul 
Agricol Ilfov, care au îndepli
nit haremurile impuse, s-au 
calificat în finala pe țară de 
la Pitești, transformînd între
cerile decisive intr-un verita
bil festival al atletismului din

de ar- 
frumu- 

disputat 
dincolo

mediul rural. „Dincolo 
doarea specifică și de 
sețea cu eare și-au 
intîietatea concurenți!, 
de succesul organizatoric, ne-a
spus prof. Eugen Vasilescu, 
instructor la Serviciul organi
zarea și coordonarea activită
ții sportive de masă din ca- 

au ieșit în 
promițătoare

Trofeul Sportulnouă afirmareRapidul inceărcă
la TîrgovișteDe vreun an 

leiui nostru se 
tonicâ dinspre 
Scuipa de tete

încoace, in vo- 
simte o adiere 
Podul Gram, 
a Rapiduim, 

cinuva campioană, de doi am 
revenită pe prima scenă, în- 
credințind roluri de protago
niste unor foarte tinere talen
te, 
tea 
tc.
ne,

admirație în par- 
a stagiunii trecu- 
m cupeie europe-

a stirnit 
a doua 

Și iai-o
uc după ce a eclipsat in Giu- 
leșci „urme" mar orgolioase... 
Trupa de băieți rapidistă a gă
sit, și ea. semaforul pe verde 
la intrare in „A", din toamnă 
ahunțind distribuții și, pare-se, 
interpretări noi. Ceâ de" fete 
și-a creat insă o oarecare per
sonalitate in rindul elitei, 
ind socotită o revelație a 
zonului de primăvară. De 
această definire a echipei 
pornit un scurt (redat și mai 
lapidar) dialog cu președintele 
secției de volei a Rapidului, 
Constantin Ruianu, director in 
M.T.Tc. • Deci, cum a deve
nit o revelație ? • Esențială 
a fost munca, mai bine-zis a- 
titudinea față de ea. In sport, 
ca și in producție, pentru a 
obține rezultate bune trebuie 
să stai mereu, cum se spune, 
cu fața la program, să lucrezi 
cu seriozitate, rigoare și dis
ciplină... • Mai sint și alte 
explicații ? O Sigur. Lotul a 
suferit o serie de restructu
rări: au mai - dispărut 
„sena toai ele de drept", 
au lăsat locul unor jucătoare 
darnice de afirmare (și reafir
mare) sub culorile clubului 
nostru, cum este cazul expe
rimentatelor Nicultna Bujor și 
Fidelia Crișan, sau al cîtbrva 
sportive tinere (de 16—17 ani) 
și talentate, cărora li s-a a- 
cordat credit, ca de pildă Da
niela Gilcă și Luminița Pin
ten: in faza de construcție a 
echipei, fază în care ne aflăm 
încă, de mare ajutor ne-au 
fost și sfaturile cerute de la 
cunoscători în ale pregătirii, 
ca „emeriții" Gh. Petrescu și 
A. Drăgan; de asemenea — și 
nu în ultimul rînd — aș su
blinia strădaniile clubului de a 
asigura condiții superioare de 
muncă și viață voleibalistelor 
jioastre ® Cu cîtva timp în ur
mă tricourile vișinii nu erau 
rîvnite de prea multe tinere 
talentate. Acum, parcă altfel 
stau lucrurile, nu-i așa ? ® 
Acum specialiștii noștri caută 
mai insistent talentele prin 
secțiile de junioare din țară. 
Dar nu . asta are importanță 
majoră în creșterea preferințe
lor pentru Rapid, ci faptul că 
secția și clubul reușesc să con-

fi- 
se- 

la 
am

din 
care

vingă, pe sportivi și pe părin
ții lor, că vrem să facem trea
ba serioasă, adică mare per
formanță, și că ne ocupăm 
deopotrivă de pregătirea șco
lara și profesională a celor ce 
fac sport la noi, de însușirea 
temeinică a unei meserii. De 
altfel, ne-am bucurat mult că. 
3 din cele 4 candidate la ad
mitere in facultate au devenit 
„boboci": Lidia Bralu, Lumipi- 
ța Climencu și Felicia Nicolae...
• Ce-și propun secția și e- 
ciiipa in sezonul oficial vi
itor ? • Să muncim bine, me
todic, „cu fața la program" și 
să ne numărăm, astfel, prin
tre fruntașele ediției viitoare 
a campionatului, precum și în 
perspectivă, să furnizăm jucă
toare bine pregătite, utile e- 
chipei naționale și, firește, să 
obținem rezultate bune în Cu
pa confederației europene. Es
te, de fapt, ceea ce așteaptă 
și numeroșii suporteri feroviari 
care înconjoară 
deosebită căldură 
in țară...

echipa cu 
pretutindeni

Cel de al 5-lea turneu 
minin din circuitul „play-off" 
dotat cu „Trofeul Sportul" se 
va desfășura între 29 august 
și 1 septembrie în Sala Spor
turilor din Tîrgoviște (nu la 
București, cum fusese stabilit 
inițial), la cererea majorității 
participantelor consecvente la 
această competiție. Și-au anun
țat pînă acum prezența: Rapid 
București (lidera in top"), 
Chimia Rm. Viicea, Flacăra 
Roșie București, Știința Bacău, 
Universitatea C.F.R. Craiova, 
C.S.M. Libertatea Sibiu, Dacia 
Pitești ți C.S.M. Oțelul Tîrgo
viște. Cu o zi înainte de tur
neu echipele programate la a- 
ceastă dată susțin și probele 
de control in vederea campio
natului.

dirul C.N.E.F.S..
relief rezultatele ,___ ,_____
ale unor finaliști. 10,9 Ia 100 m. 
6,44 la lungime, 3:57,1 Ia 1500 
m, 14,65 m la greutate în dis
putele băieților, 12,4 la 100 m, 
2:13,3 Ia 800 m in cele femi
nine sînt numai cîteva cifre 
care vorbesc de la sine despre 
bogatul rezervor Mc talente e- 
xistent în mediul sătesc".

Ni s-a spus că majoritatea 
finaliștilor sînt fete și băieți 
foarte tineri, mulți născuți în 
1972. dornici de afirmare. De 
altfel, reprezentantul federa
ției de specialitate, maestrul 
emerit al sportului Alexandru 
Stoenescu, fost multiplu cam
pion național, a îndrumat pe 
cei care s-au remarcat la o 
probă sau alta spre secțiile de 
performantă din județele res
pective. Se poate afirma, deci, 
că actuala ediție a „Cupei 
U.N.C.A.P." (următoarea fina
lă a competiției va avea loc 
anul viitor la Sibiu) a marcat 
un real succes în 
lecției.

Iată învingătorii 
nela Ivașcu (Sibiu) 
rea greutății, Cristina Seghedi 
(Alba) la lungime, Cristina 
Coinănescu (Teleorman) la 100 
m, Marinela Drăgoi (Constan
ta) la 800 m; (b): Alin Pău- 
nescu (Vîlcea) la lungime, 
Marius Vinlilă (Vîlcea) la 
greutate. Dumitru Oțel (Dolj) 
la 100 m, Marian Ghiță (Ar
geș) la 1500 ni.

Spre deosebire de edițiile 
anterioare. Campionatele Re
publicane individuale de mo- 
tociclism viteză pe șosea s-au 
Încheiat, pe traseul de la Ti
mișoara, cu cea mai mică „co
tă" de defecțiuni mecanice în
registrată pină acum în între
cerile de acest gen, fapt ce 
denotă o preocupare sporită a 
antrenorilor, mecanicilor și pi- 
loților pentru buna întreținere 
a mașinilor în vederea con
cursurilor.

In acest context, cu excep
ția cunoscutului alergător Mi
hai Mezincescu. nevoit să piar
dă în etapa finală locul 2 in 
clasamentul general din cau 
za (rețineți !) unei simple bu- 
jii care nu a dat... seînteia ne
cesară motorului, restul prota
goniștilor nu au mai gustat a- 
tît de mult, ca 
campionate, din 
abandonurilor, 
pozițiile fruntașe 
ma tură. Și încă 
sa de mare interes a celor mai 
puternice motociclete solo — 
250 cmc — s-a observat o evi
dentă creștere valorică, majo
ritatea concurenților mărind 
ritmul curselor. Tînărul și ta
lentatul arhitect Tibcriu Troia 
(I.M.G. București) a reușit 
frumoasa performanță de a 
îmbrăca tricoul de campion in 
compania unor rutinați adver
sari — care au beneficiat de 
motociclete competitive. „Szu- 
zuki" și „Yamaha" — pilotind o 
mașină dotată cu motor 
„I.M.G.B.". De altfel,, de-a lun
gul celor 5 etape, motociclete
le I.M.G.B. s-au dovedit a fi 
din ce în ce mai rapide, la ul
timul act de la Timișoara pri
mele 3 locuri fiind ocunate. în 
ordine, de bucureștenii Tibe- 
riu Troia. Octavian Vrăjitori» 
si Dumitru Ciuraru. (toți de la 
I.M.G.B.). care au folosit mo
toarele concepute de apreciatul 
lor antrenor, Traian Mihjiles- 
cu. și realizate de snortjvi în 
atelierul moto, cu ajutorul u- 
nor muncitori experimentați și

în trecutele 
amărăciunea 

menținîndu-și 
pînă la ulti- 
ceva: la cla

planul se-

(f): Mari- 
la arunca-

CLASAMENT GENERAL PE 
JUDEȚE: 1. Viicea 310 p, 2. 
Alba 259,5 p, 3. Suceava 241,5 
p, 4. Arad 240 p. 5. Argeș 227 
p, 6. Satu Mare 223 p.

Și, totuși, minivolei

sp eciali 
dere a 
ing. ■. »

Artfffc 
în proi 
ale car 
erorile

Campior 
125 cmc. 
sport (tc 
50 cmc l 
reș) la a

de trase 
cui de 
colegiul 
de moto 
drul fei 
renunțat 
celor si 
por- ( 
bu în
mii,..J j 
cliști. Cu 
program 
fă mai r 
panți și 
și vitezh 
mai... fij 
campiona 
plica o 
rarhj’ire 
alerfcJlori

a Început campioi
iVmate din t>q.q. î)

de STANCIU). iar oaspe-mat
ții au redus din handicap prin 
CR. GHEORGHE (l.p.). rafind, 
însă, copios: cel puțin 3 ese
uri, si cite două l.p. și d:op- 
urill! După pauza a fost rin- 
dul rapidiștilor să se ..vadă", 
controlind întregul teren dar 
cei care au îiiscris. la început 
au fost... 'studenții: un eseu, 
prin NASTAȘE, transformat do 
SUIOGAN. După care oaspeții 
au continuat seria ratărilor, 
capitol la care — datorită pre
cipitării — nici rapidi'știi n-au 
stat mai bine. Totuși, două l.p. 
ale lui STANCIU au putut fi

„CUPA ROMÂNIEI" LA TIR
(Urmare din pag. I)

A existat, cu multi ani în 
urmă, o inițiativă frumoasă 
care găsise destui adepți: mi- 
nivoleiul, modalitate de iniție
re vremelnică (și la nivel de 
masă) a copiilor în acest sport. 
Elanurile de 
tompat apoi, 
dut terenul.. 
Mureș l-a 
scrisoare venită (cu mare în- 
tîrziere) de acolo, de la un 
vechi îndrăgostit de acest 
sport. L. Griinn, ne este rela-

început s-au es- 
iar ideea a pier- 
Și, totuși, la Tg. 
menținut. într-o

tată o competiție tradițională 
de acest gen, „Festivalul mu
reșean de minivolei" (ediția a 
Xll-a), la care au luat parte 
14 echipe de fete și 10 de bă
ieți. Pe podium, în ordine, re
prezentantele C.S.Ș. din Caran
sebeș, Turda și Timișoara (fe
te), C.S.Ș. Tg. Mureș I și II, 
Lie. 12 C.F.R. București (m). 
Merituoasă, tenacitatea mure
șenilor ! E. oare, de-ajuns ?

Rubrică redactată de 
Aurelian BREBEANU

de
97.
95.

de-a lungul celor șase serii 
tragere cifre competitive : 
90. 94, 96, 95.' 95 Raioea și 
93, 92, 90, 96, 91 Hurcoiu. .

Interesantă a fost si disputa 
la pușcă juniori unde doar ..de
carii" au stabilit ierarhia, doi 
dintre concurenți — Eugen Ar- 
hire (Politehnica Iași) și Lu
cian Deac (C.S.Ș. Rădăuți) a- 
vînd. la sfîrșitul tragerilor, a- 
celași număr de puncte — 550. 
La junioare. de consemnat

lupta strînsă pentru intiietate 
la pușcă dintre Cristina Florea 
(Olimpia) și Camelia Diaconu 
(A.S.A. Metalica Oradea), în
cheiată cu victoria Drimei spor
tive și interesantul duel la pis
tol dintre cele două reprezen
tante ale C.S.Ș. 1 București — 
Mireia Ion și Luciana Soroj — 
plasate în această ordine în 
fruntea clasamentului.

NUMEROASE Șl SEMNIFICATIVE COMPETIȚII OMAGIALE
în domeniul sportiv, datorate 
inițiativelor și eforturilor ma
terializate printr-un mare nu
măr de ore de muncă patrioti
că. După aproape doi ani de 
lucru în timpul lor liber, ei 
au reușit să amenajeze cinci 
noi terenuri de tenis (pe zgu
ră). astfel incit complexul spor
tiv „Carom" se compune, in 
prezent, din 11 asemenea su
prafețe regulamentare. din 
care șase pe bitum, plus două 
ziduri de antrenament. Cu o- 
cazia inaugurării terenurilor 
de zgură, cele trei secții de 
tenis afiliate la federația de 
specialitate, Petrochim, Meta
lul și TrotușuL au inițiat un 
concurs pentru copii, juniori 
și seniori. (Gh. GRUNZU)

»
(Urmare din pag. I)

mă, 
taj, 
cipline. (N. COSTACHE)

gimnastică, popice, cano- 
înot, atletism și alte dis-

HUNEDOARA. Numeroase 
întreceri sub genericul aniver
sar domină calendarul sportiv 
al acestei perioade în Valea 
Jiului. Din bogata suită com- 
petițională remarcăm crosurile 
cu mobilizatoarea titulatură 
„Să mtimpinăm Ziua Eliberă
rii", organizate la Petroșani, 
Vulcan, Petriia, Lonea, Lupeni 
și Uricani și la care au luat 
parte mii și mii de tineri. De 
asemenea, se cuvine mențio
nată o ștafetă cielistă oma-

gială, „A 45-a aniversare a re
voluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și anti- 
imperialistă", care a străbătut 
un traseu din acest perimetru 
minieresc, în ziua de 24 au
gust ea urmînd să fie primită 
intr-un cadru festiv în muni— 
cipiul-reședință de județ, Deva. 
De un interes aparte în rîn- 
durile oamenilor muncii de la 
întreprinderea Minieră Vulcan 
s-a bucurat un turneu de fot
bal, la care au participat 15 
formații, cîștigătoare 
ceea a sectorului 
(P. COMȘA)

fiind a- 
Investiții.

Oneștiu-BACAU. Locuitorii Oneștiu- 
îui întîmpină ziua de 23 Au
gust cu frumoase realizări și

CLASAMENTE, seniori, 60 f. pi
cioare (12 concurenți) 1. ștefan 
Buicliu (Steaua) 555 p. 2. Eugen 
Antonescu (Dinamo) 554 p, 3. 
Cristian Cioc (Metalul) 551 n ; 
senioare 40 f. picioare (15) : 1. 
Daniela Toader 368 n. 2. Monlea 
Icnită 367 p (ambele Dinamo). 
3. Aurora Ștefan 364 p (Olimpia): 
junioare. 40 f. picioare (17) : 1. 
Florentina Grecu (Metalul) 357 p, 
2. Liliana Corduneanu (Politeh
nica Iași) 355 o, 3. Antonela 
Drăgan (C.S.U. Oradea) 347 p : 
aer comprimat. 
(20) : 1.

finalizate, 
bunelor.

în legă 
cuplaj bu 
Minieri : 
eare s-a 
cui fair i 
presta) ia 
arbitri (fr 
ședințele 
Așadar, a 
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FARUL

(Urma

,______ juniori oistol
_ Iulian Raicea (Steaua) 

567 n. 2. Călin Burcoiu (Dinamo) 
557 n. 3. Teodor Constantin 
(Steaua) 554 n : Pistol junioare 
(17) : 1. Mireia Ion 368 p. 2. Lu
ciana Soroj (ambele, C.S.Ș. 1 
București) 362 p, 3. Ileana Mure- 
șan (U.T.A.) 361 o ; pușcă ju
niori (9) : 1. Eugen Arhire (Po
litehnica Iași) 550 o. 2. Lucian 
Deac (C.S.Ș. Rădăuți) 55o p, 3. 
Dan Popa (Metalurgistul Cugir) 
534 o : pușcă junioare (10) 1. 
Cristina Florea (Olimpia) 379 p. 
2. camelia Diaconu (A.S.A. Me
talica Oradea) 376 p„ 3. Liliana 
Corduneanu (Politehnica Iași) 
371 p.

D.

sara a avut 
semifinală . 
ciștigat cu ( 
ciul cu Isa 
șind-o mai 
mare viteză 
lovituri 
lui bine 
ranjat-o 

Finala
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George Cosa 
vedit pe In 
competiției, 
van Itu a fo 
portare. El . 
variat, a fol 
de procedee 
stăpînește - d 
sfirșit, avîhî



ie de motociclism

» AU MĂRIT... VITEZA."
:ompetiti- 
de punc- 
ătoare
i întreprin- 
. frunte cu

Scris și el 
rele etape 
educîndu-se 
3 oficialilor

în sus, adică ultimului sosit i | 
se va acorda un punct, iar cîș- 
tigătorului etapei maximum de ■ 
puncte, rezultat determinat de I 
numărul concurenților prezenți * 
la start. In plus, primii trei 
clasați vor beneficia de o bo- | 
nificație (de 3, 2, 1 p), de na- I 
tură să dinamizeze lupta pen- • 
tru un loc pe podium. .

în următoarele curse de vi- I 
teză pe șosea rămîne deschisă I

989 (de la stingă), sus — Tlberiu Troia la 250 fi 
:a la 50 cmc-sport, Tănase Drăghici la 50 cmc- 
d.G.B), Dorin Hodorogea (Torpedo Zărneștl) la 
os — cuplul Ferencz fi Atila Toth (IHA Tg. Mu- 

Foto: C. EHLING — Arad

I 
I
I
I
I
I
I
I
I

r de la par- 
, mai mult, 

și comisia 
eză din ca- 
resort au 

l punctaj al 
ursă, care 
ț»>- cte atri- 
■; , sistem
i. motoci- 
le clase din 
tat nicioda- 
i—15 partici- 
punete chiar 
făceau nu- 
apropiatele 

;pe se va a- 
tulă de ie- 
r după care 
Kt ați de jos

Visă problema • uniformizării | 
traseelor, care in prezent nu I 
seamănă unul cu altul. O se- • 
rie de specialiști opinează - 
pentru modelul traseului de la I 
Reșița, unii pentru cel de la I 
Drobeta Turnu Severin, iar cei 
mai mulți preferă circuitul de I 
la Timișoara. Cunoscîndu-le pe | 
toate trei, credem că, dacă se 
va reuși o îmbinare a elemen- ■ 
telor din circuitele menționate, I 
cu siguranță se va „naște" un * 
traseu cu desen variat și cu 
un grad de dificultate cores- I 
punzător actualului potențial | 
material și valoric al viteziști- 
lor noștri. I

Traian IOANITESCU 1

—————— I
DIVIZIEI A DE RUGBY I

MECIURI
„CUPA ELIBERĂRII".

C.J.E.F.S. Hunedoara a orga
nizat o competiție fotbalistică 
desfășurată pe stadionul Ceta
te din Deva, dotată cu „Cupa 
Eliberării". Participante: divi
zionarele C Aurul Brad. Mine
rul Lupeni și Dacia Orăștie. 
precum și proaspăta promova
tă în eșalonul secund Mure
șul Deva. După un joc atrac
tiv, care a necesitat o depar
tajare prin executarea lovitu
rilor de la 11 m, Mureșul a 
intrat în posesia trofeului, în 
finala disputată cu Aurul Brad 
noua divizionară B impunîn- 
du-se cu 8—7 (2—2). (I. SI-
MION, coresp.)

Intr-o altă reședință de ju
deț, la Sf. Gheorghe, a avut 
loc, de asemenea, un turneu 
dotat 'cu „Gupa Eliberării" și 
la care au fost prezente divi
zionarele C Metalul Tg. Secu
iesc, Minerul Baraolt, Carpați 
Covasna și Electro din locali
tate. în finala mică s-au tn- 
tîlnit Minerul Baraolt si Car- 
pați Covasna, ecor 3—1 (1—1). 
în meciul pentru desemnarea 
cîștigătoarei cupei decernate. 
Electro a întrecut cu 2—1 (2—0) 
pe Metalul. (L. BRIOTĂ, co
resp.)

„CUPA ELIBERĂRII". Și la 
Bistrița a avut loc o compe
tiție dotată cu cupa omagială, 
19 echipe întreeîndu-se pentru 
a cîștiga trofeul. în partida 
decisivă, I.J.G.C.L. Bistrița a 
întrtecut cu 4—2 (2—2) pe
I.U.T. Bistrița. (I. TOMA, 
coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— A.S»A. PROGRESUL TIMI
ȘOARA 4—0 (0—0). Golurile 
noii promovate în Divizia A 
au fost marcate de Trăistaru 
(min. 50 și 83), D. Mănăilă 
(min. 52) și Timofte II (min. 
80). „Poli" a aliniat formația: 
Moise (min. 46 Almăjan) — 
Pascu, Ionuț. Crăciun (min. 75 
Andreaș), C. Varga — D. Mă
năilă, M. Alexandru (min. 14 
China), Vlaicu (min. 46 Timof
te II). Bungău (min. 60 Iova)
— Oloșutean (min. 55 R. Ivan), 
Cașuba (min. 46 Trăistaru). (C. 
CRETU, coresp.)

A.S.A. TG. MUREȘ — FC. 
MARAMUREȘ 4—1 (1—1). Au

AMICALE
înscris: Albu (min. 30), L. Mol
dovan (min. 61 și 66) și Maier 
(min. 88), respectiv Strîmbei 
(min. 29). (C. ALBU, coresp.)

MINERUL MOTRU — PAN
DURII TG. JIU 3—2 (0—0).
Pentru gazde au marcat Cojo- 
caru (min. 59), Șișcă (min. 
62) și Gheorghe (min. 70), iar 
pentru oaspeți Filip (min. 54) 
și Băluță (min. 59). (Gr. JU- 
GANARU, coresp.)

F.C.M. PROGRESUL BRĂI
LA — VIITORUL VASLUI 
5—1 (1—1). Marcatori: Titiriș- 
că (min.’ 30 și 75 — ambele din 
11 m), Ivan (min. 58), A. Ma
rin (min. 58) și Săvescu (min. 
65), respectiv Grosu (min. 38). 
(M. IORGA, coresp.)

METALUL BUCUREȘTI — 
UNIREA SLOBOZIA 0—0. (N. 
TOKACEK, coresp.)

METALURGISTUL SLATINA
— F.C. OLT 1—2 (0—1). Punc
tele au fost înscrise de Cra- 
ioveanu (min. 60), respectiv 
Ruse (min. 44) și Ad. Georges
cu (min. 85). (M. BURCHEL, 
coresp.)

F.C.M. CARACAL — GLO
RIA REȘIȚA 5—0 (2—0). For
mația învingătoare a punctat 
prin Leța (de două ori), Băr- 
bulescu (tot de două ori) și 
Plotoagă. F.C.M. Caracal a mai 
disputat o dublă întîlnire de 
verificare, săptămîna trecută, 
cu Minerul -Motru. în primul 
joc, acasă, a cîștigat cu 4—1 
(1—0), prin golurile marcate 
de Plotoagă, Leța (2) și Stan, 
respectiv Cojocaru. în cel 
de-al doilea joc, de la Motru, 
Minerul și-a luat revanșa, cu 
2—1 (2—1), de această dată 
mareînd Lazăr și Suiceanu 
(M), respectiv, Bărbulescu 
(F.C.M.). (Gh. DONCIU, co
resp.)

PROGRESUL ODORHEI — 
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 
2—1 (0—1). Au marcat: Bota 
(min. 65) și Dușinschi (min. 
83). respectiv Tikosi (min. 5). 
(A. PIALOGA, coresp.)

POLITEHNICA TIMIȘOARA
— METALUL BOCȘA 2—0 
(2—0). Partidă disputată în 
cursul săptămînii trecute, go
lurile fiind marcate de Bun
gău (min. 17) și D. Mănăilă 
(min. 41). (C. CREȚU, coresp.)

Cinci minute cu M. Ciuchici

„SlNT MULTI COPII TALENT AȚI

LA TIMIȘOARA..."
In min. 8 al meciului A.S.A. 

Progresul Timișoara , — F. C. 
Bihor, disputat cu două sîm- 
bete in urmă, m cadrul turne
ului primei ediții a „Cupei 
Progresul", timișoreanul Giu- 
chici se retrăgea din activita
tea compet’țională. Prilej cu 
care s-a înfiripat și discuția 
de față :

— Deci, după mai bine de 
două decenii trăite pe drept
unghiul verde, ai spus adio 
fotbalului. Ce s’mți în aceste 
momente Giuchicl?

— Sint copleșit de emoții, 
simt un gol iu suflet fiindcă 
duminicile eu fotbal erau viața 
mea. Acest sport l-am avut in 
singe. Ca orice copil care a 
bătut o minge pe stradă sau 
pe un Ioc viran și care, după 
ce a venit la oraș (n.r. din Di
nța. locul de naștere al inter
locutorului). a descoperit trep- 
tat-treptat mirajul fotbalului 
Am trăit nenumărate bucurii 
și inerente Insatisfacții, dar 
acum imi vin in minte doar 
amintirile cele mai frumoase. 
Nici nu impîinisem 14 ani și 
am făcut cunoștință cu „Poli" 
la centrul de copii și juniori 
avîndu-i ca dascăli pe fostul 
golgeter al lu». C.F.R. Timisoa
ra. Reuter, și pe fostul mijlo
caș al Ripenslci, Andreescu. A 
venit, apoi, debutul pe prima 
scenă a fotbalului, cu „Poli", 
în 1973, sub bagheta antrenoru
lui Ion V. îoncscu. Tuturor 
trebuie să le mulțumesc, deoa
rece altfel nu ajungeam... aici.

...Și Giuchicl. așa cum îl 
știm, se aprinde la vorbă a- 
mintind că a fost component 
al echipei naționale de juniori, 
cu care în 1973 a ocupat locul 
III la „Turneul Prietenia", dis
putat în R.D. Germană, că a 
adunat aproape 200 de locuri 
pe prima scenă a fotbalului cu 
echipa „alb-violetă" și cu Jiul 
Petroșani (unde a Înscris în 
total peste 50 de goluri), peste 
300 de prezențe t,i B cu un to
tal de 150 de goluri...

— Și. totuși. Giuchicl care a 
avut atîta talent n-a reușit să 
Îmbrace nici măcar un tricou 
al primei reprezentative...

— Am evoluat de două- ml 
la echipa de tinerei. Atit. Oda
tă. la un sondaj al gazetarilor, 
in preajma unei partide inter
naționale, aceștia m-au propus 
in echipa probabilă și... am ră
mas numai cu opțiunea croni
carilor. Poate că dacă dădeam 
curs oferteior pe <-are le-ani 
avui de la Universitatea Cra
iova, dar mai ales de Ia Di
namo. cu siguranță că aveam 
și eu in palmares mult rîvni- 
tele selecționări. Sincer vă 
spun, mi-a fost greu să mă 
despart de Timișoara fotbalis
tică, de acest piblic care m-a 
aplaudat, dar m-a și certat u- 
neori, cu care însă mă împă
căm repede. După cc v-ani 
spus aiitea pot să vă rog și 
eu ceva?

— Cum să nu.
— Scrieți că Giuchicl rămîne 

pe mai departe in fotbal, că 
nu-I poate părăsi, fiindcă as- 
ta-i viața lui.

...Reporterul ș-a convins de 
ce purtătorul tricoului cu nr. 
10 de „ieri" a ținut să facă a- 
ceastă precizare. El are, la 
centrul de .-opii și juniori al 
divizionarei B Progresul peste 
40 de prichindei cu care lu
crează zilnic. între ei fiind șl... 
Giuchicl II. Dribleurul de ieri, 
antrenorul de azi (fiindcă are 
această calificare. în urma ab
solvirii I.E.F.S. ului) consideră 
că „fără modelul sportiv copiii 
nu pot invăta adevăratul fot
bal. îmi place enorm această 
muncă și pun rămășag că pes
te patru ani am să mă laud 
cu cițiva jucători care vor a- 
junge pe Ia «națională» de ju
niori. Sint multi copii talen
tat! la Timișoara...". Și Giu- 
chici ne-a mai făcut dovada al
tei însușiri — arbitrajul (are 
categoria I). In ziua a doua a 
amintitului turneu a condus 
partida F.C. Bihor — U.T.A. 
cu autoritate, exigență si com
petență, cu acea discreție atît 
de necesară cavalerilor fluie
rului.

— Mult succes Giuchicl!
Stelian TRANDAFIRESCU
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l.p. (C. Cre-

I. LA BAIA 
[NAUR (fos- 
— CONTAC- 

18—3 (24—3). 
fără istoric, 

izde. care au 
n de 10 ese- 
ȘUGAR și 
MELNICIUC. 
;ASCU). V. 
t trei dintre 
I unul. Pen- 
cris POPIȘ- 
>p. (Ovidiu
IULMENTUL

BÎRLAD 38—15 (29—6). Gaz
dele și-au asigurat victoria 
încă din prima repriză. A 
fost o partidă de. luptă în rare 
tînăra echipă bîrlădeană a în
cercat totul, pentru , ca scorul 
să nu ia proporții și mai mari. 
Au marcat, prin eseuri, LUPU, 

’ SASU, NECULA și BRICI. Ul
timul a mal înscris un drop și 
4 l.p., iar BEZUȘCU, o l.p. și 
2 transformări.- Punctele Rul
mentului s-au - datorat lui 
GHIMBUȚA-eseu și ȘTEFÂNI- 
CA-3 l.p. și transformare. (Cor
nel POPĂ, coresp ).

C.S.M.-I.M.U. SUCEAVA — 
C.S.M. SIBIU .4—12 (4—3).
Spre dezamăgirea susținători
lor echipei locale, aceasta ri-a 
putut trece de rutinata forma- 

’ ție sibiană pe care a condus-o 
doar în prima repriză. prin 
eseul lui NICHITEANU. Oas
peții și-au asigurat victoria 
prin F.UGIGI-cscu transformat 
de IVANCIUC, totodată autor 
a unei l.p. Și tot din l.p. a 
înscris ROȘU. (Ion MlNDRES- 
CU, coresp).

în turneul întreprins recent 
în U.R.S.S., echipa Steaua a 
înregistrat două victorii (din 
tot atîtea meciuri): cu o com
binată Spartak — Lokomotiv 
si cu Selecționata Armatei So
vietice. De fiecare dată, ace
lași rezultat: 19—13 pentru 
rugbyștii bucureșteni. Vom 
reveni cu detalii.

PROGRAMUL TURULUI
SERIA I

CSM Suceava 
Foresta Fălticeni 
Steaua MizU 
CS Botoșani 
Șiretul Pașcani 
Viitorul Vaslui 
Gloria Buzău 
Olimpia Rm. Sărat 
Unirea Slobozia

ETAPA I (27 august)
— FCM Progresul Brăila
— Unirea Focșani ■
— Politehnica lași
— Ceahlăul Piatra Neamț
— Otelul Galați
— Prahova CSU Ploiești
— Aripile Victoria Bacău 
— Poiana Cîmpina
— C.F.R. Pașcani

ETAPA A n-a (3 septembrie)
— Foresta Fălticeni
— Steaua Mizil 
— CS Botoșani 
— Viitorul Vaslui 
— Gloria Buzău 
— Șiretul Pașcani 
— Olimpia Rm. Sărat 
— Unirea Slobozia 
— CSM Suceava

FCM Progresul Brăila 
Unirea Focșani 
Politehnica Iași 
Ceahlăul Piatra Neamț 
Otelul Galați
Prahova CSU Ploiești 
Aripile Victoria Bacău 
Poiana Cîmpina
CFR Pașcani

ETAPA A
CSM Suceava 
Foresta Fălticeni 
steaua MizU 
Șiretul Pașcani 
Viitorul Vaslui 
Gloria Buzău 
Olimpia Rm. Sărat 
Unirea Slobozia 
Unirea Focșani

Hl-a (1# septembrie)
— Poiana Cîmpina
— CFR Pașcani
— FCM Progresul Brăila
— Ceahlăul Piatra Neamț
— CS Botoșani
— Prahova CSU Ploiești
— Oțelul Galați
— Aripile Victoria Bacău
— Politehnica Iași

ETAPA A IV-a (17 septembrie)

— Șiretul Pașcani

DIVIZIEI

ETAPA
CSM Suceava 
Foresta Fălticeni 
Steaua Mizil 
Gloria Buzău 
Olimpia Rm. Sărat 
Unirea Slobozia 
FCM Progresul Br. 
Unirea Focșani 
CFR Pașcani

EDIȚIA 1989-1990

A Vll-a (1 octombrie)
— Ceahlăul Piatra Neamț 
— Prahova CSU Ploiești 
— Otelul Galați
— Șiretul Pașcani
— Viitorul Vaslui
— CS Botoșani
— Poiana Cîmpina
— Aripile victoria Bacău
— Politehnica Iași

rrAFA
CS Botoșani 
Șiretul Pașcani 
Viitorul Vaslui 
Politehnica lași 
Ceahlăul P.N.
Otelul Galați
Prahova CSU PI. ______
Aripile Victoria Bc. — FCM Progresul Br. 
Poiana Cîmpina

VHI-a (12 octombrie)
— CSM Suceava
— Olimpia Rm. Sărat
— Unirea Slobozia
— Gloria Buzău
— Foresta Fălticeni
— Unirea Focșani
— Steaua Mizil

— CFR Pașcani

ETAPA
CSM Suceava 
Foresta Fălticeni 
Steaua Mizil 
Olimpia Rm. Sărat 
Unirea Slobozia 
FCM Progresul Br. 
Unirea Focșani 
Poiana Cîmpina 
CFR Pașcani

FX-a (îl octombrie)
— Viitorul Vaslui
— CS Botoșani
— Ceahlăul Piatra Neamț
— Gloria Buzău
— Șiretul Pașcani
— Oțelul Galați
— Prahova CSU Ploiești
— Politehnica Iași
— Aripile Victoria Bacău

ETAPA

MAPA A XlII-a (12 noiembrie)
— Unirea Slobozia

— Olimpia Rm. sărat
— Gloria Buzău
— Viitorul Vaslui
— Șiretul Pașcani
— Politehnica Iași
— Prahova CSU Ploiești
— Ceahlăul Piatra Neamț
— CS Botoșani

CSM Suceava
Foresta Fălticeni
Steaua Mizil 
FCM Progresul Br. 
Unirea FocSanl 
Otelul Galați 
AriDile Victoria ,Bc. 
Poiana Cîmpina
CFR-Pașcani

ETAPA A XJV-a (19 noiembrie)
— Politehnica Iași
— Poiana Cîmpina
— FCM Progresul Brăila
— CFR Pașcani
— Unirea Focșani
— Steaua Mizil
— Foresta Fălticeni
— Aripile Victoria Bacău
— Otelul Galati

XV-a (26 noiembrie)
— CSM Suceava
— Unirea Slobozia 
-r- Gloria Buzău
— Olimpia Rm. Sărat
— Prahova CSU Ploiești
— Ceahlăul Piatra Neamț 
— CS Botoșani
— Viitorul Vaslui . ~
— Șiretul Pașcani

CSM Suceava 
CS Botoșani 
Șiretul Pașcani 
Viitorul Vaslui 
Gloria Buzău 
Olimpia Rm. Sărat 
Unirea Slobozia 
Ceahlăul P.N. 
Prahova CSU PI.

ETAPA A
Foresta Fălticeni 
Steaua Mizil 
FCM Progresul Br. 
Unirea Focșani 
Politehnica Iași 
Otelul Galați 
Aripile Victoria Bc. 
Poiana Cîmpina 
CFR Pașcani

LE BALCANICE DE TENIS
pad. i)

>. In cealaltă 
i Pavăl a 
—7, 6—2 me- 
lartin, depă- 
prlntr-o mal 
ixecuție, cu 
ndul terenu- 
i care au de- 
e Martin.

l-a adus în 
ăzvan Itu și 
i cum a do- 

duratâ a 
finală Răz- 

stant în com- 
iticat un joc 
i gamă largă 
edind că le 
de bine. în 

o putere de

concentrare superioară, Itu l-a 
întrecut pe Cosac cu 7—6, 6—4, 
și a cucerit pentru prima oară 
titlul balcanic de seniori (la 
juniori a mai ocupat primul 
loc de două ori. în 1986 și 
1987).

Semifinalele masculine au 
adus în prim-plan pe Florin 
Segărceanu și Adrian Marcu. 
însă ambii au fost stopați: 
primul de Itu. cu 6—2, 6—2, iar 
cel de-al doilea de Cosac, cu 
7-6, 6—2.

CLASAMENTE. Masculin: I. 
ROMANIA 104 p, 2. Bulgaria 
38 p, 3. Grecia 36 p, 4. Turcia 
29 p. Feminin: 1. ROMANIA 
104 p, 2. Bulgaria 46 p. 3. Gre
cia 29 p 4. Turcia 28 p. Cla
sament general: 1. ROMANIA 
208 p. 2. Bulgaria 84 p, 3. Gre
cia 65 p, 4. Turcia 57 p.

CS Botoșani _____
FCM Progresul Brăila — Unirea Focșani 
Politehnica Iași — Viitorul Vaslui
Ceahlăul Piatra Neamț — Gloria Buzău 
Otelul Galați 
Prahova CSU Ploiești 
Aripile Victoria Bacău 
Poiana Cîmpina 
CFR Pașcani

— Unirea Slobozia
— Olimpia Rm. Sărat
— CSM Suceava
— Foresta Fălticeni
— Steaua Mizil

A X-a (22 octombrie)
— Steaua Mizil
— CSM Suceava
— Foresta Fălticeni
— Unirea Slobozia
— Olimnia Rm. Sărat
— Unirea Focșani
— CFR Pașcani
— FCM Progresul Br.

CS Botoșani 
Șiretul Pașcani 
Viitorul Vaslui 
Gloria Buzău 
Politehnica Iași 
Ceahlăul P.N. 
Otelul Galați 
Prahova CSU PI. 
Aripile Victoria Bc. — Poiana Cîmpina

ETAPA
CSM Suceava
Foresta Fălticeni 
CS Botoșani 
Șiretul Pașcani 
Viitorul Vaslui 
Gloria Buzău 
Olimpia Rm. Sărat 
Unirea Slobozia 
Ceahlăul P.N.

XVI-a (3 decembrie)
— Steaua Mlzii
— Politehnica Iași
— Otelul Galați
— Poiana Cîmpina
— Aripile Victoria Bacău
— CFR Pașcani
— FCM Progresul Brăila
— Unirea Foșoani
— Prahova CSU Ploiești

ETAPA
CSM Suceava 
Foresta Fălticeni 
Steaua Mizil 
Șiretul Pașcani 
Gloria Buzău 
Olimpia Rm. Sărat 
Unirea Slobozia 
FCM Progresul Br. 
Unirea Focșani

V-a (24 septembrie)
— Oțelul Galați
— Aripile Victoria Bacău
— Poiana Cîmpina
— Viitorul Vaslui
— CS Botoșani
— Ceahlăul Piatra Neamț
— Prahova CSU Ploiești
— Politehnica Iași
— CFR Pașcani

ETAPA A
CS Botoșani 
Viitorul Vaslui 
Politehnica Iași 
Ceahlăul Piatra Neamț 
Otelul Galați
Prahova CSU Ploiești 
Arinile Victoria Bacău 
P-iana Cîmpina
CFR Pașcani

Vl-a (1 octombrie)
— Olimpia Rm. Sărat
— Gloria Buzău
— Șiretul Pașcani
— Unirea Slobozia
— Foresta Fălticeni
— CSM Suceava 

.— steaua Mizil
— Unirea Focșani
— FCM Progresul Br.

ETAPA
CSM Suceava 
Foresta Fălticeni 
Steaua Mizil 
Unirea Slobozia 
FCM Progresul Br. 
Unirea Focșani 
Aripile Victoria Bc. 
Poiana Cîmpina 
CFR Pașcani

Xi-a (29 octombrie)

— Gloria Buzău
— Șiretul Pașcani
— Viitorul Vaslui
— Olimnia Rm. Sărat
— Ceahlăul Piatra Neamț
— CS Botoșani
— Politehnica Iași
— Otelul Galați
— Prahova CSU Ploiești

ETAPA A [
Steaua Mizil
FCM Progresul Br. 
Unirea Focșani 
Politehnica Iași 
Otelul Galați 
Prahova CSU PI. 
Aripile Victoria Bc. 
Poiana Ctmpina 
CFR Pașcani

XVil-a (10 decembrie)
— Foresta Fălticeni 
— Unirea Slobozia
— CSM Suceava
— Ceahlăul Piatra Neamț
— Viitorul Vaslui
— CS Botoșani

. — Șiretul Pașcani
— Gloria Buzău
— Olimpia Rm. Sărat

ETAPA
CS Botoșani 
Șiretul Pașcani 
Viitorul Vaslui 
Gloria Buzău 
Olimnia Rm. Sărat 
Politehnica Iași 
Ceahlăul P.N.
Otelul Galați 
Prahova CSU PI.

XlI-a (5 noiembrie)
— FCM Progresul Brăila
— Steaua MizU
— Unirea Foșcanl
— Foresta Fălticeni
— CSM Suceava
— Unirea Slobozia
— CFR Pașcani
— Aripile Victoria Bacău
— Poiana Cîmpina

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
„LOTO 2“ DIN 20 AUGUST 1989

Extragerea 1 : 19 33 27 12
Extragerea a fi -a : 13 48 31 69
Extragerea a III-a : 17 25 58 47

Fond de ciștiguri : 350.427 lei.
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Concursul Prietenia la ciclism

FONDUL-PROBA FINALĂ - 
0 CURSĂ VIU DISPUTATĂ

SPORTUL IN LUME
S-au încheiat C.E. de notație

Marcată de un soare torid, 
dar si ie un vini care a bătut 
eu putere din spate-stînga. cea 
de a doua, și ultima probă a 
Consursuini Prietenia la ei- 
clism, fondul. 108 km pe șo
seaua București — Giurgiu și 
retur, a debutat furtunos, doi 
dintre juniorii noștri, Lucian 
Boari și Dumitru Nedelcu, In- 
cerctod o desprindere încă din 
start, la kilometrul 5. Dar plu
tonul ripostează orompt. mă
rește „strocul" de ia 55 la 60 
km pe oră și acțiunea se Stin
ge. Peste numai cîteva minute, 
la ieșirea din Adunații-Copă- 
ceml. notăm o acțiune temera
ră și solitară semnată de Mar
cone Birsan, care ia un avans 
de aproape un minut. Din pă
cate, coechipierii lui. în loc să 
treacă în fata plutonului ți 
să impună o trenă falsă, se 
mulțumesc să asiste de undeva, 
de la miilocul sau din coada 
plutonului, drept pentru care, 
la ieșirea din Călugărenl. și a- 
ceastă încercare eșuează. Ur
mează o perioadă de acalmie, 
ritmul scade sub 40 km pe oră, 
dar crește brusc spre 60 ctad 
P. Grigorici și Et Martinek 
(Cehoslovacia) ataca o coamă 
de deal. Apropiindu-ne de ju
mătatea cursei, adică de întoar
cerea de la Giurgiu, consem
năm o nouă încercare a rutie
rilor noștri : D. Nedelcu si M. 
Birsan reușind să întoarcă pri
mii, cu un avans de aproape 
30 de secunde. Din păcate, a- 
oeeași lipsă de reacție a celor 
10 cicliști români rămași în 
plutonul intens animat de 
concurenjii sovietici- în apro
pierea kilometrului 65. cînd, 
datorită vîntului extrem de pu
ternic. plutonul se răsfirase, 
inșirîn-du-ae ca mărgelele pe 
ață. trei sovietici. II. Troum- 
gueller, R. Roumchas si S. Aut- 
ko. urmați de cehoslovacul E. 
Martinek, inițiază o acțiune e- 
nergică și iau un avans de 
peste un minut. Această dife
rență crește la peste 2 minute, 
ekăișîtiA germani si polonezi fac 
eforturi să contracareze tactica 
fim pusă ta fata plu tonului de 
®&i trei cicliști sovietici, ta timp ce concurenții români

BALCANIADA DE
SOFIA (Agerpres). Campio

natul Balcanic de handbal pen
tru juniori s-a încheiat la So
fia cu victoria echipei Iugo
slaviei, urmată de România, 
Bulgaria și Grecia. Rezultate 

TURNEUL PRIETENIA LA HANDBAL JUNIUARF
(Vrmart din pag. T)

mâții. 15 au fost înscrise din 
lovituri de la 7 m. Au mar
cat: Kucharikova 13. Korando- 
va 3. Cumplova 4, Zencakova 
1, respectiv Hochrajter 7, Vi- 
rag 5, Nemeth 4, Deli 1, Kule- 
sar 1.

Ai! arbitrat Al. Vîrtopeanu și 
M. Stăncilă.

în ultimele două partide ale 
zilei s-au înregistrat următoa
rele .rezultate:

R.D. GERMANA - POLO
NIA 20—19 (11—9). Au marcat: 

I CUM SE POATE PIERDE UN MECI DE BOX........ .1
j Mat zilele trecute, pe ringul (in aer liberi 
î .din parcul Mirapolis la Cergy-Pontoise a 
» fost programat meciul pentru titlul mondial 
E la categoria mijlocie mică (WBC). Comba
te tanti au fost francezul Reni Jacquot (28 ani,
■ din 1983 — 24 victorii și 9 infringeri), cam-

• pionul lumii, și ugandezul John Mugabi (29
■ ani, din 1980 — 34 victorii, toate înainte 'de 
£ limită, 2 infringeri, de asemenea). 8000 de 
; spectatori au luat loc în tribunele arenei 
» așteptind să vadă un meci mare.
£ Gong ! Cei doi combatanți au înaintat spre 
j centrul ringului, și-au lovit mănușile în semn 
• de salut. Au ui mat citeva schimburi de lo- 
S vituri, de tatonare, cele mai multe blocate 
E sau eschivate, intre care și o „dreaptă". nu 
E prea puternică, dar care l-a atins pe
■ Jacquot in momentul în .care efectuase o 
> eschivă rotativă, pivotind pe piciorul sting
■ Tn clipa următoare pugilistul francez a că- 
E zut la podea, dar era evident că nu din
■ cauza loviturii lui Mugabi.
E Jacquot s-a ridicat, mai înainte ea arbi- 
; frtrt american Mercante să fi început să nu-
■ mere, dar nu s-â putut menține în picioare 

și s-a îndreptat spre coltul său. Era In min. 
2:31, iar arbitrul, foarte aproape de fată. «

£ sesizat si ceva nu este In ordine șt « dte-

...... - : 
tat „time out", dar numai după ce trecu- - 
seră, îh fapt, 3:02, adică atunci cînd repri- S 
za, de fapt, se încheiase. Cu tdată ' expe- ; 
riența sa, arbitrul din ring i-a lăsat astfel' ■ 
lui Jacquot mai mult decît cele 20 secunde j 
admise de regulament pentru refacere. Me- E 
ciul s-a reluat, dar după numai 17 secunde J 
o dată cu sunetul gongului. Jacquot a căzui ; 
din nou. în total meciul a durat 4:18. intr-o ■ 
singură repriză ! Medicul a constatat că. pro- > 
babil, la eschiva de care am amintit. Jac- £ 
quot a suferit o entorsă a piciorului sting. £ 
fapt care l-a împiedicat să mai poată sta ta £ 
picioare. $i astfel, fără ca. practic, să fi dat ; 
sau să fi primit vrea lovitură serioasă Reni 
Jacquot a pierdut centura de campion al £
lumii... £

Potrivit regulamentului WBC. pentru ast- £
fel de accidente care n-au fost determinate ;
de vreo lovitură a adversarului, ta primele •
trei reprize, arbitrul ar fi trebuit să decidă * 
în acest caz. „no contest", adică fără decizie. £
Avind in vedere acestea (totuși decizia, cro- ;
nometrnfiiH Federația Franceză de Box a j
solicitat WBC anularea hotărîrii arbitrului si ■
reprogramarea întilnirii. Rămîne să așteptăm £ 
decizia WBC I

Romeo VltâffB £

și bulgari s-au instalat impa
sibili in coadă. De această pa
sivitate profită fugarii care tși 
măresc avansul la peste 5 mi
nute. Cursa este ca si înche
iată. problema primilor trei 
clasați fiind pe deplin rezolva
tă.Am sperat într-c tresărire 
de orgoliu a juniorilor noștri, 
am si consemnat-o chiar, cu 3 
lan înainte de sosire, cînd L. 
Boari a atacat puternic, s-a 
desprins la aptoximativ 50 de 
metri, dar. nesusținut. a fost 
ajuns și depășit. Avea să trea
că linia de sosire împreună cu 
ceilalți aproape 20 de cicliști 
ai plutonului. Păcat. întrucît 
ocuparea locului al IV-lea. 
imediat după cei trei cicliști 
sovietici, sosiți cu un avans de 
aproape 7 minute, ar fi însem
nat. totuși, un frumos succes. 
N-a fost să fie așa pentru că 
pe de o parte, juniorii români 
n-au știut să valorifice cîteva 
momente extrem de favorabile, 
cînd vigilența plutonului scă
zuse. și. pe de altă parte, pen
tru că adversarii noștri, fie 
sovieticii, fie polonezii și ceho
slovacii, au fost așa cum de 
altfel ne șl așteptam, foarte pu
ternici. Oricum însă, sosind în 
același timp cu echipele R. D. 
Germane, Poloniei și Cehoslova
ciei, tînăra și prea puțin ex
perimentata echipă a României 
a etalat frumoase calități, fru
moase perspective.

Clasamentul etapei: 1. R.
Roumchas, 2. H. Troumgueller. 
3. S. Autko. (toți U.R.S.S.) tofi 
cu același timp. 2.33:36 (viteză 
medie orară 42.3 km). 4. D. 
Baranowski, 5. G. Laniek, 6. 
A. Krzeszowiek (toti trei din 
echipa Poloniei), oare au sosit 
în 2.40:30. ta același timp so
sind șl restul plutonului din 
care au făcut parte, așa cum 
am spus. 6 din cel 12 cicliști 
români prezent! la startul a- 
oestei curse ta cane, dacă nu 
ne-am numărat printre prota
goniști, ne-am înscris, totuși, 
printre cei oe au animat-o. 
conferindu-i o notă de specta
culozitate ta plus.

Victor NIT*

HANDBAL (juniori)
din ultima zi a competiției: 
România — Grecia 24—20; Iu
goslavia — Bulgaria 35—20. 
Golgeterul turneului a fost ju
cătorul român Robert Lieu, 
care a marcat 27 puncte.

Hoehmann 5, Heinz 4. Riech- 
ter 5, Koch 3, Rochlder 1, 
Schulz 1, Heinelt 1 (R.D. Ger
mană), Walazakiewicz 11. Zu- 
wczak 3, Gluk 2, Tomiczek I, 
Siwek 1. Niewialc 1 (Polonia).

U.R.S.S. — BULGARIA 
29—17 (11—6). Au înscris: Bu- 
derina 6, Vasieva 7, Raienko, 
Ribanko și Derenhina cite 3, 
Neudahina, Lavrenluc și Malu- 
migova cite 2, Gongurova 1 
(U.R.S.S.), Daneva 10. Ruși- 
nova 3, Milceva și Bendova 
rite 2 (Bulgaria).

S. TELEMAC, coresp.,

POLOIȘTII ROMÂNI, ÎN REAL PROGRES
BONN. 20 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). 
După opt zile de pasionante 
întreceri, duminică seară a 
căzut cortina peste cea de-a 
19-a ediție a Campionatelor 
Europene de natație. Finalul a 
aparținut înotului. disciplina 
nr. 1 între cele cinci ale boga
tului program. Intre partici
pante, la ultimele dispute, de 
simbătă și duminică, s-au aflat 
șl reprezentantele noastre Ta
mara Costache și Noemi Lung.

Nici una dintre ele n-a reușit 
mai mult decît intrarea în fi
nale. Campioană și recordma
nă a Europei la 50 m liber, 
Tamara Costache a sosit dumi
nică a opta, cronometrată în 
26,21, timp evident sub posibi
litățile ei de vîrf

Pentru băimăreanca Lung, 
calificarea între primele opt 
specialiste ale probei de 204 
m mixt a însemnat o a Lreia 
prezență în finalele acestei e- 
dlții, cu al patrulea timp de 
simbătă dimineață — 2:18.63 — 
deși a înotat, practic, de una 
singură în prima serie. Din 
păcate. Noemi nu și-a putut 
depăși. în cursa decisivă, con
diția de moment, sosind a op
ta. cu 2:18,45.

O surpriză — una plăcută, 
mai ales pentru noi — este 
socotită, între altele, evoluția 
de ansamblu a reprezentativei 
de polo a României. Iar e- 
ceasta cu atît mai mult cu cît 
simbătă la amiază, ea a izbu
tit să facă încă un „pas îna
inte" în ierarhia continentală 
(șl. implicit, în cea mondială, 
Europa deținînd întîietatea în

PE TERENURILE DE TENIS
NEW YORK (Agerpres). 

Turneul de la Cincinnati (O- 
hio) a programat ultimele par
tide din optimile de finală, în
cheiate cu următoarele rezul
tate: Boris Becker (R.F. Ger
mania) — Vijay Amritraj (In
dia) 6—1, 6—1; Michael Chang 
(S.U.A.) — Jim Courier (S.U.A.) 
6—3, 6—3; Stefan Edberg (Sue
dia) — Ramesh Krishnan (In
dia) 6—4, 3—6, 6—3; Mats Wi- 
lander (Suedia) — Niclas 
Kroon (Suedia) 6—3, 6—2; Jai
me Yzaga (Peru) — Marty Da
vit (S.U.A.) 6—4, 2—6, 7—6. In 
sferturile de finală, suedezul 
Stefan Edberg l-a eliminat cu 
6—4. 7—6 pe coechipierul său 
Jonas Svensson, vest-germa- 
nul Boris Becker a dispus cu 
6—1, 6—2 de peruanul Jaime

CAMPIONATELE MONDIALE
DE CICLISM

LYON, 19 (Agerpres). Proba 
de semi fond cu antrenament 
mecanic, rezervată amatorilor, 
din eadrul Campionatelor Mohr 
diale de ciclism pe pistă , de ; 
la Lyon, a revenit sportivului 
austriac Roland ; Kdhigshofer, 
cronometrat ’ Pe, 50 km~ ta 42 
minute. 

lumea acestui joc), printr-o 
neașteptat de limpede victorie 
ta partida pentru locul 5. o 
spectaculoasă revanșă după 
8—9 la Roma ’83 și 5—9 la 
Strasbourg acum doi ani: 
13—8 (3-2. 2—3, 3—1, 5—2) cu 
Spania, cea care administrase 
formației-gazdă unica înfrân
gere în competiție I A fost 
un meci de mare angajament 
timp de trei „sferturi", cu răs
turnări de situării, de la 0—1 
scorul ajungind la 3—1. grație 
unei frumoase serii Costrăs — 
Hagi — L. Balanov. S-a ajuns 
apoi la 3—3, 3—4 și 4—5. a e- 
galat mai întîi Balanov, „imi
tat" de Angelescu. pentru ca 
La acest 5—5 Ardelean să 
înoate iute pe contraatac, să 
reușească un gol aplaudat, ur
mat de ultima egalitate a în- 
tîinirii. 6—6, consemna'ă ta 
min. 18:20. De acum încolo, 
poloiștii români au preluat 
inițiativa, cu avantaj perma
nent pe tabelă, pe fondul unei 
admirabile dăruiri, dublată de 
siguranță și fantezie la con
strucție. dar și de o apărare 
fermă in fața excelentului Dia- 
conu. Așa s-a făcut că din 
momentul amintit, timp de a- 
proape jO minute. Hagiu (din 
4 m), Angelescu, din nou Ha
giu și încă o dață el. Geam- 
bașn, Stemate, iarăși Geamba- 
șu au „semnat" 7 goluri. în 
vț-eme ce, ibericii au marcat 
doar . de două ori. De altfel, 
în . întregul joc, celebrul Esti- 
arte, golgeter în această ediție, 
autor a 7 puncte cu Italia, 
ini a reușit șîmbătă nimic din 
acțiune, transformind doar

Yzaga, americanul Brad Gil
bert l-a învins cu 3—6, 7—6,
6— 3 pe compatriotul său Mi
chael Chang, iar Mats Wilan- 
der (Suedia) a eîștigat cu 6—0
7— 6 partida cu Andres Gomez 
(Ecuador).

MONTREAL, 20 (Agerpres). 
Partidele din sferturile de fi
nală ale turneului de la Mont
real s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate: Ivan Lendl 
(Cehoslovacia) — Grant Con
nell (Canada) 7—6, 4-—6, 6—0; 
Andre Agassi (S.U.A.) — An
drew Snajdep (Canada) 6—1,
6—0; John McEnroe (S.U.A.), 
— Alexander Antonisch (Aus-D 
trla) 7—5, 2—6, 6—3; Jay Ber
ger (Ș.U.A.) — Nicolas Pereira 
(Venezuela) 6—7, 6—1, 6—3.

NEW YORK (Agerpres). In 
optimile de finală ale turneu
lui feminin de la Mahwah 
(New Jersey), jucătoarea pe
ruană Laura Gildemeister a ta- 
vins-o cu 6—2, 7—5 pe ame
ricana Terry Phelps. Alte re
zultatei Pasbale Paitadis (Fran
ța) — Catarina Lindqvist ‘ (Sue
dia) 6—3, 6—1;. Sylvia Hariika 
(R.F. Germania)- ’ -a- ■ Meredith 
McGrath" (S.U.A.) 6-2, 7—5.'

PE SCURT 9 PE
ifr ' ATi.Ftaikăf ’ (9 Tn concursul dis- 
'Cputat ' iln Berlinul Occidental» 
, s-portlvu! -american .Kevin Young 

a stabilit cea maî bună perfor- 
f matită mondială, a sezonului tn 

nroba dr 400 m.garduri, cu tim
pul de 47.84. Alte rezultate : mas
culin : 1 milă : Abdi Bile (So
malia) ■ — 3:50.97 ; săritura în 
luhgimă: Carl Lewis ■■(S.U.A.) 
8.38 tn ; 110 m garduri : Roger 
Kingdom (Siu.A.) — 13,02 ; sări
tura în înălțime : Javjer Soto
mayor (Cuba) — 2,35 m; feminin: 
too m garduri : Ludmila Nartai- 
lenko (U.R.S.S.) — 12,81; sări
tura îh înălțime 1 Jane Wqhl- 
schlag (S.U.A.) — 1,98 m: 3 000 m: 
Natalia Artimova (U.R.S.S.) — 
8:46.60.

BASCHET • Echipa feminină 
a Australiei, aflată în turneu în 
Tanonia. a Jucat la Tokio în 
compania' 'sefectlohătei nipone. 
Victoria a revenit. gazdelor cu 
«forul de 71—69 (41—41).

CICLISM • Etapa a patra a 
competiției ce se desfășoară în 
Spania a revenit la script ru
tierului olandez Tom Cordes. în
registrat pe distanta de 201 km 
în 6h03:19, Lider al clasamentului 
general se menține spaniolul Vi
cente Ridra. urmat la 28 secunde 
de coechipierul șău Federico 
Echave A După patru etane. tn 
Turul Olandei conduce rutierul 
’’•aneez Thierry Marie, urmat de 
olandezul Jeîle NHdam — la 6 s 
si englezul Sean Yates — la 10 s. 

două lovituri de la 4 m. Tac
tica preconizată a dat așadar 
roade, tinăra noastră echipă 
(au mai evoluat Olani. Geor
gescu, Totolici. Sabău. rezer
vă de portar fiind Crețu) me
rită felicitări, împreună cu 
antrenorul Cornel Rusu, cu 
antrenorul federal Anatol 
Grințesbu — să nu-i uităm 
nici pe Dinu Popescu si Viorel 
Rus, antrenorii formațiilor Di
namo și. respectiv. Steaua, 
care au dat „grosul" lotului, 
fiind și aici lingă' „națională". 
Cu promisiunea că vom reveni 
asupra acestei echipe de real 
viitor, să amintim și ceilalți 
marcatori ai spaniolilor: Saiu 
2, Garcia 2. Gomez și Neira. 
Au arbitrat Jakerson (Ceho
slovacia) — Thepaut (Franța).

Geo RAETCHI

REZULTATE TEHNICE.
ÎNOT — FEMININ — S06 m

mixt : 1. DANIELA HUNGER
(R.D.G.) 2:13.26. 2. Marianne
Muls (Olanda) 2:15.85 3. Mitdridt 
Muis (Olanda) 2:17.23 : 50 m li
ber: 1. KATHERINE PLEWIN-
SKI (Franța) 25.63. 2. Daniela
Hunger (R.D.G.) 25.64. 3. Kathri- 
ne Meissner (R.D.G.) 25.87.

POLO (masculini Gruna Dt 
U.R.S.S. — Iugoslavia 5—5. Me
ciuri pentru clasamentul final ! 
Grecia — Franța 13—8. Bulgaria 
— Ungaria 7—14. Cehoslovacia — 
Olanda 9—4. România — Spania 
13—8; semifinale: Italia — iu
goslavia 7—8. U.R.S.S. — R.F.G. 
8—10; meet pentru locurile 3—4î 
Italia — U.R.S.S. 12—11; final»: 
R.F.G. — Iugoslavia 10—9 (3—3. 
2—3, 1—3. 3—0. 0—0 1—0) 1 Cla
sament final î 1. R.F. Germania, 
2. Iugoslavia, 3. Italia 4. U.R.S.S., 
5. România. 6. Spania. 7. Ce
hoslovacia. 8. Olanda. 9. Unga
ria. 1». Bulgaria 11. Grecia. 12. 
Franța. 13. Polonia. 14. Austria, 
15. Marea Brltanle. 16. Suedia.

ÎN ; CUPA MONDIALA*  
LA ȘAH

STOCKHOLM, 20 (Agerpres). 
In runda a 5-a a turneului 
pentru „Cupa Mondială" de șah 
de la Skelîeftea (Suedia), Short 
a eîștigat la Salov. Elvest l-a 
învins pe Korcinoi, în timp ce 
partidele Kasparov — Anders
son, Portisch — Hubner, Nunn 
— Karpov, Vaganian — Nico- 
lid s-au încheiat remiză. în 
fruntea clasamentului, pe pri
mele locuri se află marii ipa- 
eștri sovietici Kasparov și El
vest. eu rite 3,5 puncte.
• VARȘOVIA, 20 (Agerpres). 

In runda a 10-a a „Memoria
lului Akiba Rubinstein", de la 
Pollanița Zdroj, Novikov a 
eîștigat la Zaicik, Davis l-a 
învins pe Sariego. Sekanski a 
pierdut la Smirin, iar partidele 
Stgmpln. — Grunberg, - Zeitlin 
—; Matlak.și Haba — Kucinski 

, s-au încheiat rmpniză. In clasa- 
.rrient conduce ..maestrul sovie
tic Igor Novikov, cu. 7,5 puncte.

^CURT 9 PE SCURT
Etapa a 4-a a fost câștigată de 
olandezuî Van Poppei cronome
trat. pe distantă de 204 ‘ km’ cu 
timpul de 5h07:08.

FOTBAL • In campionatul en
glez Manchester United a învins 
cu 4—1 pe Arsenal Londra iar 
Liverpool a dispus cu 3—1 de 
Manchester, City. AltP rezultate: 
Coventry — Everton 2—0 ; Charl
ton — Derby 0—0 ; Tottenham — 
Luton 2—1 ; Nottingham — Aston 
Villa 1—1.

Inot • La Tokio, in cadrul 
campionatelor Pacificului. Inotă- 
toarea chineză Zhuang Yong a 
stabilit un nou record al Asiei 
în nroba de 100 m Uber. cu tim
pul de 55,38. Vechiul record îl a- 
parțlnea eu -55,47. • înotătorul 
american Bernt Lang a eîștigat 
proba de 100 m liber, cu timpul 
de 49,56, Iar compatriotul său 
Dave Wharton s-a. situat oe pri
mul loc la 400 m mixt în. 4:16,11. 
în proba feminină di- 100 m bras 
victoria a revenit sportivei ca
nadiene Kettle Duggăn — 1:09,79.

TRIATLON • Concursul dis
putat ia Gold Coast (Australia) a 
fost eîștigat de americanul Mark 
Allen, cu timpul total de 51126:52. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
coechipierii săi Dave Scott șl 
Scott Tinely. Tn programul între
cerii au figurat o probă de înot 
(3 km), o eursă clcltstă (ts» km) 
ri o cursă de alergare ne distanta 
de M km.
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