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Un strălucit succes al atletismului nostru

MIHELA BELU-CAMPIOANA EUROPEANA DE JUNIOARE IA LUNGIME

Mirela Belu

VARAZDIN. Pe stadionul 
Sloboda au început întrecerile 
ediției jubiliare, a 10-a, a 
Campionatelor Europene de 
juniori la atletism, găzduite în 
acest an de localitatea Varaz- 
din, situată la 70 kilometri 
nord de Zagreb, în Croația. La

• I0AN OPREA, medaliat cu argint la aruncarea discului
competiție iau parte cel mai 
buni dintre tinerii atleți euro
peni, mulți dintre ei speranțe 
autentice ale atletismului con
tinental, sportivi de care vom 
auzi, poate, cit de curînd șl, în 
orice caz, la Jocurile Olimpice 
din 1992 de la Barcelona.

In prima zi a Campionate
lor un 
gistrat.
Mirela 
probei 
Mirela 
pași în atletism la C.S.Ș. din 
Caracal, de unde a-a transfe
rat la clubul bucureștean Stea
ua, unde este pregătită de 
Viorica Viscopoleanu, campioa
nă olimpică în 1968 și fostă 
recordmană mondială, cu 6,82 
m. Mirela Belu, evoluînd la 
nivelul ei cel mai bun. le-a 
depășit pe Erica Johansson 
(Suedia) 6,50 m. Ludmila Gal
kina (U.R.S.S.) 6,44 m, Tatiana 
Kotova (U.R.S.S.) 6.35 m.

O comportare frumoasă a 
avut șl discobolul loan Oprea 
(de la C.S.Ș. Arad, antrenor, 
Tr. Magheru), clasat al doilea.

a fost
___ _ Sellig 
(R.D.G.) cu 59,10 m, iar al trei
lea de sovieticul Pronko,

cu 54,72 m. 
ocupat de

Primul loc 
Andreas

9 La Craiova, Universitatea e 
favorită, mai ales după egalul 
de Ia Petroșani • Un meci e- 
chilibrat la Brașov, intre alte 
două echipe cu „remize'1 in 
prima etapă • Pe Litoral, gaz
dele sint stimulate de prețiosul 
punct obținut la București • 
Dinamo primește vizita forma
ției care a înscris patru goluri 
clujenilor • La Moreni, un joc 
atractiv intre... petroliști • La 
Cluj-Napoca, o nouă partidă di
ficilă pentru studenți, acum cu 
campioana • La Scornicești, 
F.C. Olt este favorită in fața 
noii promovate care o debu
tat cu... stinguf £ Mare interes 
al Bihorului la Timișoara • In

infringerea de la Hunedoara

CLASAMENTUL

1 —2. Steaua
F. C. Inter

3. Dinamo
4— 6. Petrolul

F. C. Bihor
Corvlnul

7—12. Victoria
F. C. Farul 
Jiul
Univ. Craiova 
S. C. Bacău 
F.C.M. Brasov 
F. C. Olt 
„Poli" Timiș. 
Sportul Stud. 
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succes deosebit a înre- 
săritoarea în lungime 
Belu, cîștigătoare a 

cu rezultatul de 6,58 m. 
Belu a făcut primii
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la Oradea, după startul victorios 
„Regie*, Sportul vrea să infirme

smwwm PROGRAMUL Șl ARBITRI»^^^

loan Oprea

54,22 m. Alte rezultate: 100 
Aleksandr Slikov (U.R.S.S.) 
10,48; 100 m F: Odiah Sid’be 
(Franța) 11,41 (11,30 în serii).

Craiova :
N. Dinescu

Brașov :
M. Salomir

UNIVERSITATEA - S C. BACĂU
(Rm. Vîlcea) — Gr. Macavei (Deva). D. Crăciun 

(Cluj-Napoca)
F.C.M.

(Cluj-Napoca) — V. Curt
(Bacău)

F.C. FARUL

- VICTORIA
(Constanța), M. Nieolau

- F.C. ARGEȘConstanța : ...... ........... —
V. Alexandru — J. Grama. Al. Bolea (toți din București) 

București : _ F.C. INTERuvu.„.; : DINAMO --- .
C. Corocan (Reșița) — M. Axente (Arad) V. Banu (Ploiești)

(Stadion Dinamo)
FLACĂRA - PETROLULMoreni : . --------

Gh. Constantin (Rm. Vîlcea) — R. Petrescu (Brașov). P. Abrudan 
(Cluj-Napoca)

Cluj-Napoca : „U* - STEAUA
Al. Mustăț.-a (Pitești) — V. Tltorov (Plopeni). M. Ilieș 

(Odorhet)
Scornicești : F.C. OLT - „POLI*
I. Cot (Ploiești) — Cr. Țeodorescu (Buzău). Gh. Vodă (P. Neamț) 
Oradea :

I. Igna
F.C. BIHOR - CORVINUL

(Timișoara) — M. Constantinescu (București), 
I. Ursache (Bacău)

SPORTUL STUD. - JIUL

§

i

I
I
IBucurești :   _

I. Crăciuneseu (Itm. Vîlcea) — I. Velea (Craiova). T. Demian § 
(Zalău) §

(Stadion Sportul Studențesc) g

niiiiiiiiiimiiiiiiimiiir.

ECHIPA DE HANDBAL A ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT

EDIȚIA A XVI-a A TURNEULUI PRIETENIA I
GALAȚI, 25 (prin telefon), 

în Sala Sporturilor din loca
litate, din nou în prezența 
unui număr foarte mare de 
spectatori, s-a încheiat cea de 
a XVI-a ediție a Turneului 
Prietenia la handbal feminin, 
competiție cîștigată, pentru 
prima oară, de reprezentativa 
țării noastre. O foarte frumoasă 
victorie a handbalistelor antre
nate de Constantin Cojocaru și 
Stefan Ocneanu. cărora le a- 
drcsăm cele mai sincere feli
citări.

în ultima zi: ROMANIA A 
— CEHOSLOVACIA 24—20 
(16—13). O partidă în care 
junioarele noastre, deși au 
evoluat în compania unei for
mații de deosebită valoare, au 
condus tot timpul, stăpînind 
jocul la toate capitolele. Au 
înscris: Stoenescu 10, Paraschiv
5, Apostol 3, Borș 3, IVagner 2, 
Sociu 1, respectiv Pospisilova
6. Jcvcakova 3. Korandova 3, 
Dankova 2, Hrubosova 2, Chur- 
lova 1, Zcncakova 1. Kucharl- 
kova 1, Koskova 1. Au arb-'t'-at 
K. Sotirov și B. Georgiev 
(Bulgaria).

Alte rezultate: R. D. GER-

• in 
ttnăra

inccinl decisiv cu formația (cnaslovacki, 
noastră reprezentativă s a impus eu 21-20

— UNGARIA 20—26 
ROMANIA B — BUL- 
27—34 (10—17), U.R.S.S.

MANA 
(8-13), 
GABIA
— POLONIA 33—17 (19—9).

Clasament final: 1. ROMA
NIA A 6 p, 2. Cehoslovacia 4 
p, 3. Ungaria 2 p, 4. R. D. Ger
mană 0 p, 5. U.R.S.S., 6. Bul
garia, 7. Polonia, 8. România 
B.

Premii speciale oferite de 
organizatori: cea mai bună ju
cătoare: Ana Valkakiewicz
(Polonia); cel mai bun portar: 
Cristina Dogaru (România); 
golgeter: Irene Staneeva (Bul
garia); cea 
re: Donca 
ria);
B.

Cupa

mai tînără jucătoa-
Garabaska (Bulga- 
fair-play: România

★
încheierea competiției, 

rugat pe conducătorii de-
La

i-am .. . _ __
legațiilor țărilor participante să 
facă unele aprecieri asupra e- 
diției gălățene a Turneului 
Prietenia.

Hristo Kolev Bulgaria :

SPORTIVII „TRICOLORI" - ÎN 19 FINALE 
LA „MONDIALELE" DE CAIAC-CANOE

l’LOVDIV, 25 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
După viu disputatele întreceri 
din serii, recalificări și semi
finale, caiaciștii și canoiștii 
participant! la această ediție a 
Campionatelor Mondiale intră 
în lupta directă pentru meda
lii, sîmbătă și duminică fiind 
programate finalele celor 22 de 
probe de viteză și fond.

In cursele pe distanța de 500 
m sinț calificate în finală 7 
din cele 8 echipaje românești 
care au luat startul în aceste 
probe. Celor patru ambarcații 
calificate direct din serii li 
s-au adăugat vineri, după se
mifinalele disputate dimineața, 
încă trei, în urma unor curse 
cu „foto-finish“ Astfel, la ca
iac dublu masculin. Daniel Sto- 
ian — Angelin Velea au ocu
pat locul 3 în semifinală. ... - 
dinca sosirii celor patru (din 
nouă) calificate în finală fi
ind următoarea: 
1,33,30.
România

or-

1:34,80. 
startul 
mifinala a doua, menținîndu-se 
tot timpul cursei in plutonul 
celor patru care urmau să in
tre în finală. Așadar: _ 
Koban (Ungaria) 1:58,10, 
zabela Dylewska 
1:59,46. 3. Galina __ _
(U.R.S.S.) 1:51,71. 4. Sanda Ni
culae 
loasa 
lin a 
Ionel 
Boris , ___ __
au trecut linia de sosire în po
ziția a patra, cu 1:25,70. califi- 
cîndu-se în finală împreună cu 
ambarcațiile din U.R.S.S., 
1:23,99, Bulgaria, 1:24,74. Polo
nia, 1:25,12. A ratat calificarea 
Ionel Lețcae, care. în semifi
nala de caiac simplu, s-a si
tuat pe locul 7.

Sanda Niculae a luat 
la caiac simplu, în se-

1. Rita 
2. I- 

(Polonia) 
Savenko

2:00,00. Mereu spcctacu- 
cursă de caiac 4 mascu- 
fost așteptată cu interes. 
Constantin, Ionel Lețcac, 
Petro, Alexandru Popa

1. R.D.G.
2. TJhffarîa 1:33,70, 3. 

1:34,38. 4, Italia

Vosîle TOFAN

(Continuare in pag. a 4-a)

„Un splendid succes de orga
nizare, ospitalitate ireproșabilă, 
o competiție de un foarte ri
dicat nivel tehnic. Reprezenta
tiva României s-a dovedit a fi 
cea mai completă echipă".

Jiri Krelina — Cehoslovacia: 
„Sînt pentru prima dată în 
România și plec cu impresii 
deosebit de plăcute. Orașul 
Galați este foarte frumos și,

(Continuare în pag. a 4-a)

Toate partidele vor începe la ora 18 Sj

Sabău, în plină acfiune spre poarta piteșteană
Foto : Aurel D. NEAGU

De Lini, in buza Hipică din Piatra Ncainț

0 COMPETIȚIE DE ATRACȚIE
BALCANIADA DE CĂLĂRIE
@ Sportivi cu frumoase „cărți de vizită" @ Pen
tru prima oară, o echipă feminină de dresaj 

O Ultimele pregătiri ale gazdelor

Pentru călăreții noștri, momentul celui mai 
important examen — Campionatele Balcanice — 
sa află doar la două zile distanță de... start. 
Incepînd de luni, la Piatra Neamț, cei mai 
buni sportivi din Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turcia și România își vor disputa întiietatea în 
probe de obstacole și dresaj, în competiție aflîn- 
du-se seniori, senioare și juniori. Ca de fiecare 
dată, întrecerile suscită un interes deosebit 
printre concurenți și spectatori. Primii, animați 
de dorința de a-și demonstra buna pregătire. 
Ceilalți, atrași de frumusețea spectacolului 
sportiv oferit de competițiile ecvestre.

La Piatra Neamț — oraș intrat, astfel, în 
circuitul internațional al călăriei românești — 
acest eveniment este așteptat cu nerăbdare, el 
„constituind o premieră, pentru care noi, gaz
dele, nc-am pregătit cu deosebită atenție, pen
tru ca toți participanții să se simtă ca... acasă", 
după cum ne spunea loan Balcîza, președintele
C. J.E.F.S După Craiova și Sibiu, cei mai buni 
călăreți din Balcani se vor întîlni, deci, într-o 
altă zonă de o frumusețe aparte, zonă în care 
călăria are frumoase și vechi tradiții.

Și, în timp ce gazdele fac cele din urmă 
retușuri, sub privirile atente ale antrenorilor
D. Hering, A. Cosțea și H. Hisch, specialiștii 
în zborurile peste obstacole execută ultimele 
parcursuri de antrenament, iar cei ai dresajului 
repetă progresiile, pentru a putea obține din 
partea juriului note cît mai mari. De altfel, 
amintind de dresaj, să mal notăm c premieră :

Fmonue! FANTA NEA NU

(Continuare in pag. a 4-a)

„Mânușa Litoralului" la box

PUGILIST! CUNOSCUTI
5 ,

PE LISTELE DE START
® O verificare importantă

înaintea Campionatelor Mondiale
Ca și .in edițiile precedente, turneul interna

țional de box dotat cu „Mănușa Litoralului" 
(29 august — 3 septembrie) atrage ca un mag
net. Că este așa ne-o demonstrează și con
firmările de participare sosite din partea fe
derațiilor de specialitate din Anglia, Egipt, 
R. P. Mongolă șl Turcia. într-o discuție pur
tată cu prof Dan Gavrilă, metodist al C.J.E.F.S. 
Constanța, am aflat că vineri și-au anunțat 
prezența pe litoralul românesc al Mării Negre 
și un numeros grup de sportivi, oficiali și ar
bitri din Spania; lucru care nu face decît să 
întărească părerea că apropiatul turneu se va 
bucura de o participare selectă, demnă de orice 
competiție de anvergură.

Antrenorul constănțean Tlie Dascălu nu-șl 
ascunde intențiile de a prezenta sportivii cit 
mai bine pregătiți, deși în ultima perioadă 
secția respectivă a fost substanțial întinerită 
în vederea revenirii „Farului" la strălucirea de 
altădată.

Este totodată de reținut faptul că întreg lo
tul reprezențativ va li inclus pe listele de 
participare. Astfel, „serr.imusca" Petrică Pa- 
raschiv va avea de suportat, in afara spor
tivilor de peste hotare, asaltul lui Marian Cio- 
cioiu (Rapid) și Florin Dumitru (Mașini Unelte). 
La „muscă", Nicolae Aliuță îl are parteneri de 
întrecere pe Zoltan Lunca rCSM Reșița). Ma
rian Popa și Givan Hasan (Steaua), Florin Manea

Pau! IOVAN

(Continuare in pag, a 4-a)



Premiera a canotajului la Constanfa FA
CALM

REGATA PETROMAR UN CONCURS
DE TINUTA, CU PARTICIPARE VALOROASĂ

Organizarea primei regate la 
canotaj în Constanța a consti
tuit și primul examen impor
tant al tinerei asociații sporti
ve a petroliștilor mării — Pe- 
tromar. Răspunzind invitațiilor 
lansate de organizatori. in 
concurs au fost prezente nu
meroase echipaje de la Dina
mo București Steaua CSS 3 
București. Marina CSS Orșova, 
Politehnica CSS Timișoara. 
ASA Marina Mangalia și 
tromar CSS 2 Constanța.

Beneficiind de un timp 
celent. de apele liniștite 
lacului Mamaia la aceasta 
dăuaîndu- se și organizarea 
ră cusur (merite deosebite
venind mg. loan Alexandru si 
antrenorului Gheorghe Dră- 
ghici). concursul a reprezentat 
o reușită deplină. ~ 
fost între Clubul 
băda (startul) și 
Mamaia (sosirea), 
jele învingătoare:

Junioare: 4 viste: CSS Ma
rina Orșova (Marilena Bulie, 
Lucia Andreescu. Cornelia Ne- 
deianu, Valeria Dobre); 2 vîs
le i CSS Marina Orșova (Livia 
Pitică. Marilena Toma): sim
plu: CSS Marina Orșova (Ma- 
rilena Bulie); 4 rame: CSS 
Marina Orșova (M. Bulie. L. 
Pitică. C. Nedeianu. M. Toma).

Juniori: 4+1: Petromar CSS 
2 Constanța (N. Neculau, 
Marin. T. Pintilie. A. Chivă- 
ran + N. Rașoveanu); 2+1: 
CSS Marina Orșova (R. Costi- 
naș. P. Chmilovsehi + A. Nea-

PROGRAMUL ETAPEI A ll-a A DIVIZIEI A, DE MIINE
București, Parcul Copilului, ora 9 : GRIVIȚA ROȘIE — UNI

VERSITATEA ELTIM, ora 10,30 : DINAMO — C.S.M. MINAUR 
B. MARE ; Sibiu, Teren Valea Aurie, ora 10 : C.S.M. — STEAUA; 
Birlad, Stadion Rulmentul, ora 9,30: RULMENTUL — RAPID 
METROU ; Buzău, Stadion Gloria, ora 13,15 : CONTACTOARE— 
FARUL ; Petroșani, Stadion Știința ora 10 : ȘTIIN'Ț'A-C.S.M. — 
I.M.U. SUCEAVA.

• De mai multi ani forul de 
specialitate a recomandat sec
țiilor cu echipe divizionare A 
formarea unor centre proprii 
de copii, iar în deschiderea 
meciurilor de seniori, partide 
ale „piticilor" respectivi. Anul 
trecut, existența unor echipe 
de pitici și evoluția lor în pu- 

a avut un caracter ex-

perimental. Acum a devenit o 
obligativitate, la fel ca și jocu
rile, în deschidere, ale echipe
lor de minirugby. „Cine se va 
abate de la această hotărîre 
va suferi penalizări. Fără nici 
o excepție subliniază se
cretarul F.R. Rugby. Atenție, 
deci, la cristalizarea propriilor 
pepiniere !

Destul
(din păci 
nei echip. 
că... autc 
Mircea r 
in rîndul 
insuccesu 
mo Bucu 
fața Un: 
ne-a faci 
risire: 
ză, revăz 
victoria, s 
mai bine, 
plicit, ma 
tră de 
slabă.
secaru
fel spus, •, 
noastră i 
exprima...' 

O manii 
a unei n 
de fair-pl 
să ne în ti

fr< 
Ar 
di:

Traseul a 
Nautic Le- 
Cherhanaua 

Iată echlpa-

G.

Clștigătorii probei de l rame rezervată juniorilor : E. Alexandru, 
V. Talapan, C. Badea fi N. Dima

Foto : Constantin PRAJA

gu); 4 vîsle: Petromar CSS 2 
Constanța (E. Alexandru, V. 
Talapan. C. Badea. N. Dima); 
2 vîsle: Petromar CSS 2 Con
stanța (AI. Chivăran, T. Pinti
lie); 4 rame: Petromar CSS 2 
Constanța (C. Badea, N. Dima, 
N. Alexandru, V. Talapan), 2 
rame: Petromar CSS 2 Con
stanța (F. Plaian. Gh. Sușnea).

Senioare (s-a disputat o 
singură probă, cea de 4 vîsle): 
CSS Marina Orșova (M. Bulie, 
D. Micu, L. Andreescu, V. Do
bre).

Seniori: 4+1: Petromar CSS 
2 Constanța (A. Zamfir. D.

Crăciun, M. Mihalache, M. 
Spînoche + D. Răducanu); 
2+1: Petromar CSS 2 Constan-

- - - “ * 4- d.
Petro- 

CȘS 2 Constanța 
Dima, E. Alexandru, V.

4 vîsle:

ța (A. Zamfir, D. Crăciun 
Răducanu) < ramej 
mar 
<N.
Talapan, C. Badea).
Petromar CSS 2 Constanța (A. 
Zamfir. D. Crăciun. M. Miha
lache. M. Spînoche); 2 vîsle: 
Petromar CSS 2 Constanța (M. 
Mihalache. M. Spînoche); sim
plu: Dinamo (I. Borza).

Cornel POPA-coresp. 
Nicolae ENACHE-coresp.

O inițiativă lăudabilă: ÎNTRECERILE SPORTIVE
ALE COOPERATORILOR HANDICAPAȚI FIZIC

Inițiate experimental în 1972, 
întrecerile sportive ale coope
ratorilor handicapați fizic au 
ajuns anul acesta la a 16-a e- 
diție. Ideea organizării 
asemenea 
UCECOM, 
clubului sportiv Voința Bucu
rești, înscriindu-se în efortu
rile pe care cooperația mește
șugărească le întreprinde în 
direcția recuperării fizice a tu
turor muncitorilor din aceat 
sector de activitate, prin for
me cit mai simple, variate și 
atractive. Este o inițiativă lău
dabilă în planul activității 
sportive de masă, cu efecte vi
zibile. pozitive în rîndul co
operatorilor handicapați fizic, 
al căror tonus psihic sporește

unor 
întreceri aparține 
prin intermediul

considerabil, așa cum atestă 
investigațiile medicale. Cum 
foarte bine sublinia unul din
tre inițiatorii acestei întreceri, 
prof. Constantin Furcella, vi
cepreședinte al C. S. Voința 
București, „nu urmărim . per
formanțe in plan sportiv, ci 
reușita omului asupra lui în
suși, prin cultivarea — prin în
trecere — a perseverenței și 
tenacității". Iar reușita aces
tor întreceri s-a impus de la 
sine, de vreme ce s-a ajuns 
la statornicirea unei tradiții; 
și, lucru demn de remarcat, 
cu un spor de participare de 
la o ediție la alta.

Pentru actuala ediție, orga
nizată. recent, pe Capitală șe 
simte nevoia de a sublinia

larga participare a muncitori
lor cooperatori din unitățile 
Drum nou, Tehnometal, Carto- 
najul și Metalica.

O finală pe țară urmează să 
aibă loc în prima decadă a lu
nii septembrie, prin tradiție 
la Arad, la atletism (40 m, 60 
m, 100 m, lungime, greutate) 
și popice. UCECOM. prin sec
ția de resort, se îngrijește de 
pe acum de reușita organizato
rică a întrecerilor.

Bogdan TAMAȘ, coresp. 
—: ’csarncseacrsas

rr CUPA BUFTEA"

DESPRE PREGĂTIRE, LA CONCRET
Este realmente apreciată ac

țiunea 
care a 
control 
nare A 
în grupa a Il-a). Pînă la 14 
septembrie vor fi testate și 
formațiile de juniori (49). Este 
o modalitate concretă de a ur
mări felul cum se pregătesc, 
în plan fizic îndeosebi, jucă
torii noștri fruntași, precum și 
mulți dintre cei dornici să a- 
tingă pragul consacrării. Apro
po de cei din această a doua 
categorie, o edificatoare statis
tică: din cele 27 eseuri înscri
se in prima etapă a campio
natului Diviziei A, 14 au fost

federației de resort, 
supus unor probe de 
toate echipele divizio- 

(12 in grupa I și 16

JUNIORII IN TABĂRA 
DE LA SAVIRȘIN

Schimbul de miine al rug- 
byului nostru își continuă pre
gătirile în tabăra Ministerului 
Educației și Invățămintului de 
la Săvîrșin — Arad. O conduce 
Corneliu Milan, antrenor la 
C.S.Ș. Gloria Arad, ajutat de 
o parte dintre tehnicienii în
cadrați în cluburile sportive 
școlare. Sint acolo și juniorii 
din lotul reprezentativ, printre 
care și o parte dintre cei ce 
au făcut parte din echipa 
României clasată pe locul I la 
ultima ediție a Turneului Prie
tenia (Havirov — Cehoslovacia). 
Este o etapă de pregătire cu 
vizibile acumulări pentru toți 
jucătorii și un binevenit prilej 
pentru antrenorii prezenți la 
Săvîrșin (printre care și Feti-e 
Ianusevici, unul dintre coordo
natorii lotului reprezentativ) 
de a realiza un permanent 
schimb de experiență. în plan 
metodic mai ales. Nădăjduim, 
cu foloase pentru toți cei pre
zenți.

UN FRUMOS

CONCURS POPULAR DE ÎNOT

RAREA BILETELOR

1

TRASE • ULTIMA 
ZI PENTRU PROCU-

CU NUMERELE FA
VORITE ESTE SIM- 
BĂTÂ, 26 AUGUST I

DIN NOU O IM
PORTANTĂ ACȚIU
NE, CU MARI A- 
VANTAJE I SE EX

27 Ăt/GUST 1989

TRAGERE EXCEPȚIONALA

PRONOEXPRES

MERE DIN 8 EX-

„PREMIUL VICTORIEI

TRAG 42 DE NU
MERE, ÎN CADRUL 

A 6 EXTRAGERI, 
CUPRINSE ÎN DO
UA FAZE • SE 
POATE CIȘT1GA Șl 

CU NUMAI 3 NU-

PESTE HOTARE

Concursul popular de înot 
fond dotat cu „Cupa Buftea" 
s-a înscris în cadrul manifes
tărilor sportive dedicate marii 
sărbători de la 23 August. Or
ganizată de Consiliul orășenesc 
al sindicatelor, întrecerea s-a 
bucurat de o largă participare 
și s-a desfășurat pe cinci ca
tegorii.

In proba feminină de 1000 
m, prima s-a clasat. Claudia 
Stănescu (CSȘ 2 Buc.) urmată 
de Ana Petre (CSȘ 2) și A- 
driana Stănescu, de la același 
club. La masculin, după cei 
5 000 m în frunte s-au situat 
Mihai Petroff (Triumf), Paul 
Alexe (Rapid), Marius Alexan
dru (Lie. 37 Buc.), Cătălin Pî- 
rîianu (Steaua), Gheorghe Pri- 
săcaru (Triumf), Dan Dobre 
(Triumf). La copii -ț 1 000 m, 
cîștigător a fost Vasile Dima- 
che (CSȘ 2), după el sosind 
Radu Cătălin (CSȘ 1), Bogdan 
Tudor (Rapid). Eduard Oancea 
(Sportul Studențesc). Bogdan 
Voicu (CSȘ 1), Valentin Covaci 
(Sportul Studențesc). La cate
goria veterani (1000 m), s-a im
pus Dinu Rădulescu

ITIA Buftea — nimeni altul 
decît inițiatorul întrece.ii, ur
mat de Aurel _ Ionescu (Televi
ziune), Dominic Diaconescu 
(Proiect Buc.), Narcis Gavri- 
Iescu, Paul Soviani, loan Sa- 
moilă, în timp ce în proba si
milară feminină Marina Fran- 
chia a_cîștigat disputa cu Cor
nelia

în
37 p, 
ITIA

Cios.
clasamentul final: CSȘ 2 
Triumf 33 p, CSȘ 1 11 p. 
Buftea 9 p.

concretizate de jucători foarte 
tineri (Iosef, Hăhăianu, Nistor, 
Ciorăscu. Brici, Nichiteanu etc.). 
Ce bine ar fi ca și formațiile 
din eșalonul secund (în speță 
antrenorii și instructorii aces
tora) să manifeste o preocu
pare reală pentru îndeplinirea 
probelor de control.

ECHIPAJUL S. MORARU
VICTORIE

Si orașul. Cîmaulung Muscel se 
numără printre prietenii auto
mobilismului, aici organizîn- 
du-se. an de an. diferite com
petiții această disciplină. Iată, 
recent. încă o dovadă : ne șose
lele din împrejurimi s-a desfă
șurat cea de a ll-a ediție a Ra
liului ARO Muscel. Un circuit 
de 285,4 km (traseul : cîmpulun'g 
— Berevoiesti — Domnești — Că- 
pătineni — Lacul Vidraru — Stil- 
peni — Scorțaru — Jugur — Cîm- 
pulung pe drumuri asfaltate, dar 
și nemodernizate) : cele 15 probe 
de clasament si 18 controale ora
re au fost testele de încercare 
a concuren.til.or în această 
dispută.

La start s-au prezentat 81 
echipaje. Numai că după veri
ficarea tehnică s-a stabilit că 
ante de concurs erau doar 69 de 
mașini, care s-au angrenat in în
trecere începind dp la ora 11.01. 
O primă impresie, culeasă înain
te de cursă de la mai multi pi
lot! care „recunoscuseră* tra
seul : „Această a n-atra et-ană. a 
campionatului republican — Ra
liul ARO Muscel — este cea mai 
grea dintre cele de pînă acum. 
Raliul Ceahlău. Raliul Podul înalt 
și Raliul „Coloana Infinitului*.

CAMPIONATELE NAȚIONALE 
DE ATLETISM (TINERET)
Stadionul din parcul sportiv 

„23 August* din Capitală va fi 
gazdă, la sfirșitul acestei săptă- 
mîni, a întrecerilor Campionate
lor Naționale de atletism tine
ret. La întreceri vor lua parte 
atleți care au depășit vîrsta ju
nioratului. avînd limita superioa
ră de vîrslă de 23 ani. Se anun- 

în 
se 

cele

ță dispute interesante care, 
mod normal, ar trebui să 
încheie cu rezultate dintre 
mai bune.

Programul concursului este 
mătorul : sîmbătâ, de la 
8,30 și 17,00, duminică, de la 
8,30 și 16.30. ~ ’
se vor 
„Daciada* 
septembrie, 
București.

ur- 
ora 
ora 

Probele combinate 
desfășura împreună cu 

seniorilor, între 8—10 
de asemenea la

CONSEC
Mașinile a 
tatea Dac 
Oltcit. șl f 
ind cel r 
trei etape.

O întreb 
lorilor șl : 
carp iau s 
Paiul Silvi 
Rovența (c 
te cele tr 
cum !) — 
tormantă s

Concuren 
lupta cu 
ne o c; 
grade I 
tru cel ao 
lui ; se tm 
în funcția 
motorului'

c

ai 
r 

ti’ 
iar 

ne diierite 
dar mai nc 
cretariatul

’ tă timpii i 
clasament, 
gură deo- 
raliului r< 
ne spune 
Dicu : „Pir 
20 de ech 
nalizărr*. î

Dlus, ei 
urmărim
Conc1 
nlzat
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KARTING. .CUPA PRIETENIA", eta
pa a patra. desfășurată recent in

Ș țara noastră : mare succes de orga- 
Ș nizare si de public. Concurenții oaspeți 
§ au avut cuvinte de laudă despre pista 
ș de concurs. De exemplu, A. Sofronov, 
ș conducătorul delegației sovietice: „Fru-

TRIFAN A CÎȘTIGAT
Desfășurat in fiecare an in 

cinstea Zilei de 23 August, „Pre
miul Victoriei" a reunit de a- 
ceastă dată ia start trăpașii de 
elită ai turi:ului românesc, in 
frunte cu Recrut. Rizoriu, Bră- 
dișor, Trlfan și alți cai de vi
teză. într-o cursă cu un tempo 
infernal pe prima ei parte, im
pus de Halogen, Trlfan, ținut 
in poziția a 3-a. a atacat pe 
ultima sută de metri, reușind o 
victorie spectaculoasă. El a rea
lizat un nou și valoros record 
de 1:23,3/km și probabil că dacă 
ar fi fost mal devreme forțat 
ar fi realizat o performanță sub 
recordul de 1:23 0/km. Meritul 
acestei performanțe revine an
trenorului său, T. Marinescu, 
care l-a condus eu multă dibă
cie. De altfel, formația T. Ma
rinescu a învins și în alte curse, 
cu Hrean, Sorea, în mare pro
gres de valoare, și Negaton, toți 
aflațl in formă bună. Un alt

remarcat al acestor reuniuni a 
tost M. Dumitru, care a reali
zat 5 victorii, cu cai greu han
dicapați, cum a fost cazul lui 
Riveran, care a produs marea 
surpriză a reuniunii. Celelalte 
victorii au fost obținute de Sțre- 
tean, Herr, Sugestiv și Suplețea. 
Prin aceste victorii, M. Dumi
tru a intrat In mijlocul clasa
mentelor, cu posibilități de a 
ataca locurile fruntașe. Remarca
bilă performanța realizată de 
Galu, în „Premiul Adaliseo" 
(1:22,1,'km), care-1 aduce în rîn- 
dul cailor de valoare din țara 
noastră. Tot în această alergare, 
Robert a bătut recordul cailor 
de 4 ani, sosind al 4-lea, cu 
recordul de 1:20,2/km, valoare 
de clasă internațională. De re
marcat, de asemenea, victoriile 
realizate de amatorii R. Neagu 
și O. Matei. Primul dintre el a 
făcut o cursă de excepție cu

Dinar, trăpaș mai greu de
stapinit, iar cel de al doilea a 
învins cu Rumian, care insă a 
fost cam ușor handicapat. Nu 
putem trece cu vederea acest 
neajuns al curselor, cazurile 
cailor Sarica, Kalfin, Rebra șl 
al altora nemulțumind publicul 
spectator, precum și pe antre
nori (cum este posibil ea un cal 
cu recordul de 1:27,7/km, să pri
mească metri de 
cord de 1:31,0/km 
sa favorită ?).

In încheiere, să 
victoriile realizate 
real progres, Jorj, pe care G. 
Tănase l-a adus la atac la mo
mentul potrivit. Poem, benefi
ciarul modului cum a fost con
dusă Ramna șl Prințesa, scăpată 
la rîndul ei în handicap.

A. MOSCU

la cai cu re- 
și pe distanța

amintim și de 
de Sonata, în

S

$

conducătorul delegației sovietice: „Fru
moasă bază, făcută prin multă muncă, 
dar și cu mult suflet. Avem și noi lingă 
Moscova un kartodrom nou. Este mai 
modest decît acesta. Felicitări !“ • PU
TERNICI, „micii bolizi". Motoare 
motocicletă „C.Z." de 125 cmc, cu pînă 
la 30 H.P. • GREUTATEA unui ' 
(laolaltă cu pilotul) — condiționată: nu 
poate fi mai mică de 155 kg. • DOUA 
perechi de frați în concurs: I. și J. Za- 
hradka (Cehoslovacia), B. și M. Oppen- 
kovski (Polonia) • MARI merite în pu
nerea la punct a kartodromului (monta
rea de uși la boxele mașinilor, vopsi- 
torie. împrejmuire ș.a.) revin oamenilor 
muncii de la Intrp. Mecanică Tîrgu. 
Ei au muncit efectiv aici în timpul lor 
liber, directorul întreprinderii, C Ja- 
kabos. fiind inițiatorul și principalul 
realizator în amenajarea acestei baze. 
(M. Fr.)

NATAȚIE. ÎNTRE componenții repre
zentativei noastre de polo, care a avut 
o bună comportare de ansamblu la re
centele „europene" de la Bonn — com
portare asupra căreia vom reveni pe 
larg —. s-au aflat doi tineri ce au trăit 
frumoase satisfacții (și) dincolo de ba
zin. înaintea marii competiții. Astfel,

de

kart

portarul Sorin Diaconu este, c 
timp, inginer. în vreme ce Livi 
lici a trecut cu succes exame: 
admitere la facultate, mărind i 
studenților din lotul național (in 
„postură" fiind, dar în alți ani 
dii. Bogdan Geambașu șt Radu 
absolvenți de facultăți mai sini 
Costrăș și Bogdan Crcțu). • 
premiere la înot, dintre destule 
gemenele Marianne și Mildred 
din Olanda, au urcat împreună 
lași podium de premiere — ar 
respectiv, bronz Ia 200 m mixt 
Gary O’Toole a adus Ijstfandei 
medălie clin toate' tmipuri.3, într-i 
200 m bras, în care a fost al doil 
pă proaspătul recordman al Iun 
glezul Gillingham. • ÎN RIND 
bitrilor bine cotați (și) la a 19-; 
s-a numărat românul Radu Time 
a primit pentru cele trei prest: 
lificative maxime. Cum clujean 
în general bine cotat în lumea 
cu mingea ps apă, ne așteptam 
gic ! — la delegarea sa pentru u 
meciurile „cu medaliile pe ma 
fost preferat însă un sistem pre: 
(tragere la sorți), care a permi 
darea unei misiuni dintre cele 
norante pentru „cavaleri ai fiu 
fără cărți de vizită pe măsura 
tanței finalelor. Urmarea: mari 
me create die arbitri în ultimei 
zile de întreceri — și nu numai 
din moment ce pe această temă



XIM I I A doua apariție
întîmplă 
norul u- 
ecunoas- 
ultatului, 
situează 

. După 
e. Dina- 
șoara, în 
tim, el 
i mărtu- 

surpri- 
neciului, 
vu jucat 
și. im- 

ia noas- 
irut o zi 
Ih. Pri- 
jct. Alt- 

propria
e a ne

I
I

a divizionarelor „A"
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explicare 
atitudine 
am dori 
des.

tata de
AMA

I SUB SEMNUL ECHILIBRULUI Șl AL SPECTACULOZITĂȚII
I
I
I
I

I

I
I

Cum 
noastră 
ne 
actuala ediție, poate fi consi
derată ca una 
pete de afiș**, 
că nici un 
prim-plan o să le prezentăm, 
pe scurt, chiar în ordinea da
tă de program.

In Bănie. Universitatea, re
venită cu un dătător de moral 
1—1 din deplasarea la Petro
șani, va avea în față o for
mație care, așa cuin „ 
mon-strat-o întreaga desfășura
re a partidei cu F.C.M. Brașov 
(mai puțin tabela de marcaj), 
se prezintă mult schimbată în 
bine: S.C. Bacău. Echipa de 
sub Tîmpa, de care aminteam, 
se află și ea înaintea unui joc

remarcăm și în prima
___ pagină, etapa j de mîi- 
a Diviziei A, a doua din

avînd nouă „ca-
Tocmai pentru 

meci nu iese în

a de

dificil. Victoria, alertată de e- 
galul din fața Farului, va for- 
ța, cu siguranță. In perspec
tivă, o dispută interesantă, și 
sub raport tactic, între strate
gii C. Ștefănescu și Fl. Hala- 
gian. în lista performerelor e- 
tapei inaugurale apare, pe bu
nă dreptate, Farul. Experimen
tatul antrenor Gh. Constantin 
se străduiește să realizeze, 
prin inovații tactice, puncte 
prețioase. Cum a obținut și la 
București, în fața Victoriei. 
Acum. în calitate de gazde, 
constănțenii vor primi replica 
F.C. Argeșului. Care, așa cum 
subliniază martorii oculari, a 
dat, miercuri, o replică vigu
roasă dinamoviștilor.

Pentru că aminteam
„alb-roșii", iată că Dinamo are 
ca parteneră de întrecere for
mația care a realizat, alături 
de Steaua, cea mai netă des
prindere pe tabela de marcaj, 
în etapa inaugurală: Inter Si
biu. Un Inter cu Radu II, me
reu la pîndă. mereu gata să 
.sancționeze" apărările adver-

Prin prisma antecedentelor, 
meci de mare interes. Cum, 
mare interes, este așteptată, 
Cluj-Napoca, evoluția for- 

campioane.

de

Miine, start fi in Divizia B

PROGilAMUl SI ARBITRII PRIMII T1APT

OVENȚA, A PATRA
ÎNTR-UN RALIU

: majori- 
e tipuri, 
două fi- 
ite după
l soecta- 

între cei 
si echi- 
Roland 

iigăt toa- 
Dînă a- 

eași per- 
ă ?
îoază în 
i’lometrii, 
e 40 de 
Plus pen- 
echinaju- 
icrui ous 

asigura 
bună ; în

lor 
buri 
de _______„ _ ___
Foarte bune slnt rezultatele _
orobe ale cuplului care a invins 

precedente, 
încheierea 

afișate se

din cele 12 
șl asociații 
mașinile

echine de elu- 
este dominată 

Dacia și Oltcit 
! în

în cele trei 
semn că... 
cursei 
consemna că dintre cele 69 de 
echipaje 
cursa doar 46 
bandonuri) — __________
a revenit echipaiului s. Moraru 
— R. Roventa. Raliul — încheiat 
cu bine fără evenimente rutiere 
neplăcute.

Tată primii clasați în Ral' 
ARO Muscelul : Grupa „A“ 1. I. 
Pătrutoiu — G. Roșoga, 2. V. Bar
bu — V. Patrlehi (ambii Oltcit 
Craiova). 3. D. Irimia — M. ptrv-j

raliuri
Da la 

ne listele

plecate au terminat
(deci. 23 de a- 

coroana de stejar

se.
un
cu 
la 
matiei campioane. Teoretic, 
Steaua se prezintă cu mari și 
clare șanse. Dar să nu uităm

că, în precedentul campionat, 
„U“ a reușit un egal în fața 
„roș-albaștrilor“. O întrecere 
între două echipe vecine, la 
Moreni. Flacăra vine după e- 
șecul din fața Stelei, Petrolul 
după un succes în partida cu 
F.C. Olt. Pentru gazde, o foar
te necesară luare de puls, pe
nultima înaintea dublei dispu
te CU F.C. 
ieșteni, un 
fica în ce 
edificator
Olt și Politehnica 
ambele învinse miercuri, apa
re prilejul unei posibile refa
ceri de țeren pierdut. în 
schimb, la Oradea vor fi față 
în față două învingătoare ale 
etapei precedente, cu specifi
carea că F. C. Bihor a realizat 
victoria pe teren timișorean, 
iar Corvinul acasă. în 
fine. Sportul Studențesc, care 
a ratat startul în jocul de la 
Hunedoara, se gîndește, cu 
toată atenția, la elanul Jiului, 
echipă propulsată moral de 
buna „pornire" în noul cam
pionat. Peste calcule și perspec
tive să ne dorim însă o etapă 
de bună calitate, cu multă 
sportivitate și cu o evoluție cît 
mai convingătoare a selecțio- 
nabililor.

Porto. Pentru plo- 
moment
măsură 

debutul.

de a veri- 
s-a arătat 
între F.C. 
Timișoara,

SERIA I : C.S.M. Suceava — F.C.M. Progresul Brăila : Gh. F->- 
pescu (Slatina), Foresta Fălticeni — Unirea Focșani : I. Băl- j 
(Arad). Steaua Miziț — Politehnica Iași : N. Milea (București). C 
Botoșani — Ceahlăul P. Neamț : N. Voinea (București). Șiretul P 
câni — Oțelul Galați : E. Mustață (București). Viitorul Vaslui 
C.S.U. Prahova Ploiești : S. Chivu (București). Gloria Buzău — A - 
pile Victoria Bacău : D. Ologeanu (Arad). Olimpia Rm. Sărat 
Poiana Cimpina : P. Cadar (Brașov), Unirea Slobozia — C.F.R. P - 
câni : G. Pop (Tg. Mureș).

SERIA A II-a : Gloria Pandurii Tg. Jiu — Metalurgistul Slatin 
O. ștreng (Oradea). Autobuzul București — Gaz Metan Medi^ 
B. Cațaros (Călărași) — stadionul Autobuzul. Chimia Rm. Vîlcea 
Unirea Alba Iulia : G. Pîrvu (Constanța), Mecanică Fină Bucuri 
— F.C.M. Caracal : I. Chelaru (Bacău) — stadionul Mecanică Fi 
A. S. Drobeta Tr. Severin — C. S. Tîrgoviște : G. Dumitrașcu (Ci - 
stanța). Constructorul Craiova — I.C.I.M. Brașov : C. Popovici 1 • 
Turzii), Tractorul Brașov — Metalul Mija : A. Nicolescu (Piteș 
Sportul „30 Decembrie** — Rapid București ; M. Lică (București) 
se dispută azi. pe stadionul Sportul Studențesc, dp la ora 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — Minerul Motru : V. Maxim (lași).

SERIA A IlI-a ; Steaua C.F.R. Cluj-Napoca — C.S.M. Reșița : r. 
Gheorghiță (Brăila). Someșul Satu Mare — C.F.R. Timișoara : 
Schiopu (Focșani). Gloria Bistrița — Strungul Arad : R. Nicoa ; 
(Tulcea), A.S.A. Progresul Timișoara — Armătura Zalău : I. Moca • 
(Cîmpina), Electromureș Tg. Mureș — U. T. Arad : D. Petre; • 
(București). Gloria Reșița^— OlimpiaJ3atu_Mare Gogoașe^O -
zău). Mureșul Explorări 
viște), F. C. Maramureș 
ghe (Suceava), Vagonul

Meciurile, cu excepția 
vor începe la ora 11.

Deva — Metalul Bocșa : M. ioncscu (Tu 
Baia Mare — Chimica Tîrnăveni : C. Ghe- - 
Arad — Ă.S.A. Tg. Mureș : V. Onu (Predc 
partidei Sportul „30 Decembrie" — R»Pl

• MECIUL AMICAL PORTU
GALIA — ROMANIA se va juca 
în ultima zi a lui august, la 
Setubal. In vederea acestei în
tâlniri lotul nostru va fl con
vocat in cursul zilei de luni.
• REUNIREA LOTULUI DE 

TINERET. Biroul federal a apro
bat, recent, un stagiu de pre
gătire centralizată a lotului de 
tineret. In vederea jocului din 
preliminariile C.E. cu reprezen
tativa Danemarcei. Pentru par
tidele de verificare (30 august 
cu U.T.A. la Arad si 2 sep
tembrie cu F. C. Ejphor la Ora
dea) a fost convocat iun! sea
ra, la București, lotul : Prunea, 
Tene — portari ; Ciocan, Cotora, 
Bucur, Panait, M. Pană — fun
dași ; Fulga, Timofte, Lupescu,

I. Etan, Ursea, Stănici, VIftdoi i 
— mijlocași ; Răducioiu, Mai . 
Neagoe, Negrău, Butcrchi — 
tacanți.
• REAMINTIM coresponda - 

lor noștri voluntari că mi 
duminică, 27 august, începe cai - 
pionatul Diviziei B. Ii rugăm
ne comunice cu operativitate re
zultatele, telefonînd cu taxă i - 
versă. la unul din numerele 
noscute, imediat după termin - 
rea partidelor.
• clubul rapid anunt«ă 

a pus în vînzare abonamen' 
de intrare la meciurile pe c 
echipa sa de fotbal le va sus 
pe stadionul Giulesti în tv 
campionatului Diviziei B. A 
namentele se pot procura dc 1 
sediul clubului.
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de șah a

REINTRAT

doilea 
există

în perspectivă, un 
o seducătoare felini- 
„pumn“ puternic, așa 
gol al dinamoviștilor. 
mai multe variante...

__  ______ „la vîrf“ • La Dinamo, 
Răducioiu — C. Zamfir. Primul are 

doilea. în schimb, pare să aibă un 
întîmplat și Ia Pitești, la al 

echipei alb-roșii

• câștigătoare a Raliului, cu echipajul său 
ivins în acest campionat

?ap...). îi
♦°merarii 

noder- 
Jtiv. — 

naturale) 
pe la so- 
se anun- 
robele de 
care a,si- 
ificulțatea 
ceea ce 
șef.. N. 
ea cursei, 
iferit nc- 
incurențl-

(Elan Iași) : Gr. „C“ — 1. S. Mo- 
raru — R. Roventa (Dacia Coli- 
basi) 2. A. Dănescu — C. Voicu- 
let (Calculatorul București). ,3. A. 
Băduîescu — M. Dimitrovici 
fCJAK-FPSA Argeș) .; clasament 
venerai : 1. S. Moraru — R. Ro- 
vența. 2. A. Dănescu — C. Voi- 
culet 3. I. Pătrutoiu — G. roso- 
ga : eehioe : 1. CJAK-FPSA Ar
geș, 2. A. S. Turdeana-Cluj. 3. 
CJAK Energia Rovinarâ.

Modesto FERRARINf

'itiiiiiiiiiiiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii^

utat vehement mai în fiecare reuniu- 
e. Cert e că, atît în semifinale, cît și 
i partida pentru titlu, gazdele au fost... 
jutate vizibil. (G.R.)

i

>

î

• NOUL ANTRENOR al lui F. C. Argeș Al. Moldovan, a împli
nit 39 de ani în chiar ziua primei etape. E adevărat, rezultatul 
nu i-a surîs. In schimb. F. C. Argeș a jucat tinerește, cu un plus 
de tehnicitate, renerabilă la jucători ca și necunoscut! • Unul 
dintre cei mai buni jucători piteșteni a fost Bănuță, a cărui bară 
a fost la doi-trel centimetri de gol • Cu totul remarcabilă intrarea 
lui Timofte I, după pauză. El confirmă buna impresie lăsată în 
„Cupa Dinamo", în meciul cu Anve£S. Așteptăm o nouă confir
mare. într-un joc * ' '
„dueT....................
tate ; al 
cum s-a 
Pe tabla 
(I. Ch.)
• A

IN FUNCȚIUNE ta
bela rezultatelor din 
etapa de Divizia A 
de pe stadionul ti
mișorean. Un mij- 
loc modern si... ta
cit de »-i tine la 
curent cu situația 
de De orima scenă 
oe SDectatorii de ne 
imoozanta arenă din 
orașul de ne Bega 
• Primit cu aplauze, 
Casuba reprezintă 
iucătorul-soerantă a! 
Politehnicii. Dar 
trebuie să ioace la 
adevărata 
loam sore 
fica

L 9 .......

■- i.

lui va- 
a justi- 

asteotările.

Miercuri, el s-a 
plasat sub cota for
mei obișnuite, 
așteptăm... • 
tîlnire la 
tul 
iunul meciului 
la Timisoara.
Gh. Dărăban. 
ședințele lui F. 
Bihor. „Sperăm 
obținem un 
în partida ____ _ _
rală...“ Rezultatul a 
denăsit planificările 
orădenp a în frun
te cu 
grunul 
cători 
a fost 
Iată

TI 
In-

_ __ aeropor- 
Băneasa. în a- 

de 
cu 

pre- 
C.

___ să 
punct 

inaugu-

II,
tineri 1u- 
H „Poli" 
înălțime 1 
consolare

Timofte 
de 
de
Ia 

o

nentru eșecul sufe
rit. Dar si un ar
gument puternic 
nentru viitor ! •
Lăzăreanu. care va 
anăra poarta echi
pei U.T.A. în noul 
sezon era prezent 
la Timișoara spre 
a-j urmări oe foștii 
coechipieri. Si n-a 
făcut degeaba de
plasarea... a Trăis- 
taru. vîrful de atac 
al Politehnicii a 
fost surprins de ont 
ori (!) în ofsaid, 
în meciul cu F. C. 
Bihor. Cam mult !
(Ef. I.)
a muncit mult și

Petrolul — F. C. Olt 1—0 sau un debut sub frumoase auspicii 
promovate

Foto :
al noii

Dragoș ȚÎRLEA

tradiție, colaborarea 
de pe vremea lui 

Bădln. Ciupitu,

•'

vers) au 
fiintînd
Martinovici,
Niculescu. cu totii ourtători ai 
celor două tricouri £ Reveni
rea Jiului pe Drima scenă a 
avut parte de un cadru adec
vat : 
fare.
(I. C.)
reapărut, așadar, Liliac. Tribu-

• GALERIA OLTEANA. la 
prezentarea prin megafon a ce
lor două echipe, a salutat cu 
un entuziasm surprinzător si cî- 
teva nume din tabăra... ad
versă. Cum era vorba de ex- 
craiovenii Negrită. Bicu. Racol- 
tea si Marcu (antrenor secund 
la Jiul), lucrurile s-au lămu
rit repede. De altfel, „navete
le" Craiova — Petroșani (si m-
• IN POARTA PETROLULUI „ ------------- - --------

nele l-au aplaudat cu multă căldură, atît la anunțarea echipelor, 
cît si la apariția acestora pe teren. Liliac a făcut o partidă bună, 
remareîndu-se prin siguranța-i cunoscută la cîteva intervenții ae
riene de efect. Numai că apărătorii săi nu l-au prea „lăsat" sa... 
aperP • Dudan, extremă dreaptă a lui F. C. Olt, a început in 
„trombă" stîrnind îngrijorarea tribunelor, după cîteva incursiuni 
rapide spre eareui ploieștean. Din păcate pentru echipa șa. care a 
continuat să mizeze pe el. căutîndu-I cu dese mingi, talentatul 
„șeptar" s-a... stins destul de repede, datorită. între altele, șl mar
cajului ferm al lui Panait • Chiar dacă au pierdut oaspeții — 
cu un lot tînăr în creștere de potential — (ea S1 petl°"
Iul) destule de „spus" în acest campionat. (Mu. P.)

• absențe re
gretabile.
intea începerii 
cului de la Hune
doara 
de speranțe s-a 
constatat... linsa 
brigăzii de arbitri 
timișoreni, compusă 
din V. Lazăr — C. 
Furdca si C. Bălă- 
nescu. La ora fixa
tă. nici un semn 
de... viată ! Pînă la 
urmă s-a alcătuit o 
brigadă ad-hoc. ar-
• REACȚII pline 

scorul alb realizat pe teren propriu cu F.C.M. Brașov : „Ne afec
tează, desigur, pierderea acestui punct. Dar avem, totuși, sati,făc
lia că echipa a jucat bine. Sperăm că ea va confirma această 
bună impresie în etapele viitoare" • Doi debutanti pe scena pri
mei divizii au evoluat miercuri în „unsprezecele" băcăuan : Mun- 
teanu, provenit de Ia Aripile Bacău, și Hodină, băcăuan de ori
gine. dar care a jucat un timp pe la . Reșița. Amîndoi au făcut o 
frumoasă impresie șl se pare că vor deveni titulari de bază ai 
echipei • Secția de fotbal » Sport Clubului băcăuan are un nou 
președinte în persoana inginerului Vasile Btejușcă. Deși între
prinderea „Proletarul", al cărui director este, are propria sa echină 
de fotbal. în Divizia C el s-a aflat de multi ani. cu sufletul și cu 
fapta, și alături de echipa băcăuană, așa cum cu siguranță va fl 
șl dc-aici înainte. (C. F.)

tribune pline două fan- 
atmosferă de fair-play.

F,
■

M,

5
• MIERCURI, 

îniolinit 29 de 
echinei Steaua 
ziua de naștere 
tație pe măsura 
strafe, ani în sir. sub tricoul 
formației camnioane. ca si sub 
acela al primei reprezentati
ve • Puține la număr, dar 
foarte tăioase — contraatacuri
le formației oaspete. Cu F. C 
Porto. însă Dentru a reuși un 
rezultat bun Flacăra Moreni 
va trebui să treacă la un re
pertoriu tactic mai variat, mai 
comolet • Lungr n-a orea a- 
vut ce apăra r»p parcursul ce
lor 90 de minute, dar cînd a 
fost solicitat a ieșit perfect la 
centrări, a nloniat în nicioaro- 
le lui C. Pană si Stere. în 
sfîrsit. atunci. în min. 43. a 
deturnat de sub „transversală" 
mingea șutată de Văldeari. E 
mare, si la figurat, si la pro
priu. acest Silviu... Lung.
• LA STADIONUL MUNICIPAL

modernizări, amenajări de cabine co
manda tabelei electronice etc. Acesta a și fost motivui pentru care 
stația de amplificare nu a funcționat la tribuna a II-a. La me
ciul următor, totul va fi pus la punct • După 11 ani ca jucător. 
Sorin Ba^iu a fost numit președintele secției de fotbal la „U“ Cluj- 
Napoca • Un debutant în echipa clujeană, internaționalul de ju
niori (are abia 17 ani) Zanc. El provine de la C.S.Ș. Dej. Tot de 
la Dej a venit și Falub • Frumoasă inițiativa celor de la Inter 
Sibiu : . înaintea partidei.' gazetarilor și crainicilor li s-au anunțat 
formația pe cîte o hîrtie scrisă Ia mașină, cu numerele de pe tri
couri și chiar cu așezarea jucătorilor în teren, fapt care pentru 
alții constituie un mare secret... tactic # Popicu (acum Ia Inter) 
și Ciobanu (,,U“) au jucat miercuri împotriva fostelor lor echipe. 
Popicu a jucat cu mare ambiție și chiar bine. Pe foaia de re
zerve, la. Inter mai era un ex-olujean. I. Moldovan, în timp ce 
la clujeni pe foaia de arbitraj au fost trecuți ca jucători de re
zervă doar doi jucători de cîmp, Bacoș si Falub. Folosit ca ata
cant, fostul fundaș răpidist Bacoș nu prea a dat randament. (Al. C.)

ST. 
ani. 
si-a
avînd o nres- 

valorii demon-

IOVAN a
Căpitanul 
sărbătorit

• Lăcătuș _ „ ____
cu folos nentru eohină. ..Trans
versala** porții lui Tene l-a pri
vat. în min. 81 si de satisfac
ția înscrierii golului • Mujnai, 
..vioara întîi“ la „U“ Clui-Na- 
noca si F. C. Bihor, a apărut. 
Pe „scena de iarbă** de la 
Ghencea într-un rol nou : 
mijlocaș de mare travaliu. A- 
lergînd cu folos din „16** în 
„16“. ori de cîte ori faza o im
punea. Muinai si-a făcut 
foarte promițător debut sub 
culorile Stelei. • Intrând vio
lent. la
Purdea a 
cartonașul 
în această 
lamentară .. „
fost salvat de la... cartonașul 
ro^u de antrenorul Ion Nun- 
weiller, care l-a chemat pe ban
ca rezervelor. înlocuindu-1 cu 
Jercălău. (G. Nic.)
din Sibiu continuă să se facă 
nentru transmisii, pentru co-

Un (Mu. P.)
la Bacău) • 
că am adus 
de arbitrii 
reni să consemnăm 
aici debutul la Unic 
a lui N. Grigoreseu 
(Timișoara); un de
but de bun augur 
subliniat si de fostul 
arbitru i 
nai I-. -
observator
la meciul
— Sportul Studen
țesc. (S. Tr.)

în acest campionat, 
bitrul orincinal fi- 

antrenorul 
Jurcă. de la cen
trul de iuniorl al 
Corvin ului! Nu știm 
cine o fl de vină 
dar este inadmisi
bil ca la un meci 
oficial de camnionat 
să se recurgă la 
arbitri Imnrovlzati 
îmbrăcatl în... tre- 
nineur! 1 (așa cum 
de altfel, s-a în- 
tîmDlat si în Darti- 
da de SDerante de
realism în tabăra echipei băcăuane după

Fiind- 
vorba 

timlso-
om, nu la minge, 

văzut. în min. 14, 
galben. Perseverând 
manieră deloc regu- 
„2**-ul oaspeților a

ind...îna- 
io-iTENIS. ANTRENORII 

u, respectiv Constantin 
escoperit și format pe ...
ri de la „europenele" de juniori Dinu 
'eseariu (aur) și Irina Spirlea (argint), 
ieși le anunțăm numele cu îritîrziere.

facem cu prețuire, avînd speranța că. 
meri fiind, vor descoperi și alte „rache- 
e‘.‘ valoroase ! • LA BRAȘOV, la Cam- 
lionatul Național masculin pe echipe, 
iihai Algiu, arbitrul principal al com- 
etiției, a fost plăcut surprins: „Am 
vut, în persoana cunoscutului cintăret 
le muzică ușoară Cristian Popescu, un 
rbitru foarte bun. punctual, serios, 
irorrpt, un adevărat... profesionist, cum 
ie-Ci’ plăcea să-i avem pe toți 1“ • O 
ÎLTA apreciere: ..Traian Marcu este, 
u adevărat, un soortiv. EI și-a dovedit 
ncă o dată, alături de măiestrie în 
aînuirea rachetei. marele spirit de 
air-play în chiar meciurile sale (joacă 
icntru Dinamo Brașov) cu principalele 
rdversare. Steaua și Dinamo". (Mihai 
Dumitrescu, arbitru). • ..NATIONALE- 
jE“ seniorilor au avut loc. în premieră, 
a baza B.T.T. din Parcul Herăstrău, din 
Capitală. Un astfel de episod în viața 
Ie... agrement, a gazdelor necesită pre
gătiri speciale. Cu distincția și elegan
ți caracteristice. ..examenul" 
Tit cu brio. • NU ALTFEL au stat ln- 
trurile la Tirgoviste. oraș 
loua sa bază multifuncțională 
:ema". a fost martor, nentru înfîîn oară, 
ii unei competiții Internationale: Cam
pionatele Balcanice. (D.S.î 
UJUlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUinilllh^--

Liviu Vasiles- 
Cosmescu, i-au 
medaliații noș-

a fost tre-

eare nrin 
„Crizan-

s
s

§

S
S

S

al echipelor 
speranțe

internatio-
N. Petriceanu, 

federal 
Corvinul

de

• NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 25 
AUGUST 1989. Extragerea I : 
88 42 41 14 10 31 59 56 68 ;
extragerea a H-a : 74 17 38 82 
83 87 11 89 16. FOND TOTAL 
DE CÎȘTIGURI : 460.954 
din care 12.046 lei report

1. 
ClȘTIGURILE

„LOTO 2“ DIN 20 
1989. Cat. lsllO#»/„ . 23.420 lei Și 
1 25«/„ a 5.335 lei ; cat. 2 : 11,75

cat.

lei. 
la

TRAGERII 
AUGUST

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
a 2.491 lei ; cat. 3 : 14,75 a 1.985 
lei ; cat. 4 : 105,00 a 279 lei ; 
cat. 5 : 274,25 a 200 lei ; cat. 6: 
1.784,75 a 100 lei. Participantul 
Drăgan loan din localitatea Chi- 
mitelriic, jud. Mureș, a cîștigat. 
în numerar, suma de 23.420 Iei.

• După cum am mai anuntat. 
miine. duminică 27 august, va 
avea loc O nouă TRAGERE EX
CEPȚIONALA PRONOEXPRES

cu mari si important,, sanse de 
cîștig. 
pentru _______ _________ -
rite la această acțiune, cît si 
nentru
PRONOSPORT la Di'imul concurs 
al sezonului fotbalistic 1989'1990 
TERMENUL LIMITA ESTE AS
TĂZI, STMBATĂ, it AUGUST I
• TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PRONOEXPRES de duminică J7

Vă reamintim că, atit 
iucarea numerelor favo-

depunerea buletinelor

august. Va avea loc în Bucu
rești. în sala dubulu' din str. 
Doamnei nr. 2 încenind de la 
ora 18.30. Operațiunile de tra
gere vor fi radiodifuzate ne pro
gramul I. în nauza transmisiilor 
de fotbal, urmînd ea numerele 
extrase să fie transmise șl in 
reluare, la ora 22.38 (dună emi
siunea „Panoramic Sportiv'' 
dată cu rezultatele 
PRONOSPORT din 
precum șl luni 
ora 3.55.

_____ o— 
concursulut 
aceeași «B. 

28 august, la



*

MĂRTURISIRI
>ncursii! Prietenia la înot

OE CICLISMSPORTIVELE NOASTRE
■

ȘAPTE MEDALII PENTRU
Intre medaliațil Concursului 

Prietenia la înot, a cărui edi
ție din acest an a avut loc la 
Leipzig (R.D.G.), s-au aflat și 
cîteva foarte tinere sportive 
din tara noastră. Astfel, dina- 
movista bucureșteană Patricia 
Orâștcanu a cucerit „argintul" 
la 200 m mixt, cronometrată 
în 2:27,45 (I. Katja Beier, din 
R.D.G. — 2:25.42), și în proba 
de 100 m fluture — 1:05.36 (I, 
Renata Schulze. din Ungaria, 
1:04,09), clasîndu-se a treia la 
200 m fluture — 2:21,77. Suce- 
veanca Sorina Hanceriue a ciș- 
tigat două medalii: argint la

800 m liber, cu timpul de 
9:08,96 (după Anja Fock, din 
R.D.G. — 9:06,74) și bronz la 
400 m liber, cursă în care a 
fost înregistrată cu 4:30.91, în- 
tr-o sosire strînsă — Regina 
Kovacs (Ungaria) 4:30.57, Ulri- 
ke Bremer (R.D.G.) 4:30,86.

Pe podium au mai 
băimăreanca Luminița
rescu, 
doilea 
2:20,26 (I.
namovista 
clasată a
200 m spate

urcat 
_____  _________ Lăză- 
care a ocupat locul al 
la 200 m fluture, cu 

Beier 2:19.62) și di- 
Carmen Vlădăreanu, 
treia în proba de 

2:29,19.

BALCANIADA DE CĂLĂRIE

LYON. Rezultate înregistrate la 
Campionatele Mondiale de ci
clism pe pistă. Marat Satibaldiev 
(U.R.S.S.) a cîștlgat semlfondul, 
cu adițiune de puncte, 52 p, ur
mat de italianul Fabio Baldato, 
44 p. în aceeași probă, la pro
fesioniști, a învins 
Urs Freuler, cu 
dem, pe primul loc s-a clasat 
cuplul francez * * 
Frederic Magne, 
în finală, cu 2—0, perechea ceho
slovacă Illek, Hargas. Cursa de 
viteză .,Keirin" (profesioniști), a 
revenit italianului Claudio Go- 
llnelli (10,88 s pe ultimii 200 m).

La Chambery are loc C.M. de 
fond. Cursa de 100 km amatori 
a fost cîștigată de echipa R. D. 
Germane, în 2.02:36 urmată de 
Polonia 2.03:19 și U.R.S.S. 2.03:37. 
Proba similară feminină, dar pe 
50 km, a revenit formației 
U.R.S.S. cronometrată in 1.08:05,02. 
Italia, a doua clasată, a sosit la 
87 sutimi, iar Franța, a treia, 
la 30.08 s.

elvețianul
45 p. La tan-

Fabrice Colas, 
care a întrecut

(Urmare din pag, 1)

alături de Gh. Nicolae, M. 
Curtcanu sau R. Marcoci, vom 
alinia și o echipă feminină — 
Ramona Polivanov, Cristina 
Călin, Alina Alexandrcscu —, 
o idee ce poate avea succes 
și acum, și în viitor. Evident, 
prin spectaculozitatea lui, con
cursul de obstacole va consti
tui punctul maxim de atracție, 
antrenorii noștri mizînd pe ex
periența șr forma bună a unor 
călăreți bine pregătiți, printre 
care Al. Bozan, M. Neagu,. M. 
Fcraru, I. Bucur, lor alăturîn- 
du-li-se și Ioana David, Ma
riana Moisei, Cristina Ciocan 
său juniorii V. Velea, R. Bo
zan. M. Silviu, Magda Iso- 
pescu etc. La edițiils prece
dente, sportivii noștri s-au a- 
flat de fiecare dată printre 
laureați. Să sperăm că ei vor 
repeta și acum bunele „par
cursuri" din anii trecuți.

Așa cum era de așteptat, și 
din delegațiile oaspete fac par-

te o serie de călăreți care au 
frumoase performanțe în ca
drul Campionatelor Balcanice, 
dar și la alte concursuri in
ternaționale, precum și tineri 
cu reale perspective : P. Ka
zakov, I. Spasov, Svetoslavia 
Kolarova, Teodora Tone va, B. 
Pavlov (Bulgaria), G. Frango- 
gianis, G. Rossiades, Sofia 
Pamboukidou, Hellene Draka- 
tou (Grecia), Z. Kavur, A. Pa- 
vec, Irena Drobnici (Iugosla
via), F. Atabek, A. Zorlu, Gu- 
lay Demirci (Turcia) etc., cu 
toții capabili de evoluții foar
te spectaculoase și... precise.

Să mai notăm că actuala e- 
diție se bucură de o atenție 
deosebită și din partea federa
ției internaționale, dovadă și 
faptul că, pentru prima dată, 
în juriile de concurs (obsta
cole și dresaj) au fost desem
nați și alți arbitri decît cei 
din țările participante : E. 
Heinrich (R.D.G.), M. Mastro- 
nardi (Italia). E. Brabec (Po
lonia), J. Mathias (Portugalia). 
Nina Gromova (U.R.S.S.).

ECHIPA DE HANDBAL A ROMÂNIEI
(Urmare din nat). 1) aspectele. în plus, me

de ridicată spectaculozi-

orientîndu-mă după cunoștin
țele celor din tribune în ma
terie de handbal, 
organizarea 
Prietenia a 
ricîtă".

W olfgang
Germană : 
de joc și

opinez ca 
aici a Turneului 
fost o alegere fe-

Hartisch — R. D. 
„Excelente condiții 
de organizare, sub

„MĂNUȘA LITORALULUI”
(Urmare din nao I)

(Autobuzul), sportivi care nu 
mai au nevoie de prezentare. 
Cam în aceeași situație se a- 
flă și „cocoșul" Adrian Mărcuț, 
care-i va avea rivali pe Relu 
Nistor și Mihai Obreja (Steaua), 
Lucian Gheorghiță (CFR Tim.), 
Adrian Anton (CSM Drobeta 
Tr. Severin). „Pana" Octavian 
Stoica are obligația de a con
firma în cadrnL acestui tur
neu încrederea ce i s-a acor
dat. Bineînțeles, dacă va avea 
cîștig de cauză în fața lui Ion 
Guzganu (Steaua), Vasile Ti- 
vădar (Voința Satu Mare), Ni
colae Dima (Rapid) — fără să 
mai amintim de pugiliștii de 
peste hotare — atunci va în
semna că selecționerii nu s-au 
înșelat. Francisc Vaștag, la 
„semimijlocie", și Rudei Obre- 
ja, la „mijlocie mică", por
nesc ca mari favoriți — dar, 
atenție ! — în box nimic nu-i 
sigur. Printre adversarii lor : 
Acuarclo Roman (CFR Tim.) — 
o reapariție așteptată cu evi
dent interes, Dan Belciug (Fa
rul). Remus Savu (AEM). Mir
cea David (Muscelul) ș.a Re
venirea „mijlociului" Doru 
Maricescu (CFR Tim.) poate 
rezolva problema titularului 
categoriei, după cum ținea să 
ne asigure antrenorul său Ion 
Marconi. Să vedem însă și re
plica în ring a campionului 
Valentin Mihai (Farul), a lui 
Cristian Dumitru (Semănătoa
rea) si, de asemenea, a boxe
rului Ladislau Vaștag (CSM 
Reșița).

Sînt destule nume care, ală
turi de boxerii din țările ce 
vor fi reprezentate la Con
stanța. vor face, cu certitudi
ne. din „Mănușa Litoralului", 
un turneu de primă mărime.

toate 
ciuri 
fate".

Miroslav Milewski — Polo
nia ; „O ambianță rar întîlnită, 
ceea ce ne-a făcut să ne sim
țim excelent la Galați. Valoa
rea turneului s-a ridicat mult 
peste cea medie, echipa Româ
niei avînd un rol decisiv în 
calitatea înaltă a spectacole
lor handbalistice"

Karoly Rupnic — Ungaria: 
„Ani mai participat la ediții 
anterioare ale Turneului Prie- . 
tenia, însă întrecerile de la 
Galați mi-au întrecut așteptă
rile printr-un handbal de 
foarte bun nivel tehnic. La a- 
ccleași cote înalte s-a ridicat 
și organizarea competiției".

Petr Gurilov - U.R.S.S. : 
„Handbal bun și, nu în puține 
zile, foarte bun. ambianță -de 
competiție internațională, cu o 
organizare ireproșabilă. Astfel 
caracterizez, pe 
din orașul Galați 
Prietenia".

Astfel 
scurt, ediția 
a Turneului

Teleniac SIRIOpOL

De cind s-a iscat „afacerea Ben Johnson" autoritățile 
canadiene (nu numai cele sportive) au avut mai mereu 
de lucru in privința dopajului. Intre altele, au fost audiați 
mai mulți foști și actuali sportivi, antrenori, medici. Unul 
dintre ei este Clarke Flyn (30 de ani). Plăcindu-i bobul, 
m 1982 a început să se antreneze tot mai serios, dar fap
tul că avea doar 5S kilograme și era scund a fost un 
handicap pentru el. Sfătuit de binevoitori", a făcut un 
tratament cu anabolizante, un serios program de pregă
tire fizică, astfel că in numai doi ani a crescut 15 centi- 

" metri, a ajuns la 84 kilograme si a putut deveni...
5 competitiv. In 1984 a fost chiar selecționat in lotul ca-

nadian pentru J.O. de la Sarajevo. Ulterior a fost însă 
depistat pozitiv la un control antidoping și suspendat, in 
1987, an in care a și abandonat activitatea competițională.

Mark Logan (29 ani) a fost jucător de fotbal american 
la „Eer York University" din Toronto. Recent el a măr
turisit că, din dorința de a fi fost tot' mai bun, un oare- 

. care medic, Jamie Astaphan, s-a oferit să-i facă un tra-
• tament special cu steroizi anabolizanți, pe cale injectabilă.
■ Pentru aceasta a pretins cite 20 de dolari pentru fiecare
S injecție. Cum suma pretinsă era mult prea mare pentru
• posibilitățile sale, Logan n-a acceptat propunerea respec-
; tivului medic, care nu este altul decit doctorul lui Ben
i Johnson (!), a renunțat chiar la fotbal, dedicindu-se hal-
I terelor. „E mai curat și mai bine așa" spune Logan. Și,
i chiar că are dreptate !.,.

■

Romeo VILARA

CONTINUĂ ÎNTRECERILE UNIVERSIADEI DE VARĂ
DUISBURG,. întrecerile Uni

versiadei ’89 se desfășoară în 
principal în parcul sportiv We- 
dau, de peste 200 hectare, creat 
încă în anul 1919. acolo unde 
se află trei dintre principalele 
baze sportive care adăpostesc 
competițiile. Este vorba de ba
zinul nautic Wedau (de 56 ha 
apă), de-a lungul anilor gazdă 
a unor mari competiții inter
naționale de canotaj; stadio
nul. cu același nume, cu o ca
pacitate de 31 000 locuri a găz
duit, de asemenea, competiții 
de anvergură: disputele la scri-

mă au loc în sala, cu 
1500 locuri, a „ .1'1 _____
din Wedau. în sfîrșit, întrece
rile celor 16 echipe 
masculine) de "___ L_. __ ____
loc de desfășurare sala Rhein- 
Ruhr, aflată în perimetrul pro- 
priu-zis al Duisburgului.

Și apropo de baschet, iată 
cîteva dintre rezultatele înre
gistrate pîriă acum: Canada — 
Turcia 105—84, Cuba — R.P. 
Chineză 90—73, U.R.S.S. — 
Mexic 89—67, S.U.A. — Bra
zilia 126—93, Israel — Japonia 
94—66, Polonia — Anglia 82—78,

peste
școlii sportive

(numai
baschet au ca

Felbal meridian»
w eentpa Bel

giei a dispus, după cum am a- 
nunțat, în meci amical, de cea 
a Danemarcei cu 3—0. Sepp 
Piontek a declarat că, spre deo
sebire de începutul verii, cinci 
danezii au surclasat formațiile 
Braziliei și Suediei, acum jucă
torii săi au părut leșiți din for
mă, insuficient pregătiți, in fața 
unei formații foarte puternice, 
cum a fost Belgia, cu un ex
celent Ceulemans, autorul a 
două goluri, care a îmbrăcat 
pentru a 32-a oară tricoul „dia
volilor roșii", egalînd astfel nu
mărul selecționărilor fostului in
ternațional Paul van Himst. 
Piontek a mai spus că din lotul 
danez au lipsit unii titulari, în 
frunte cu Povlsen. Iată echipa 
aliniată : Schmeichel — .1. Lar
sen, Risow, L. Olsen, H. Larsen, 
Andersen, Jensen, Friman, Helt, 
F. Christiansen (Wilfort). Elstrup 
(Kasmusen). • PRIMA rundă a 
„Cubei Italiei" (la care sînt pre
zente echipe din ligile superioa
re) a oferit cîteva scoruri foar
te strînse : Napoli — Monza
1— 1 (9—8, după 11 m), Ascoli —
Catanzaro 1—1 (10—9, d. 11 m),
Parma — Milan 0—0 (6—7, d.
11 m), Taranto — Udinese 0—0 
(4—3 d. 11 m), Cagliari — Ju
ventus 0—1 (d. p.). Alte rezul
tate : Roma — Modena 3—0,
Prato — Sampdoria 0—2, Genoa — 
Padova 3—0, Lecce — Brindisi
2— 0, Brescia — Cremonese 1—3, 
Bari — Piacenza 3—1, Avellino — 
Cesena 1—2, Licata — Fiorentina 
1—3, Barletta — Verona 1—0.

Mii ne începe noua ediție a cam
pionatului, care programează 
meciurile : Ascoli — Napoli, A- 
talanta — Verona, Bari — Fio
rentina, Cesena — Milan, Genoa 
— Lecce, Inter — Cremonese, 
Juventus — Bologna, Lazio — 
Sampdoria, Udinese — Roma. • 
IN TURNEUL de la Barcelona, 
În finală. F. C- Malines — so- 
chaux 2—1 (2—1). Au înscris :
Versavel, De Wilde, respectiv 
Tihy ; pentru locul 3 : F. C. 
Barcelona — Porto Alegre 1—0 
(a marcat Almagro, mln. 33). 
• IN MECI amical la Innsbruck?* 
F. C. Tirol — Real Madrid 0—3 
(0—2). Au înscris : Sanchez (min.
3 și 66), Butragueno (min. 13). 
Real a aliniat formația : Buyo — 
Hierro, Schuster, _
Llorente. Michel, 
quez, Gordillo ( 
Sanchez (Aldana).
(F. Llorente). _ 
Anglia (et. 2). Aston Villa — Li
verpool 1—1, Derby — W’imble- 
don 1—1, Manchester City —

Ruggeri — J.
Chendo. Vas- 

(Guttierez) — 
), Butragueno 

• CAMPIONATE.

PE SCURT • PE

Finlanda
Grecia

R.F. Germania - 
87—71, Iugoslavia 
93—52.

După ce în prima zi sporti
vii italieni dominaseră con
cursurile, masculin și feminin, 
de floretă, în continuarea com
petiției de scrimă s-au între
cut spadasinele și sabrerii. în 
finala feminină, la spadă, Dia
na Oerey (Ungaria) — Talmi 
Chappe' Valladares (Cuba) 8—5. 
La sabie: Bencze Szabo (Unga
ria) — Toni Terenzi (Italia) 
10—5,

Southampton 1—2, Norwich — 
Nottingham 1—1, Arsenal — Co
ventry 2—0, Crystal Palace — 
Manchester United .2—1, Chelsea
— Q. P. Rangers 1—1, Everton — 
Totl“"‘'.-im 2—1. Luton — 
Sheffield ? -0. Millwall — Charl
ton 2—2. In clasament : Man
chester ’United, Liverpool, Nor
wich și Q. P. Rangers cu c’te 
4 p. 11. F. Germania (et. S). 
Cîteva rezultate mai importante: 
Bayern Miinchen — F. C. Koln 
5—1 !, Diisseldorf — Bochum 
2—2, Kaiserslautern — Mannheim 
2—3, Uerdingen — Hamburger 
S. V. 5—2 !, Leverkusen — 
Karlsruhe 1—1, Stuttgart — Ein
tracht Frankfurt 1—1, Conduc 
Eintracht și Bayern Miinchen cu 
cite 8 p, urmate de F. C. Koln 
cu 7 p. Olanda (et. 4). P.S.V. 
Eindhoven — Kerkrade 3—4 !, 
Sittard — Haarlem 1—0. Utrecht
— Groningen 1—0, Votendam — 
Den Bosch 3—0. Ajax — Sparta

ț Waalwhk — 'rPhn-g 2—2, 
Maastricht — NEC Nijmegen 2—0.
Conduce .Waalwijk cu 7 p. Ma
rea surpriză a constituit-o înfrân
gerea campioanei. Eindhoven, 
care a fost condusă cu 3—0 și 
4—1, pe teren propriu !

SCURT • PE SCURT

CAMPIONATELE MONDIALE DE CAlÂC-CMOf
(Urmare de pag. I)

cane 
echi- 
intrat
Con-

Programul reuniunii de după- 
amiază a cuprins semifinalele 
probelor de viteză pe distanta 
de 1000 m, întreceri in 
s-au mai calificat patru 
paje românești. Primul 
în concurs a fost Vasile
drat (ora 16.30. +37° C). el cla- 
sîndu-se pe locul 3. 4:11,36 după, 
Gaspar Boldizsar (Ungaria). 
4:07.99 și Klaus Strehle (R.D.G.) 
4:10,80. La caiac 4 fete. Marina 
Bituleanu, Luminița Herțea, 
Sanda Niculae și Liliana Vlăs- 
ceanu au condus de la un capăt 
la celălalt al cursei, cîștigînd 
fără emoții. 1:38.48. pe locurile 
următoare șitu’ndu-se : Polonia, 
1:41,09. Suedia, J’42.35. Austra
lia, 1:44,50. O cursă bună a fă
cut și echipajul de canoe du
blu, Vasile Lehaci, Gheorghe 
Andriev. clasat ce locul 2 în se
mifinala a doua 3:49,50. după 
U.R.S.S.. 3:46.08 și înaintea am- 
barcațiilor din Anglia. 3:53,13 și 
R. P. Chineză. 4:07,83. Daniel 
Stoian și Angelin Velea au ocu
pat poziția a patra la caiac du
blu, 3:22,46 dună U.R.S.S, 
3:20,37, Italia, 3:20,79 și Norve-

gia, 3:21,73. Nu au reușit să se 
califice componenții caiacului 
de 4 masculin, locul 7. în semi
finala I.

Iată și probele de fond în 
care sportivii noștri vor lupta 
pentru medalii : K 1, K 2 — 
5 000 m (feminin). K 1. K 2, 
K 4. C 1. C 2 — 10 000 m (mas
culin). Așadar, la această ediție, 
a 22-a a Campionatelor 
diale de caiac-canoe, 
români vor fi 
tul a 19 finale 
«ramate. Un 
mult rîvnitele 
ioc.

Mon- 
sportivii 

prezenți la star- 
din cele 22 pro- 
prim pas spre 
medalii puse în

ATLETISM • -La Koblenz, e- 
chipa Universității Santa Monica 
(Everett, Burrell, Heard, C. Le
wis) a obținut un nou record 
mondial în proba de 4X200 m, 
cu timpul de 1:19,36 (v.r. Univ. 
Los Angeles 1:20,26 ’78). Alte re
zultate : 100 m : Witherspoon
(S.U.A.) 10,16, da Silva (Bra
zilia) 10,17 ; 800 m : Gray (S.U.A.) 
1:43,87 ; -----
(R.F.G.) 
kemboi 
Young 
S.U.A.) ,’>,1)0 , 
riuki (Kenia) 
Myrricks (S.U.A.) 8,43 m; disc:Da- 
nenberg (R.F.G.) 64,74 m; femei : 
400 m : Grace Jackson (Jamaica) 
50,09 ; 800 m : Susi Faver (S.U.A.) 
2:00.56 ; 3 000 m : Angela Cnal- 
mers (Canada) 8:46,64 ; 100 mg : 
Monique Ewanje-Epee (Franța) 
12,77 ; Înălțime : Jan Wolilschlag 
(S.U.A.) 1,94 m.

AUTOMOBILISM « Cursa de 
Formula 3 000. desfășurată pe 
Circuitul Brands Hatch (Anglia), 
a revenit pilotului englez Martin 
Donnelly („Reynard"), care a 
realizat o medie orară de 195,150 
km • Pe Circuitul de la Sao 
Paulo, brazilianul Christian Fitti-

m : 
da

1 500 m : Baumann
3:34,25 ; 5 000 m : Kip- 

(Kenya) 13:32,80 ; 400 mg: 
47,94, '■ ‘ ------ --

46,68 ;
Harris (ambii

3 000 m. ob. : Ka-
8:12,18, lungime

IRLANDA — ROMANIA IN „CUPA DAVIS '90"
MUNCHEN, 24 (Agerprcs). — 

La Miinchen s-a efectuat tra
gerea la sorți a meciurilor din 
primul tur al competiției in
ternaționale de tenis „Cupa 
Davis" — ediția 1990.

în grupa I a zonei euro-afri- 
cane, echipa României va în- 
tîlni în deplasare formația Ir
landei.

Iată programul întîlnirilor 
din grupa mondială: R.F. Ger
mania — Olanda; Israel — Ar
gentina; Noua Zeelandă — Iu
goslavia; Australia — Franța; 
Cehoslovacia — Elveția; S.U.A. 
— Mexic; Spania — Austria; 
Italia — Suedia.

Meciurile se vor desfășura 
între 2 și 4 februarie 1990.

paldi („Reynard-Alfa") a obținut 
o viteză orară de 171,018 km.

BOX • Italianul Giuseppe Leto 
(32 ani) este noul campion euro
pean al categoriei mijlocie mică, 
în gala de la Terpacina, el ’ 
învins prin k.o. în rep. a 
pe iugoslavul Edip Sekovicl.

HOCHEI PE IARBA © 
Ipoh (Malayezia), în C.M. 
juniori, în semifinale, Australia 
a întrecut cu 4—3 (2—1) echipa 
Pakistanului, considerată ea 
principala favorită a competiției.

HOCHEI PE GHEAȚA 9 La 
Poprad (Cehoslovacia), Sokol 
Kiev — VSZ Kosice 5—3 (2—1,
2— 1, 1—0) • în turneul de la 
Moscova, Aripile Sovietelor — 
Trola Vingby (Suedia) 5—3 (3—0, 
0-3, 2-0)’.

TENIS • Turneul feminin de 
la Toronto (Canada) : Nathalie 
Tauziat — Robin White 6—2, 6—4, 
Gabriela Sabatini — Kathy Ri
naldi 6—3, 6—2, Ann Grossman — 
Katarina Lindqvist 1—6, 6—4,
6—4. Jana Novotna — Katrine 
Quentrec 6—1, 6—3.

TRIATLON • Sportivul japo
nez Toshioki Nakaiama a cîști- 
gat concursul de la Tokio, cu 
timpul total de 1.58:53. Ameri
canul Luis Gonzales, secundan- 
tul său, a obținut 1.59:40. In pro
gram au figurat înot — 1,5 km. 
ciclism — 40 km și alergare — 
10 km.

VOLEI • Turneul feminin de 
la Chatelaillon (Franța) a fost 
cîștlgat de Bulgaria. In ultimul 

/meci, cu Franța, a învins cu
3— 2 (8, —7. —7, 9, 12) • La
Martigues, de asemenea. în 
Franța, Intr-un joc amical mas
culin, Franța — R. F, Germa
nia 3—0 (11, 13. 13) • In tur
neul masculin „Memorialul Vla
dimir Savin" ", Brazilia — Sue
dia 3—2 (—4. —14. 8, 12. 13).
Cuba — Bulgari» 3—1 (—11, 8,
3, 1«1-

!-a
6-a
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