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ANTON ARGHIRA - VICECAMPION
AL LUMII LA LUPTE

GRECO-ROMANE (categoria 74 kg)
în mica localitate elvețiană 

Martigny s-au desfășurat în
trecerile Campionatelor Mon
diale de lupte greco-romar.e. 
competiție la carș au fost pre- 
zenti și șase reprezentant! ai 
țării noastre.

Pină la ora închiderii ediției 
nu ne 
complete 
portarea

parveniseră vesti 
în legătură cu co.-n- 

_______ . tuturor luptătorilor 
români, concursul la cinci din 
cele zece categorii urmînd să 
se încheie seara tîrziu. Ceea 
ce cunoaștem însă cu certitu
dine este că unul dintre 
sportivii români. Anton Ar- 
ghira. s-a comportat remar
cabil la Întrecerile de Ia Mar- 
tigny, cucerind medalia de 
argint la categoria 71 kg. Re
prezentantul nostru a cîștigat 
toate meciurile susținute în 
cadrul grupei sale, iar in fi
nală a fost invin- de 
Daulet Turlosanov.

Medalia de argint 
acum la competiția 
de către Anton Arghira vine 
să confirme faptul că titlul de 
campion mondial de juniori, 
cîștigat de el cu trei ani în 
urmă. n-a. fost o întimplare.

Anton Arghira

[»■

sovieticul
obținută 
supremă

Mai mult, succesul de azi al 
luptătorului muscelean (aparți
ne clubului S. O. Muscelul 
Cîmpulung
Coman) 
gerea 
sportivă 
resurse 
trebuie, 
rificate.

S.C.
antrenor Lucian 

ne întărește convin- 
că această disciplină 
dispune de încă multe 
în tara noastră, care 
însă, mai bine valo-

Proletari din toate țările, unițl-vă I
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Strălucite performanțe românești la Universiada de vară

ȘASE MEDALII DE AUR Șl UNA DE ARGINT
CUCERITE, IERI, LA CANOTAJ Șl ATLETISM

La Campionatele Mondiale de caiac-canoe

MADINA DITULEANU ȘI LUMINIȚA HERȚEA
MEDALIE DE ARGINT LA CAIAC

PLOVDIV, 27 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
După cinci zile de întreceri 
viu disputate, duminică s-au 
încheiat Campionatele Mon
diale de caiac-canoe, ediția a 
22-a. Pentru sportivii noștri, 
bilanțul este sub așteptări — 
o singură medalie, de argint, 
prea puțin avînd in vedere 
numărul mare de echipaje 
românești, 19, prezente în fi
nale. Pe ansamblu, totuși, la 
această ediție România a ocu
pat locul V în clasamentul 
general pe națiuni (36 de țări 
participante): 1. U.R.S.S. 169 p, 
2. Ungaria 129 p. 3. R.D.G. 123 
p, 4. Polonia 76 p, 5. România 
70 p. Au fost multe locuri în 
imediata apropiere a podiumu
lui de premiere. Bunăoară, la 
probele: canoe simplu, canoe 
dublu, caiac 4 (500 m), canoe 
dublu (1 000 m) și caiac 4 mas
culin (10 000 m), unde sportivii 
noștri au ocupat cinci locuri 
4. Poziții care, cu un plus de 
hotărîre și combativitate, ar fi 
putut să însemne tot .atîtea 
medalii. Sigur, se impune o 
analiză responsabilă, la obiect, 
a comportării la aceste între
ceri.

Iată, în continuare, cum a 
fost obținută singura noastră 
medalie. In finala probei de 
caiac dublu feminin — 5 000 m, 
Marina Bituleanu și Luminița 
Herțea au avut o evoluție re
marcabilă, cucerind medalia da 
argint. încă de la începutul 
cursei, în fruntea plutonului 
s-au instalat ambarcatiile din 
R. D. Germană, România șl 
U.R.S.S., iar la 2 500 m sporti
vele noastre se aflau tn poziția 
secundă. Caiacistele

Marina Bituleanu

DUISBURG, 27 (prin telefon). — Cea de a 15-a ediție a Jocu
rilor Mondiale Universitare de vară a continuat in mijlocul unui 
interes sporit, dată fiind desfășurarea finalelor la canotaj și la 
cîteva probe ale atletismului. Ziua de duminică a fost o zi de 
frumoase satisfacții pentru reprezentanții sportivi ai tineretului 
studios din tara noastră : delegația României a cucerit 7 medalii, 
dintre care 6 de aur și 1 de argint. Un bilanț strălucitor, la care 
au contribuit patru echipaje ale canotajului și atletele Paula Ivan, 
Alina Astafeî — campioane mondiale universitare la 3 000 m, res
pectiv săritura în înălțime. Tuturor acestor demni reprezentanți 

ai sportului românesc. calde 
felicitări I Iar atleților care 
continuă disputa pentru întâie
tate. urarea de succes.

Pe canalul Wedau, s-au scris 
alte pagini de referință pen
tru bogata carte a canotajului 
nostru. Patru din cele cinci e- 
chipaje aliniate au urcat pe 
cea mai înaltă treaptă a po
diumului de premiere, cuce
rind titlurile mondiale univer
sitare. Cind am sunat la tele
fon Duisburgul, a răspuns una 
din fetele noastre „de aur", 
Doina Bălan. Cite medalii ați 
cîștigat ?, am întrebat, 
a răspuns ea. Ce fel de 
Iii ?, am continuat. „De 
doar nu vă îndoiți, nu-i 
Și a adăugat: „Sintern 
roșî, mîndri cu toții că 
făcut, încă o dată, datoria !‘ 

Finala de 4 rame a 
spectatorilor o dispută 
nantă, la capătul căreia fetele

DUDLU, 5000

Luminița Herțea

„Patru", 
meda- 
aur — 
așa ?“ 
bucu- 
ne-am 

!“ 
oferit 

pasio-

noastre — VIORICA ILICA, 
LIVIA LEONTE, MARIANA 
CURELEA, DOINA BĂLAN — 
au obținut o foarte frumoasă 
victorie, rod al unor admirabi
le eforturi. Cronometrate în 
6:42,9, româncele le-au devan
sat cu o secundă pe sportivele 
din Canada și cu șapte secun
de pe cele din R.P. Chineză.

Băieții au fost și ei la înăl
țime. In proba de 2 rame, 
IOAN SNEP și DRAGOS NEA. 
GU au concurat ireproșabil, 
punîndu-și în valoare toate 
resursele și impunîndu-se clar, 
cu timpul de 7:12,21. cu trei 
secunde mai repede decît echi
pajul R.F.G. Pe poziția a treia 
— Canada. La rîndul lor, re
prezentanții „Tricolorului" din 
ambarcațiunea de 4+1 — VA- 
SILE TOMOIOAGĂ, VALEN
TIN ROBU. DOREL NÂSTA- 
SE, DIMITRIE POPESCU, 
FLORIN MICU — au făcut o 
cursă excelentă. înregistrînd 
un succes extrem de convin
gător, cu rezultatul de 6:52,3, 
superior cu șapte secunde ce
lui consemnat pentru canotorii 
din țara gazdă a marii compe
tiții. Locul al treilea a fost o-

(Continuare tn vag- a 4-a)

Splendid succes al baschetbalistelor la „Turneul Prietenia"

ECHIPA ROMÂNIEI

române

iau conducerea pentru un timp, 
dar, la ieșirea din turnanta a 
doua, pierd avansul, venind pe 
locul doi, după puternicul 
team al R.D.G., iuntind însă 
în continuare . pentru o meda
lie. Practic, Marina Bituleanu 
și Luminița Herțea nu au 
cedat nici o clipă locul secund 
în această finală și, dovedind 
multă ambiție și dăruire, au 
ridicat șl mai mult strocul pe 
ultima sută de metri, devenind 
astfel vicecampioane mondiale, 
un succes al caiacului nostru 
feminin, care reintră astfel In 
elita internațională. Cele două 
sportive fac parte din clubul 
Dinamo București (antrenori 
Ivan Patzaichin și Stavru Teo- 
dorov), iar la lotul reprezen
tativ au fost pregătite de prof. 
Alexandru Skurka.
mul“ cursei: 1. R.D.G. 20:27,05, 
2. România 20:34,83. X U.R.S.S. 
20:35.70.

.Podiu-

Celelalte rezultate, masculin — 
500 m, Ki: Martin Funter (Aus
tralia) 1:41,65, 2. Kay Bluhm
(R.D.G.) 1:41.75, 3. Mike Herbert 
(S.U.A.) 1:47,96; Cl: 1. Mihail
Slivlnski (U.R.S.S.) 1:53,17. i.
Olaf Heukrot (R.D.G.) 1:54.W,
3. Martin Mari no v (Bulgaria) 
1:54.92, 4. Vasile Condrat (Româ
nia) 1:53,82; KI: 1 RJD.G. 1:31.58, 
X L’.R^.S. 1:31.73, 3. Polonia
1:32,53... 7. România 1:34.97: Cl: 
L U.R.S.S. 1 :48,96. X Polonia 
1:4X3X 3. Franța 1 :lt,45. 4. Româ
nia 1:42,58; K4: 1. U.B.S.S.
1:22.5*. X R.F.G. 1:2X84, X Bul
garia 1:22 96... 7. România 1:24.22; 
C4: 1. l’.XS^. 1:314». X Unga
ria 1434X X Franța 1:33.59... 7. 
România 1 47,82; feminin, Kl: 1. 
Katrin Borchen (R.D.G.) 1:55,38, 
X Isabela Dylewska (Polonia) 
1:53.99, 3. Josefa Idem (R.F.G.) 
1:54,39... 8. Sanda Niculae (Româ
nia) 2:00.73; K2: 1. R.D.G. 1:4347.

7.

1.

Vasila TOFAN

(Continuare in vag. i 4-a)

PE PRIMUL LOC, NEÎNVINSA
IAMBOL, 17 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Echipa de baschet a României, 
vicecampioană europeană de 
cadete, a obținut o nouă și 
splendidă performantă, cuce
rind — neinvinsă — locul I la 
„Turneul 
junioare, 
„Diana“

Prietenia" 
desfășurat în 

din localitate, 
pentru prima dată cind 
lecționatâ feminină a 
noastre realizează un aseme
nea succes (care se înscrie pe 
linia suitei de premiere începu
tă la Timișoara, menționată la 
vremea respectivă) și încă pe 
terenul echipei țării gazdă, 
intr-o finală cu reprezentativa 
acesteia. La acest turneu pre
tențios, la care toate echipele

pentru 
sala 
Este 

o se
tării

au venit cu cele mai valoroa
se jucătoare din țările respec
tive. lotul României, antrenat 
de Horia Pop și Adriana Ni- 
culescu, a repurtat victoria în 
toate cele 5 meciuri susținute 
într-o manieră clară. entu- 
ziasmantă.

Așa s-au petrecut lucrurile 
și in finala cu formația Bul
gariei. După prima repriză, 
cînd jocul a fost echilibrat șl 
avantajul a alternat, în urmă
toarele 12 minute echipa țării 
noastre s-a desprins treptat 
șî sigur (56—52 în min. 32) da
torită apărării „om la om". în

Dumltru STANCULESCU

(Continuare In vag. a 4-a)

Etapa a doua a Diviziei A de fotbal A REALIZAT UN PUNCT MARE...
• Dinamo — învingătoare la scor • Petrolul — victorie surprinzătoare la Moreni • F.G Bihor confirmă... • Victoria învinsă la Brațov

• „Europenele** — doar trei puncte din opt I • Goluri multe în partida de la Scornicețti

REZULTATE TEHNICE

Uni» Craiova 
F.C.M. Brașov 
F.C. Farul 
Dinamo
Flacăra 
„U" Cluj-Napoca 
F.C. Olt
F.C. Bihor
Sportul Studențesc

- S.C. Bacău
- Victoria
- F.G Argeș
- F.C. Inter
- Petrolul
- Steaua
- „Poli" Timișoara
- Corvinul
- Jiul

3-1 (1-1) 
1-0 (0-0)
3- 1 (2-1) 
0-1 (3-0) 
0-2 (0-1) 
1-1 (0-0)
4- 3 (2-0) 
4-0 (2-0)
3-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (9—10 septembrie)

Una din numeroasele faze fierbinți create de dinamoviști (tri
couri albe cu dungi) la poarta sibienilor

Foto ; Nicolae PROFIR

Jiul
S.C Bacău
Victoria
Steaua
F.C. Inter
Petrolul
„Poli" Timișoara 
Corvinu!
F.C.M. Brașov

- F.C. Bihor
- Sportul Studențesc
- Univ. Craiova
- Dinamo
- F.C Argeș
- „U“ Cluj-Napoca
- Flacăra
- F.C. Olt
- F.C Farul

CLASAMENT

î. DINAMO 2 2 0 0 8-1 4
2. F.C. Bihor 2 2 0 0 6-1 4
3. Petrolul 2 2 0 0 3-0 4
4. Steaua 2 1 1 0 4-1 3

5- 6. F.G Farul 2 1 1 0 4-2 3
Univ. Craiova 2 1 1 0 4-2 3

7. F.C.M. Brașov 2 1 1 0 1-0 3
8. Sportul Stud. 2 1 0 1 4-2 2
9. F.C. Olt 2 1 0 1 4-4 2

10. F.C. Inter 2 1 0 1 5-7 2
11. Corvinul 2 1 0 1 2-5 2
12. Victoria 2 0 1 1 1-2 1
13. S.C. Bacău 2 0 1 1 1-3 1

14-15. Jiul 2 0 1 1 1-4 1
„U" Cj.-Nap. 2 0 1 1 2-5 1

16. ,,Poli“ Tim. 2 0 0 2 4-6 0
17. F.C. Argeș 2 0 0 2 1-5 0
18. Flacăra 2 0 0 2 0-5 0

tn pag. 2—3, relatări de la meciurile etapei 
« ll-a a Diviziei A.



Surprize și in etapa a doua la rugby FINALELE DACIADEI

BAIMARENII ÎNVING PE DINAMO LA BUCUREȘTI,
ECHIPA CAMPIOANĂ CEDEAZĂ LA SIBIU!

Ca și la momentul debutului. 
Campionatul Diviziei A la 
rugby — prima grupă valorică 
a fost marcat ieri. în etapa a 
doua a întrecerii, de o serie 
de rezultate mai puțin aștep
tate. Ește. intre altele, cazul 
partidei-vedetă a ..rundei11. în 
care câștigătoarea ..bronzului" 
ediției precedente a învins, la 
Parcul Copilului din Capitală, 
vicecampioana : DINAMO — 
C.S.M. MINAUR BAIA MARE 
6—-15 (6—0) 1 O vreme, chiar 
o repriză aproape. disputa a 
stat sub semnul echilibrului, 
cu puține baloane ce au ieșit 
„curat" din încleștarea îna
intărilor. Dinamovistul FI. ION 
și-a dus echipa în avantaj 
prin transformarea a două lo
vituri de pedeaosă, în minu
tele 9 si 15. oasoeții ripostînd 
prin tot atîtea atacuri rapide 
(min. 5 și 28). SI... carp atît 
pînă la pauză, dacă nu socotim 
unele decizii de neînțeles ale 
arbitrului C. Stanca, din Con
stanta. decizii la care publicul 
a protestat îndelung. Mai inte
resantă avea să fie repriza 
secundă. După cj OSIAC a 
redus diferența la lovitura de 
pedeapsă din min. 43. FL Ion 
a irosit, după trei minute, o 
bună ocazie de fructificare. 1- 
nitiativa trecînd tot mai lim
pede de partea maramureșe
nilor. Cu un V. Ion în „zi 
mare" pe post de mijlocaș la 
grămadă, aceștia au valorifi
cat inspirat baloanele adju
decate în momentele fixe sau 
spontane, perforind adesea de
fensiva adversă. Plusul în 
organizarea jocului și-a spus 
cuvîntul. tinerii din înaintarea 
dinamovistă (lipsită de aportul 
unor Gh. Ion sau Gurănescu) 
acționînd mai degrabă întîm- 
plător. fără aplomb. Astfel 
îneît răsturnarea rezultatului 
a venit logic, la o mult a- 
plaudată fază : SAVA s-a in
sinuat cu măiestrie spne but. 
a fost placat in extremis de 
Lungu, mingea a revenit bucu- 
Teștenilor, dar pasa unuia din
tre ei l-a aflat pe același 
centru al băimărenilor — in
tercepție și eseu, transformat 
de OSIAC (min. 50). Oaspeții 
au mai culcat o dată balonul 
în terenul de tintă, min. 55, 
însă airbitrul a sesizat o infrac
țiune. desprinzîndu-se totuși 
ceva mai apoi, gratie execu
ției sigure a lui CANTEA — 
drop, min. 66. pentru ca O- 
SIAC să fixeze scorul final, 
din l.p. în min. 71. Victorie 
limpede, spectaculoasă revan
șă maramureșeană după acea 
înfrîngere în prelungiri. din 
iunie.

Antrenorii Gh. Nica și M. 
Paraschiv. respectiv FI. Po- 
povici și R. Tr-iyancsev au ali
niat echipele : DINAMO : To
fan — Toader. Lungu. Fran- 
eiucr Copil — Fi. Ion, Neaga 

Brînză, Manolache 
— Cojocariu (Cara- 

Răducanu — Pașcu, 
Bucan ; C.S.M. MI- 
: Vasilache — Osiac, 
Pascale. Bucșa — Can-

Doja.
(Sălăgean) 
gea).
Tufă, 
NAUR
Sava, ___  ____ __
tea, V. Ion — Nistor, Demian 
(Gr. Ciorăscu). Sugar — S. 
Ciorăscu. Pujină 
Melniciuc 
Csoma.

Sugar —
(Duma) 

N. Gheorghe.

Geo RAEJCHI

C.S.M. SIBIU — STEAUA 
18—12 (6—9) 1 Partidă de mare 
angajament, cu o primă repri
ză dominată de bucureșteni. 
După pauză, gazdele au pre
luat inițiativa, conducted cu 
12—9. Cu nouă minute îna
inte de final. Steaua a egalat, 
dar în ultimele două minute 
sibienii au reușit să-și aproprie 
o mult 
marcat 
ROȘU 
CIUC 
(C.S.M.) 
ALEXANDRU l.p. 
M. Popa, din Iași. 
CU, coresp.).

GRIVIȚA ROȘIE 
VERSITATEA ELT1M 
ȘOARA 9—9 (6-0). Un 
luptă. de uzură, 
transformerii s-au 
bun început. ta 
După ce a ratat în 
T. RADU nu a mal greșit 
min. 17, executind și zece mi
nute mai tîrziu, cu siguranță, 
altă lovitură de pedeapsă. 
Oaspeții au „urcat" de citeva 
ori frumos, bucureștenii re- 
zistînd cu greu. Dar egalarea 
tot a venit — l.p. în min. 41 
și 45. ba chiar avantaj pentru 
bănățeni — drop min. 57, 
puncte semnate de DOMOCOȘ, 
cu precizie regăsită după 
pauză. Finalul a aparținui 
grivițenilor, același RADU 
izbutind un egal in extremis, 
în al doilea minut al prelun
girilor dictate de 
stăntean V. 
(G. R.).

RULMENTUL 
RAPID METROU 
(28—0). Meci 
gazdelor, care, spre satisfacția 
oelor 5 000 de spectatori, au 
marcat nouă eseuri — SÎR- 
GHIE. IFRIM cite 2, TI- 
LIUȚĂ, RAȘCANU, ARHIP, 
ABUTOAIE. ȚINU, 5 trans
formate de ȘTEFAN1CA. 2 de 
ȚINU. 1 de CHEPTEA. Pentru 
oaspeți : DRAGU eseu. STAN- 
CIU 4 l.p. A condus bucureș-

muncită victorie. Au 
LEORDEAN

2 drop + l.p..
l.p. + 
IGNAT 2

eseu,
IV AN- 

transformare 
drop + l.p., 
A arbitrat 

(I. IONES-
UNI- 
TIMI- 

joc de 
careta 

aflat, de la 
prim-plan. 

trei rînduri.
In

arbitrul eon- 
Chirondoian.
BtRLAD —
BUC. 52—16 
la discreția

CFI.teanul G. Pairescu. I 
SCHIOPU, coresp.).

CONTACTOARE BUZĂU 
FARUL CONSTANȚA 9-3 
(9—0).. Un meci aprtS dispu
tat. buzoienii fiind mai inci
sivi, ceea ce le-a permis ob
ținerea unei prețioase vic
torii. Au mar-at DUMITRAȘ 
eseu. POPIȘTEANU l.p. + 
transformare (C.). BRICI l.p. 
Arbitru : M. Vătui, din Bucu
rești. (D. SOARE, coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
C.S.M. I.M.U, SUCEAVA 11-9 
(9—0).

CLASAMENTUL

1. MINAUR B. M. 2 2 0 3 83- 3 6
2. C.S.M. Sibiu 2 2 0 0 30-16 6
3. Univ. ELTIM 2 1 1 0 27-18 5
4. Farul 2 1 0 1 41-24 4
5. Rulm. Bir Iad 2 1 0 1 67-54 4
6. Steaua 2 1 0 1 37-25 4
7. Șt. Petroșani 2 l 6 1 27-24 4
8. Rapid Metrou 2 1 n 1 31-65 4
9. Cont. Buzău 2 1 n 1 12-31 4

10. Grivița Roșie 2 0 i 1 16-34 3
11. C.S.M. Suceava 2 0 0 2 13-26 2
12. Dinamo 2 9 C 2 15-33 2

De miine, la Tirgoviște

„TROFEUL SPORTUL" LA VOLEI (f)

cel de al 
Tirgoviște.

Caravana „play-off" a vole
iului feminin face, pe firul 
circuitului de turnee dotate cu 
«Trofeul Sportul", 
cincilea popas, la
gazdă fiindu-i echipa otelarilor 
din vechea cetate de scaun. 
Bchipă care a cunoscut de 
numai un an o nouă afirmare 
pe plan național. Deci, la dis
tantă de peste două decenii de 
la ultima prezentă a tîrgoviș- 
tencelor ... 
bagheta unui i 
care a fost r 
Eugen Străjescu,

în moderna Sală a Sportu
rilor (după probele de con
trol programate azi) «r vor 
„n~oduoe“ opt echipe, oferind 
publicului local (și nu ne 
îndoim că va fi numeros) un 
dens și interesant SDectacol 
sportiv. în fiecare după-amia
ză. de miine pînă vineri. Față

pe prima scenă, sub 
mare pasionat, 
regretatul dr.

de lista participantelor, anun
țată cu o săptăminâ in urmă, 
a survenit o singură modifi
care, dictată de hotărirea for
mației Știința Bacău de a 

rămine acasă pentru susținerea 
probelor de conți ol. Se vor 
alinia, așadar, la start, divi
zionarele A : Rapid București, 
Chimia Rm. Vîlcea. C.S.M. 
Otelul Tirgoviște, Flacăra Ro
șie București, Universitatea 
C.F.R. Craiova, C.S.M. Liber
tatea Sibiu (aceasta fiind or
dinea echipelor în top) și di
vizionara B bucurcșteană E- 
lectronica (Farul Constanța 
și-a anunfat prea tîrziu in
tenția de participare. Din pă
cate...). Echipele vor evolua 
în cite două serii de 4, apoi 
în finale (vineri) pentru locu
rile 1—2. 3—4. 5-6 și 7—8. 
Alte amănunte în ziarul de 
miine. (A. B.).

© REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT 
DIN 27 AUGUST 1989. 1. As- 
coli — Napoli (pauză) 2; 2.
A scoli — Napoli (final) 2; 3.
Atalanta — Verona 
— Fiorentina X; 5.

care 51 447 lei, report la cate
goria 1.

Șl ALE CAMPIONATELOR 
NAJIONALE DE TENIS 

ALE JUNIORILOR
Astăzi Încep, pe terenurile 

clubului Progresul din Capita
lă. Finalele Daciadei si ale 
Campionatelor Naționale de te
nis ale juniorilor. Primii intră 
în concurs juniorii mici, cel 
reprezentînd categoria de vîrstă 
pînă la 16 ani. care își vor de
semna campionii joi. în conti
nuare. timp dc alte patru zile, 
se vor întrece pentru cîștigarea 
titlurilor pe acest an juniorii 
mari (pînă la 18 ani).
Sînt așteptate dispute aprige, 

echilibrate, spectaculoase. Cînd 
spunem aceasta avem în vedere 
marea dorință de afirmare a 
reprezentanților valului tînăr, 
dar și cunoștințele lor tehnico- 
tactice. Și. nu în ultimul rînd, 
avem în vedere faptul că aces
te campionate se vor constitui 
și în reale criterii de selecție 
pentru cele două competiții in
ternaționale care urmează, am
bele rezervate acestei vîrste : 
„Internaționalele" României 
(6—10 septembrie) și Campiona
tele Balcaniee (27 septembrie 
— 1 octombrie).

Campionatele Naționale (tineret) la atletism

DANIEL COJOCARU Șl MARIA PÎNTEA

| RECITAL OFERIT
Dinamo a oferit ieri după- 

amiază un adevărat recital 
fotbalistic în compania unei 
echipe care — în ciuda înfrîn- 
gerii la scor suferite — s-a 
străduit, ia rîndul ei, să dea 
o replică cît mai consistentă, 
reușind uneori momente de 
joc destul de bun. Sibienii 
nu puteau însă realiza mai 
mult în fața unui „unsprezece" 
atît de redutabil cum se pre
zintă la ora actuală cel antre
nat de Mircea Lucescu și Flo
rin Cheran, care s-a dovedit 
superior la toate capitolele. 
Evoluînd într-un pronunțat 
spirit ofensiv, bucureștenii au 
avut aproape tot timpul iniția
tiva, au făcut un joc în con
tinuă mișcare, au dominat 
clar mijlocul terenului, au 
atacat în valuri, în modalități 
variate și eficace, într-o notă 
de spectaculozitate apreciată 
unanim de public. Ei au creat 
numeroase faze fierbinți în 
preajma și în careul oaspeți
lor, dar — deși au punctat de 
șase ori — nu au fructificat 
decît o parte din marile ocazii 
de gol apărute. De vină pentru 
asta a fost și portarul sibian 
V. Marcel, care a intervenit

I uneori excepțional Ia șuturile
adversarilor, dar și jucătorii

GAZDELE - MAI

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
II F.C. FARUL

I F.C. ARGEȘ

I
3 (2)
1 (1)
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frumoase < 
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admirabil < 
lui Văsîi.

Iată, ins 
șapte golui 
ieri: min. ] 
spectaculos, 
centrarea 1
— Klein cs 
sibian și I 
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greșește Cc 
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nic al lui J 
respinsă de 
87 — henț 
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PROTAGONIȘTII PRIMEI ZILE DE CONCURS I
Debarasați de complexul de 

a concura în „umbra" seniori
lor, avînd, de această dată, un 
campionat propriu, de sine stă
tător, atleții din categoria ti
neret (limita maximă de vîrstă 
fiind 23 ani) s-au avîntat în 
întrecere cu dorința de a rea
liza ceva deosebit Și, cum se 
întîmplă adesea în astfel de 
cazuri, unii au reușit, iar 
alții nu...

In prima reuniune a com
petiției, cea de sîmbătă, des
fășurată pe stadionul din par
cul „23 August11, atletul nr. 1, 
dacă-1 putem denumi astfel, a 
fost sprinterul dinamovist Da
niel Cojocaru. Recent campion 
balcanic la Serres, în Grecia, 
Cojocaru și-a materializat bu
nele intenții 
tru oficial de 
rezultat care 
dul personal 
tat alergător, _ 
xagerare, îl vedem în măsură 
ca, nu peste multă vreme, să 
atace cu succes recordul na
țional de seniori, deținut, din 
1979, de Horia Toboc, cu 45,87.

Dintre fete — la care, ori
cum, rezultatele notabile au 
fost mai multe — locul I 1-1 
acordăm băcăuancei Maria 
Pîntea, cîștigătoarea cursei de 
1 500 m, al cărei timp, 4:07,67, 
este un rezultat cu care pot fi 
cîștigate destul de multe curse 
internaționale. în aceeași probă 
suceveanca Viorica Niga a fost 
înregistrată în 4:09,00. La 400 
m, dinamovista Daniela Gămă
lie a cîștigat cu performanța 
de 53,06.

Iată acum „podiumurile” pro
belor desfășurate în prima zl a 
competiției: bArbați : 100 m : 
Ci. Alexandru (Steaua) 11,02, 
Gabriel Văideanu (Minerul C- 
lung) 11,03, Adr. Uie (Voința) 
11,09; 400 m: Daniel Cojocaru
(Dinamo) 46,51, Dorin Muneșan 
(Univ. i.m.m.r. Cluj-Napoca) 
47,92, Ionică Cărăbaș („Poli" Ti
miș.) 48,22; 1 500 m: Ilie Elena 
(Steaua) 3:49,28, Gabriel Popa 
(St. Roșu Brașov) 3:49,59, Val. 
Coroja (F.C. Argeș) 3:50,02; 110 
mg: Mircea Oaidă (Dinamo)
14,19, Iul. Pădoianu (Dinamo) 
14,69, Cr. Zarcu (FI. Roșie Buc.) 
14,78; lungime : Marius Sirbu

m, 
m, 

PI.) Ene 
Ar-

I

cu un cronome- 
46,51 s pe 400 m, 
reprezintă recor- 
al acestui talen- 
pe care, fără e-

DE LA F.R.A.

(C.S.M. Univ. Craiova) 7,48 
Marian Petre (Rapid) 7,33 
Marius Visarion (Petrolul 
7,30 m; înălțime: Daniel 
(Ceahlăul P. Neamț) 2,08 m,
thur Szasz (C.S.M. Sibiu) 2,08 m, 
Călin Span (C.S.Ș.A. Cluj-Na
poca) 2,08 m; prăjină: Răzvan 
Enescu (Steaua) 5,00 m, Nic. 
Răduca (Voința) 4,30 m, Marius 
Dlncă (Steaua) 4,20 m; greutate: 
Costel Grasu (Dinamo) 18,32 m. 

Zalău) 
(C.F.R.

Gh. Gușeț (Armătura 
17,86 m. Mircea Călin 
Craiova) 16,89 m; suliță: Jan Un
gureanu (Voința) 73,58 m, Val. 
Jula (Prahova C.S.S. PI.) 73,30 
m, Sorin Botezatu (C.S.M. Delta 
Tulcea) 67,68 m, HC. C-tin Mi- 
clea 76,00 m; 4X100 m: Steaua 
42,23, Victoria 43,19, I.E.F.S. 43,54.

FEMEI: 100 m: Corina Tarău 
(C.S.U. Galați) 11,85, Daniela 
Pleșcan (C.S. Brăila) 11,92, Mi- 
rela Dulgheru (Prahova C.S.Ș. 
PI.) 12,05; 400 m: Daniela Gămă
lie (Dinamo) 53,06, Camelia Jianu 
(I.E.F.S.) 53,86, Petruța Pricop
(Viitorul Vaslui) 54,87; 1500 m : 
Maria Pintea (știința C.F.R. Ba
cău) 4:07,67, Viorica Niga (C.S.M. 
Suceava) 4:09.00, Dantela — 
(Voința) 4:10,26; 100 mg:
briela Zaharia . (Voința) 
Daniela Bizbae (Victoria) 
3. Ionica Domnițeanu 
4X100 ni: C.S. Brăila 47,10, Vo
ința 49,56. Politehnica Iași 51,31 î 
10 km marș: Mihaela Dăogăroiu 
(C.S.M. Unirea AI. lulia) 51:17, 
Luminița Bibic (Unirea Focsani) 
51:57. Ștef. Pleș (Metalul) 52:18; 
disc : Floarea Vieru (C.S.M. 
Univ. Craiova) 58.50 tn, Cristina 
Boiț (Dinamo) 35,58 in, Manuela 
Tirncei (C.F.R. Craiova) 53.40 m.

Bran
Ga- 

13,66, 
13,69, 
13,70;

Romeo VllARA

IERI, IN
SERIA I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Napoli (pauză) 2; 
- Napoli (final) 2;

1; 4. Bari
— . „.'io!Lijid rv, o. Cesena — 
Milan (pauză) 2; 6. Cesena —

Genoa —
- Cremo- 

nese 1; 9. Juventus — Bologna 
X, 10. Lazio — Sampdoria 
(pauză) 2; 11. Lazio — Sampdt^ 
ria (final) 2; 12. Udinese — 
Roma (pauză) X; 13. Udinese
— Roma (final) X. Fond total 
de cîștiguri: 1 484 498 lei, din

Milan (final) 2; 7.
Lecce 1; 8 Inter

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 
PKONOEXFRES DIN 27 AU
GUST 1989. FAZA I. Extra
gerea 1: 22 30 13 2 16 29 20 1 : 
extragerea a II-a: 2 32 1 17 
15 35 24 20; extragerea a IlI-a: 
15 12 7 18 19 13 14 31. FAZA A 
II-a. Extragerea a lV-a: 45 7 
39 32 42 14; extragerea a V-a: 
14 38 20 1 19 17; extragerea 
a Vl-a: 6 39 35 1 4 9. Fond 
total de cîștiguri: 848 586 lei.

Intrucît de la finalele Daciadei 
pentru seniori, programate, la 
București, in zilele de 8—10 sep
tembrie. ar fi trebuit să lipsească 
citeva dintre cele mai bune 
tlete ale tării, selecționate în 
chipa Europei (care urmează 
participe, în 
„Cupa Mondială", la Barcelona), 
din dorința ca la startul „națio
nalelor" să fiP prezente toate a- 
tletele noastre fruntașe, biroul 
F.R.A. a decis aminarea C.N. 
’89 pentru zilele de 15—17 septem
brie, la București.

in acest fel ’ programul compe
tițiilor interne din luna septem
brie va fi următorul : 
finalele
15— 16: 
neret,
16— 17: 
seniori 
București; 23: Campionatul Na
țional (senioare, tineret, junioare 
I) alergare 15 000 m, la Bucu
rești ; 30 sent. — 1 oct.: Cam
pionatul Național, senioare, la 
heptatlon, București.

aceleași zile,

a- 
e- 
să 
la

fi următorul : 15—17 :
Daciadei — seniori ; 

Campionatul National ti- 
heptatlon la București ; 
Campionatul Național, 

și tineret, decatlon, la

viitorUl vaslui — 
IIOVA C.S.U. PLOIEȘTI 
(1—0): Gh. Sandu (min. 
Ivănică (min. 52), Stoica 
57, 79 și 81).

UNIREA SLOBOZIA — I 
PAȘCANI 1—2 (1—0): Cirîc 
17), respectiv Rîznic 
Eremia (min. 71).

GLORIA BUZĂU 
VICTORIA BACAU 
Alexandrescu (min. 
colae , (min. 32) 
(min. 54).

C.S.M. SUCEAVA 
PROGRESUL BRAILA 1—3 (0—1) : 
Buliga (min. 69), respectiv Sta- 
mate (min, -- - -- • - -
(min. 50).

STEAUA 
NICA IAȘI 
ciu (min. 
respectiv 
Dobre (min. 25).

ȘIRETUL PAȘCANI — OTELUL 
GALAȚI 1—0 (0—0): Niță (min. 
65 din 11 m).

FORESTA FĂLTICENI — UNI
REA FOCȘANI 1—0 (1—0) : V.
Luca (min. 19).

C. S. BOTOȘANI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 2—0 (0—0) : Radu
(min. 56) și Turna (min. 89).

OLIMPIA RM. SARAT — PO
IANA CIMPINA 4—0 (0—0) 8
Glonț (min. 50), Petrache (min. 
52 din 11 m), Răduță (min. 70) 
și Pană (min. 81).

Relatări de la M. 
Drăgan, D. Soare, I. 
R. Alexandrescu, 
Crăciun, 
Budescu.

PRA- 
5—0
25), 

(min.

(min.

C.F.R. 
(min.

65) șl

3—0
23), 

Și

ARIPILE 
(2-0) : 

M. Ni-
Mașcu

F.CJW.

20 și 56) și Titirișcă

MIZIL — POLITEH-
2—2 (1—2): L. Stan-

26), Goia (min. 51), 
Zafirls (min. 18) și

Florea, V. 
Mîndrescu, 
Enea, D. 

Th. Ungureanu și T.
C.

Stadion „1 Mai": teren foarte 
bun; timn frumos; soectatori — 
circa 23.000. Suluri: 12—5 (pe 
poartă: 8—2). Cornere: 4—1. AU 
marcat: CAMUI (min. 26 din pe
nalty). M. popa (min. 38 și 
83). respectiv PRISAceanu 
(min. 3).

F.C. FARUL: Anton 6 
fan 6.5. Pobovicl 
Cămui 7.5 
tu 6,5. Mustaeă 7. 
— Zahiu 6.5 (min. 
M. Pona 8.

F.C. ARGEȘ: SDeriatu 7 —
Volcu 6 (min. 24 St. Badea 6; 
min. 70 Tănase 6). pîrvu 5. Stan- 
cu 7. Eduard 6 — Ignat 1. M. 
Stoica 6. Prisăceanu 7, Grlgorîu 
8 — C. Pană 6, Vlădoiu 3.

A arbitrat V. Alexandru; la 
linie : J. Grama si A. Rotea 
ttoti din București).

Cartonașe galbene: EDUARD, 
DOROBANTU. PIRVU. PO
PO VICI.

Cartonașe rosti: VLADO1U
(min. 15). FUNDA (min. 15).

La speranțe: 2—4 (0—0).

Tu
li. Dinu 6, 

Funda 3. Doroban- 
Paveliuc 7,5 
80 Vintilă),

CONSTANȚA, 27 (prin tele
fon). Cum era și normal, per
formera etapei precedente, 
F.C. Farul, a fost așteptată eu 
nerăbdare de suporterii săi, 
pentru a o vedea la lucru în 
fața aceleiași formații care și 
te campionatul trecut (tot în 
start) a smuls constănțenilor 
un punct (1—1, prin golul mar
cat de Vlădoiu). Stadionul era 
ticsit. Ca un făcut, însă, în 
min, 3, „marinarii" au pier
dut mingea în atac, același 
Vlădoiu a fost activizat, cen
tralii F.C. Farului au greșit 
flagrant, a ieșit portarul An
ton in întâmpinarea argeșeanu- 
lui Ia 18 m, l-a faultat pe a- 
cesta, dar arbitrului i-a „ieșit” 
avantajul, fiindcă balonul a 
ajuns la PRISACEANU și 9-1»

Gol psihoi 
plumb în ) 
vizitatoare 
cui. în mir 
tură golul 
creată de 
de Zahiu. 4 
mentat din. 
ților. In m 
două elimi 
Funda penis 
că). în • y. 
uitat îr. e 
dicta penalt 
noastră în 
min. 24, la 
punea acea» 
MUI. Protes 
35, Popovici 
lui Grlgorîu 
urmări. în 
lansează pe 
pa (plecat d 
tră din poz 
2—1. Din nc 
ta aceasta 1 
ma. Ret- riză 
tâ și cu pa

MAI CI
CRAIOVA, 

Universitatea 
nit în S. C. 
care, la cap 
s-a arătat fc 
tă spre a în 
gazdelor cu 
strîns, cu o 
cu un 
tatea a 
mingi 
frontul 
oaspeților, 
copios din >s 
mari de 
min. 10 
șutul lui 
— șuturi 
aceluiași 
pescu. 
cedează decîl

porta

gol
Ciu 
din 

Ci 
Apăi

PRIMA ETAPĂ A DIVIZIEI B
SERIA A li-o SERI)

SPORTUL .30 DECEMBRIE» — 
RAPID BUCUREȘTI 0—4 (0—1) I 
Goanță (min. 40 și 63) și Cr. 
Sa va (min. 55 și 85). Meciul s-a 
disputat sîmbătă după-amiază 
pe stadionul Sportul Studențesc.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
GAZ METAN MEDIAȘ 1—0 (1—0) : 
Niculcioiu (min. 16).

I.M.A.S.A. SF. GHEOBGHE — 
Minerul motru -2—0 (o—o> : 
Hirsean (min. 55) și Varga (min. 
70 din 11 m).

CHIMIA RM. V1LCEA — UNI
REA ALBA IULIA 2—1 (1—0) :
Tudorache (min. 30), Perșu (min. 
(min. 72), respectiv ~ 
(min. 62).

GLORIA PANDURII
— METALURGISTUL
4—2 (1—0): Gașpar
Ciobotaru (min. 60), 
(min. 75), Fiiip (min. 85). 
pectiv Candea (min. 47), Craio- 
veanu (min. 61).

MECANICA FINA BUCUREȘTI
— F.C.M. CARACAL 2—0 (0—0) : 
Șumulanschi (min. 80) și Minea 
II (min. 88).

TRACTORUL BRAȘOV — ME
TALUL MIJA 4—1 (3—1): Hintea 
(min. 15 din 11 m), Moldovan II 
(min. 24), Rădulescu 
A. Vasile (min. 54), 
Năstase (min. 35).

CONSTRUCTORUL
— I.C.I.M. BRAȘOV 0—0.

A. S. DROBETA TR. SEVERIN
— C. S. TIRGOVIȘTE 2—0 (0—0): 
David (min. 68 din . 11 m) și 
Păuna (min. 75).

Relatări de la P. Paul, Nic. 
Ștefan, C. Popa, S. Giornoiu, P. 
Cristea, Z. Burilă, C. Gruia, S. 
Gurgui șl S. Manafu.

Brumsru

TG. JIU 
SLATINA 

(min. 24), 
Găman 

res-

(min. 29),
respectiv

CRAIOVA

SOMEȘUL 5 
C.F.R. TIMIȘ O 
Lolian (min. 5 
(min. 39), r< 
(min. 51).

C.S.M. VAGi 
A.S.A. TG. Ml 
Teodorescu (mi 
67 din 11 m), 
(min. 30) șl 3

A.S.A. PROG 
RA — ARMAT 
(1—1): Rozenbl 
47), Dudaș (mi 
pectiv Pășcuță 
Feșnic (min. 64

ELECTROMUR 
— U. iȘ AIM 
Szacacs -(min. 
69) și Ba lint (m

GLORIA RES1 
SATU MARE 0- 
maier (min. 69)

STEAUA C.F. 
CA C.S.M. R

F. C.
RE 
0—0.

GLORIA BISTi 
GUL ARAD 3- 
(mln. 22) și N. 
și 54 — ambele

MUREȘUL EX 
— METALUL B< 
Dragomir (min. 
(min. 87 din 11

Relatări de la 
becaru, c. Crețu 
Fuchs, I. Lespu 
Toma și D. Coj.

MABAMI 
CHIMII



DINAMO 
F.C. INTER

6 (3)
1 (0)

FINAL FIERBINTE PUTERE DE LUPTĂ EXEMPLARĂ
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Stadion Dinamo : teren foarte 
bun; timp călduros; spectatori — 
circa 15.000. Șuturi: 27—7 (pe 
poartă: 16—3). Cornere: 11—2.
Au marcat: MATEUT (min. 15), 
VAIȘCOVICI (min. 17. din pe
nalty. min. 37 si min. 87. ultima 
oară tot din lovitură de la 11 m), 
SABAU (min. 68). RADUCIOIU 
(min. 89). respectiv MAJARU 
(min. 58. din penalty).

DINAMO : Stelea 7 — Mihăes- 
cu 7 (min. 24 Timofte 8). Rednlc 
8. Andone 7. Klein 9 — Sabău 
7.5. Lupescu 7 (min. 46 Doboș 7) 
Mateut 8. Luou 7 — Vaișcovici 
8. Răducioiu 7.

F.c. inter : v. Marcel 8 — 
Cotora 6. Boar 6,5. B. Bucur 3, 
Dobrotă 6 — Jurcă 6,5. Majaru 
6.5 Popicu 6. Szenes 5 (min. 46 
Mărgărit 7) — Vâsli 6 (min. 85 
I. Moldovan 6). Predatu 7.

A arbitrat C. Corocan (Reșița) î 
la linie: M. Axentc (Arad) si V. 
Banu (Ploiești).

Cartonase galbene: B. BUCUR, 
BOAR.

Cartonașe roșii: B. BUCUR 
(min. 74).

La speranțe: 2—0 (2—0).

VICI înscrie din lovitură de 
la 11 m; min. 89 — RADU
CIOIU șutează imparabil după 
o splendidă acțiune a lui Ti
mofte.

Constantin FIRĂNESCU

REPRIZA SECUNDĂ
le au bene, două eliminări și un ar- 
echipei bitraj nemulțumii or, cu gre- 
ine jo- șeii.
u înlă- în repriza a doua spiritele
i fază s-au domolit, gazdele și-au
lalizată adus aminte că pot juca mai 

frag- bine și, cu un Paveliuc la pu- 
ularită- pitru, realizează faze clare de 
și cele atac, extrem de periculoase, 
iu și Speriatu va fi la post în min. 
eeipro 47, 49, 57, 75 și 77 — la aces- 

■' fa- ta din urmă ex-ieșeanul Pave- 
va liuc l-a scos pe Speriatu din 

părerea poartă, i-a trimis lui M. Popa 
■ — în și... bară ! Dominarea insisten- 
nu im- tă a constăntcnilor, mai lucizi, 
iă CA- mai ordonați, le va aduce un 
n min. gol de mare spectacol $1 ast- 

fața fel nimeni nu poate pune la 
nu arc îndoială victoria lor. Mingea a
ihlu îl circulat pe traseu! Dorobanțu
VT. Po- — Paveliuc — M. POPA, ul-

noas- timul săltind de o manieră 
id) și spectaculoasă, ea la handbal,
de da- balonul peste portarul piteș-
L Gra- tean.
în :âlci-
jt gal- Stelion TRANDAFIRESCU

ECÎT ARATĂ SCORUL

CLUJ-NAPOCA, 27 (prin te
lefon). Iată că „U" se dove
dește, in continuare, o piatră 
dură pentru campioană (ulti
mul rezultat. 2—2. în returul 
campionatului trecut, tot pe 
„Municipalul" clujean). „U“ a 
înțeles că decalajul valoric 
recunoscut, in favoarea oas
pete i sale, tr ebuie anihilat prin 
presing și marcaj permanent, 
cane să stânjenească libertatea 
de mișcare a unei echipe care 
face ravagii pe spatii largi, 
ceea ce a și aplicat cu o putere 
fizică și o dăruire care au in
comodat tot ansamblul stelist, 
înoorsetînd pînă și jucătorii 
care aprind scinteile inspira
ției in jocul campioanei, Hagi 
și I. Dumitrescu. Meciul a se
mănat cu o confruntare între 
un boxer stilist (oaspeții) si 
sătul viguros, care știe să „ti
nă". partizan al luptei corp 
la corp (gazdele). Pînă la ur
mă și Steaua — după două 
faze încheiate cu șut de 
Hagi (min. 10) și I. Dumitrescu 
(min. 35). la care s-a opus, cu 
reflexe de portar mare. Pru
nca — a intrat în jocul de u- 
zură propus de partenera sa. 
Pe fondul unui echilibra per
fect la mijlocul terenului, fa
zele de poartă (și ocaziile, in 
consecință) au alternat. cele 
notabile petrecindu-se în min. 
20 (ezitare Dochia), min. 42 
(Cadar, din poziție favorabi- - 
lă, puțin pe lingă poartă), min. 
57 (lovitură de cap impreci
să a lui Bumbescu, complet li
ber), min. 82 (I. Dumitrescu, 
pătrundere vijelioasă si șut

S. RĂDUCANU

„U“ CLUJ-NAPOCA 
STEAUA

Stadion Municipal: teren bun ; 
timn favorabil; spectatori — 
circa 25.000. Suturi: 12—15 (pe 
poartă: 3—6). Cornere: 2—9. Au 
marcat: BALINT (min. 87) și 
DOCHIA (min. 90).

.. U~ CLUJ-NAPOCA: Prunca 8
— Gherman 7. Neamtu 7,5. Mo
vilă 7 (min. 85 Falub). Pojar 7
— Suciu 7, Zanc 7 (min. 7? 
Sabo) Bacos 7. Biro 7 — cadar 
7. Dochia 7.3.

STEAUA: Lung 7 — D. Petres- 
cu 7.5. Bumbescu 7 (min. 62 Ba- 
lint 7.5). Iovan 8. Ungurean u 7. 
Muinal 7 I. Dumitrescu 7. Mi
nes 7. Hagi 7 — Lăcătuș 7, Ne- 
grău 7 (min. 46 Grigoras 7).

A arbitrat Al. Mustețca (Pi
tești); la linie: V. Titorov (Plo- 
peni) și M. Hies (Odorhei).

Cartonase galbene : MOVILA, 
POJAR. BACOȘ.

La speranțe: 1—3 (0—1).

mult „peste"), min. 86 (D. Pe
trescu. șut în bara verticală).

După solicitările intense, 
sfîrșiti, trecuți și prin emoții
le K.O.-ului care a plutit in 
aer (vezi marile ratări aminti
te), cei doi „boxeri" lasă gar
da jos. acum pînă și cilasicile 
lovituri fiind acuzate din plin. 
Așa s-au și marcat cele două 
goluri (min. 87 și min. 90), de 
fapt minutele de prelungire, 
cind BALINT și, respectiv, 
DOCHIA s-au Infiltrat pe cu
loare oferite de cele două a- 
părări care nu mai răspun
deau la comenzi.

Ion CUPEN

-ÎN VERVĂ
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Stadion „Central"; teren bun; 
timp foarte călduros; spectatori
— circa 25 000. Șuturi: 20—5 (pe 
poartă: 9—2). Cornere: 13—0. Au 
marcat: CIUREA (min. 28 din 
11 m), GII. POPESCU (min. 63 
din 11 m), ȘT. STOICA (min. 
80). respectiv SClNTEIE (min. 31).

UNIVERSITATEA: Boldici 7 — 
V. Mănăllă 6,5, Săndol 7, Gh. 
Popescu 8, Ad. Popescu 7 — 
Bica 6 (min. 46 C. Gheorghe 7), 
Olaru 6, Ciurea 7, P. Badea 6,5
— Șt. Stoica 7, Ncagoe 6 (min. 
71 N. Zamfir 6).

S. C. BACAU: Alexa 7 — G. 
Radu 6,5, Fișlc 7, Borcea 6 (min. 
79 G. Fulga), Ciudin 7 — Tismă- 
naru 6,5. Burleanu 7, Gh. Mun- 
teanu 6, Hodină 7 — Șoiman 6 
(min. 57 Penoff 8), Scintele 7.

A arbitrat, N. Dinescu (Rm. 
Vilcea); la linie: Gr. Macavei 
(Deva) și D. Crăciun (Cluj-Na- 
poca).

Cartonașe galbene: ȘT. STOI
CA, BORCEA, FÎȘIC.

La speranțe: 7—0 (3—0).

Gazdele au început neglijent, 
gafind în faza de apărare, și 
în min. 2 (prin Bicu) și min. 
8 (Lasconii) oaspeții au fost 
foarte aproape de gol, mai 
ales prin ultimul, care, scăpat 
de adversarii săi direcți, T. 
Cristea și Pană a ajuns doar 

cu Mânu în față, dar a șutat 
afară, de la 3 m 1 Echipa stu
dențească se adună greu, dar, 
în min. 13. o „bîlbiială" co
lectivă a liniei da fundași ad
verse a lăsat să se întrevadă 
deschiderea scorului. Care se 
va produce patru minute mai 
tîrziu. cînd. fructificînd o ex
celentă centrare * fundașului 
Ciucă, „vîrful" de atac al e- 
chipei din „Regie", S. RĂDU- 
CANU, va trimite eu capul 
balonul in plasă : primul șut 
la poartă al echipei sale, și 
1—0. In min. 35 Ciucă — în 
această partidă. într-o zi foar
te bună — scoate balonul din 
fata lui Bicu. aflat la numai 
6 m de buturile Iui Mânu.

Aceeași fizionomie la reluare 
ca și în debutul partidei t 
Jiul s-a aflat mai mult în 
terenul advers. impulsionată 
in special tie cei doi fundași 
laterali (în ordire valorică în 
acest meci — Udrică și Varga) 
și spectatorii au aplaudat în 
mod sportiv nu numai cursivi
tatea în joc a elevilor lui G. 
Tonca. ci și sutprile puternice, 
de la distanță, ale celor doi 
fundași, care l-au supus la 
grele încercări pe portarul 
Mânu. Meciul a decurs in 
această notă pînă în ultimele 
25 minute, șu'ul lui Dobre

MARI ERORI

I SPORTUL STUD. 3 0)1
Ijul, ±J

Stadion Sportul Studențesc ; 
teren foarte bun; timp călduros; 
spectatori — circa 4 ooo. șuturi : 
16—14 (pe poartă: 9—7). Cornere: 
4—3. A marcat S. RADUCANU 
(min. 17, 75 și 88).

SPORTUL STUDENȚESC: Mânu 
7 — M. Marian 6,5, T. Cristea 7, 
C. Pană 8, Ciucă 7,5 — Gh. Ol- 
teanu 5 (min. 77 A. Popa), 
Lucacl 6, S. Dobre 7 — Prodan
5 (min. 37 Ținea 5), S. Rădu- 
canu 8, Stănici 7.

JIUL: Zlotea 6 — Varga 6,5, 
Sedecaru 6, Mihăilă 6, Udrică 7 
— M. Cristea 6, Moromete ( 
(min. 70 P. Lucian 5), Florescu
6 (min. 46 Ceacusta 5) — B. Po
pescu 5, Bicu 6, Lasconl 6.

A arbitrat I. Crăciunescu (Rm. 
Vilcea); Ia linie: I. Velea (Cra
iova) și T. Damian (Zalău).

Cartonașe galbene: CIUCA.
La speranțe: 4—2 (3—2).

(min. 65). la semiînăltime si 
puternic, care l-a obligat pe 
Zlotea să respingă in corner, 
fiind semnalul revenirii In 
atac a echipei pregătită de I. 
Ionescu. Cel care avea să 
concretizeze dominarea și să 
parafeze victoria Sportului 
Studențesc a fost S. RADU
CANU, prompt și inspirat în 
eareul advers, el fructificînd 
intercalarea în atac a lui T. 
Cristea și pasa Iui Dobre (min. 
75), iar in min. 88, printr-un 
spectaculos voleu, centrarea tul 
Stănici : 3—0.

S. PAVELESCU
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NeaSoe e faultat in suprafața 
de pedeapsă și CIUREA trans
formă penalty-u! : 1—0. Dar 
S. C. Bacău răspunde cu 
promptitudine : min. 31. Ia o 
lovitură liberă executată de 
Tismănaru. mingea ricoșează 
din zid in SCÎN-’EIE. care 
înscrie plasat : 1 —1.

Si 1—1 va rămîrie pînă in 
min. 63. După ce. la 2 minute 
de la reluare (min. 47). fiecare 
echipă are cite o marc ocazie : 
Alexa boxează balonul la 
sutul-centrare al lui St. Stoica, 
iar din faza rezultată Hodină 
scana De contraatac, centrează 
si Scînteie, de la numai 4 m. 
nu reușește să lovească ba
lonul. Studenții domină maî- 
departe, și tabela se modifică 
in min. 63, cind Ciurea e ob- 
strucționat in careu și arbitrul 
dictează lovitură de Ia 11 in. 
Transformă GH. POPESCU : 
2—1. P. Badea ratează, o mare 
ocazie (min. 77) cind, singur 
doar cu Alexa, a trimis pe 
lingă poartă. Cu zece minute 
înainte de final, o pătrundere 
a impetuosului ȘT STOICA 
și un șut din unghi dificil iac 
ca scorul să dev'nă 3—1. O 
victorie pentru care Universi
tatea a muncit ir.ult. ea fiind 
realizată cu iestile emoții în 
fata unei firmaUl de o mare 
disciplină tactică.

Eftimie IONESCU

SCORNICEȘTI, 27 (prin tele
fon). Sigur, pentru cei ce n-au 
fost prezenți pe stadion, un 
meci cu 7 goluri înseamnă că 
a fost foarte bun. Realitatea e 
alta. Partida a avut și mo
mente bune, și mai puțin bune. 
Intîlnirea a debutat (min. 2) 
cu un șut bombă de la 25 m, 
al lui Pistol, in .transversală", 
iar în min. 9 avea să se înscrie 
primul gol. Oloșutean, neatent, 
a fost deposedat de Tulba, 
după care timișoreanul l-a fa
ultat pc acesta in careu și 
RUSE a trasformat lovitura de 
Ia 11 m. Apoi, în min. 21, DU- 
DAN, care a făcut o primă re
priză excelentă, a trecut balo
nul printre picioarele lui Var
ga și, de la 14 m, a șutat la 
vînclii, înscriind un gol spec
taculos. In min. 27, o minge 
înaltă în careul gazdelor tră
dează nesiguranța surprinză
toare a lui Gherasim, se stre
coară fn poartă, dar arbitrul a 
fluierat fault în atac la Mă- 
năilă, care sărise la balon cu 
un fundaș. In min. 32, Pistol 
se joacă cu o bună ocazie șl, 
normal, greșește, după care, în 
min. 34, tot el ratează, pentru 
ca-n finalul reprizei Bungău, 
în poziție bună, să șuteze slab.

După pauză începe sarabanda 
golurilor. „Poli" atacă. Oltul 
are momente de dificultate și 
in min. 55 OLOȘUTEAN în
scrie, reluînd direct la o lovi
tură liberă executată de Pascu. 
Gazdele se desprind din nou 
la două goluri, în min. 60, cind 
Dudan a „croșetat" trei adver
sari, i-a pasat lui TULBA, care

4 (2)1
3 (0) ITIMIȘOARA

Stadion „Viitorul"; teren foarte 
bun; timp călduros; spectatori 
— circa 3 000. Șuturi: 13—10 (pe 
poartă: 7—9). Cornere: 2—4. Au 
marcat: RUSE (rnin. 9 din 11 
m), DUDAN (min. 21), TULBA 
(min. 60), EFTIMIE (min. 75), 
respectiv OLOȘUTEAN (min. 
55), TRAISTARU (min. 70 șl 89).

F. C. OLT : Gherasim 5 —
Ruse 7, Cireașă 5, Mihali 6, Cio- 
banu 6 — Gruia 6 (min. 79 Ad. 
Georgescu), V. Popa 7, Eftimie 
8, Pistol 7 — Dudan 7,5, Tulba 
7 (min. 78 Șuvagău).

POLITEHNICA: Almăjan 5 — 
Pascu 6, Ionuț 5, Crăciun 5 (min. 
39 Andreas 6), C. Varga 5 — 
Bungău 6. Oloșutean 5 Bărbosu 
7, D. Mănăllă 5 (min. 62 Timofte 
H 7) — Cașuba 6, Trăistaru 7.

A arbitrat I. Coț (Ploiești); la 
linie: Cr. Teodorescu (Buzău) și 
Gh. Vodă (P. Neamț).

Cartonașe galbene: CIREASA, 
BUNGĂU.

La speranțe: 3—1 (2—1).

a plasat balonul jos, la colț. In 
min. 70, Timofte II a șutat de 
la peste 40 m. Gherasim n-a 
putut reține și TRĂISTARU a 
înscris din apropiere. In min. 
75 Oloșutean, cel ce greșise Ia 
penalty, l-a faultat pe EFTI
MIE la 17 m și căpitanul gaz
delor a transformat impecabil 
lovitura liberă. Dar... altă gre
șeală de apărare și în min. 89 
scorul a devenit 4—3: TRĂIS
TARU, aflat singur în fața 
porții, a înscris comod.

Constantin ALEXE

MORENI, 27 (prin telefon). 
Deosebit de activă în teren, 
luptînd cu multă tragero de 
inimă și etalîni] un bagaj teh- 
nico-tactic remarcați). Petrolul 
și-a confirmat debutul bun in 
actuala ediție a Diviziei A 
obținînd aici f victorie pe 
care nimeri- nu i-o poate 
contesta. Este adevărat. Fla
căra a avut mai mult inițiativa 
in joc. a dominat pe ansam
blul oarsuîci. a avut mai 
multe faze penculoa.se de 
atac, dar localnicii au avut 
în față un adversar deosebit 
de tenace ir defensivă și care 
a dovedit mult curaj în acțiu
nile de contraatac. ceea ce 
pînă Ia urmă a și adus ploieș- 
tenilor victoria. Meciul începe 
în avantajul gazdelor, care ra
tează, în min. 4. prin Văidean 
(„cap" afară). în min. 14 prin 
Lala și C. Pană (la centrarea 
Iui Marcu) și mei ales în min. 
16 cînd balonul centrat de D. 
Sava este reluat, cu capul, în 
bară. Petrolul se dovedește 
îndrăzneață în contraatacuri, 
deschide scorul printr-un gel 
pe care, in largă măsură, i 
l-a făcut cadou D. Sava : in 
min. 28 acesta greșește pășind 
lui CATINCA și de la 6 m 
ploieșteanul împinge mingea 
in plasă, acesta fiind primul: 
șut la poartă al oaspeților; Tn 
min. 35, din nou contraatac 
ploieștean, dar Greaca șutează 
slab și Tene retine.

După pauză. Flacăra iși con
tinuă dominarea. dar prima 
mare ocazie de Sol a reprizei 
o are tot Greaca (min. 70), că
ruia Tene ii scoate mingea 
curajos din picior la 3 m de

OCAZIILE SE
BRAȘOV, 27 (prin telefon). 

„Studiul" reciproc a durat pu
țin in această partidă, deschi
să și oa joc. și — in consecin
ță — ca rezultat. Mai înitîi, 
brașovenii au fost mai aproa
pe de gol, dar. în min. 4, Ca- 
ciureac a ajuns o fracțiune de 
secundă „după" la excelenta 
centrare a lui Selimesi, iar în 
min. 6 Andrași I a ezitat, în
tr-o fază in care apărarea ad
versă a făcut cu întârziere 
„pasul la ofsaid". Victoria a 
replicat însă imediat, mai ferm 
$i mai periculos, avînd mari 
ocazii de a intra în avantaj. 
Astfel, la o reluare cu capul, 
spre colțul lung, a lui D. Ște
fan, la un corner, mingea va 
trece „milimetric" pe lingă 
bară (min. 7) ; în min. 21. la 
o greșeală flagrantă a lui _I. 
Pîrvu. Țîră a trimis o „boltă" 
de... gol, scoasă in extremis 
în corner ; 6 minute mai tîr
ziu, Culcear a șutat violent 
în „transversală", deasupra u- 
nui Polgar ca și învins (!) ; în 
fine. în min. 37 portarul local
nicilor a avut un reflex sal
vator la șutul cu cane Ursea 
a încheiat o acțiune prelungi
tă de atac a bucureșteiulor.

In repriza secundă. brașo
venii vor avansa mai des spre 
poarta lui Nitu. care va și 
scoate cu piciorul într-o si
tuație de „1—1“. cu Andrași 
I (min. 62). Oaspeții nu vor 
părea, totuși, prea impresio
nați de această revenire, ju
decind după ocaziile în serie: 
Ursea (min. 67. șut îh Polgar),

START
ORADEA, 27 (prin telefon). 

Nori negri amenințători dea
supra orașului de pe Criș, dar 
numai la propriu nu și la fi
gurat, după acest start bun al 
bihorenilor. Mai suplu, mai 
decis, mai organizat, „unspre- 
zecele" pregătit de R. Cosmoc 
a simplificat din start datele 
partidei cu Corvinul, tabela de 
marcaj suferind deja două 
modificări în primul sfert de 
oră. Astfel, în min. 8, BOLBA 
are o execuție de excepție — 
preluare pe piept la 15 m ur
mată de un șut puternic sub 
„transversală" : 1—0. Pentru ca 
după numai un minut, după 
ce O. Lazăr l-a solicitat din 
nou pe Ioniță', aceeași aripă 
orădeană să fie agățată in ca
reu, penalty-ul fiind transfor
mat de WEISSENBACHER cu 
toată opoziția goal-keeperului 
hunedorcan. In min. 14, Bol- 
ba este la numai cîțiva centi
metri de gol, la centrarea lui 
Weissenbacher, pentru ca, în 
replică, la o pasă neglijentă a 
lui Vancea, în min. 36, oaspe
ții să fie foarte aproape de 
reducerea handicapului, dar lo
vitura liberă executată de Ga
bor rămîne fără rezultat. încă 
o mare ocazie orădeană o no
tăm. în min. 44. cînd șutul lui 
O. Lazăr îl află pe Ioniță la 
post. Intr-un fel prestația o- 
rădeană a fost facilitată și de 
incapacitatea oaspeților, care, 
cu un Gabor mult retras și cu 
un Cojocaru harnic, dar întot
deauna Izolat, nu puteau emi
te prea multe pretenții.

La reluare, fără Gabor, in-

FLACĂRA 
PETROLUL

Stadion Flacăra: teren foarte 
bun; timp călduros; spectatori
— circa 8 000. Șuturi: 10—7 (pe 
poartă 5—5). Cornere: 8—4. Au 
marcat: CATINCA (min. 28) șl 
MATEI (min. 89).

FLACĂRA : Tene 6 — Balaur I 
6. Butufei 6. Beldie 6.5. Timiș 0 
(min. 62 Chirftă 6) — Marcu 7. 
D. Sava 5.5. Dragnea 6. C. Pană 
6 — Văidean 6. Lala 5 (min. 60 
Stere > 6).

PETROLUL: Liliac 8 — Popa 7. 
Pitulice 7. Ștefan 6.5. Panalt 7
— Matei 7. Mocanu 6.5. Lazăr 7
— Greaca 7 (min. 81 Hîncu), 
Catinca 7 (min. 85 Mitici). Bîscă 7.

A arbitrat Gh. Constantin 
(Rm. Vilcea): la linie: R. Petres
cu (Brașov) si P. Abrudan 
(Cluj-Napoca).

Cartonase galbene: CATINCA. 
C. PANA. LAZAR.

La speranțe: 3—0 (1—0).
• ............................... i

poartă. Reacți: dinamică de 
scurtă durată a gazdelor, care 
după două ocazii, in min. 71 și 
73 (Chiriță și Balaur I, pre
luări cu capul peste poartă), 
obțin în min. 54 un penalty 
în urma faultului în careu co
mis de Ștefan asupra lui Stere. 
Execută Dragnea și Liliac res
pinge. Localnicii par marcați 
psihic de ratarea egalării și 
după șutul puternic al lui 
Lazăr respins în corner de 
Tene (min. 86). oaspeții obțin 
al doilea gol în min. 89, cînd 
centrează Hîncu și MATEI 
deviază balonul caro lovește 
stîlpul porții și ricoșează in 
plasă.

Radu URZICEANU

RĂZBUNĂ
| F.C.M. BRAȘOV 1 (0) I
| VICTORIA 0 I

Stadion Municipal; teren foarte 
bun; timp călduros: spectatori 
—• circă 8.000 Suturi: 6—10 (.pe 
poartă: 4—5). Cornere: 6—8. A 
marcat: BARBU (min. 82).

F.C.M. BRAȘOV: Polgar 7 —
Ghergu 5,5. E. Moldovan 6, 
Naghi 8. I. Pirvu 6 — Czeke 6 
(min. 71 ȘtuDu 5). Nedeicoaru 6.5. 
Barbu 7 — Andrași I 6. Caciu- 
reac 5 (min. 46 Mandoca 6), 
Selimesl 6.

VICTORIA: Nitu 5 — Mirca 6, 
D. Ștefan 6. Al. Nicolae 6, To- 
polinschi 5.5 (min. 61 M. Pană 
5) — I. Fulga 6. Ilanganu 5. Co
ras 5. Urșea 6 — Tiră 5. Cul
cear 6 (min. 71 Cigan 5).

A arbitrat M. Salomir (Cluj- 
Napoca); la linie: V. Curt (Con
stanta) si M. Nicolau (Bacău).

Cartonașe galbene: URSEA.
La speranțe: 1—1 (0—0).

Mirca (min. 74, reluare cu ca
pul din plonjon puțin peste) și 
mai ales Țîră (min. 80 — șut 
scos oa la handbal cu picio
rul de Polgar). Și cum nu o 
dată ratările se „răzbună". Vic
toria se va vedea și condusă 
Pe tabela de scor, BARBU 
înscriind unicul gol al meciu
lui, cu un șut înșelător de ta 
28 m (min. 82). „Furia" bucu- 
reștenilor din final (adevărat a- 
sediu Ja poarta brașov cană) se 
va dovedi pe cit de lipsită 
de luciditate, pe atît de tardi
vă.

George ROTARU

LANSAT
f F.C. BIHOR
I CORVINUL

Stadion F.C. Bihor: teren bun; 
timp închis; bun pentru fotbal; 
spectatori — circa 15.000. Șuturi: 
21—5 (pe poartă: 14—1). Cornere: 
6—3. Au marcat: BOLBA (min. 
8). WEISSENBACHER (min. 11 
din 11 m). VANCEA (min. 58), 
TAMAS (min. 85).

F.C. BIHOR: Jipa 6 — Weissen
bacher 6.5, Bucico 6. Biszok 6, 
Baba 6 (min. 72 Bruckenthal 6) 
— Tămas 7. Cheregi 7. Mureșan 
6 Cmin. 35 Ivan 7). O. Lazăr 7, 
Bolba 6. Vancea 6.

CORVINUL: Ioniță 7 — Beje- 
naru 5. Stroia 5. Tîrnoveanu 6. 
Cocan 6 — Ulesan 5. Petcu 6, 
Bulgaru 5, Bănică 5 — Gabor 
5 (min. 46 Bozga 6). Cojocaru 7 
(min. 63 Postolache 5).

A arbitrat I. Igna (Timișoara); 
la linie: M. Constantinercu 
(București) si I. Ursachl (Bacău).

Cartonașe galbene: BABA,
IVAN.

La speranțe: 2—0 (0—0),

cursiunile Corvinului aveau să 
se stingă de această dată mult 
departe de buturile lui Jipa 
(de altfel, primul și singurul 
ei șut pe poartă aveam să-l 
consemnăm în min. 53 — Co
jocaru). In min. 58. O. Lazăr 
execută, scurt, o lovitură libe
ră Ia Ivan, iar centrarea a- 
cestuia este reluată, din apro
piere. în plasă de VANCEA. 
După 5 minute, Brukcnthal în
toarce un balon in careul mic 
și TĂMAȘ îl învinge cu o 
„foarfecă" pe bravul Ioniță.

Mihai CIUCA

penculoa.se


De azi, la baza hipică din P. Neamț

A XVII-A EDIȚIE A CAMPIONATELOR 

BALCANICE DE CĂLĂRIE
Pentru iubitorii echitației 

din Piatra Neamț toate dru
murile vor duce, începînd de 
astăzi, spre baza ■ hipică, pen
tru a asista la întrecerile ce
lei de a XVII-a ediții a Cam
pionatelor Balcanice de călă
rie. competiție tradițională, 
care reunește pe cel mai buni 
sportivi din Bulgaria, Grecia, 
Turcia și România.

Debutînd in 1968, aceste în
treceri au permis, la fiecare 
ediție, afirmarea unor sportivi 
cu reale calități, precum și o 
-frumoasă propagandă pentru 
dezvoltarea echitației. De fie
care dată, călăreții noștri s-au 
aflat printre fruntași. în pal
maresul lor figurînd numeroa
se titluri la obstacole șl dre
saj, cele două probe care fi
gurează în actualul program 
competițional. S-au aflat pe 
prima treaptă C. Vlad (1975), 
Al. Bozan (1976, 1978), D. Ve- 
lea (1977. 1980. 1981. 1983), M. 
Neagu (1982) — seniori, N. 
Vlad (1971), Gh. Nicolae (1973), 
H. Marchiș (1981) — juniori, 
Ioana David (1980. 1985), Dania 
Pooescu-Longo (1981), Lista 
Ilin (1987) — senioare. I. Mol
nar (1968. 1970. 1971. 1975. 1976). 
N. Mihalcea (1969), S. Soveia 
(1977), A. Dnnescu (1978, 1979) 
— dresaj, cărora li se adaugă 
și 20 de titluri la echipe. Un 
palmares bogat, care vorbește 
elocvent despre posibilitățile 
reprezentanților noștri.

STRĂLUCITE PERFORMANȚE ROMÂNEȘTI LA UNIVERSIADA DE VARĂ
(Urmare de pag. I)

cupat de reprezentanții Olan
dei.

Proba feminină de simplu 
î-a prilejuit ELISABETEI LI
PA posibilitatea unei autenti-, 
ce demonstrații de valoare. Ea 
a „tras“ într-o manieră entu- 
ziasmantă, care nu a lăsat, 
practic, drept de replică celor
lalte finaliste, sportiva din 
România socialistă cucerind 
titlul mondial universitar în 
stil de mare campioană, la di
ferență netă în fața sportive
lor din R.P. Chineză — opt se
cunde, M. Britanie — 15 se
cunde ș.a.m.d.

Al cincilea echipaj al nostru, 
cel feminin de 4 vîsle. s-a 
clasat pe locul 5 (a cîștigat 
Bulgaria).

SUCCES AL BASCHETBALISTELOR LA „TURNEUL PRIETENIA"
(Urmare din pag. 1)

care combativitatea și intr-aju- 
torarea au fost permanent pre
zente, acțiunile de atac exce
lent dirijate de Diana Ciupe, 
în cursul cărora realizările pir 
voților Laura Nițulescu, Da
niela Moro.șan și Erzebet Am
bruș au fost fără greșeală, iar 
contraatacurile și coșurile de 
trei puncte obținute de Doina 
Tocală și Svetlana Simion au 
consfințit o superioritate greu 
de contestat. Desigur, în prim- 
plan a fost de fapt spiritul de 
echipă al tuturor jucătoarelor.

Spre final. baschetbalistele 
bulgare, deși încurajate de pu
blic, nu au mai avut forța fi
zică și psihică de a reface
handicapul și nici măcar de a 
încerca presingul atît de ne
cesar în astfel de situații. Scor 
final: 64—51 (31—30). Au mar-

COMPOZITORUL LUI „ZORBA“, FIDEL SUSȚINĂTOR 
AL CANDIDATURII OLIMPICE A ATENEI

ATENA, 35 (Agerpres). — Cu
noscutul compozitor grec Mikls 
Theodorakîs este ținui dintre cei 
mai activi susținători al can
didaturii orașului Atena pentru 
organizarea J.O. de vară din a- 
nui 1996. El a afirmat intr-un 
recent Interviu că ar fi nedrept 
ca Olimpiada să nu se desfășoa

Desigur, ca și pînă acum, 
călăreții români vor avea de 
înfruntat adversari bine pre
gătiți, fiecare animat de do
rința de a-și înscrie numele 
pe tabloul laureaților. Cunos- 
cîndu-le posibilitățile, și de a- 
ceastă dată, la Piatra Neamț, 
ne așteptăm la dispute echili
brate, dar, sperăm, la capătul 
lor. Al. Bozan sau M. Nea
gu. Ioana David sau Mariana 
Moisei, V. Vel ea sau Magda 
Tsopescu, Gh. Nicolae sau M. 
Curteanu să se numere prin
tre cei mai buni și la actuala 
ediție.

Cum spuneam, astăzi vor a- 
vea loc primele dispute, în 
cadrul probelor de deschidere 
(de la ora 14,30), probe care 
întotdeauna prefațează între
cerile oficiale pentru titluri. 
Dar. iată și programul celor
lalte zile — marți: Campionat 
Balcanic — proba nr. 1, se
nioare (ora 9,30). juniori și se
niori (de la ora 15,00); miercuri: 
dresaj, proba de deschidere ; 
joi: Campionat Balcanic — 
proba pe echipe. senioare 
(ora 9.30). juniori șl seniori 
(de la ora 15); sîmbătă: Cam
pionat Balcanic, dresaj (ora 
9,30) șl obstacole, proba nr. 3, 
senioare si. juniori (de la ora 
14): duminică: Camninnat Bal
canic. dresaj (ora 9,30) și ob
stacole. proba nr. 3, seniori 
(ora 15).

Emanuel FANTXNFANU

între finalele de duminică, 
la atletism, am așteptat cu 
mult interes desfășurarea, în 
mod deosebit, a săriturii în 
înălțime și a cursei de 3 000 
m. In afară de faptul că atle
tele noastre aveau de făcut 
față unei puternice concurențe, 
a mai fost și vremea, neaștep
tat de rea (frig, vînt, ploaie) 
care își are, desigur, impor
tanța sa.

Dar, Alina Astafei, spre e- 
xemplu, a luptat din răsputeri 
cu o adversară puternică, cu
baneza Silvia Costa, dețină
toarea, cu 2,03 m, a celui mai 
bun rezultat mondial al sezo
nului. La înălțimea de 1,91 m, 
în mod obișnuit o bagatelă 
pentru ambele concurente, 
Alina a avut nevoie de două 
încercări pentru a reuși și 
Costa, de trei tentative. Acesta 
avea să fie, în cele din urmă, 

cat: Tocală 20 (4X3), Nițulescu 
12, Moroșan 11. Simion 7, Ciu
pe 6, Ambruș 4, Jiroș 2, Laț co 
2, respectiv Boiseva 13. Laza-. 
rova 12, Dakova 12, Tvetkova 
8, Savova 6. Impecabil arbitra
jul prestat de Carmen Fernan
dez (Cuba) și J. Ilortiany (Un
garia).

Cu o zi înainte, într-o întil- 
nire de mare importanță pen
tru clasamentul final, de orgo
liu în același timp, baschetba
listele române au repurtat, de 
asemenea, o victorie clară a- 
supra selecționatei Cehoslova
ciei: 53—45 (31—27). Desfășu
rarea partidei a fost asemănă
toare cu finala, elementele 
care au dus la acest succes fi
ind apărarea fermă, atacurile
disciplinate și eficiente ale e- 
chipei României. Au înscris : 
Simion 16. Tocală 9, Moroșan 
9, Nițulescu 8, Jiroș 5, Ciupe

re Ia Atena, oraș ce a găzduit 
prima ediție a J.O. moderne în 
1896.

Așa cum se cunoaște, la or
ganizarea J.O. din 1996 mai can
didează orașele Atlanta (S.U.A.), 
Belgrad, Manchester, Sydney. în 
anul 1992 Jocurile Olimpice se 
vor disputa la Barcelona.

NOI REZULTATE DE PRESTIGIU
ALE ATLETELOR ROMÂNE

• Doina Melinte ți Vali lonescu, învingătoare la Bruxelles • 
Elena Șolcan și Denisa Zăvelcă — medalii de argint la C.E. 

de juniori
BRUXELLES. Concursul „Me

morialul Ivo Van Damme’, 
în fapt ultima etapă a ac
tualei ediții a „Mareiui Premiu 
I.A.A.F.-Mobil" (joi va avea 
loc. la Monte Carlo, gala fi
nală a competiției), a prilejuit 
două victorii aie atletelor 
noastre. Astfel. Doina Melinte 
a cîștigat cursa de 1 500 m în 
4:02,21 iar Vali lonescu s-a 
clasat prima la săritura , în 
lungime, cu 6.81 m.

Alte rezultate înregistrate in 
capitala Belgiei: t:K> m : Ste
wart (S.U.A.) 10,iO : 200 m : dn 
Silva (Brazilia) 19,03 (cel mal 
bun rezultat mondial al sezo
nului) ... S. Carl Lewis (S.U.A 1 
20,47 ; 400 m : Reynolds (S.U.A.) 
44.98 ; 800 m : F.reng 1:43.72. 
Kiprotlch (ambii Kenya) 1:43.73; 
1 500 m : Bile (Somali j) 3:32,96 ;

JEANNIE LONGO - AL TREILEA TITLU DE CAMPIOANĂ LA CICLISM
CHAMBERY, pe un traseu difi

cil. dar foarte spectaculos, s-au 
desfășurat întrecerile de fond 
pentru C.M. de ciclism. Cursa fe
minină. ne 74.1 km. s-a Încheiat, 
conform prevederilor, cu succe
sul franțuzoaicei Jeannie Lon
go. care cucerește astfel al trei
lea titlu la actuala ediție a CM 
Ea a fost cronometrată în 1.56:41 
(medie orară 38,103 km). între- 
cîndu-le cu 4:05 pe Catherine

criteriul de departajare dato
rită căruia atleta română a 
cucerit titlul mondial pus în 
joc.

In proba de 3 000 m. Paula 
Ivan, campioană la ediția tre
cută, a făcut, cum îi este obi
ceiul, o cursă excelentă și a 
realizat, cu 8:44,09, un nou re
cord mondial universitar (pre
cedentul îi aparținea, cu 
8:53,61). Remarcabil a evoluat 
și Viorica Ghican, clasată a 
doua, cu timpul de 8:46,27. A 
treia a fost sovietica Regina 
Cistiakova, cu 8:55,73.

Alte rezultate din întrecerile 
atleților: bărbați : 20 km marș : 
Walter Arena (Italia) 1.23:25 —
record mondial universitar, cio
can : Igor Astapkovici (U.R.S.S.) 
80,56 m — record mondial uni
versitar. Heinrich Weis- (R.F.G.) 
79,58 m (și rezultatul lui este 
superior fostului record de 78,46 
m al lui Astapkovici, din 1987).

4, Ambruș 2, respectiv Hira- 
kova 13, Harinova 9, Nikodino- 
va 4, Jamajova 6, Krcuzova 5, 
Amerova 5, Hilkova 2, Sim- 
dova 1. R. Kalpakruev ^Bul
garia) și J. Hortiany (Unga
ria) au arbitrat competent și 
corect.

CELELALTE REZULTATE : 
grupa 1—4: Bulgaria A — 
U.R.S.S. 60—51 (32—28), Ceho
slovacia — U.R.S.S. 50—49 
(25—25); grupa 5—8: Cuba — 
Polonia 57—52 (22—24), Unga
ria — Bulgaria B 58—52 (34—24), 
Polonia — Bulgaria B 58—43 
(36—26). Ungaria — Cuba 63—60 
(31—30).

CLASAMENT FINAL ; 1. 
România, 2. Bulgaria A. 3. 
Cehoslovacia, 4. U.R.S.S., 5.
Ungaria, 6. Cuba. 7. Polonia, 
8. Bulgaria B.

Fetbal meridian»
CAMPIONATE ft portugalia 

(et. 2): Penafiel — F.c. Porto 
0—2. Beira Mar — Sporting 0—1, 
Nacional — Portimonense 1—1, 
Boavista — Chaves 2—0. Estrela
— Feirense 3—0. Belenenses — Bra
ga 2—1. Setubal — Maritimo 
2—1. Guimaraes — Benfica 1—1 ft 
Franța (et. 7): St. Etienne — 
Cannes 1—0. Caen — Bordeaux 
1—0. Brest — Paris St. Germain 
0—1. Nisa — Tc-'-use 1—1. Metz
— Nantes 1—1. Montpellier — 
Lyon 2—0, Racing Paris — Mar
silia 1—1. Sochaux — Auxerre 
0—0. Lille — Mulhouse 1—I. Tou
lon — Monaco 2—0. în clasament. 
D» primele locuri: Bordeaux și 
Paris St. Germain, cu cite 11 P 

o milă : Aouita (Maroc) 3:30,09 ;
5 000 m : Maree (S.U.A.) 13:13.84 
10 000 m: Antibo (italia) 27:27,66: 
110 mg: Kingdom (S.U.A.) 13,12; 
400 mg : Young (S.U.A.) «3,08 ;
lungime: Powell (S.U.A.) 0,4» m; 
prăjină : Egorov (U.R.S.S.) 5.76
m ; disc : Dells (Cuba) 63.83 m; 
FEMEI : 100 m : Merlene Ottey
(Jamaica) 11,03 ; 200 rn : Ottev 
22.21 : 5 000 m: Patti Sue Plumc» 
(S.U.A.) 13:16.80 ; 400 mg : San
dra Farmer (S.U.A) 55,13; înăl
țime : Heike Radetzky (R.F.G.) 
1,93 m ; greutate : Natalia Ll- 
sovskaia (U.R.S.S.) 20,33 m.

• La „europenele" de iunlori 
de la varazdim, tinerele noastre 
atlete Elena Soîcan (52.90 ne 
400 m) șl Denisa Zăvelcă 
(2:03,99 pe 800 m) s-au clasat 
pe locul secund în probele res
pective. cucerind medalii de 
argint.

Marsal (Franța) sl Marin Canlns 
(Italia). După alte 3:14 a sosit 
Dlutonul condus de americanca 
Insa Thompson.

întrecerea amatorilor (13 ture 
— 185.25 km) a luat sfirsit cu 
victoria nutln așteptată a rutieru
lui polonez Joachim Halupczolc 
21 de ani, în 4.52:54 (medie orară 
37.948 km). La 2:45 a sosit Eric 

, Plchon si la 2:58 Christophe Ma
nin (ambii Franța).

în preliminariile cursei de 
100 m, sprinterul american An
dre cason, cu 10,07 a egalat re
cordul mondial universitar de
ținut de conaționalul său McRae, 
din '87 ; femei : greutate : Zhi- 
hong Huang (R. P, Chineză) 
20.56 m

★

Cu o mare surpriză s-a în
cheiat întrecerea individuală a 
spadasinilor, în care prin
cipalul favorit era, desigur, 
italianul Mauririo Randazzo, 
campionul mondial al probei, 
cu nu prea mult timp în urmă. 
Și totuși, în finala susținută 
cu cubanezul Curiel Carlos 
Pcdroso, acesta din urmă și-a 
adjudecat titlul de campion 
mondial unlve- slrar, cîștigînd 
cu 11—9. MeiaBa de bronz a 
revenit, de asemenea surprin
zător, unui alt spadasin cuba
nez, Wilfredo Loyola, care l-a 
învins pe ungurul Zoltan 
Banczik.

C.M. DE CAIAC-CANOE
(Urmirt din Pia 11

2. Ungaria 1:44,63, 3. U.R.S.3.
1:44,83... 5. România 1 :45,88; K4: 
L R.D.G. 1:32,90, 2. Ungaria
1:34.10, 3. U.R.S.S. 1:35,50, 4.
România 1 :36,30; masculin, 1000 
m, Kt: 1. Zsolt Gyulay (Unga
ria) 3:33,87, 2. Torsten Krentz 
(R.D.G.) 3:40,17, 3. Kalle Sundq- 
vist (Suedia) 3:41,30; Cl: 1. Ivan 
Klementiev (U.R.S.S.) 4:00,04, 2. 
Larry Cain (Canada) 4:02,96, 3. 
Gaspar Boldlzsar (Ungaria) 
4:03,70... 8. Vaslle Condrat 4:06,82; 
K2: 1. R.D.G. 3:11,62, 2. U.R.S.S, 
3:14,67, 3. Ungaria 3:16,49... 8.
România 3:18,83; C2: 1. Dane
marca 3:37,08, 2. Franța 3:37,60,
3. U.R.S.3. 3:39.46, 4. România
3:42,23; K4: 1. Ungaria 2:55,30, t 
Polonia 2:56,18, 3. R.D.G. 2:56,34 ; 
C4: 1. U.R.S.S. 3:19,74, 2. Unga

ft Anglia (et. 3) : Arsenal — 
Wimbledon 0—0. Aston Villa — 
Charlton 1-»1. Chelsea — Shef
field Wednesday 4—0. Crystal pa
lace— Conventrv 0—1. Everton — 
Southampton 3—0, Luton — Li
verpool 0—0. Manchester City — 
Tottenham 1—1. Millwall — Not
tingham 1—0 Norwich — Q.P. 
Rangers 0—o. In fruntea clasa
mentului: Chelsea si Millwall cu 
cite 7 n. urmate de Everton șl 
Coventry cu cit» 6 n ft B.F. 
Germania (et 6) : Hamburger 
S.V. — Kaiserslautern 3—0. F.C. 
Koln — Leverkusen 1—I. Karls
ruhe — St. Pauli Hamburg 0—0. 
F.C. Homburg — Bremen 1—1. 
Monchengladbach — Dortmund

PE SCURT • PE SCURT

ATLETISM ft Proba feminină 
de maraton din cadrul Jocurilor 
sportive ale Asiei de sud-est. 
la Kuala Lumnur. a fost cisti- 
gată de indonezianca Narfa Su- 
ryati. cronometrată tn 2.45:43.

HOCHEI PE GHEATA • Tur
neul de ia Moscova a revenii 
formației TSKA Moscova, tn ui" 
ttmul meci al competiției. Ari- 
nlle Sovietelor Moscova a între
cut cu 6—3 (3—l. 2—0. 1—2) for
mația suedeză DJurgarden • La 
Kosice, formația locală a între
cut cu 6—4 (1—1, 4—1. 1—2) e- 
china poloneză Podhale Novi Târg.

ÎNOT ft La Atlanta (Georgia) 
s-a desfășurat întîhîirea dintre 
reprezentativele Statelor Unite șl 
Uniunii Sovietice. Gazdele »u ob
ținut victoria cu 201—136. Citeva 
rezultate: 100 m Uber: Lang 
50.03. 1500 m liber: Jorgensen 
15:21.71; 100 m bras: Volkov
(URSS) 1:01.96. 200 m bras : Bar- 
rowman 2:13.25: 200 m spate :
Zabolotnov (URSS) 2:01.83. 400 
m mixt: Wharton 4:18.75 4X100
m liber: URSS 3:41.65, 200 m del
fin: Stewart 1 :58.94: femei: 100 
m liber: Jennv Thomnson 56.56. 
200 m liber: Mitzi Kremer 2:00.47; 
400 m liber: Janet Evans 4:06.97, 
100 m bras: Elena Volkova
(URSS) 1:10.07. 200 m bras: Vol
kova 2:30.67. 400 m mixt: Janet 
Evans 4:41.23. 200 m soațe: Dedo 
Trimbale 2:14.37 : 4X100 m mixt; 
S.U.A. 4:09.78.

SAH • In runda a 9-a a tur
neului pentru ..Cupa Mondială-, 
la Skcllettea. Kasparov a ciști- 
gat. în 52 de mutări, la Portisch. 
Victorii au mal obtlnut Short la 
Vaganian sl Korclnol la Nlkoiici. 
Partidele Karpov — Rlbll. Salov
— Tal s-au încheiat remiză. Kas
parov conduce cu 6 p. urmat la 
jumătate d„ punct de Karpov șl 
Short. • La Tunia. în Columbia. 
In campionatul mondial pentru 
juniori conduce polonezul Jasek 
Gdanskl. cu 7,5 o. urmat de Ull- 
bin (URSS). cu 6.5 o.

TENIS • In semifinalele tur
neului masculin de ia Jericho 
(New York): Ivan Lendl — An
drei Cesnokov 7—5 7—6 (10—3
scorul tie-breakului). Mikael 
Pernfors — Jim Courier 6—4, 
6—1. In sferturi. Lendl îl elimi
nase De Jonas Svensson (6—2.
2— 6. 6—1). Cesnokov trecuse de 
Anders Jarryd (6—4. 6—2). pern
fors l-a învins De Robert Segu- 
so (6—4. 6—4) iar Courier a 
dispus de Aaron Krickstein (3—6, 
6—3. 6—4) ft La Toronto. în tur
neul feminin. în sferturi: Mar
tina Navratilova — Nana Niyagi 
6—2. 3—6. 6—2, Gabriela Sabatini
— Jana Novotna 6—1. 3—6. 6—0.
Arantcha Sanchez — Nathalie 
Tauziat 6—3. 6—2. Anne Minter — 
Sylvia Hanifca 6—2. 6—3. iar in 
semifinale Navratilova — Minter 
6—0 6—2 Sanchez — Sabatini
3— 6. 7—5, 6—3.

VOLEI ft Lp BotrOD (R.F.G.), 
R.F. Germania — Olanda 0—3 
(9. 7. 4) * In cadra, competi
ției masculine „Memorialul Sa
vin" : Italia — Cuba 3—1 (7. 10. 
—5 14). U.R.S.S. — Brazilia 3—0 
(13. 3. 9). Bulgaria — S.U.A. 3—1 
(—13. 12. 8. 7). Suedia — Japo
nia 3—0 (7. 12. 6).

ria 3:22,30, 3. Bulgaria 3:22,54... 
7. România 3:27,92; feminin, 
5 000 m, K1: 1. Katrin Borchert 
22:15,18, 2. Izabela Dylewska
22:24,45, 3. Josefa Idem 22:21,33 ... f. 
Sanda NIculae 22:52,43; mascu
lin 10 000 m, K2: 1. Ungaria
39:24,99, 2. R.D.G. 39:23,30, 3.
U.R.S.S. 39:27,05... 14. România
42:13,00, Ki: 1. Atilla Szabo 
(Cehoslovacia) 42:13,94, 2. Stanis
lav Boreyko (U.R.S.S.) 42:49,78,
3. Jose Garcia (Portugalia) 
42:49,84 (Dorin Soroceanu, abor
daj): C2: 1. Danemarca 43 :r.59,
1. Franța 43:21,12, 3. U.R.S.S.
43:39,85 (Gheorghe Andriev, Va
slle Lehaci, abordaj); Ci: 1.
Ivan Klementiev 46:49,96, 2. Szolt 
Bohacs (Ungaria) 46:50,10, 3. Jan 
Bartunek (Cehoslovacia) 47:48,38... 
9. Petru Zgurschi (România) 
49:50,25; K4: 1. U.R.S.S. 35:58,04.
2. Ungaria 35:59,04, 3. Polonia 
36:00,26, 4. România 36:02,50.

0—0. Ntlrnberg — Diisseldorf 3—0, 
Bochum — Stuttgart 2—0. Ein
tracht Frankfurt — uerdingen 
2—1. Mannheim — Bayern Mtln- 
chen 1—0 I Conduce Eintracht 
Frankfurt cu 10 o. urmata de 
Bayern si F.c. KOln, cu cite 8 d. 
• Italia (et. 1): Aseoli — Napoli 
0—1 (0—1). Atalanta — Verona 
1—0 (0—0). Bari — Fiorentina 
1—1 (1—0), Cesena — Milan 0—3 

(0—3). Genoa — Lecce 1—0 (1—0). 
Inter — Cremonese 2—1 (0—0). 
Juventus — Bologna 1—1 (1—1), 
Lazio — Samndorla 0—2 (0—2), 
Udinese — Roma 1—1 (1—1).

PRELIMINARIILE C.M. (zOna 
Africii); Algeria — Cftte d'Ivoire 
1—0 (0—0). A înscris Madler. 
(gr. A); Liberia — Malawi 0—0, 
Egipt — Kenya 2—0 (0—0). In 
clasamentul grupei B conduce 
Egipt cu 8 o (6 j). urmată da 
Liberia 5 O (5 J) Kenya 5 P 
(6 J) etc.
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