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La C. E. de atletism juniori

0 MtDALIE Dl AUR Șl TREI DE ARGINT, 
BILANTUl PARTICIPĂRII 

ATLETILOR ROMÂNI

PAULA IVAN A CÎȘTIGAT MEDALIA

VARAZDIN. S-au încheiat în
trecerile Campionatelor Euro
pene ale atletismului juvenil. 
Bilanțul participării juniorilor 
români a lost următorul: o
medalie de aur și trei medalii 
de argint, ceea ce constituie o 
frumoasă realizare a atletis
mului nostru. Cu doi ani în 
urmă, la Birmingham, juniorii 
români obținuseră cinci meda
lii de argint.

După succesul săritoarei în 
lungime Mjrcla Belu, și meda
lia de argint a discobolului

3:45,19; 5 008 m: Carsten Etch 
(R.D.G.) 14:00,76 ; 10 000 m:
Christian Lsuprecht (Italia) 
29:04,06; 1X100 m: Polonia 
40,00; 4X400 m: U.R.S.S. 3:10,14; 
20 km marș : Dirk Neurberger 
(R.D.G.) 1.21:55; 110 mg: Antti 
Haapakoski (Finlanda) 14,28 ; 
400 mg : Enzo Franciosi (Ita
lia) 50,69 ; 3 000 m obst.: An
gelo Giardiello '.Italia) 8:53,60; 
lungime : Peter Oldin (Suedia) 
7,92 m; triplu: Danis Kapustin 
(U.R.S.S.) 16,63 m ; înălțime : 
Mats Hollbnnk (Suedia) 2.26

DE AUR Șl ÎN CURSA DE 1500 m
• Azi, la startul probelor atletice, reprezentantele noastre Viorica Ghican (10 000 m), 
Viorica Oprea (5 km. marș) și Liliana Năstase (heptatlon) • România, pe pri- 

in clasamentul întrecerilor de canotaj.mul loc
DUISBURG. In întrecerile 

de atletism de luni, desfășu
rate pe stadionul „Wedau“, an 
luat parte și ci te va sportive

Paula Ivan

din România, dintre care doar 
Paula Ivan a evoluat într-o 
finală. După ce în ajun cîști- 
gase cu brio cursa de 3-000 m, 
realizînd cu 8:44,09, un nou re
cord mondial universitar, luni, 
ea a participat la 1 500 m. 
Fără să fi forțat declt atît cit 
a avut nevoie pentru a cuceri 
titlul (vineri, la Monte Carlo, 
ea va participa și la gala fi
nală a „Marelui Premiu IAAF- 
Mobil, unde vizează primul 
loc), Paula Ivan a cîștigat în 
4:13,58. Ea le-a întrecut pe 
Suzane Favor (S.U.A.) 4:14,92
si Ludmila Rogaseva (U.R.S.S.) 
4:15,11.

Marți, vor lupta pentru cu
cerirea medaliilor de aur, Vio
rica Ghican la 10 000 m. Vic
toria Oprea la 5 km marș șl 
Liliana Năstase la heptatlon.

Am anunțat în ziarul nostru 
de ieri splendidele victorii ale 
canotoarelor și canotorilor 
noștri — 4 medalii de aur (din 
R echipaje participante !), 
bilanț care situează România 
pe primul loc în clasamentul 
general al întrecerilor de ca
notaj, la care au luat parte 
sportivi din 36 de țări.

Campionatele Balcanice

de călărie

UN FRUMOS SPECTACOL SPORTIV 
In probele de deschidere

PIATRA NEAMȚ, 28 (prin 
telefon). într-un cadru natu
ral deosebit,' oferit 'de fru
moasa bază hipică situată pe 
malul Bistriței, la Bîtca 
Doamnei. în ale cărei tribu
ne s-au aflat peste 5 000 de 
spectatori, participanții la cea 
de a XVIII-a ediție a Cam
pionatelor Balcanice de că
lărie și-au început întrecerile, 
în această primă zi în pro
gram au figurat probele de 
deschidere, al căror rol este 
de a familiariza pe specialiș
tii in probele de obstacole cu 
atmosfera de concurs înaintea 
abordării disputelor care duc 
spre podiumul balcanic. Și 
chiar dacă aceste întreceri, 
desfășurate pentru fiecare ca
tegorie (juniori, senioare, se
niori) nu contează tn ierarhia 
oficială, cei 60 de sportivi 
prezenți la start și-au dispu-

Primele au luat startul re
prezentantele noastre în proba 
de 4 rame (Viorica Ilica, Li- 
via Leonte, Mariana Curelea, 
Doina Bălan). Plecarea a ofe
rit un ușor avantaj echipaju
lui R. P. Chineze, nu mai mult 
de un sfert de barcă, dar men
ținut pînă la jumătate-a cursei. 
Apoi situația s-a egalat, iar la 
1 500 de metri aveam o lun
gime de barcă avantaj. Fetele 
noastre au ciștigat destul de 
lejer, devansînd cu mai bine 
de o secundă echipajul... Ca
nadei. care între timp urcase 
pe locul secund. După aproxi
mativ o jumătate de oră a luat 
startul și echipajul masculin 
de 2 rame (Neagu. Sncp), care 
au fost conduși din start, fi
ind la un moment dat pe locul 
3, dar apoi au forțat, cîștigînd 
cu un avans de 3 secunde. A 
urmat echipajul masculin de 
4 + 1 (Tomoiagă, Robu, Năs- 
tasc, Popescu + Micu), care a 
condus cap-coadă, cîștigînd la 
mai bine de două lungimi de 
barcă, tn fine, a patra medalie 
de aur a culorilor noastre a 
fost obținută de Elisabcta

Viorica Ghican

Lipă, în proba de simplu, o 
cîștigătoare Întrevăzută Încă 
din serii, unde a înregistrat 
de departe cel mai bun timp.

Așadar, Încă o confirmare a 
scolii românești de canotaj, in 

tal șansa unei clasări cit mai 
bune, cu toată ambiția, ei in- 
cercînd să demonstreze încă 
de la început o pregătire 1a 
nivelul cerut de o astfel de 
competiție.

Precedat de o foarte fru
moasă festivitate de deschi
dere, programul a debutat cu 
întrecerea senioarelor care au 
oferit o extrem de strînsă dis
pută pentru intiietate, par
cursul avînd dteva „chei" 
care au ridicat probleme, ast
fel că multe dintre partici
panta eu încheiat concursul 
cu puncte penalizare. Dar, 
printre protagonistele între
cerii s-au aflat, conform aș
teptărilor, și sportivele noas
tre, ele instalîndu-se, la un 
moment dat. la conducerea 
plutonului prin Mariana 
Moisei cu Decar, în timp ce 
Ioana David cu Schema și 

fața unor echipaje consacrate, 
incluzînd numeroși medaliat) 
olimpici și mondiali, din R. D. 
Germană, U.R.S.S., Canada, 
R. F. Chineză, Bulgaria, R. F. 
Germania, S.U.A. etc. Antreno
rul Horia Constantinescu, care 
ne-a furnizat amănunte, este 
de părere că selecționabilii 
noștri dețin o formă remar
cabilă înaintea apropiatelor

Alina Astafei

Campionate Mondiale de la 
Bled (4—10 septembrie), unde, 
de asemenea, sperăm în cit 
mai multe clasări pe podiumul 
marii întreceri.

ASCENSIUNEA POLOIȘTILOR NOȘTRI POATE FI CONTINUATĂ
Revenirea mire fruntașele

care obliiia linâra
Ani în șir, ierarhia continen

tului pe care se joacă cel mai 
puternic polo din lume părea 
bfixată". cu unele schimbări de 
poziții permise doar echipelor 
din elită. Pentru ca deunăzi, 
in condițiile unei formule de 
desfășurare prin care s-a re
nunțat la grupele valorice șl 
s-a Întredeschis astfel o porti
ță de afirmare pentru forma
ții in postură de out-sider pînă

Llgta Ilin cu Clopoțel s-au 
aflat si ele foarte aproape de 
un parcurs fără greșeală, dar 
au terminat cu cite o bară 
penalizare: In cele din urmă, 
ultima intrată pe parcurs, He
lene Drakatou (Grecia) eu 
Nookton. a reușit să termine 
fără penalizare și cu un timp 
mal bun decit al Mariani 
Moisei.

Clasament : 1. Hellene Dra
katou eu Nookton (Grecia) 
• p (77.50 s), 3. Mariana Moi
sei eu Decar 0 p (88,20 s),
3. Boriana Tomceva (Bulga
ria) eu Striha 4 p (72,64 s),
4. Ioana David cu Schema 
4 p (72,72 s), 5. Ligia Ilin CU 
Clopoțel 4 p (75,24 s) 6. Elena 
Delivoria (Grecia) cu Enter
prise 4 p (78.11 s).

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. 2-3)

Elena Solcan
loan Oprea, s-au mai clacat pe 
locul secund Elena Șolean 
(C.S.Ș. Suceava, antrenor Mi
hai Axinte) la 400 m, cu re
cordul său personal de 52,90 ■ 
și Denisa Zăvelcă (C.S.Ș. Sla
tina. antrenată de Anca Lau- 
rențiu), cu 2:02,99 la 800 m, 
de asemenea record personal.

Cel mai bun rezultat al ac
tualei ediții a C.E., desfășura
tă în foarte bune condiții or
ganizatorice, a fost înregistrat 
în proba de 10 000 m de sovie
tica Oiga Nazarkiua cu timpul 
de 32:25,75 performanță care 
constituie un nou record mon
dial pentru aceas*ă categorie 
de vîrstă.

Iată, în cele ce urmează, cî- 
teva dintre rezultatele înre
gistrate la această a 10-a edi
ție a ..europenelor" de juniori: 
BĂIEȚI : 100 m : Aleksandr 
Krișkov (U.R.S.S.) 10,43; 200 m: 
Marek Zalewski (Polonia) 21,06; 
400 m: Wayne McDonald (M. 
Brit). 47,27 ; 800 m : Craig
Winrow (M. Brit.) 1:50,01 ; 
1500 m: Michael Kluwe (R.F.G.)

continentului — o realizare 

echipa reprezentativa 
acum. Campionatul European 
să stea sub semnul a destule 
surprize. Laureata ultimelor 
trei ediții, reprezentativa so
vietică, termină a patra. Titlul 
revine, cumnecum. vest-germa- 
nilor, cel ce nu urcau pe po
dium în urmă cu doi ani. Ce
hoslovacia urcă pe locul 7, Un
garia coboară pe 9... Dar sur
priza cea mare, au căzut de 
acord reputați specialiști din- 
tr-o țară sau alta (a sublinia
t-o, spre pUdă, venerabilul co
mentator italian Sandro Cas
tellano). s-a numit ascensiunea 
reprezentativei României, Si
gur, pînă la intrarea în lupta 
directă pentru medalii mai tre
buie să curgă apă prin bazi
nele lumii. însă „saltul" pînă 
pe a cincea poziție se consti
tuie într-o performantă mal 
cu seamă în cazul unei echipe 
dominată de tinerețe, cu mal 
bine de jumătate din efectiv la 
ora debutului tntr-o mare 
competiție. O echipă care a 
crescut tn joc pe măsură ce 
întrecerile din orașul lui Be
ethoven avansau. experiența 
cîștigîndu-se. așadar, la con
cret (cu excepția selecționatei 
bulgare, celelalte adversare de 
ta Bonn nu au fost întîlnite de 
poloiștil noștri în ultimul 
timp). Și dacă tracul nu ar fi 
fost atît de vizibil in prima 
parte a turneului, și dacă nu-șl 
făceau loc prea multe, adesea 
incredibile, ratări — recordul 
înregistrîndu-se în partida cu 
U.R.S.S. —, rezultatele puteau 
fi încă mai bune. Memorabil 
rămîne meciul cu spaniolii, 
înaintea căruia obiectivul cla
sării în „primele șase" din 
Europa era atins In acea zi de 
sîmbătă. totul părea. apriori.

Denisa Zăvelcă
m ; prăjină: Maksim Tarasov 
(U.R.S.S.) 5,70 m j greutate I 
Aleksandr Klimenko (U.R.S.S.) 
19,38 m ; disc : Andreas Seeling 
(R.D.G.) 59,10 m î suliță: Va
dim Ovcinikov (U.R.S.S) 
76,96 m ; ciocan : Serghei Kir- 
masov (U.R.S.S.) 72,68 m; de
catlon: Michel Kohnle (R.F.G) 
8114 p.

FETE : 100 m: Odiah Sidibe 
(Franța) 11,41 j 290 m î Ma
nuela Derr (R.D.G.) 23,391
400 m: Nike Wohlk (R.D.G) 
52.74 m ; 800 m: Birthe Bruhna 
(R.D.G.) 2:01,85; 1500 m : Sne- 
zana Pajkici (Iugoslavia) 
4:13,24 ; 3 000 m : Olga Nazar- 
kina (U.R.S.S.) 9:08,45; 4Xl«g 
m: Franța 44,23; 4X400 ml 
R.D. Germană 3:33,38 ; înălți
me : Elena Jelesina (U.R.S.S) 
1,95 m; greutate: Astrid Kum- 
beemuss (R.D.G.) 19,53 m; su
liță : Karin Forkel (R.D.G.) 
70,12 m ; heptatlon: Tatiana 
Blohina (U.R.S.S.) 6032 p; 108 
mg : like Ronisch (R.D.G.) 
13,27 ; 400 mg : Sylvia Rieger 
(R.F.G.) 56,39.

de partea lui Estiarte et comp, 
prin prisma celor mai recentă 
rezultate directe (5—9 ta Stras
bourg ’87), dar și a surprinzăto
rului — cam prea... surprinză
torului — egal reușit in ajun 
de iberici cu Italia. Numai că 
.românii s-au autodepășit*', 
cum remarcau, 1a unison, teh
nicienii și numeroșii spectatori 
prezent! tn tribunele bazinului 
Ennertbad. Generoase aplauze 
au răsplătit evoluția de total 
angajament, siguranța in apă
rare. rapiditatea și inspirația 
din ofensivă, care — laolaltă — 
au turnat, parcă. plumb tn 
mîinile si picioarele spanioli
lor. făcînd posibil acest cu to
tul neașteptat 13—8 de partea 
unei formații socotite cu a 
doua sansă.

Apreciind per ansamblu com
portarea jucătorilor folosiți ta 
a 19-a ediție a C.E.. antrenorul 
Cornel Rusu acordă următoa
rele note: Diaconu + 7. Stema- 
te 7. Angelescu +8. Geambașu 
T, Olaru 6, Hagiu 9. Ardelean 
—7, L. Balanov +6. Costrăș —8, 
Sabău —6. Totolici 6, Georges
cu +6 (rezervă de portar a fost 
B. Crețu). Intr-adevăr. Vlad 
Hagiu (Dinamo. 26 de ani) a 
fost liderul formației, cu O 
seamă de realizări ce sînt doar 
la îndemîna marilor jucători. 
Faptul că „șeptarul" nostru a 
marcat mai multe puncte din 
acțiune decit golgeterul com
petiției, oelebrul Estiarte — cu 
plusul datorat loviturilor de ta 
4 m —. vorbește de la sine. îl 
dorim pe viitor nu numai un 
exemplu de dăruire, dar și un 
căpitan de echioă autoritar, 
clarvăzător. La nivel înalt s-a 
ridicat, per total. Ionut Ange
lescu (Steaua. 21). inteligent, 
capabil de travaliu deosebit,

Geo RAEȚCHI

(Continuare în pag- a 4-a)



De azi, la Baza B.T.T Herâstrăn

FINALELE DACIADEI

LA TIR CU ARCUL
Finalele Daciadd La tir cu 

arcul, pentru senioare si se
niori. Încep azi, la Baza B.T.T. 
Herăstrău din Capitală. Intr-o 
ambiantă specifică acestor În
treceri. cele mai bune arcașe 
si cei mai buni arcași din sec
țiile de profil din tară s-au 
reunit, pentru cinci zile. la 
poligonul instalat pe malul la
cului. in dorința de a obține, 
ta cadrul celei mai importante 
competiții interne, performan
te valoroase. Neîndoielnic că 
maeștrii sportului Diana Nico- 
laescu (Olimpia) și Victor 
Stănescu (Metalul Plopeni),ac
tuali deținători ai titlurilor si 
ai celor mai multe recorduri 
naționale, se vor afla in prim- 
planul concursului. Este insă 
de așteptat ca Marina Moloce 
(Carpati Gălănești), Gabriela 
Cosovan (Voința Rădăuți), A* 
drian Călin (Voința Satu Ma
re) sau Iosif Szatmari (Sănă
tatea Tg. Mureș) să atace eu 
Încredere pozițiile de frunte 
ale ierarhiei.

Programul finalelor, ta sis
tem Grand FITA, prevede: 
azi și mîine, trageri pe distan
te lungi și scurte ; joi, elimi
natoriile. cu «optimi" și „sfer
turi"; vineri, finalele de opt la 
individual ; sîmbătă, Întrecerea 
pe echipe. Ora de începere ta 
fiecare zi: 9,30. (L N.).

carnet fle vacanta IA SÂIIȘTE-SIBIU, îi TABĂRA 
MICILOR CONSTRUCTORI DE AEROMODELE...

Ca ta fiecare an, tabăra de 
aeromodelism de la Sălljte a 
fost și de această dată o ade
vărată oază a bucuriei si voio
șiei, unde cei mai mici con
structori și-au etalat talentul și 
priceperea ta construirea Și 
manevrarea minusculelor apa
rate de zbor.

Despre toate acestea prof. 
Bruno Bernhardt, directorul 
taberei, ne spunea :

— Aflată la cea de a M-a 
ediție, tabăra națională de ae- 
romodclism de la,Siliște ■-> 
bucurat, ea-n fiecare an, de 
minunate condiții : cazare, ma
să, organizare a timpului liber 
și de concurs, ceea ce a permis 
celor 320 pionieri și elevi, iubi
tori ai aeromodelismului, să se 
bucure și să-și etaleze price
perea. De fapt, aici s-a făcut 
finalizarea activităților cercu
rilor de aeromodelism din ca
drul caselor pionierilor și șoi
milor patriei din întreaga tară, 
desemnind, in final, pe cei 
mai buni.

La rîndul său, prof. Gheor- 
ghe Floarea, comandantul-in- 
structor al taberei, ne-a pus ta 
temă cu rezultatele întrecerii, 
dar Si cu alte aspecte demne 
de reținut:

— Pe parcursul taberei s-au 
desfășurat 6 probe anume: la 
Al, Bl, faza a II-a, captive 
viteză, captive acrobație și 
probă teoretică ta sală. Tabă
ra a beneficiat, la fel ea ta 
toate cele 20 de ediții, de cei

nul buni instructori: Ioan Ser- 
ban (Palatul pionierilor și șoi
milor patriei București), loan 
Radu (Tîrgoviște), Peter Alexa 
(Arad), precum și de o serie 
de tinere talente, pînă mal ieri 
pionieri, Ragner Foilh (Bra
șov), Nicoîae Munteanu (Si
biu). Ovidiu Nica (Buzău) și 
loan Zaharia (Ialomița). In »- 
fara concursului propriu-zis, 
încheiat cu victoria reprezen
tanților județului Prahova, ca
re au acumulat 20 puncte, ur
mați de cei din județul Sibiu 
— 29, Dîmbovița și Palatul pio
nierilor și șoimilor patriei 
București cu cite 31 p. oaspeții 
Săliștei au beneficiat de un 
bogat program de activități 
eulturai-artistice și sportive, 
vizite la Muzeul Bruckenthal 
din Sibiu, Ia Muzeul din Ga
leș, la secția întreprinderii .13 
Decembrie" Săli.ștc, la Muzeul 
Tehnicii Populare din Dum
brava Sibiului, precum și la 
cel de științe naturale din Si
biu. Au fost organizate de e- 
semenea, întîlniri cu prof. Ma
ria Iliuț, președinta Consiliu
lui județean al Organizației 
pionierilor Sibiu care le-a 
vorbit copiilor despre preocu
pările actuale și de viitor ale 
pionierilor sibieni, precum și 
cu primarul comunei Săliște. 
Haralambie Stanciu, care le-a 
oferit date despre această ve
rile vatră românească, mereu 
tanoită în anii socialismului.

Ilie IONESCU. corjsp.

tamolonatclc Naționale (tineret) la atletism

REZULTATE CARE PROMIT

Promovate In Divizia A de volei (m)

ELECTROTEHNICA BISTRIȚA, 
CU TUTOVAN

Pentru prima oară Bistrița 
va fi reprezentată pe cea mai 
mare scenă voleibalistică a ță
rii. Performanta a realizat-o 
in acest an echipa de băieți, 
Electrotehnica, după numai 
cîțiva ani de existentă a sec
ției : „De fapt — ne spunea 
tag. Valeriu Bodean, directo
rul I.P.E. și președintele aso
ciației sportive — cele dinții 
Încercări de a înfiripa o echi
pă de volei în întreprinderea 
noastră au fost făcute prin 1980 
de dr. Buteanu, împreună eu 
Pășteau și And rău, toți foști 
jucători în echipe valoroase. 
Dar numai din 1983 s-a reali
zat un nucleu capabil de re
zultate notabile... A venit la 
noi și ex-stelistul Doru Bădi
ță, iar mai tirziu, în 1985, și 
Gh. Mihalca, pregătind și în
tărind o echipă care a urcat 
în -B> și s-a înscris imediat 
între pretendentele la «A». In 
sczoanele _ care au urmat, E- 
lectrotehnica a ocupat locul 
secund în serie, ratînd promo
varea la baraj. Apoi, a venit si 
■uccesul așteptat..."

Succes, pentru că ta sezonul 
1988—1989 a poposit la Bistrița 
ex-Internaționalul Mircea Tu- 
iovan, împreună cu loan Ghic, 
alăturîndu-se lui Silviu Geană 
tei el fost divizionar A) și lo
calnicilor Belean, Vancea, Ga- 
tea, Vaîda, Deji, Ovidiu si Ma
rius Macarie, Diță etc. Desigur, 
piesa grea în cursa pentru pro
movare — susținută în compa
nia unei adversare cu stagii 
îndelungate pe prima scenă. 
Politehnica Timișoara — a fost

ÎN PRIM-PLAN
.tunarul" Tutovan. încă ta 
forță la cei 37 de ani ai săi. 
Si de la care se așteaptă cel 
mai mult și ta anul de debut 
al Electrotehnicii ta eșalonul 
superior, după cum se pun 
speranțe și ta mai tinerii ata
șați echipei, ta Mătieș, Jakab

echipa este hotărită să ofere 
această satisfacție numeroșilor 
și fidelilor ei suporteri, care în 
sezonul trecut, al promovării, 
și-au dovedit atașamentul eu 
prisosință, ump'lr.d pini la re
fuz Sala Sporturilor, ba chiar 
însoțind pe voleibaliști șl ta 
deplasări...

Iată, ta Imaginea alăturată 
(de la stingă la dreapta) lo
tul cu care Electrotehnica Bis
trița a promovat ta A: antre
norul Gheorghe Mihalca, Mir- 
eea Tutovan, Radu Vaida, A- 
drian Diță, Lucian Belean, V»- 
siie Gliga, loan Ghic, Valen
tin Vancea. Sorin Golea (în

Duminică, ta ziua a doua a 
Campionatelor Naționale de 
atletism pentru tineret, au fost 
Înregistrate ta ansamblu, per
formante superioare celor din 
prima zi a competiției. Intre 
cei remarcați, ta mod deosebit 
îl subliniem pe săritorul de 
triplu Dan Mitirică, cu 16,50 
m, pe aruncătorul de ciocan 
Carol Hratchi, care a obținut 
acum 71,38 m, și pe hurdlerul 
Constantin Popescu, eu 61,82. 
Si de această dată, ca fi ta 
alte asemenea ocazii, fetele 
și-au tăiat, „partea leului" S 
Caria Dumitru a aruncat peste 
61 m la suliță, Felicia Tilea șl 
Erica Hiriț au obținut, la ace
eași probă, peste 59 m. Iar su- 
oeveanca Viorica Niga a rea
lizat un bun rezultat ta cursa 
de 800 m, ca și urmăritoarele 
ei. Petruța Pricop și Luminița 
Avasiloaie. In context notăm 
și rezultatul, la 3000 m, al Lu
miniței Zaițuc.

Au urcat ne nodiumul de pre
miere în ziua a doua a competi
ției : bArbați : 200 m : Danie) 
Cojocaru (Dinamo) 21,34. Dorin 
Muresan (Univ. IMMR Cluj Na
poca) 21.89. Daniel Ciolpan (Di
namo) 22.27 : 800 m : Nelian Ian- 
chls (Minerul Deva) 1:49,54. Nic. 
Gombocz (C.S.M. Sf. Gheorghe) 
1:49,91. Ion Cureuianu (Poli Ti
miș.) 1:50,16 ; 5000 m ! We Ele
na (Steaua) 14:26.81. D-tru Dobre 
(Minerul Deva) 14:27.63. Iulian 
Sgură (Steaua) 14:28.83 : 1# 000
m : Marcel Ardelean «Explorări 
Deva) 29:39.50. Iacob Costea (F.C. 
Argeș Petrochimistul Pitești) 
29:46.68. Mircea Stelănut (Meta
lurgistul Cuglr) 30:25,68 : 20 km
marș : Lucian Pantea (Steaua) 
134,19. Laurentiu Teodorescu 
(Muscelul C-lung) 1.34:38. Marius 
Mihăilescu (C.S.M. Suceava) 
1.36:66 : 400 mg : C-fin popeseu
(Dinamo) 51.82. Mihai Dedu (Vo
ința) 83.03. Gabriel Mașinlstru

(C.S. Ilfov) 53.34 : 3 009 m obst. : 
Simian Mocanu (C.S.M. alsit 
Clud-Napoca) 8:48,82. Ionel Colo
nel ffiEFS Sn. Studențesc) 830,71. 
Adrian Vulnescu (C.SM. Univ. 
Craiova 8.54.10 ; tripla l Dan 
Mltrică (Steaua) 16.50 m. Csaba 
Baros (Tricolorul TCI Oradea) 
16,19 m Marius Visarlon (Petrolul 
Ploiești) 15,70 m : disc : Mareei 
Urle (Steaua) 60.50 m, Coste) 
Grasu (Dinamo) 59,36 m. Gheor
ghe Guset (Armătura Zalău) 
47.96 m ; ciocan : Carol Hratchi 
(Steaua) 71,33 m. Eleodor Roșea 
(Steaua) 68.34 m. Zoltan Szabo 
(Dinamo) 60,10 m : 4X400 m ; Di
namo 3:13.77.

FEMEI : 200 m ; Corina Tarău
(CS.U. Galati) 24,01. Daniela Pleș- 
can (C.S. Brăila) 24.08. Daniela 
Tănase (Minerul c-lung) 24,42 ; 
800 m : Viorica Nisa (C.S.M. Su
ceava) 2:00,97. Petruta Pricop (Vi
itorul Vaslui) 2:02,29, Luminița 
Vasiloaie (C.S.M. Suceava) 2:02,99 ; 
3 000 m : Luminița Zaituc (Mine
rul Deva) 9:15,55, Iulia Negură 
(Silnța C.F.R. Bacău) 9:20,20, 
Nela Andronescu (Otelul Galați) 
9 ao,97 : 10 000 m : Anuta Cătune 
(C.S.M. Bistrița) 34:42.01. Aura 
Buia (C.F.R. Craiova) 35:37,48. Bl. 
Neagu (C.S. Tîrgoviste) 36:15,82 ; 
400 mg : Alina Buhus (C.S.M. U- 
niversit. Craiova) 57,89, camelia 
Jianu (IEFS Sp. Studențesc) 58,51, 
Aurelia Crăcea (Farul C-ta) 
53.80 ; înălțime : Manuela Col(a 
(C.S.M. universit. Craiova) 1,78 
m. Camelia Corlăteanu (Dacia 
Pitești) 1.74 m. Adriana Solcan 
(Poli Iași) si luliana Bogdan 
(IEFS Sp. studențesc) 1.70 m : 
lungime : Maria Ionescu (Rapid) 
6.41 m. Estera Szabo (Rapid) 
8,29 m. Mlrela Dulgheru (Praho
va C.s.s. Ploiești) 6.22 m : greu
tate : Jana Căpătînă (Dinamo) 
17.89 m. Mihaeia Oană 17.31 m. 
Floarea Vieru (C.S.M. Universit. 
Craiova) 15,70 m : suliță : Carta 
Dumitru (Metalul) 81.62 m. Fe- 
llc’a Tilea (C.S.M. Zalău) 59.54 
m. Erica Hirit (Forestierul Sig. 
Marmatiei) 59J6 m : 8X400 m :
C.S. Brăila 3:42,07.

START IN TURNEUL DE BOX „MÂNUȘI LITORALULUI"

sau Gliga, ta primele elemen
te. oferite de pepiniera locală, 
înfiripată și ea pe parcursul 
ultimilor ani.

Firește, pentru o debutantă 
în primul eșalon nu poate 
exista un obiectiv mai impor
tant decît acela al menținerii, 
deocamdată. Nu va fi, pentru 
Electrotehnica, o misiune ușoa
ră, după cum ne și mărturi
seau cei implicați ta activita
tea sportivă bistrițeană, dar

rîndul din spate); Peter Kiss, 
Stefan Papp, Fcrencz Ziildhe- 
gy, Nicole Mătieș, loan Van- 
eea (ta rîndul din față). Lip
sesc Silviu Geană, Marius și 
Ovidiu Macarie.

Azi după-amiază, ta Sala 
Sporturilor din Constanța, va 
răsuna primul gong ta cea de 
a XlX-a ediție a prestigiosu
lui turneu internațional de 
box „Mănușa Litoralului".

După cum am mai anunțat, 
la întreceri participă pugiliști 
din Anglia, Bulgaria, Egipt, 
R.D, Germană, R.P. Mongolă, 
Spania, Turcia, Uniunea So
vietică și, bineînțeles. România. 
Evident, federația noastră va 
fi prezentă cu tot ceea ce are 
mai bun la această oră boxul 
românesc, inclusiv membrii lo
tului național, pe care antreno
rii Tedi Niculescu, Dumitru 
Ciobotaru, Dumitru Ion și Va
lentin Vrînceanu îi supun e- 
cum unui ultim test înaintea 
Campionatelor Mondiale pen
tru seniori, care vor începe la 
Moscova, la mijlocul lunii sep
tembrie.

Organizatorii au luat toate 
măsurile pentru ca desfășura
rea competiției să nu cunoască 
nici o ..fisură". Și, după nu
meroasele întreceri găzduite de 
marele nostru port maritim, nu 
•vem nici un motiv să nu fim 
convinși că și „Mănușa Litora
lului" va fi la înălțime.

Pentru buna derulare a ga
lelor, C.J.E.F.S. Constanta. în 
colaborare cu F.R. Box, a al-

.cătuit o competentă brigadă de 
oficiali, și sperăm ca la sfir- 
șitul întrecerilor să nu i se 
poată aduce nici un reproș. 
Delegat general va fi arbitrul 
internațional Vasile Biță, lax 
in ring și la mese vor oficia: 
Traian Ilarcț, Matei Toma, Va
lentin Găvan și Gheorghe Si- 
bana (toți din Constanta). A- 
lexandru Călărașu și Nicoîae 
Constantincscu (București), 
precum și arbitrii cuprinși în 
delegațiile participante.

Programul de desfășurare a 
„Mănușii Litoralului" este ur
mătorul: marți, miercuri (ora 
17). joi (ora 18) gale prelimi
nare, vineri și sîmbătă semifi
nale (ora 18), iar duminică fi
nalele, de la ora 17.

Paul IOVAN
------------ MMMBanBBsab — . ■

G B. DE CĂLĂRIE
(Urmare din pag. 1)

In Sala Sporturilor din Tirgovifte

TURNEUL NR. 5 ÎN
Cu turneul (nr. 5) care înce

pe astăzi la Tirgovistc. circuitul 
„play-off" pentru echipele fe
minine de volei, dotat cu ..Tro
feul Sportul", a ajuns la penul
timul său episod Idună cum am 
mai anuntat. competiția se in- 
cheie cu turneul de ta lași. 19—22 
septembrie). în Sala Sporturilor 
din Tirgovistc se vor alinia la 
start echipe bine cotate In pri
ma Divizie a tării (între care 3 
participante — primele citate 
— în viitoarea ediție a cupelor 
europene) : Chimia Rm. Vîlcea, 
Rapid București. Universitatea 
C.F.R. Craiova. C.S.M. Otelul Tir- 
goviște. C.S.M. Libertatea Sibiu, 
Dacia Pitești sl Farul Constanta 
ttoaocuind ne Flacăra Roșie Bucu
rești care s-a retras în ultima 
dină) precum si o divizionară 
B, cu pretenții în perspectivă. 
Electronica București.

Timp de 4 zile, iubitorilor de

„TROFEUL SPORTUL"
sport Urgovisteni li se oferă pri
lejul de a urmări spectacole 
sportive interesante sl... multe nou-tăti in efectivele divizionare
lor A. Gazdele competiției ne-au 
anuntat că s-au asigurat toate 
corMlHiile pentru buna desfășura
re a turneului, popularizarea lui 
făcindu-se din vreme astfel că 
se contează si ne o largă parti
cipare a publicului la cele pa
tru reuniuni zilnice. Reamintim 
că după 4 turnee. în topul cir
cuitului conduce Rapid ras n), 
urmată de Chimia (54 n). Pen'ci- 
lina iași <44 d. acum absentă' si 
C.S.M. Oțelul <19 n) etc. Echipe
le vor evolua în două grupe 
de cîte 4. azi mîine (d joi 
(vineri fiind Drogramate meciu
rile finale pentru locurile 1—2, 
3—4. 5—3 sî 7—8). Din cele patru 
partide zilnice una se va desfă
șura dimineața, iar celelalte du- 
Bă-amiazS. începînd cu ora 13,30.

„MOTORUL I.M.G.B." - 
OMOLOGAT PE 

PLAN INTERNAȚIONAL
După cum se știe, tânărul și 

ambițiosul antrenor al motoci- 
cllștilor de la I.M.G. București 
Traian Mihăilescu. a conceput do
uă tipuri de motoare ne care ele
vii săi. Otilia Panca. Tănase Dră- 
ghici (la 50 cmc sport) si Tlbe- 
riu Troia (la 250 cmc), au reu
șit. după cinci etane. să urce pe 
cea mal înaltă treaptă a podiu
mului îaureatilor Campionatelor 
Republicane, ediția 1989. Realizate 
în atelierul moto de aici de că
tre sportivi, cu ajutorul unor ex
perimentat) muncitori sl specia
liști din marca întreprindere 
bucuresteană. în frunte eu ing. 
Vasile Popa, „Motoarele I.M.G.B.*, 
la clasa 250 cmc. De care le-au 
pilotat Tiberiu Troia sl Dumitru 
Ciuraru în etapa a doua a ..Cu
pei Prietenia* de la Banslca Bis
trița. au fost omologate de Co
misia tehnică a forului interna
tional de resort. Sl Încă ceva 
Îmbucurător : în cursa eîștigată 
de cubanezul Riviero Nirio. vite- 
ztstu) Dumitru Ciuraru a ocupat 
locul 8 (din 32 de concurenti). 
Se poate afirma, deci, că .Motoa
rele I.M.G.B.* promit...

ORGANIZATORII IN... PANĂ
Duminică urmau să Înceapă, pe 

traseul de la Cîmplna. Campio
natele Republicane de viteză, pe

echipe. Am spus urmau, deoarece 
organizatorii întrecerilor inaugu
rale (asociația sportivă Energia 
Sl ceilalți factori cu atribuții din 
localitate) au făcut... pană. în 
consecință, federația a fost ne
voită să anuleze etapa respectivă.
ALERGĂTORI DE DIRT-TRACK 

PESTE HOTARE
Tinerii alergători de dirt-track. 

Mircea Agrișan si Alexandru To
rn*. vor participa, sîmbătă si du
minică. la etapa a 7-a a „Cupei 
Prietenia*. programată In orașele 
poloneze Tarnow sl Crasko. Cei 
doi plloti vor fi însoțiți de an
trenorul Gheorghe Sora.

CURSELE DE MOTOCROS 
CONTINUA

Campionatele naționale de mo- 
tocros pe echipe continuă dumi
nică cu etapa a treia. De traseul 
de la cimnulung-Muscel. în or
ganizarea asociației Muscelul din 
localitate. îsi vor disputa întâie
tatea specialiști al genului din 
București, Ploiești, Brașov, Zăr- 
nesti. Tg. Mureș. Sf. Gheorghe 
Timisoara Moreni. cîmplna si 
alt® centre moto, la toate cele 
patru clase din program (50. 80. 
125. 250 cmc) echipele fiind des
părțite de mici diferente în cla
samentele generale.

Rubrică redactată de 
Traian IOANIȚESCU

Dacă Valentin Velea cu 
Drumeț n-ar fi ratat intrarea 
ta combinația triplă, ar fi cîș- 
tigat detașat întrecerea ju
niorilor, el efectuînd, ta an
samblu, un parcurs foarte bun, 
ca de altfel și Mihai Silviu cu 
Juvăția. Dar Valentin Velea a 
fost, deci, penalizat si a tre
buit să se mult’'inească cu 
poziția a treia, pe primele 
două locuri situîndu-se juniorii 
greci.

Clasament : 1. George Dia- 
maras cu Glave 0 p (83,37 s), 
2. Sofia Pamboukidou cu Maica 
Forscher 0 p (86,02 s). 3. Va
lentin Velea cu Drumeț 4 p 
(70,31 s), 4. Adigiizel Ulgen
(Turcia) cu Malisca 4 p (70J94 
s), 5. Iordan Gospodinov (Bul

garia) cu Magan 4 p (73,21 s), 
6. Nikolai Slavov (Bulgaria) 
cu Indus 4 p (74.05 s).

Aceeași combinație triplă 
s-a opus și la victoria lui A- 
lexandru Bozan cu Scorilo, el 
fiind depășit de singurul 
concurent care a terminat 
proba seniorilor fără penaliza
re, Feyzi Atabek (Turcia) eu 
Bacara. O mențiune, de ase
menea. pentru Ștefan Stoica 
cu Protocol, $1 Radu Ilioi cu 
Sfioasa, și ei toarte aproape 
de 0 puncte.

Clasament : Feyzi Atabek 
(Turcia) cu Bacara 0 p (78,31 
s), 2. Alexandru Bozan cu 
Scorilo 4 p (71.30 s). 3. Ștefan 
Stoica cu Protocol 4 p (78.15 
s), 4. Radu Ilioi cu Sfioasa 4 
p (90,07 s), 5. Ata Zorlu (Tur
cia) cu Kiss Me 8 p (78,30 s), 
6. Iliadis Theagcnis (Grecia) 
cu Malaghban 8 p (83,72 s).

Marți are loc prima probă a 
Campionatului Balcanic, de la 
ora 9,30 — senioare, iar de la 
ora 15 — juniori și seniori.
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au fost

celelalte cauze care au deter
minat nebănuita frînare a Ste
lei în elanul cu care debutase 
în campionat?

1. Meritoriul presing și mar
caj făcut de gazde, pe toată 
durata partidei, care a blocat 
circulația jucătorilor stelisti. 
maeștri ai lansărilor pe trasee 
derutante. Acest capitol s-a 
considerat, de fapt. încheiat 
din momentul cînd s-a consta
tat că „centrii nervoși" ai 
campioanei (Hagi, I. Dumi
trescu, Lăcătuș) au fost anihi
lați prin strădania lui (păstrînd 
ordinea) Bacoș, Zanc și Pojar, 
agățați ca niște ciulini de ad
versarii lor.

2. Un randament mai slab, 
ca de obicei, al lui Bumbescu 
și Ungureanu, care n-au pu
tut ține nici o clipă nasul cu 
colegul lor de linie Iovan, cel 
mai bun jucător al întâlnirii, 
prompt, exact, fjrm. la nivelul 
exigentelor cu care este trata
tă reputată sa echipă. „Mijlo

cul" Stelei, cu reveniri tardi
ve pe poziții, după fazele de 
atac sau de apărare, a creat, 
la rîndu-i, spații libere pe ca
ne sîrguincioșii fotbaliști clu
jeni au construit de cite ori 
au avut ocazia, variantă la 
care, probabil, nu visau înain
te de meci.

3. In fine, conform legilor 
nescrise ale fotbalului, șansa, 
nu o dată aliată a Stelei, s-a 
întors, acum, împotriva ei, da
că ne gîndim la superioritatea 
pe care a deținut-o în raportul 
ocaziilor de gol, la „bara" lui D. 
Petrescu, la ironia soartei hotă- 
rită de ultimele secvențe ale 
partide^, cind Steaua, desprin
să în cîștigătoare în prelungiri, 
nici n-a încheiat bine îmbrăți
șările de rigoare la golul lui 
Balint că s-a și trezit egalată 
cu cîteva secunde înaintea flu
ierului final (!).

Ion CUPEN

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

A ÎNVINS LUCIDITATEA
r. C. li. Progresul Brăila 1-3 (0 1)
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victorie fără dubii, chiar la 
pas. mai ales că Dudan, de 
pildă, se juca cu unul din oa
menii de bază ai oaspeților, 
fundașul C. Varga. După pau
ză, însă, ca un boxer trezit din 
pumni. „Poli" s-a lansat în o- 
fensivă. scoțind la iveală des
tule carențe in evoluția echipei 
locale. Și. pe fondul unor gre
șeli copilărești de apărare, 
scorul a început să evolueze 
ca la handbal, vizavi de erori
le apărării timișorene apărînd 
și cele ale portarului Ghera- 
sim sau ale apărătorilor Cirea
șă sau Ciobanu. acesta din ur
mă mult sub forma în care 
debuta acum doi ani la F.C. 
Olt, după care a plecat la 
Suceava. La 3—1, culmea. F.C. 
Olt trăgea de timp, pasînd de 
la centrul terenului spre pro
pria-! poartă, arățînd că nu e 
pregătită cum trebuie și ter- 
minînd partida de parcă ar fi 
fost etapa 32-a și nu doar a

2-a. De altfel, forma sa slabă 
a dat apă la moară oaspeților, 
care au început să se gîndească 
la o posibilă remiză, dispuși In 
final să conteste destule faze, 
pentru că în suita de greșeli 
ale echipelor au intervenit și 
unele de arbitraj, dar care, o 
spunem clar, nu au influențat 
rezultatul final. E de subliniat 
însă că la golul „Înscris* de 
Trăistaru, în min. 51, și neva
lidat de arbitci. a fost ofsaid 
fără dubli. Dar. pînă la urmă, 
am auzit vocea antrenorului 
Rădulescu. în cabină, care sin
tetiza excelent meciul: „Dar 
de ce să ne mal legăm de alte 
lucruri. eind am primit patru 
goluri din mari greșeli de a- 
părare*'?! Din aceste cuvinte 
are motiv de meditație chiar 
și F.C. Olt.

Constantin ALEXE

€. S. li. Suceava —
Gazdele s-au temut de acest 

meci și aveau și de ce : schim
bărilor in lanț la nivelul efec
tivului de jucători, al conduce
rilor tehnice, de club și de sec
ție. li se adăuga și acest debut 
de campionat împotriva unuia 
dintre cei mai redutabili adver
sari din grupă. Paradoxal, toc
mai jucătorii promovați din 
categorii inferioare, inclusiv 
obligatoriul junior (în cazul 
de față. Michnovici) aveau să > 
Se numere printre puținii care 
au corespuns din formația-gaz- 
dă. Dar. dacă problema junio
rului a fost rezolvată în chip 
fericit, nu la fel au stat lucru
rile și cu... „bătrinul". altfel 
spus, cu acel jucător clarvă
zător. lucid, care să canalize
ze spre gol măcar una din ce
le 4—5 mari ocazii ale gazde
lor. Nu numai că nu s-a în- 
tîmplat așa ceva, dar localnicii

au irosit chiar și penaltyul din 
min. 77, acordat (perfect justi
ficat) de arbitrul Gh. Popescu. 
Atunci scorul era 3—1 pentru 
oaspeți ; dacă ar fi devenit 
3—2. cine știe...

La fel de adevărat este însă 
faptul că, pînă atunci, brăile- 
nii făcuseră legea în teren, a- 
părîndu-se destul de exact 
(mai puțin unele ieșiri nemspi- 
rate ale portarului Dinu la ba
loanele înalte), contraatacînd 
periculos și sancționînd prompt 
greșelile „centralilor" adverși, 
atunci cînd acestea s-au pro
dus. Și... s-au produs • în min. 
20 Briniuc ratează intercepția 
și STAMATE înscrie din mar
ginea careului, pe lingă Bă- 
dan, ieșit și el inoportun : in 
min. 50 va fi rîndul lui T1TI- 
RIȘCĂ să profite de o ezitare 
a apărării adverse, mareînd

dintr-o fază cvasi-identică cu 
cea a primului gol. Pentru ca 
peste alte șase minute, STAMA
TE să înscrie, ea la antrena
ment, cu latul, pe lingă por
tar, intr-o fază în care apăra
rea adversă... era în altă pa - 
te. BULIGA va fi cel eare va 
înscrie golul de onoare al 
gazdelor, in min. 73, printr-un 
șut de la distantă.

Cam atît despre acest duel 
Sdrobiș contra... Sdtobiș, adi
că actualul antrenor al suce
venilor, împotriva fostei sale 
echipe...

C.S.M. SUCEAVA : Bădan — 
BOSÎNCEANU, Briniuc, Cris- 
tescu. MICHNOVICI — Buli- 
ga, Gafencu, Goian (min. 68 
Fodor) — Păîuș. Sfrijan (min. 
46 Murariu). PICĂTUREANU.

PROGRESUL BRĂILA: Di
nu — Baldovin Negoiță. Da
rie, MINCIU —MUSCĂ (min. 
78 V. Brătianu) Popescu. TI- 
TIRIȘCA — MARIN. STAMA
TE, Petrache (min. 65 Săvescu).

Sorin SATMARI

GIULEȘTENII - START DEBORDANT
Sportul „30 DcccmDriC - Rapid 0 4 (0-1)

Sportul, cu un singur atac 
consistent (min. 49) a jucat 
doar pentru că... trebuia să

ncă) SUB AȘTEPTĂRI; PETROLUL, 0 ECHIPĂ
a n-a ju- 
două eta- 

orit-o. da- 
a apariție 
tipa n-are 

(zero la 
eaptă ca 
pice din 

an umărul 
mai fru

moase au apărut, duminică, 
eforturile, singulare, ale lui 
Marcul), apăraraa face marca
je aproximative și gafează ne- 
permis pentru experiența com- 
ponenților săi. In ansamblu, 
Flacăra este - la această oră 
— sub așteptări, sub cota unei 
apropiate „europene", așa în- 
cit conducerea secției, condu

cerea tehnică trebuie să între
prindă ceva, în timpul rămas 
pînă la 13 septembrie, pentru 
ca echipa să facă față în bune 
condiții obligațiilor pe eare, a- 
cum, le are nu numai față de 
publicul local, de susținătorii 
săi, ci și de fotbalul românesc, 
a cărui „ambasadoare" a de
venit, grație excelentei com
portări din sezonul trecut.

Atît, deocamdată, despre Fla
căra, aceste rinduri dorindu-se

întâia apariție bueuiresteană, 
ca divizionară .,B“, a lui Ra
pid (acum, in calitate de oas
pete) a umplut sîmbătă tribu
nele stadionului „Sportul Stu
dențesc", constituind, în ace
iași timp, startul sezonului de 
toamnă al eșalonului secund. 
Partida, dominată autoritar (de 
la un capăt la celălalt) de for
mația giuleșteană. a avut, to
tuși. două aspecte distincte, 
cite unul pentru fiecare repri
ză. în prima parte, deși „can
tonat" aproape permanent cu 
10 jucători în jumătatea ad
versă, Rapidul a atacat fără 
ritm și explozie (așa cum știe, 
cînd vrea, s-o facă) simțind, 
probabil, superioritatea evi
dentă față de un partener re
semnat din start. De aceea, e- 
vdluînd parcă ..au ralanti". e- 
levii lui Gh. Mulțescu și-au 
creat doar cîteva ocazii clare 
(min. 14 Cr. Sava, min. 20 
Năstase, min. 36 Dumitrașcu, 
toți greșind ținta din careu) 
pînă cînd, în mîn. 40, GOAN- 
ȚĂ „sparge gheața", înscriind, 
cu un șut înșelător, ce părea 
mai curînd o centrare, de la 
25 m lateral dreapta.

Realizînd că riscă să-și ne
mulțumească superba si sta
tornica galerie, rapidiștii ti-au

dat cu totul „drumul" la joc 
in repriza a doua, oferindu-ne 
un veritabil recital fotbal,is- 
tic. cu Goanță și Cristian Sava 
în prim-planul unor faze de 
mare spectacol. Ei vor si în
scrie, firesc : mîn. 55 CR. SA
VA. șut de la 14 m; min. «5 
GOANȚĂ, din careul mic și 
min. 85, același CR. SAVA. gol 
superb, după ce, plecat de la 
35 m, a „croșetat" întreaga 
apărare. Rapid a mai irosit 
și alte bune situații (min. 50, 
63 72 76, 89 și 90). în timp ce

joace.
, A arbitrat M, Lică (Bucu
rești).

SPORTUL „30 DECEMBRIE": 
Iordan — Dumitru. Motroc II, 
Necula, Ionescu — Pap (min. 
60 Covaciu), Tănase, Vișinoiu, 
Dumitrescu (min. 64 D. Geor
ge) — Bondoc, Nicolae.

RAPID : Barba — BĂLAN, 
Rada, Cîrstea, Vamcșu — Dră- 
ghici (min. 70 ESTINCA), 
Năstase, DUMITRAȘCU, GOAN- 
TA) - Rodin Voinea( min. 
46 Minoiu). CR. SAVA.

Mugur POPOVICI

Foto : DragoșMin. 50. Goanță ratează de la 7 m.

9), virful de atac al Sportului Studențesc, 
ma dată in meciul cu Jiul, realizînd in final 

Foto : Aurel D. NEAGU

un semnal de alarmă pe care 
l-am vrea bine recepționat si 
finalmente util

în restul de rlndun al aces
tei mici postcronici. • subli
niere în plus a meritelor echi
pei Petrolul, căreia — după re
levarea puterii de luptă, din 
ziarul de ieri — ținem să-i re
marcăm și excelenta pregătire 
fizică (ploieștenii au fost mai 
proaspeți, mai rapizi, mai vi
vace in. ultimul sfert de oră), 
ca și dibăcia contraatacurilor, 
cu care au clătinat în multe 
rlndurl defensiva Flăcării.

Virgil Dridca Și Camil Opri- 
șan au aruncat în focul Divi
ziei A o echipă tenace, omo
genă. cu un moral ridicat te 
contribuit la aceasta, sîntem 
siguri, si revenirea lui Liliac), 
cu Individualități de -perspec
tivă, Matei și Biscă fiind doi 
dintre cei care ar putea stain 
capul listei. La Moreni insă. 
Petrolul a fost. înainte de ori
ce. O ECHIPA 1

Radu URZICEANU

DEBUT NECONVINGÂTOR
Steaua tr.R. tluj-Napoca — (< s. M. Rc$i|a

Atmosferă estivală pe coche
tul stadion Steaua CF.R., la 
revenirea echipei în Divizia B. 
Formația clujeană, care a re
fuzat orice transfer, preferind 
„atacul" noului eșalon cu ve
chiul lot, intact, nu s-a pu
tut ridica, la debut, la pre
tențiile actualei sale condiții. 
Gazdele au fost în ofensivă 
întreaga repriză întîia, cana- 
lizîndu-și toate acțiunile pe 
extrema dreaptă, unde opera 
un jucător supralicitat de pu
blicul local (Iepure, vitezist 
fără forță fizică) sau pe des
chideri „la mare altitudine", 
ușor de contracarat de lnalții 
apărători reșițeni. Oaspeții, 
mai maturi în joc, dedicați rlv- 
nitului „egal" în deplasare,

s-au limitat în această parte 
a meciului la o „temporizare" 
dirijată de tehnicul mijlocaș 
Cr. Alexandru și la contra
atacuri conștiincioase, asuma
te de Mărgineanțu și Plăvițu. 
O singură fază fierbinte In 
prima repriză : min. 25, relua
rea din drop a fundașului cen
tral Man, avansat în terenul 
oaspeților, mingea lovește 
„transversala", sare în pămlnt 
și ricoșează în teren ; arbitrul 
de tușă M. Ștefănoiu din Tg. 
Jiu nu are însă „cutezanța" 
să acorde gol și faza se to
pește în clocotul meciului.

După reluare, C.S.M. Reșița 
se fixează la mijlocul terenu
lui, de unde declanșează 
atacuri repetate spre careul

clujean. Cel mai periculos se 
consumă în min. 65, cînd Măr
gineanțu, încadrat de Cr. A- 
lexandru și Plăvițu, a scăpat 
spre poarta adversă, dar ata
cul „3—1“ (portarul Nagy) a 
fost irosit de intervenția nefe
ricită a lui... Cr. Alexandru, 
care, vrînd să culeagă satis
facția golului, și-a deposedat 
coechipieful la 14 m de bu
turi, fără a fructifica marea 
ocazip.

Arbitrul C. Ghcorghiță (Bră
ila) a condus formațiile :

STEAUA C.F.R. : Nagy — 
Jucan, Smolean, MAN, Orosz 
— Albu (min. 63 OLARIU), 
TRUȘCA, Corpodean — Iepu
re, Harșani (min. 62 Vădana), 
Șumlea.

C.S.M. : Popa — Sandu, Lu- 
pu, UȚIU, Teleșcu — Mata- 
che (min. 25 GRIGOROVICI), 
Panduru, Cr. Alexandru — 
MĂRGINEANȚU, Plăvițu,
CIRSTEA.

C. ION

^NȚE PE LITORAL
1 vă 
►ral.

oferă : ■
in toate stațiunile, incepind cu 10

ADMINISTRAȚIA DE STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

79 lei/zi/pers. (cazare și masă) pînă la 
; 71 lei/zi/pers. incepind cu 16 septem-

;care și durata sejurului, la 
m special pe Litoral: 
brie a.c. ;
brie a.c.
srs. (transport, 2 zile cazare 
te agențiile de turism ale

alegere.

și masă)
I.T.H.R. Bucu-

î

jJ
i

• ..Capul de atts" al acestei 
Băptămini H constituie TRAGE
REA EXCEPȚIONALA LOTO de 
duminică. 3 septembrie, cînd se 
va proceda la extragerea a nu mai puțin de 66 de numere, cu
prinse in 7 extrageri, cu posibi
litatea de a se cîstiga șl cu nu
mai 3 numere din 24 si. respec
tiv. 18 extrase. Gama de cîștiguri 
constă în numeroase autoturisme 
și excursii peste hotare, nrecum 
si importante sume de bani, de 
valori fixe șl variabile. Frecven
tând agențiile Loto-Prenosport. 
veți avea posibilitatea de a obți
ne si alte informații utile des
pre această atractivă si avanta
joasă acțiune.' Inclusiv orospec-

tde tragerii, care se distribuie ta 
mod gratuit. Nu urtati. Insă, et 
ultima zi de procurare a bilete
lor cu numerele favorite este 
simbătă. i septembrie 1
• Duminică. S Beptmbrie. ae 

organizează un interesant con
curs pronosport, cu următoa
rele partide: 1. Bologna — Inter- 
nazionale : 2. Cremonese — Ce
sena ; 3. Florentina — Genoa : 4. 
Lecce — Atalanta : J. Milan — 
Lazio : 8. Napoli — udlnese : 7.
Roma — Ascoli : 8. Samodoria — 
Bari : 9. Verona — Juventus : 10. 
Brescia — como : 11. Foggia — 
Pisa ; 12. Messina — Avellino; 13. 
Parma — Pescara. Deși termenul

limită pentru depunerea bilete
lor este sîmbătă. 1 septembrie, 
pentru a evita aglomerația din 
ultimele zile si ore. recomandăm 
a vă exprima opțiunile cdt mai 
din timp.

CÎSTIGURILE TRAGERII PHO
NO EXPRES DN 28 AUGUST 1989, 
Cat. 1 : 1 variantă 25% autotu
rism ..Dacia 1300“ 170.000 lei) > 
eat. 2 : 2 variante 25% a 10.800 
lei ; cat. 3 : 19.50 variante a 1.108 
lei : cat. 4. 57,25 a 377 lei ; cat. 
5: 131.50 a 200 lei: cat. XI 
109.25 a 200 lei : cat. Z : 2.755,50 
a 100 lei. Reocrt cat. 1 : 20.966 
Id. Autoturismul ..Dacia 1300“ a 
fost o’-'J->ut de PUSCASU ANTON 
din Bacău.

ORIUNDE Șl ORICIND 
JUCAȚI LA

LOZ PLIC



DE VOLEI
Pe oarcursul lunii viitoare 

vor desfășura turneele finale ale 
Campionatelor Europene de vo
lei. la care sînt calificate si re
prezentativele tării noastre. In 
prima decadă a lui septembrie 
sini programate întrecerile femi
nine. In R.F. Germania. Echipa 
României, care va pleca miine din 
capitală, face parte din grupa 
I fia Hamburg) alături de cele 
ale Iugoslaviei. U.R.S.S.. Fin
landei. R.F. Germania si Turciei. 
Avînd în vedere, compoziția gru
pei voleibalistele npastre ar tre
bui să se claseze ne unul din 
primele două locuri sl să se cali
fice astfel în semifinale... Din 
cealaltă grupă fac parte forma
țiile Cehoslo vaciei. Bulgariei, 
R.O. Germane. Italiei, Poloniei șl 
ft atei. Debutul competiției — 
vineri.

c.E. masculin (faza finală) În
cepe la a septembrie. în suedia.

PE PLOAIE, CU 177,40 km/h
Spa-Francorchamps. Marele 

Premiu automobilistic al Belgiei, 
contînd ca etapă In Campionatul 
Mondial de Formula 1 (43 de tu
ruri de 0.940 km. în total 293.42 
km), s-a încheiat cu victoria pi
lotului brazilian 
(„McLaren Honda"). înregistrat în 
1.40:54.196 (medie orară de 177.40 
km). La doar 1.304 s a sosit fran
cezul Alain Prost. Iar la 1.824 s 
a terminat britanicul Nigel Man
sell.

Cursa s-a desfășurat oe ploaie

Ayrton Senna

si o puternică furtună, traseul 
ud nroducîrxl numeroase depanări 
Si abandonuri. Președintele EISA. 
Jean-Marie Balestre. i-a convocat 
înainte de cursă De oiloti cerîn- 
du-le să conducă foarte prudent.

în clasamentul general al C.M. 
ne Drimele locuri se află Prost 
62 d. Senna 51 d. Mansell 38 P- 
Riccardo Patrese (Italia) 25 p.

Următoarea etapă a C.M. este 
Marele, Premiu ai Italiei, la Mon
za, la io septembrie.

ASCENSIUNEA POLOULUI
(Urmare din pag. I)

VICTORIA

VOINȚEI!
CHAMBER V. Ultima 

Campionatelor Mondiale 
cllsm. cursa de fond a______
nistilor. s-a desfășurat duminică, 
oe o moaie torențială. pe acel 
traseu deosebit de dificil. 21 de 
tururi miel a cîte 12.5 km. In to
la! 262.5 km. A fost o luptă ex
trem de grea, cu multe abando
nuri. Grea Lemond. spre exem
plu. cu vreo trei tururi înainte 
de final, aflindu-se la peste I 
minute de grupul fruntaș. tatr-an 
moment fizic critic si avtnd si o 
defecțiune ’ - -
un »as să

A string 
oomit în 
ne care l-a ajuns. iar la sprintul 
rinei la Chambery. Grea a cfști- 
gat în 6.45:59 (media orară 
08,329 km). In același timp au so
sit : Dmitri Konișev (U.K S.S.) 
Sean Kelly (Irlanda). Steven 
Rooks (Olanda). Thierry clavey- 
rolat sl Laurent Fignon (ambii 
Franța).

Se dovedește astfel eă victoria 
lui Lemond în recentul Tur ci
clist m Frânte! n-a fost deloc 
o tattmplarc !...

probă de 
profesio-

a 
el-

la bicicletă, a fost Ia 
abandoneze.
însă din dinți sl a 
urmărirea fruntașilor.

știind să siringă din dinți cînd 
durerea de la degete dădea 
să-l fiîngă. Decan de vîrstă. 
Dorin Costr-ăș (Crișul Oradea, 
30) a alternat momentele dea- 
leasă inspirație, inclusiv în fa- 
ze-cheie, cu erori... copilărești. 
Sorin Diaconu (Dinamo. 26) a 
arătat limpede cit de importan
tă e contribuția portarului in
tr-un ioc. Cînd el și-a intrat 
Jn mină", către finalul între
cerii. echipa a primit, realmen
te. necesarele picături de în
credere. Dinei Slemate (Stea
ua, 21) se anunță un fundaș de 
viitor. Florin Ardelean (Dina
mo, 27) este o certitudine. 
Bogdan Geambașu (Steaua, 23) 
a avut o serie de rezolvări de 
efect în centru. Ladislau Bala
nov (Steaua, 22). Bogdan Ola- 
rn (Dinamo. 21). Liviu Totoliei 
(Dinamo, 20). Aurelian Geor
gescu (Dinamo, 18), Radu Sa- 
bău (Voința Cluj-Napoca, 21) 
etalînd. la rîndu-le, calități ca
re. mai bine puSe în valoare 
pe suportul muncii si dăruirii, 
le pot oferi satisfacții sporite.

Au existat. cum spuneam 
mai înainte, și neîmpliniri în 
evoluțiile _7“-lui nostru, asupra 
cărora se vor apleca cu exi
gentă — promite antrenorul fe
deral A. Grințescu — tehni
cienii. Rămine, oricum, să se 
continue pe același drum (su
blinierea secretarului F.R. Na- 
tație. L. Dumitrescu), cu por
țile lotului răminînd deschise, 
cu același accent pe pregătirea 
fizică, calitate de bază a po- 
loiștUor români la recenta 
competiție, cu cit mai multe 
jocuri solicitante. Totul, pe un 
fond de modestie, de dăruire 
șl încredere în posibilitatea 
imul si mal substanțial «salt".

CONSECINȚE NEFASTEI
1

SCRUPULE Șl MEMORIE
I*
I*
I*
I*
I
I
*
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I*
I
*
Iw
I*
I*
I4’
I
4

I4
I
i:

Nu știm dacă Marcel Cerdan a fost, cum se susține adesea, 
cel mal mare boxer francez (după unii, și european) al tu
turor timpurilor. Pe Sena însă, aici nu încape nici o îndoială, 
a fost cel mal Iubit, o carieră strălucitoare și o moarte nă- 
praznică (în accident de avion) trecîndu-1 în Gotha pugllis- 
mului și în legendă pe cel care, campion continental profe
sionist la „semimijlocie* (1939—1942) și „mijlocie" (1947—1948). 
a dobîndit șl centura supremă In 1948, învlngîndu-1 prin k.o. 
(repriza a 12-a) pe Tony Zale, la Jersey City.

Destinul a. curmat însă dureros zborul Iul Cerdan, pe cînd 
acesta — în vîrstă de 33 de ani șl cu un palmares impresio
nant (113 meciuri, 109 victorii, 66 prin k.o.) — se găsea în 
drum spre America, vlsînd să-și ia revanșa în fața Iul Jack 
La Motta, care îl deposedase în 1919, la Detroit, de titlul mon
dial. După ce avionul s-a prăbușit deasupra Insulelor Azore. 
o întreagă Franță a coborît în doliu, iar prietena de-o viață 
a lui Cerdan, celebra cîntăreață Edilh Piaf. a compus o san- 
sonetă („Edith și Marcel", care va fi și numele unui film) 
tulburătoare.

S-au scurs de atunci 4 decenii. In septembrie trecut, la 
Împlinirea a 40 de ani de la partida cu Tony Zale, fiul fos
tului campion, Marcel Cerdan junior, a căutat să marcheze 
momentul, numai că, după ce a fost de mal multe ori amînat. 
proiectul său de organizare a unei gale memoriale a căzut. 
„Multe persoane șl multi sponsori, a declarat el. mi-au pro
mis marea eu sarea. Pînă la urmă însă, toți s-au retras 
Acum, apropilndu-se data de 27 octombrie, la care (în 1949) 
a dispărut Marcel Cerdan, fiul sl-a asumat ideea de a pune 
In mișcare, în „orașul lumină", un festival pugilistic sub 
genericul „Parisul omagiază pe Marcel Cerdan", la care să 
ia parte, ca invitat!, șl cîleva dintre fostele glorii ale ringului. 
Graziano și La Motta, Zale șl Moore, Griffith șl Benvenuti 
etc. în acest scop, s-a adresat pentru ajutor (nu neapărat 
material), municipalității, federație! de box etc. Spre dezamă
girea lui însă, deși abile, diplomatice („nu credem că e cel 
mal potrivit moment"). răspunsurile au fost, fără excepție, 
evazive, fiind aproape sigur că șl acest al doilea proiect de 
comemorare a Iul Mareei Cerdan va eșua I „Atitla au mîncat 
pline sau au făcut avere șl faimă de pe urma tatălui meu. 
s-a necăjit Cerdan jr., dar clnd trebuie să sprijine concret, 
n-au posibilități 7 1*.

Dacă înțelegem mîhnlraa lui Marcel Cerdan jr., nu înțele
gem, zău așa, șl naivitatea lui. Să nu fl știut el că. dacă 
n-are scrupule, boxul profesionist n-are nici memorie 1

Ovîdîu IOANIȚOAIA
I

S-AU ÎNCHEIAT IVAN LENDL,

CAMPIONATELE MPNDIALEDE LUPTE GRECO ROMANE
ZORICH, 28 (Agerpres). — 

In localitatea elvețiană Mar- 
tigny au luat sfîrșit întrece
rile Campionatelor Mondiale de 
lupte greco-romane. Iată cîs- 
tlgătorii la ultimele categorii : 
48 kg: Oleg Kușerenko

(U.R.S.S.): 57 kg: Emil Iva- 
nov (Bulgaria)i 62 kg; Ko- 
mandar Madzidov (U.R.S.S.) j 
82 kg: Tibor Komaromi (Un
garia); 90 kg: Maik Bullmann 
(R.D. Germană).

DIN NOU VICTORIOS
NEW YORK, 28 (Agcrpres). 

— Turneul Internațional de 
tenis de la Jericho (S.U.A.) a 
fost cîștigat de jucătorul ce
hoslovac Ivan Lendl, care 1-a 
întrecut în finală cu 4—6. 6—2. 
6—4. pe suedezul Mikael Pern- 
fors.

S-a spus, nu doar o singu
ră dată, că un caz oarecare 
de dopaj nu este, pur șl 
simplu. afacere individua

lă care-1 privește doar pe 
respectivul sportiv, prins în 
flagrant delict, și care supor
tă consecințele faptei sale 
nesăbuite, fiind descalificat 
pe diferite perioade de timp. 
Chestiunea în sine este mult 
mal complexă, căci la nume
le sportivului în culpă este 
asociat șl cel al echipei sale, 
chiar al țării respective, spu- 
nîndu-se, fără echivoc : Ben 
Johnson — Canada, tot așa 
cum s-a spus șl s-a scris 
atunci cînd acesta a obtinut 
victorii și recorduri pentru 
această țară. .

Există însă situații în care 
orltă vlneL Indiscutabile, 

a unul oarecare, suportă 
consecințele întreaga echipă... 
în grupa A. a „Cupei Euro
pei — Bruno Zauli", la atle
tism. în final clasamentul pe 
echipe masculine arăta ast
fel : 1. Marea Britanie 114 p. 
2. U.R.S.S. 107 p, 3. R. D. 
Germană 103 p. In acest fed, 
potrivit regulamentului. Ma

PE SCURT • PE
automobilism 0 înaintea 

ultimei etapp a competiției „Ra
liul celor .1 000 de lacuri" pe pri
mul loc al clasamentului gene
ral se află acum pilotul suedez 
Mikael Ericsson („Mitsubishi"), 
urmat la 1:58 de finlandezul Tl- 
mo Salonen („Mazda").

BOX • Pugilistul italian 
Francesco dell’Aquila sl-a apărat 
eu succes titlul de campion eu
ropean la categoria mijlocie. în 
eala desfășurată Ia Messina, el
l-a  învins prin k.o. tehnic ta re
priza a opta ne olandezul Rexfort Kortram.

HANDBAL 0 în cadrul cam
pionatului feminin al Asiei, com
petiție care are loc la Beijing, 
selecționata R.P. Chineze a între
cut cu 47—7 (27—4) echipa Hong 
Kong-ulul.

HOCHEI PE GHEATA 0 în 
finala turneului desfășurat In 
capitala R.D. Germane. Dynamo 
Moscova a învins oe CHZ Lltvi- 
nov_ cu 4—0. Este p mtrq a 16— a 
oară eă formații sovietică eîștîpă 
acest turneu. P întru locul s. e- 
chioa suedeză Sodertalje a între
cut ne Dynamo Beriin cu scorul de 5—3.

ÎNOT • La Geneva eu rfl- 
teiul campionatelor Elveției na
no Halsall a obtinut oe 50 m (cu 
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rea Britanie și U.R.S.S. a- 
veau să evolueze ca echipe 
de sine stătătoare la „Cupa 
Mondială", de la Barcelona 
(9—10 septembrie). Iar unii 
dintre atletll din R.D.G. să 
evolueze în cadrul echipei 
„Europei".

S-a întîmplat însă ca ta 
urma controlului antidoping, 
aruncătorul sovietic de greu
tate Aleksandr Bagaș, clasat 
atunci al treilea, să fie de
pistat pozitiv (testosteron) șl 
descalificat. Pierzînd cele ( 
nune te ale sale. echipa 
U.R.S.S. pierde locul secund 
șl ea atare dreptul de a mal 
evolua ca echipă indepen
dentă, Ia „Cupa Mondială", 
locul filndu-i luat de forma
ția R.D.G. (unii dintre atlețll 
sovietici vor concura însă în 
echipa Europei).

Iată la ce consecințe poate 
duce faptul necugetat ai li
nul Individ oarecare, de pe 
urma căruia suferă acum o 
întreagă echipă t...

Romeo VILARA

SCURT • PE SCURT
22.5) cel mal bun rezultat euro
pean din acest sezon.

SAH • După 1# runde, ta 
turneul de la Skelleftea (Suedia) 
pentru .Cupa Mondială". în 
fruntea clasamentului se află, cu 
cîte 6,5 n. Garri Kasparov șl 
Anatoli Karpov. Ei sînt urmați 
de Andersson si Short, cu cîte 
6 n. Rezultate din runda a 10-a : 
Karpov — Nikolicl l—o. Anders
son — Vaganian 1—0. Kasparov — 
Nunn. Short — Selrawan s! Tal

— Korcinoi remize 0 La Poll- 
anlta Zdrol s-a încheiat turneul 
Memorialul Vladimir Savin".

Victoria a revenit maestrului »o- 
vletia Igor Novikov, cu 11 o din 
15 posibile. El a fost urmat de 
alt! doi Jucători sovietici. Dvoirls 
sl Smlrin. cu cîte 10,5 d. Toți 
trei și-au realizat norma de 
mare maestru.

VOLEI • în cadrul turneului 
..Memorialul Vladimir Savin", 
la Moscova : U.R.S.S. — s.U.A. 
5—1 (—11. 11. 16. io. italia - 
Suedia 3—0 CI. 10. 12), Cuba — 
Japonia 3—0 (9. 6. 12). Bulgaria
— Brazilia S-O (14. 6. 7) Echi
pa masculină a Spaniei, aflată în 
turneu tn Finlanda, a lucit la 
Mikkell. cu reprezentativa țării 
gazdă. Spaniolii au cîștigat cu 
3—2 (—9. 9. —12. 11. 13).

CONTRACT INSOLIT, olande
zul Gerald Vanenburg a realizat 

o premieră senzațională, sem- 
ntnd un contract absolut origi
nal cu PSV Eindhoven : la cel 
25 de ani pe care-1 are, el va 
mal Juca la acest club încă I 
ani. Dar lucrurile nu se opresc 
aici : președintele Jacques Ruuts 
a făcut, totodată, cunoscut că 
Vanenburg va primi lunar o 

oarecare sumă pînă la onorabila vîrstă de... 60 de ani! Sigur 
că, în aceste condiții, Vanen
burg, asiduu curtat de echipa 
Italiană AS Roma, a refuzat o- 
fertele („incredibil, nu mi-a ve
nit să cred urechilor!") avan

sate de Clubul peninsular. O 
dată uluiala trecută Vanenburg 

a declarat : „în fond. Roma nu 
concurează tn nici o cupă eu
ropeană. or pe mine nu mă in
teresează numai banii. Vreau să 
cunosc mereu gustul succesului 
pe teren !“

JURGEN KLINSMANN a răs
puns textual că nu se teme ab
solut deloc, ca înaintaș, de ves

titele apărări, adesea dure, dim 
campionatul Italian. „Nu ml-e 
frică — a spus el, printre alte
le — pentru că stat rapid și 
pornesc deseori la atac de un
deva din spatele primei linii". 
Una dintre reușitele pe care le 
urmărește. Juclnd ta rîndurile 
lui Inter, este șl... revanșa asu
pra iul Napoll, echipa care a 
eliminat pe Stuttgart, tn Cupa 
U.E.FJt. 1986/89.

DECLARAȚIE a președintelui de 
club Ramon Mendoza, in confe
rința de presă care a urmat me
ciului Real Madril — Steaua 
(2—1 nentru campionii noștri), in 
cadrul Trofeului Herrera. Anun- 
tînd — după cuvintele de consi
derație la adresa învingătorilor •- 
chine! sale — transferul Inter
naționalului Gallego, pentru echi
pa italiană Udlnese, Mendoza a 
subliniat : ..Gallego a fost un 
jucător exceptional nentru noi 
și transferul său In campionatul 
care adună atîtea stele ale fotba
lului mondial este o recompensă 
șl o recunoaștere a valorii sale*. 
Frumoase cuvinte sl. mal cu 
seamă adevărate...

DUPĂ SHEFFIELD. Printre ur
mările tragedie! de la Sheffield, 
unde si-au pierdut viata aproa
pe 106 de persoane, se numără si 

Închiderea a două stadioane 
din... Belgia. Mal exact, cel al 
echipei Anvers și cel din orașul 
Llerse. Motivul I Aproape simi
lar : insuficienta siguranță oferi
tă de tribune si de căile de ac
eea (evacuare).

Radu T1MOFTE

C.M. DinPRELIMINARIILE C.M. Din 
zona Africa, se vor califica două 
echipe pentru turneul final1 
învingătoarele partidelor (tur- 
retur) dintre Tunisia — Came- 

Sl AlKcrLa ~ Egipt vor lua drumul spre „Italia ’90". Iată 
ultimele rezultate din grupe : C. 
Gabon - Angola 1-0, Camerun
— Nigeria 1—0. Clasament final: 
Camerun 9 p. Nigeria 7 p, An
gola șl Gabon cu cite 4 n. D. 
Tunisia — Zambia 1—0. Maroc
— zair. î—i. clasament final : 
Tunisia T p. Zambia și Zair cîte 6 p. Maroc 5 p.

In zona America de Sud. Gr. 
I : Peru — Uruguay 0—2 (0—0). 
Lima, 20 000 spectatori. Au în
scris : Sosa (mln. 46), Alzemen- 
™ (mln. 68). în clasament : 
Uruguay 2 p. Bolivia 2 p (ambe
le cu cîte 1 j). Peru 0 p (2 J). 
Prima clasată se va califica ta 
turneul final. Gr. 2 : Paraguay 
Columbia 2—1 (0—0). Asuncion,
60.000 spectatori. Au marcat : 
Ferreira (min. 69), Chllavert 
(mln. 90), respectiv Iguaraa 
(mta. 97). în clasament : Co
lumbia 1 p (2 j). Paraguay 2 * 
(1 J), Ecuador O p (1 j). învln- 
gătoarea grupei va juca meciuri 
de baraj (tur-retur) cu echipa 
Israelului, pentru calificarea în 
turneul final. Gr. 3 : Chile .— 
Venezuela 5—0 (3—0). Meciul s-a 
jucat la Mendoza (Argentina) 
terenul din Chile fiind suspen
dat : 19 000 de spectatori. Au 
marcat : Leteller (3). Yonez șl 
Vera. în clasament : Brazilia 
5 p (golaveraj 11—1). Chile 5 p 
(9—2). Venezuela 9p (4 J). Ur
mează ultima partidă: Brazilia 
— Chile. La victorie sau scor 
egal se va califica Brazilia.

CAMPIONATE • U.R.S.S. (et. 
23). Cîteva meciuri. Dinamo Kiev 
— Volgograd 2—0, Lokomotiv 
Moscova — Torpedo Moscova
2—0, Dinamo Minsk — Zenit Le
ningrad 1—1. Șahtlor — Dinamo 
Moscova 1—0, Ararat Erevan — 

Cernomoreț Odesa 3—1, Dlnamo 

Tbilisi — Dușanbe 1—1. în frun
tea clasamentului : Spartak Mos
cova S3 p (21 j), Vilnius 29 p 
(33 j). Dnepr 28 p (21 j), Dina
mo Kiev 27 p (22 j). • Bulga
ria (et. 3). Sredeț — Beroe 4—0, 
Ccrno More — Vitoșa 0—0, Pirin 
Biagoevgrad — Lokomotiv Sofia
2— 0. Vrata — Sliven 0—1. Sla
via — Hebur 1—0, Lokomotiv 
Plovdiv — Etăr 1—0, Gorna O- 
reahovița — Trakia Plovdiv 1—o, 
Cernomoreț Burgas — Dulnav 
Ruse 2—1. Conduc Sredeț și Cer- 
nomoreț Burgas cu cîte 6 p, 
urmate de Etăr 4 p. • Norve
gia. Derbyul campionatului, din
tre fruntașele clasamentului. 
Lillestroem șl Rosenborg Trond
heim (campioana de anul trecut) 
s-a încheiat cu un scor alb : 
0—0, Lillestroem are, după 17 e- 
tape, un avans de 5 puncte fată 
de Rosenborg Trondheim. • sco
lia (et. 5). Derbyul dintre Cel
tic șl Rangers (ambele din 
Glasgow) s-a încheiat la egali
tate : 1—1. Este primul punct 
cucerit de campioana „en titre*. 
Rangers. Alte rezultate : Aber
deen — F.C. Dundee 1—0, Dun
dee United — Dunfermline 2—1. 
Hearts — Hibernian 1—o, Mot
herwell — St. Mirren 3—1. In 
fruntea clasamentului : Celtic,
Aberdeen cu cite 5 p, Mother- 
well șl Hearts cu cite 4 n.
• Olanda (et. 5). Ajax șl Eind
hoven din nou ta formă... Ajax
— Maastricht 5—0, Nijmegen — 
P.S.V. Eindhoven 1—4. Alte re
zultate. Kerkrade — Waalwijk
3— 0 1. Den Bosch — Utrecht 
2—0. Groningen — Sittard 0—0. 
Sparta Rotterdam — Vitesse 1—1, 
Den Haag — Twente 3—1, Haar
lem — Feyenoord 3—1, Tilburg
— Volendam 5—1. în clasament I 
Kerkrade 0 p, Waalwijk 7 p. 
Ajax și Utrecht eu cite 0 p.
• Iugoslavia (et. •). Rad BeJ- 
grad — Partizan 1—I (8—5 după 
11 m), Dinamo Zagreb — Zelez-

Jek 3—1, Tuzla — Vojvodina 2—0 
(o nouă înfrîngere a campioa
nei 1). în clasament : Dinam®
Zagreb 0 p, Rijeka 8 P. Steaua 
Roșie 6 p.

nlcear 2—0. Rijeka — Vefez Mos-
tar 1—6. Buducnost — Boraa
2—1, F.C. Sarajevo — Radnick
Niș 5—1, Ljubljana — Hajduk
Split 3-1, Steaua Roșie — Osî-


