
ECHIPA ROMÂNIEI A CIȘTIGAT

BALCANIADA DE HANDBAL (junioare)
Reprezentativa de handbal — 

junioare a Romanici a înregis
trat un splendid succes la 
Campionatul Balcanic, disputat 
zilele trecute în Iugoslavia, 
cucerind primul loc și medali
ile de aur. Fetele noastre au 
învins, în ordine. formațiile 
Turciei (38—21). Bulgariei (26— 
22), Greciei (39—19) și Iugo
slaviei (24—22). După cum 
ne-a informat antrenorul fe
deral Pompiliu Simion. forma
ția noastră s-a dovedit foarte

bună sub aspectul selecției și 
pregătirii. întrunind elemente 
de certă valoare. între care Lă
crămioara Lazăr (Chimistul 
Rm. Vîlcea). Emilia Luca (Ști
ința Bacău). Sorina Lefter 
(Mecanică Fină București) și 
portar ițele Magdalena Albert 
(Textila Zalău) și Gabriela 
Turea (C.F.R. Craiova).

întreaga formație și antre
norii Gheorghe Sbora și Tibe
rius Milea merită călduroase 
felicitări.

TIlAGFIÎtA LA SORII 10 COPIII fUIKIPENE
La sediul Federației Interna

ționale de Handbal a avut loc 
ieri tragerea la sorti a meciu
rilor primei etape din cupele 
europene. Dintre cele 7 echi
pe românești. 6 sînt favorite și 
nu vor juca. TEROM Iași ur-

mind să întîlnească, în Cupa 
Cupelor (feminin). formația 
turcă Gâzi Universittesi Kfi- 
lubu Ankara. Primul joc aca
să. între 16 și 22 octombrie, re
turul la 23—29 octombrie.

Campionatul Diviziei feminine A de handbal

REVELAȚIILE ACTUALEI EDIȚII 
TEXTILA Șl HIDROTEHNICA

»

© Chimistul, Știința, TEROM și, mai ales,
Mureșul sa-și intensifice pregătirea

De mulți ani, un campionat 
feminin 
handbal 
„tare", 
start — 
eșecuri ale 
patru meciuri susținute !). 
nu a adus in prim-plan, pe de 
altă parte, două formații 
(Textila Zalău și Hidroteh
nica Constanța) decise să mo
difice, cu forțe proprii, ordi
nea din partea de sus a cla
samentului. A XXXH-a edi
ție a campionatului care. lată, 
și-a consumat patru etape, 
oferă astfel de subiecte de 
comentariu. Și este apreciabil, 
deoarece se confirmă că 
handbalul nostru feminin s-a

al Diviziei A de 
nu a început atît de 
oferind — încă din 
atîtea surprize (trei 

mureșencelor din 
Și

înscris pe un drum care îl 
poate duce din nou în vîrful 
ierarhiei mondiale, ca urmare 
și a faptului că, în sfîrșit, 
dispunem de un campionat 
intern puternic.

De data aceasta, federația 
de resort, prin frecventele în- 
tîlniri avute — la fața locului 
— cu majoritatea tehnicieni
lor celor 12 formații din pri
mul eșalon valoric, și-a con
cretizat (mult mai bine ca in 
alți ani) intenția de a ridica 
ștacheta calității campiona-

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag 2-3)
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Jocurile Mondiale Universitare de vară

VIORICA GHICAN, CÎȘTIGĂTOAREA LA 10000, A REALIZAT 
0 PERFORMANȚĂ DE CERTĂ VALOARE INTERNAȚIONALĂ
• Noi recorduri naționale la 10000 m și 5 hm marș

DUISBURG. Cea de a noua zi a întrecerilor Universiadei 
a XV-a a avut în program întreoeri de atletism, scrimă (com
petiție pe echipe a spadasinilor) și baschet (meciurile de clasa
ment și cele două finale). Dintre acestea, atletismul ne interesea
ză in primul rînd. Dintre cele 
Stadionul Wedau. la trei (10 000 
luat parte și atlete române.

Un succes cu totul deosebit 
a repurtat tinăra Viorica Ghi
can in proba de 10 000 m. După 
ce, în cursa de 3 000 m, s-a 
clasat a doua, după Paula 
Ivan, marți, la 10 000 m, ea 
s-a comportat admirabil, eîș- 
tigind - întrecerea într-o manie
ră enluziasmantă. Ghican a 
fost cronometrată in 31:46,43, 
timp care reprezintă un nou 
record românesc (v.r. 32:20,7 — 
El. Murgoci ’88) și un nou re
cord mondial universitar (v.r. 
32:58,45 — Rodzenkova, U.R.S.S.. 
’85). Pe locurile următoare 
s-au clasat : Masami Ishizaka- 
ya (Japonia) 32:16,24. jizanne 
Bussieres (Canada) 32:28,38.
Helen Titterington (M. Brita
nic) 32:36,09.

Performanța Vioricăi Ghican 
este a doua din lume în ac
tualul sezon competițional. 
după cea de 30:48.51 a record
manei mondiale, norvegianca 
Ingrid Kristiansen.

In momentul de față pc 
lista recordurilor mondiale u- 
niversitare în probele de semi-

10 finale programate marți pe 
m, 5 km marș șl heptatlan) au

fond și fond figurează numele 
unor atlete din România, va
loroase reprezentante ale școlii 
românești de alergare pe dis- 
stanțe medii și lungi. 
Paula Ivan deține

Astfel, 
recordurile

Viorica GhicanCampionatele Balcanice de călărie

SPORTIVII NOȘTRI ÎN DISPUTĂ PENTRU PODIUM
PIATRA NEAMȚ, 29 (prin te- 

lelon). Sub semnul aceluiași 
interes major din partea pu
blicului spectator. cea de-a 
XVIII-a ediție a Campionate
lor Balcanice de călărie a con
tinuat cu prima probă oficială 
a concursului de obstacole, ceea 
ce a mărit desigur starea e- 
moțională a sportivilor, ținînd 
seama că. de acum înainte, 
pentru desemnarea campionilor 
la individual (care vor fi cu
noscut! sîmbătă și duminică), 
toate cele 5 parcursuri care sînt 
de executat vor fi luate în 
considerare pentru... podium. 
Aceasta presupune o evoluție 
la un nivel superior pentru a 
avea o clasare cît mai bună.

înainte de a ne referi la com
petiția propriu-zisă, să notăm 
pe scurt caracteristicile acestei 
prime probe, ceva mai aparte 
decît cele cunoscute de iubito
rii echitației. Dacă în mod o- 
bisnuit clasamentul se realiza 
ca urmare a numărului greșeli
lor, de această dată penalizări
le se transformă în secunde. 
Ele se adună la timpul gene
ral, iar acesta din urmă, pe 
baza unei tabele, se transfor
mă din nou în puncte. Desigur, 
o muncă ceva mai complicată 
pentru juriu, dar sportivii vor 
avea numai grija unei evoluții 
fără reproș.

Competiția a debutat cu în
trecerea fetelor, foarte anima-

La campionatele nondialc de lupte greco-romanc

COMPORTĂRI
Duminică seara, în localita

tea elvețiană Martigny s-au În
cheiat. întrecerile Campionate
lor Mondiale de lupte greco-ro- 
mane, unde au fost prezenți 
197 de concurenți din 39 de 
țări, intre care și România. 
După cum este cunoscut, aceas
tă disciplină sportivă din țara 
noastră a fost reprezentată de 
șase luptători : Radu Strubert 
(57 kg), Constantin Uță (62 kg), 
Petre Cărare (68 kg). Anton Ar
ghira (74 kg). Ion Irimiciuc 
(100 kg) și Ion Grigoraș (130 
kg).

La întoarcerea delegației în 
tară, am solicitat amănunte an
trenorului Victor Dolipscfti, 
care i-a însoțit pe sportivi la 
concurs. Iată, in rezumat, in
formațiile primite .

Referindu-se la nivelul valo
ric si spectacular al competi
ției, interlocutorul nostru a 
opinat că această ediție s-a si
tuat sub cota atinsă în anii pre
cedent!. situația datorîndu-se în 
mare parte ultimelor modificări 
ale regulamentului, care nu 
mai prevăd reluarea disputei 
de la parter în cazul primirii 
unul avertisment șî, de aseme
nea. scurtării timpului de lup-

SUB CERINȚE 
tă. In această situație, deciziile 
sint în mare măsură la discre
ția arbitrilor, care apreciază 
așa cum se pricep (sau... cum 
vor) lupta pasivă, acordînd de
cizii prin descalificare. de 
foarte multe ori fără să se fi 
realizat puncte tehnice. Intr-o 
fază asemănătoare a fost de
clarat învins Anton Arghira, 
în finala cu sovieticul Turlu- 
șanov. deși cel care încercase 
efectuarea unui procedeu de a- 
tac fusese Arghira. Și astfel, 
reprezentantul tării noastre a 
fost nevoit să se mulțumească 
numai cu medalia de argint, 
într-o situație în care el ar 
fi trebuit să fie declarat învin
gător ! Oricum, poziția de vice- 
campion al lumii obținută de 
musceleanul 
(antrenori L. 
gomir) este 
care merită
cît și antrenorii lotului, și cei 
de la S.C. Muscelul. Pe parcur
sul turneului, Arghira a obți
nut următoarele rezultate : b.p. 
(2—0) Park Myung-Suk (Co

tă și plină de incertitudini în 
ceea ce privește ierarhia fina
lă în această fază. De această 
dată sportivele noastre au mers 
mult mai bine și ele ocupă 
poziții care pe dau îndreptă
țite speranțe să cîștige chiar 
titlul balcanic. Este vorba mai 
ales de actuala 
gia Ilin, dar și 
dășan, Mariana 
na Dayid.

După-amiază i 
rit cerul, iar 
scăzut cu mai 
dar acestea nu__ _ .
în ambiția juniorilor și senio
rilor prezenți la start de a 
avea_ o comportare cît mai 
bună, în timp ce miile de spec
tatori au susținut frenetic pe 
sportivi. Și bucuria publicului 
a fost cu atît mai mare, cu 
cît în ambele probe pe pri
mele locuri ale clasamentelor 
s-au situat reprezentanții ță
rii noastre, care și-au pus ast
fel o serioasă candidatură la 
titluri, în condițiile unei dispu- 

echilibrate. 
evoluțiile celor

la 1500 m — 4:01,32 din 1987 
și la 3 000 m — 8:44,09 din a- 
cest an, iar Viorica Ghican pe 
cel de la 10 000 ni — 31:46,43 
’89. Un sincer bravo și pentru 
antrenorii lor, Ion Puică și. 
respectiv. Ion Bură.

Cursa feminină de 3 km 
marș s-a desfășurat la un 
înalt nivel valoric, fapt de
monstrat de rezultatele înre
gistrate. Primele patru clasate 
au avut timpi sub recordul 
mondial universitar al probei, 
deținut din 1987, de la Zagreb, 
de mărșăluitoarea S Li din 
R. P. Chineză, cu 21:5t,50.

întrecerea a fost cîștigată de 
Italianca Ileana Salvador în 
20:44. Ea a fost urmată de 
Vera Makulova (Cehoslovacia) 
20:52. Sari Fesseyah (Finlanda) 
21:34 și reprezentanta noastră 
Victoria Oprea 21:42,2 (timpul 
acesteia constituie un nou 
record național : v.r. 22:02,62 — 
Mioara Papuc ’89).

Disputa heptatlonistelor s-a 
încheiat cu succesul așteptat 
al recordmanei continentale, 
sovietica Larisa Nikitina, cu 
6 847 p — record mondial u- 
niversitar. urmată de Sabine 
Braun (R.F.G.) 6 575 p. Yone 
Feming (Australia) 6 286 p, 
Brigite Clarius (R.F.G.) 6173p. 
Liliana Năslase s-a clasat pe 
locul 5. cu 8170 p.

Dintre disputele de pînă a- 
cum cea In care s-a înregistrat 
«urpriza nr. 1 a actualei ediții 
a Universiadei a fost proha 
feminină de aruncare a discu
lui. Victoria a revenit sporti
vei Xuemel Hou, d’n R.P. Chi
neză. ea obtinînd rezultatul de 
65,32 m. cu care a lntrecut-0 
pe Gabriele Reinsch (R.D. Ger
mană) 65.20 m — în fapt de
ținătoarea recordului mondial, 
este drept, cu 76.80 
1988). Unde se vede 
performeri mai 
uneori...

Alte rezultate: 
200 m : Robson da

I m (din 
că Si marii 
„clachează"

bArbati: 
Silva (Bra-

(Continuare in pag. a 4-a)

Miins, la Setubal, meciul amical de fotbal

te extrem de 
Alături de

Emanuel

deținătoare, Li- 
de Izabela Nă- 
Moisei sau Ioa-

norii au acope- 
temperatura a 
multe grade, 

i s-au reflectat

FANTÂNEANU

(Continuare In pag. a 4-a)

PORTUGALIA - ROMÂNIA
Primul start pentru dubla manșă cu Danemarca

din Cehoslovacia cind. la 5 
septembrie, echipa națională, 
revenită direct din Portugalia, 
va tntîlni reprezentativa aoes- 
tei țări, la Nitra.

„Sini două meciuri foarte bi-

Echipa națională s-a reunit 
luni seara, după scurta „încăl
zire" realizată în cele două 
etape de campionat. O așteaptă 
două examene care pot fi e- 
dificatoare pentru marele cu
plaj româno-danez din octom- nevenite — ne spunea antre-_ 
brie și noiembrie, cel care va 
decide dacă „tricolorii" vor fi 
sau nu în Italia ’90.

Primul dintre cele două exa
mene va avea loc la 31 au
gust, la Setubal. în Portugalia 
la 40 de kilometri de Lisabo
na. un oraș care nu consti
tuie o „premieră" pentru fot
baliștii noștri. (Ne aducem a- 
minte că U.T.A. și Universita
tea Craiova au mai jucat la 
Setubal. reușind rezultate fru
moase în cupele europene.).

Al doilea examen va fi cel

norul Emerich Jenei in ajunul 
plecării spre Lisabona, care are 
loc In această dimineață. Spun 
binevenite, pentru că întilnim 
două formații puternice. E a- 
devărat Portugalia are un stil 
de joc care nu prea seamănă 
cu cel danez, 
o formație de 
nu face decît 
alte «chei» în

dar întîlnirca cu 
mare tehnicitate 
să ne ofere și 
lupta eu atletica

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)

Se apropie startul in Campionatul European de volei (f)

„DORIM SĂ URCĂM INTRE PRIMELE ECHIPE"
afirmă antrenorul O. Dimofte

Anton
Coman $1 
o reușită 
felicitări

Arghira
I. Dra- 
pentru 

atît el,

Mihai TRANCA

(Continuare ta pa®. « <-»)

Echipa de volei senioare a 
României și-a dobîndit dreptul 
de a participa la faza finală 
a Campionatului European din 
acest an (în R.F. Germania), 
întîlnind în Franța, ta luna iu
lie, ta cadrul unui turneu de 
calificare, trei reprezentative: 
Franța, Grecia, Elveția, ta fața 
eftrora a cîștlgat de flecare dată 
CU 3—0.

Cu cîteva zile înainte de 
plecare am făcut o vizită te 
Complexul sportiv JtS Av
gust" din Capitală, tnsde CM

reunit lotul. Intr-o partidă de 
antrenament, condusă de an
trenorul Octavian Dimofte. 
avindu-1 alături pe metodistul 
Petre Voîeu. le-am văzut la 
lucru pe craiovencele Ioana 
Cotoranu — căpitanul echipei — 
•i Mirela Bojescu. jucătoare 
cu experiență, dar și pe ti
nerele Cristina Pîrv, Corina 
Holban-Rotar„ Evident, o 
partidă școală, cu atacuri va
riate la fileu sau din linia a . 
doua, eu mult* exigență ta 
«eaa ea «rtvegte preluarea

(neatențiile la acest procedeu 
fiind efectiv neadmise și... sanc
ționate cu exerciții fizice «upli- 
mentare). „Ne pregătim cu 
toată seriozitatea — ne «punea 
antrenorul. Știm că putem 
face o figură frumoasă la 
această ediție a C.E. și nu 
vrem să greșim cu nimic. 
Dispunem de jucătoare talen
tate. cu talie remarcabilă, ex
periența de concurs a unora 
îmbinîndu-se fericit cu tine-

Modesto FERRARINI

fffontinuare ta ea» • 4-aJ



Turneul nr. 5 in „Trofeul Sportul" la volei (f)

SURPRIZĂ ÎN PRIMA
POR

DEBUT SPECTACULOS
TIRGOVIȘTE 29 (prin tele

fon). în Sala Sporturilor din 
localitate a debutat. în Drezen- 
ta anu. numeros oublic. al 
cincilea turneu feminin de vo
lei din cadrul circuitului dotat 
cu ..Trofeul Sportul1*. La start 
s-au aliniat 7 divizionare A 
și 3 echipă ..B“, care au 
fost imnărtite in dou® erupe. 
Cele oatru partide ale primei 
runde au trezit interesul asis
tentei iurnizînd dispute echi
librate si adesea de bună fac
tură tehnică si spectaculară. 
N-au iitxsit nici surprizele. De 
altfel una S-a produs chiar la 
începutul orogramului : Farul 
Constanta — debutantă in cir
cuit si cu un nou conducător 
tehnic Constantin Novitchi — 
a învins oe Chimia Rm. Vîl- 
cea. a doua în too. cu scorul 
de 3—2 (11. -9. 12 —5 13)
dună un ioc cu o pasionantă 
evoluție a scorului oe parcursul 
celor cinci seturi. Este adevă
rat că echipa vîlceană a venii 
fără Aurelia Zabara si Came
lia Deică. iar două dintre ti
tulare 'Mădălinâ Ciorbaru Si 
Cristina Buznosu) nu sînt 
complet refăcute după ușoare 
accidentări anterioare dar Chi

mia pornea, totuși, ca favori
tă. Nu a confirmat însă. Fa
rul' fructificînd momentele de 
declin (si mai ales inertia in 
linia a doua) ale vîlcenelor. 
Constăntencele care s-au mo
bilizat mai bine, au avut în 
două seturi echilibrate sprin
turi decisive, iar la tie-break 
mai multă luciditate. Arbitrii 
I. Nica si Gh. Nica au condus 
formațiile : FARUL — Tudori- 
ta Zaharia 8 (Mirela Bardac), 
Gulniza Lică 8. Iuliana Enes- 
cu 8. Marinela Neacsu 7 (Si- 
mona Boantă). Delia Leitoiu
8.5. Claudia Dorobantu 7 (Ele
na Ciolpan 7) ; CHIMIA — 
Cristina Buznosu 7, Xenia 
Ivanov 7. Dorina Crăciun 7, 
Camelia Iliescu 8. Lucretia Mi- 
rea 8. Mădălina Ciorbaru 7,5.

Si partida următoare a în
ceput sub semnul surprizei, di
vizionara B bucureșteană E- 
lectronica punînd în reală di
ficultate pe lidera în top. Ra
pid București, căreia i-a cîști- 
gat si un set. Desigur, expe
riența competitională superi
oară a rapidistelor a înclinat 
în cele din urmă balanța în 
favoarea lor. divizionara A cîs- 
tigînd partida cu 3—1 (—13, 6,

Poloiștii juniori $i-au desemnat echipele laureate

DINAMO C.S.Ș. 1 Șl RAPID BUCUREȘTI - 
PERFORMERELE TURNEELOR FINALE

@ De mîine, seniorii în dispută pentru 
„Cupa României", care are loc sub egida Daciadei

Tinerii poloiști și-au desem
nat. recent, laureatele 1989. La 
juniori 1. titlul a revenit echi
pei Dinamo — C.S.Ș. 1 Bucu- 
resu an renorui Victor Ștefâ- 
nescu folosind în turneul fi
nal de la Arad lotul: Meilcscu 
(desemnat cel mai bun portar 
a! întrecerii) Matciaș. Rusu. 
Cretu. Diaconescu. A. Georges
cu (cel ma. bun iucător al 
turneului) Savu. Miu, Băjena- 
ru. (erulescu. Rath. D. Iones- 
cti. Mantea. Golgeterul compe
tiției a fost orădeanul Bonca — 

24 de coluri. Iată clasamentul:

Juniori III. In întrecerea de
cisivă. de la București, oea 
mai bună echipă s-a dovedit 
tot reprezentanta clubului 
bucureștean Rapid, cu același 
antrenor de la juniori II. For
mația cîștigătoare: Cozma,
Ghiceanu, Vuculescu, Oprea, 
Tudora, R. Marin, Butilică, 
Ivan. Ed. Andrei, Boncea, Bol- 
deiu. Clasamentul:

7. 11). In pofida înfringerii,
elevele antrenaarei 
Antonescu au lăsat o 
presie. prin execuții 
mobilitate si putere ... _____
RAPID a folosit sextetul: Lu
minița Climencu 7 (Lidia Bra- 
tu). Paula Coasă 7, Li via 
ga 7,5, Fidelia Crișan 8, 
niela Bahica 7, Niculina 
jor 8. ELECTRONICA a 
reprezentată ' de jucătoarele : 
Mirela Gliga (Irina Manolescu), 
Irina Croitoru, Petruța Mincu 
(Dorina Cîrlan), Larisa Radu, 
Mariicna Maria, Rodica Sirbu. 
Au arbitrat : Șt. Cîrstea — E. 
Tudose.

Un joc dinamic, de angaja
ment și ambiție, calitativ su
perior precedentelor au oferit 
echipele C.S.M. Oțelul Tîrgo- 
viște și C.S.M. Libertatea 
biu. Deși tîrgoviștencele 
cîștigat cu 3—0 (12, 8, 
partida a stat în fiecare 
multă vreme sub semnul echi
librului. gazdele „țîșnind" în 
finaluri gratie mai ales efi
cientei la serviciu și mobili
tății remarcabile în linia a 
II-a, de unde au recuperat nu
meroase atacuri adverse. Un 
atu decisiv l-au constituit, de 
asemenea, construcția fazelor 
ofensive de către Corina Ol- 
teanu șl abilitatea în jocul pe 
centru al Vioricăi Birsășteanu. 
Arbitrii Gh. Nica și C. Malaxia 
au condus formațiile: C.S.M. 
OȚELUL — Corina OUeanu 9, 
Viorica Birsășteanu 8,5, Simo
na Ungureanu 8 (Elena Șchio
pul, Cristina Zamfir 8, Maria 
Vasilică 7,5, Doina Radu 8 ; 
C.S.M. LIBERTATEA — Anca 
Beșta 7,5 (Teodora Mariș), E- 
lena Negulescu 7 (Gcorgeta 
Rus 7,5), Liliana Șerban 6,5, 
Mirela Nistor 7, Carmen Nico- 
lae 7 (Claudia Tint), Anca 
Domnariu 6,5.

In închiderea reuniunii s-au 
întîlnit echipele Universitatea 
C.F.R. Craiova și Dacia Pi
tești. Au cîștigat voleibalistele 
craiovene cu 3—1 (13, —10, 
12, 13).

Programul zilei de miercuri, 
de la ora 14: Farul — C.S.M. 
Libertatea, Electronica — Da
cia. Chimia — C.S.M. Oțelul. 
Rapid — Universitatea C.F.R.

Aurelian BRîBEANU

Carmen 
bună im- 

tehni.ee, 
de luptă.

Gli-

fost

Si- 
au 

11), 
set

Sigur, nu au trecut decît 
două etape, drumul e lung și 
multe se mai pot intimpla, dar 
tot nu ne putem reține surprin
derea la simpla privire asu
pra clasamentului: Baia Mare 
pe locul 1, Sibiul pe 2, Timi
șoara pe 3 ! Campioana e a 
șasea, vicecampioana — ulti
ma 1 Hotărît lucru, o aseme
nea ierarhie, fie ea doar de 
moment, nu a mai avut rug- 
byul nostru...

Cert e că acest debut extrem 
de spectaculos în întrecerea 
celor mai bune echipe din ta
ră anunță o dispută pasionan
tă în noua ediție. Startul lan
sat al maramureșenilor. spre 
pildă, denotă ambiții sporite, 
care se leagă acum nu doar 
de o treaptă a podiumului : 
Minaur intră în lupta directă

pentru titlu 1 Puse în gardă, 
Steaua, în primul rind ea, și 
chiar Dinamo (cu resurse ori
cum superioare rezultatelor de 
pînă la această oră) vor trebui 
să strîngă serios rîndurile spre 
a putea răspunde asaltului pro
vinciei, fiindcă pe lingă for
mațiile amintite mai e Farul, 
mai sînt... Nădăjduim, oricum, 
ca din atit de interesanta dis
pută să aibă de cîștigat Rug- 
byul. Semne există — oaspe
ții de duminică ai Capitalei 
(maramureșenii, mai cu seamă 
ei, bănățenii) au arătat o idee 
de joc, au etalat reale posibi
lități. după cum un 
învinge campioana, 
cel sibian, nu poate 
argumente solide.
vedea, timp este din plin.

SUBLINIERI
între remarcații cuplajului 

din Parcul Copilului, doi ti
tulari ai Minaurului. Unul, 
Gheorghe Pujină, impresionea
ză prin tenacitate, la cei 39 de 
ani el fiind decanul de vîrstă 
al Diviziei A. „Aportul său în 
grămadă continuă să fie sub
stanțial", remarcă, în deplină 
cunoștință de cauză, alt bine
cunoscut rugbyst, dinamovistul 
loan Bucan. Al doilea „subiect"

43 DE
Atit s-a înscris 

pe prima scenă. A 
care echipă, cea 
fiind C.S.M. Minaur — 11 (ci
ne va bate recordul ei din pri
ma etapă, de zece baloane cul
cate în butul advers ?), urma
tă îndeaproape de Rulmentul 
Bîrlad — 10. apoi de Știința 
Petroșani — 5, Farul Constan
ța — 4. Steaua — 3, Universi
tatea Eltim 
— 2, Rapid 
vița Roșie,

pînă acum, 
punctat fie- 
mai eficace

— 2, C.S.M, Sibiu 
Metrou — 2, Gri- 
Dinamo, Contac-

PE
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„XV“ care 
in
avea
Vom

speță 
decît 
mai

I
I
I

1. DINAMO CSS j
2. Rapid Buc.
3. Crișul
4. Steaua-Triumf
5. Vagonul Arad
6. I I. T:m’’<oara

04 1 0 51-38 9
5 3 2 0 56-31 8
5 3 1 1 62-49 7
52 03 41-41 4
5 1 0 4 54-57 2
5 00541-890

1. RAPID BUC.
2. Viitorul Cj.-N.
3. Triumf Buc.
4. Crișul
5. Dinamo CSȘ 1

4 4 00 43-18 8
4 21 1 30-28 5
4 21 1 30-33 5
4 1 0 3 26-39 2
4 0 0 4 25-36 0

Juniori 11. Turneul fina) s-a 
desfășurat tot la Arad. închein- 
du-se cu victoria formației 
Rarnd București, antrenată de 
Ion Miu. în componența : Sta
vilă Pirosca. Burduja. M. Va- 
sile. Mardare. Cofoearu. Atexe. 
Brăităreanu. Ed. Andrei. 
Neamtu. Pândele. M. Alexan
dru D Călin. Clasamentul:
1. RAPID BUC.
2. Vagonul

5 5 0 0 52-25 10
5 4 01 46-38 8

3. Steaua Triumf 5 3 0 2 48-36 6
4. Dinamo CSȘ 1 5 20343-40 4
5. Voința Cj.-N. 5 1 0 4 34-48 2
e. Viitorul Cj.-N. 5 0 0 5 24-60 0

★
Turneul final al Cupei Româ

niei — competiție organizată 
sub egida Daciadei — se des
fășoară de mîine (primul meci, 
la ora 16,30) în Capitală. la 
piscina Dinamo. Participă e- 
chlpele Dinamo. Steaua. Rapid 
din București. Crișul Oradea. 
I.L. Timișoara. Voința Cluj- 
Napoca. In reuniunea inaugu
rală au loc partidele Rapid — 
I.L.T.. Steaua — Voința și Di
namo — Crișul. Vineri se joa
că atit dimineață (Crișul — 
Voința. Dinamo — Rapid, 
I.L.T. — Steaua, inccpind de 
la ora 9). cit si după-amiază. 
de la 16.30: I.L.T. — Dinamo, 
Voința — Rapid. Steaua —Cri
șul. Tot două reuniuni se dis
pută și sîmbâtă: de la ora 9: 
Crișul — I.L.T.. Dinamo — 
Voința. Rapid — Steaua; de la 
ora 16: Voința — I.L.T.. Crișul 
— Rapid. Steaua — Dinamo.

SflECTIE PENTRU GIMNASTICĂ U C.S.Ș. „CETATE- DEVA
Clubul Sportiv Școlai „Ceta

te" din Deva organizează, du
minică 3 septembrie, o acțiu
ne de selecție pentru fetite cu 
aptitudini la gimnastică spor
tivă. ce urmează a fi cuprinse 
in clasa I a anului școlar 1989

—1990 la Școala generala nr 7 
din Deva, str. Alexandru Sa- 
hia nr. 5. Se pot prezenta la 
acțiunea de selecție fetițe din 
toată tara. Relații suplimenta
re la sediul școlii și la tele
fonul 956/17015.

ADMINISTRATE OL STAI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
« tragerea jDisnuitâ PRONO- 

EXpres de astăzi miercuri 30 
auaust va avea loc în București 
in sala clubului din str. Doam
ne: nr ? inceDind de >a ora 
15.50 Ooeratiunlle de iraeere vor 
fi transmi<ie la radio or nroara- 
mul l a ora 6 15 irmi/.^ w 
numerele extrase <5 ne -ah'jdi- 
fuzate d în -aiaa-ț oe aceh.si 
orogram la .-o «4 15 e mîine 
ioi Jueii-t a ->-* S 55 frș.
serea fiind nublică accesu’ în 
sală este ’iber oentru toti cei

• Reamintim .a irm ,mt doar 
DOUA ZILE oentru lucarea nu
merelor lavorite ia traeeres 
obișnuită LOTO ie vineri i sep
tembrie tragere care după cum 
se știe orecede importanta ac
țiune a aoe«tei săptămîni anu
me TRAGEiWb EXCEPȚIONALA 
LOTO de dumfn'cs 3 septem
brie Deslgui că iubitorii con
cur-,, fRONOSPORr și-au
înscris, deja ce agendă șl eel 
de ai doilea -oncure .,1 sezonu
lui de la sGr-ltul săptămlnli.

• LOZUL IN PLIC continuă să 
ofere importante satisfacții par- 
ticipan iilor, îndeosebi in aceste 
zile însorite, cind. alătuiri de 
unitățile proprii și mandatare 
(unități comerciale, turistice de
bite de tutun etc,). vînzătorii 
volanți practică, din plin, vîn- 
zarea la intimpimre, inclusiv în 
locurile de agrement și de pe
trecere a vacanțelor. Cu acest 
prilej, nu uitați <â se ma! află 
(încă) în vînzare și emisiunea 
specială limitată LOZUL VA
CANTEI ca rlști-uri suplimenta
re din fondul special al siste
mului.

CIȘTIGUR’LE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 27 AUGUST 
IMA. Cat. I : (13 rezultate) 13
100% a 11.657 lei și 104 25% a 
2.914 lei. Cat. a n-a: (ia rezul
tate) 78 100% a 751 lei și 1.973 
25% a 18» lei. Cat. a Ill-a 1 (11 
rezultate) 527 100% a 165 lei $1 
15.251 25% a 41 Ici.

al acestor rînduri: Vasile ___
Jucător care a apărut — în e- 
chipa de club sau la naționa
lă — și fundaș, și uvertură, și 
aripă. Dar V.I. tot mijlocaș la 
grămadă — de clasă ! — ră- 
mîne, așa cum a demonstrat 
duminică. Ce-i drept, maramu
reșenii mai au doi valoroși 
jucători pentru postul de 
„demi". pe Fiorescu și Sece- 
Icanu...

ESEURI

Ion.

I
I
I
I

toare Buzău. C.S.M.-I.M.U. Su
ceava — cite 1. In întrecerea 
pentru „Trofeul Sportul", acor
dat de ziarul nostru jucătoru
lui care marchează cele 
multe eseuri într-o ediție 
rampionat. cel dinții lider 
băimăreanul FI. Nistor, 
trei reușite, coechipierii 
Șugar ți Bucșa avînd 
două, ca și bîrlădenii Sirghie 
și Ifrim, petroșenenii Năslase 
și Hăhăianu.

TREISFERTURI
• In a doua decadă a lui 

septembrie, două partide in
ternaționale in țara noastră.

PROGRAM COMPETITIONAL DE lUMNl ÎL SCHIORILOR FQNOIȘTI
Două competiții de schi role 

figurează in programul toam
nei pentru performerii noștri : 
„Cupa orașului Predeal", in
tre 31 august ți 7 septembrie, 
cu 5 probe in total pentru fete 
ți băieți ți „Cupa A.S.A. Bra
șov", intre 11 ți 15 septembrie, 
cu • probe. In continuare, in-

treceri de cros: „Cupa A.S.A. 
Brașov", la Predeal (1 octom
brie), „Cupa Harghita", la 
Miercurea Ciuc (7—8 octom
brie) și „Cupa Valea Itișnoa- 
vei“ (2 noiembrie), ultima cu 
probe lungi (24 km seniori și 
12 km senioare).

I
mai 

de 
este 

cu 
săi 

cite

I
I
I
I
I

Prima — la Constanța, pe 20 
septembrie, între Selecționata 
de tineret a României și re
prezentativa Zimbabwe, a doua 
— patru zile mai tîrziu, la Bra
șov, susținută de echipa națio
nală în compania aceluiași oas
pete. • Duminică are loc e- 
tapa inaugurală în competiția 
din Divizia A — grupa a doua 
valorică. La 17 septembrie, 
start și pentru juniori, și 
pentru formațiile don Divizia 
B-tineret.

I
I
I
I
I
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CAMPIONATUL DIVIZIEI FEMININE A DE H
(Urmars din pag. 1)

tulul. Este • realizare cu 
atit mai meritorie, cu cit ea 
s-a înfăptuit in preajma unor 
maxi competiții: naționala 
este angrenată in Campiona
tul Mondial de calificare pen
tru grupa valorică A : două 
formații de club — Știința 
Bacău și Chimistul Rim. Vîl- 
cea — trebuie să demonstreze 
că nu au cucerit intimplător 
trofeele continentale; in «■fîr- 
șit, noua ediție a cupelor 
europene angrenează patru 
echipe feminine (Știința. Chi
mistul, TEROM și Mureșul), 
un nou prilej de afirmare în 
elita ettropeană a handbalului 
de club...

. TEXTILA ZALĂU, care 
încă de anul trecut s-a arătat 
ca o formattie solidă, temeinic 
instruită de un tehnician de 
certă valoare — Gheorghe Ta- 
dici, a început noul cam
pionat cu o vervă remarcabi
lă : a și acumulat zece puncte, 
obținînd două victorii în de
plasare, una pe teren propriu 
și pierzînd un singur meci. 
Cu o astfel de... cadență — 
deși avem toate motivele să 
credem că ea poate fi încă 
accelerată, Textila vizează 
(avînd toate șansele să-și re
alizeze obiectivul) un loc pe 
podium în clasamentul final 
al acestui campionat.

HIDROTEHNICA CON
STANȚA a avut și ea un 
start lansat. Meritul antreno
rului Lucian Rîșniță este de 
a fi impus elevelor sale un 
ritm de muncă rațional și e- 
fident, un program de pregă
tire de o asemenea manieră 
ineît — deși conform tragerii 
la sorti a ordinii meciurilor 
inaugurale au întîln’t forma
țiile clasate pe podium anul

trecut. Chimistul, Mureșul ți 
Știința — ele nu s-au... sfiit 
să le învingă, chiar pe tere
nul acestora, pe mureșence, 
apoi și pe ieșence. ,

Cîteva cuvinte despre cele 
patru formații angrenate in 
cupele europene. CHIMISTUL 
RM. VlLCEA (antrenori 
Gh. Ionescu și Petre Berbeearu), 
și-a dovedit din nou eficiența 
atacului (134 de goluri înscri
se), insă în privința apărării
— componentă a jocului care, 
se știe, cîntărește cel mai 
greu în orice dispută, deci și 
in competițiile internaționale
— mai sînt lucruri de pus la 
punct. Nu ne îndoim că pî
nă la startul primului meci în 
C.C.E. antrenorii campioanei, 
deținătoarea Cupei I.H.F. și 
elevele lor vor lua măsurile 
ce se impun. ȘTIINȚA BA
CĂU (va evolua din nou în 
Cupa Cupelor) are și ea 
fluctuații, prezentînd, de a- 
semenea, o apărare vulnerabi
lă. Ceea ce ni se pare de ne
explicat. din moment ce în 
campionatul trecut antrenării 
Miliai Pinlea și Costel Petrea 
și-au dus formația în vîrful 
ierarhiei, tocmai printr-o de
fensivă (nu greșim numind-o 
astfel) de mare clasă. TEROM 
IAȘI (în Cupa Cupelor) și-a 
întocmit un plan minuțios de 
pregătire, eforturile fiind ne
cesare din nartea echipei 
(antrenori. Cornel Bădulescu 
și Dan Constantinescu) ; în 
mai mică măsură, o contri
buție substanțială sînt che
mați să aducă și factorii 
locali. în plenul lor, ca și or
ganele de decizie. Despre 
MUREȘUL TG. MUREȘ (Cu
pa I.H.F.). rezultatele oferă 
(cel puțin deocamdată) motive 
de îngrijorare. Trei eșecuri 
in patru partide nu sînt de

natură să liniștească pe noul 
antrenor loan Gherhard, ți pe 
colegul său Valentin Pop, in
să nici pe cei care conduc clu
bul, secția de handbal și, nu in 
Ultimul rind, pe jucătoare, in 
rîndul cărora11 s-a instalat, se 
pare, o atmosferă necorespun
zătoare. MECANICĂ FINA 
BUCUREȘTI a obținut re
zultate bune, pentru că echi
pa este compusă din elemen
te tinere, dornice de afiirma- 
re prin muncă, printr-o pre
gătire la parametrii ceruti de 
handbalul modern. RAPID 
BUCUREȘTI este încă sub 
valoarea corespunzătoare pe
rioadei anului trecut. Antre
norul Tiberius Milea are ca
pacitatea să-și aducă forma
ția la potențialul real, mai 
ales printr-o abordare lucidă 
a meciurilor, tonul dindu-I el, 
în primul rînd. Nou promova
ta C.F.R. CRAIOVA, cu un 
antrenor de certă profesiona
li ta te, Gheorghe Sbora, a por
nit cu hotărîre la drum 1 Re
zultatul ? O victorie prețioa
să în disputa cu Mureșul.

Craioven 
să-și sp 
campioni 
le induc 
pa celor 
de sus i 
MENIU! 
patru mi 
unul, foi 
să insei 
resimte, 
antrenori 
nescu, ce 
și a dus- 
duri, in 
Poate și 
convinger 
Lechner-Î 
capacitate 
și — ma 
mai mult 
sînt capa 
vedit-o, i 
ria în 
CONSTRl 
ȘOARA 
cu Mureș 
încă ritm 
promovata 
VjNEȘTI.

A ÎNCEPUT „mănușa
* CONSTANȚA, 29 (Agerpres). 
în Sala Sporturilor din Con
stanta a început cea de-a 18-a 
ediție a turneului international 
de box „Mănușa Litoralului", 
la care participă peste 120 de 
pugiliști din tara noastră și de 
pesle hotare. în prima reuni
une. la categoria semimuscă, 
Petrică Paraschiv. din lotul 
nostru reprezentativ, etalind o 
gamă variată de lovituri și o 
bună mobilitate in ring, l-a 
întrecut prin k.o. tehnic, in 
repriza a II-a. pe Aleksandr 
Tugaev (U.R.S.S.).

LITORAL
Alte re 

categorie: 
Vîlceanu 
bar (R.P. 
geanu (S 
Constanța' 
talul Buc 
Mongolă) 
nia) ; E 
Hircea (M 
Ciocoiu ( 
(U.R.S.S.).
COCOȘ, i 
Învins la 
Carp, din

tehni.ee

