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Sa incheiat a X.V-a edifie a Universiadei de vara

ZECE MEDALII (8 de aur și 2 de argint) - BRANT
STRĂLUCIT AL SPORTIVILOR ROMANI

Miercuri a luat sfîrsit. la 
Duisburg, cea de a XV-a edi
ție a Universiadei de vară. în 
cele 10 zile de Întreceri spec
taculoase și de un ridicat ni
vel calitativ, în fișele de re
zultate au fost înregistrate 
multe performanțe de valoare.

Sportivii români au luat par
te la două din cele patru dis
cipline înscrise pe programul 
întrecerilor, obținînd la cano
taj și atletism 8 medalii de 
aur și 2 de argint. Bilanț ce 
situează țara noastră printre 
fruntașele competiției. Cele 10 
medalii cucerite constituie un 
strălucit succes al sportului u- 
niversitar din România socia
listă.

Pe programul concursurilor 
de miercuri n-au figurat de
cît întreceri la atletism. iar 
dintre probele zilei, toate fi
nale, la una au luat parte și 
atlete române. Este vorba de 
săritura în lungime, probă în 
care victoria a revenit. cu 
6,72 m, atletei sovietice Man- 
da Cen. Campioana noastră, 
Marieta Ilcu, favorita între
cerii, a cucerit medalia de ar
gint, la o diferență de doar un 
singur centimetru de învingătoa
re. „Bronzul" l-a cucerit Katia 
Trostel (R.D. Germană) cu 
6,49 m.

în finala cursei de 800 m au 
obținut locurile medaliate ur
mătoarele concurente : Ana

Marieta Ilcu
Quirot (Cuba) 1:58,85 
doilea titlu de campioană 
mondială universitară), Helen 
van Langen (Olanda) 1:59,82 și 
Ina Isaeva (U.R.S.S.) 2:01,03.
Atletele noastre, Ella Kovacs 
și Violeta Bectea nu s-au ca
lificat pentru finala acestei 
probe.

Sîntem încă sub puternica 
impresie pe care Viorica Ghi- 
can a lăsat-o celor 17 000 de 
spectatori, cîștigînd, cu deplină 
autoritate, titlul mondial uni
versitar în proba de 10 000 m, 
ea încheind cursa în 31:46,43,

cu circa 30 secunde înaintea 
japonezei Ishizakaya, adică cu 
aproape jumătate de tur... Anul 
acesta, la finala grupei A a 
„Cupei Europei — Bruno Zau- 
li“, Ghican a fost a doua la 
10 000 m, cu 32:41,34. în acest 
fel ea și-a îmbunătățit rezul
tatul cu 54,91 secunde, ceea c 
este un fapt deosebit ! Adău
găm. de asemenea, că în pal
maresul acesteia mai figurează 
titlurile de campioană mondială 
universitară de cros, cucerite 
anul trecut, la Bologna, la in
dividual și pe echipe.

Alte rezultate din întreoerea 
atleților : 800 m : Ari Suhonen 
(Finlanda) 
Igor Lapkin 
disc: Kamy 
65,40 m.
• în disputa

a î ’ r — ______
merilor studenți, a avut loc, 
în sala Școlii sportive de la 
Wedau, concursul pe echipe. în 
finala mare, s-au întîlnit for
mațiile Italiei și Cubei. Vic
toria a revenit, cu 9—7, pri
mei reprezentative. în finala

1:47,13 ; triplu :
(U.R.S.S.) 17,40 m; 
Kashmiri (S.U.A.)

care spadasinilor,
încheiat periplul scri-
Școlii sportive de la

(Continuare in vag. a 4-a)

„Turneul Prietenia", ciștigat cu brio de 
reprezentativa de cadete a României, a în
cheiat activitatea prodigioasă din acest an 
a tinerelor noastre baschetbaliste. Vicecam- 
pioane ale Europei (o premieră pentru 
sportul cu mingea la coș din țara noastră), 
cîștigătoare (neînvinse) ale medaliei de aur 
la „Turneul Prietenia" desfășurat tn Bulga
ria, la Iambol (o altă premieră), învingă
toare în turneul din Cehoslovacia (la Ra- 
kovnlc), clasate pe locul secund la turneele 
din Polonia (Varșovia și Olsztyn) și pe lo
cul al treilea la Balcaniada de junioare din 
Grecia (Kastoria) șl la turneul de senioare 
„Cupa Mării Negre", găzduit de Sala Spor
turilor din Constanța, iată suita de perfor
manțe obținute de lotul național de cadete, 
care a avut ca jucătoare de bază pe: Diana 
Ciupe, Laura Nițulescu, Doina Tocală, Svet
lana Simion, Daniela Moroșan. Ioana Co- 
cîrlan : pe parcurs s-a» m’1 evidențiat Flo
rina Jiros, Erzsebet 
și Nicoleta loan (» “ 
dicapate de ușoare ac<:iut..._. 
fost folosite : Gyongyi Simon, Ana Uu.u., 
Cotlruța Lascu și Mioara Radu.

Selecționata țării noastre a susținut 32 de 
întîlniri în cursul celor șapte competiții, 
dintre care 20 înaintea Campionatului Eu
ropean și „Turneului Prietenia", fapt care 
a contribuit în mod esențial la formarea 
unei echipe, cu o pronunțată coeziune, cu 
experiență de joc destul de avansată pen
tru virsta cadetelor. Antrenorii Horla Pop 
și Adriana Niculeseu au folosit fiecare tur
neu, fiecare meci pentru a depista defecțiu
nile echipei și a aduce retușurile 
necesare, ajungînd la 
pene" și la 
formulă de 
(și de joc) care s-a 
bine gîndită, eficientă, 
referim, în primul 
cordarea rolului 
apărării, ceea ce a 
un randament bun 
Apărarea colectivă 
vorba de 
om", fie de .. ...... 
a fost bine aplicată, deoarece 
jucătoarele noastre au fost 
pregătite în acest scop șl con
vinse de necesitatea ei. Drept 
urmare, partenerele de între
cere, chiar și cele mai va
loroase, au fost vădit incomo-

„euro-
„Prietenia" la o 

lot reprezentativ 
dovedit

Ne- 
rînd, Ia a- 
primordial 
determinat 
și în atac, 
(fie că era 

sistemul „om Ia 
,,zonă“). agresivă.

Astă-seară. la Setubal, cu începere de la ora 23,30

MECIUL AMICAL DE FOTBAL
PORTUGALIA ROMANIA

Diana Ciupe,
conducătoarea de 
ioc a echipei 
României, cea 
mai tehnică bas- « • o 

Prie-
chetbalistă 
„Turneului 
tenia".
Foto: G. POPESCU

date, au i ’ 
și au fost dominate în 
sub panouri, inclusiv 
zentativele cu 1__ 2_______
avînd talie mai înaltă decît a 
jucătoarelor noastre pivot. In 
atac, grație apărării agresive, 
echipa țării noastre a inter
ceptat și contraatacat deseori, 
a concretizat multe aruncări 
de 3 puncte, în special între 
minutele 21 și 30 ale partide
lor, obținînd în această peri
oadă avantaje de 12—14 
puncte, menținute prin schim-

pierdut multe mingi 
lupta 

repre- 
baschetbaliste

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în vag. a 4-a)

In Bazinul Dinamo din Capitală
........ ..... ......... II■■IM f

PRIMELE MECIURI DIN TURNEUL FINAL
TRĂGĂTORII St REUNESC

O partidă in care sint angajate două echipe cu gîndul 
la turneul final al C.M. 1990

LISABONA, 30 (prin telefon 
de Ia trimisul nostru special). 
Astă-seară, de fapt spre 
miezul nopții, „tricolorii" întîl- 
nesc în meci amical repre
zentativa Portugaliei. Se poate 
spune că această partidă, care 
începe la 31 august, timpul 
Bucureștiului. se va sfîrși la 
1 septembrie, deoarece ora de 
start a meciului 
(23.30, „„ ________
Partida este deosebit de inte
resantă pentru mai mult de 
două tabere, deoarece por
tughezii pregătesc cu febrili
tate întîlnirea deosebit de im
portantă cu selecționata Bel
giei, care va avea loc la 6 
septembrie la Bruxelles. în a- 
ceste condiții, meciul Por-

este 21,30
ora Bucureștiului).

tugalia — România va fi urmă
rit atit de belgieni, cît și de 
specialiști cehoslovaci deoare
ce în grupa a VII-a se dă o 
aprigă luptă de calificare în
tre formațiile Belgiei, Ceho
slovaciei și Portugaliei.

La ora 
„tricolorii" 
Lisabona, 
care s-a prelungit mai bine de 
opt ore. în tabăra echipei 
naționale. Lăcătuș șuieră de 
o indigestie, sperăm trecă
toare, iar Rotarîu. absent în 
partida de la Cluj-Napoca, acu
ză unele dureri lombare, deși

la care telefonăm 
se antrenează la 

după o călătorie

loan CH1RIIA

(Continuare in pag 2-3)

AL CUPEI ROMÂNIEI LA POLO
Bazinul bucureștean Dina

mo găzduiește astăzi prime
le meciuri din cadrul turneu
lui final al „Cupei României" 
la polo, întrecere ce se des
fășoară sub egida marii com
petiții naționale Daciada. Iau 
parte echipe de frunte ale 
sportului nostru cu mingea pe 
apă, calificate pentru această 
fază în urma disputării etapei 
de zonă : Dinamo, Steaua, 
Crișul Oradea, Rapid Bucu-

rești, . Voința Cluj-Napoca, 
Industria Linii Timișoara.

Prima reuniune, de azi. în
cepe la ora 16,30, cu partida 
Rapid — I.L.T., urmată de 
întîlnirea Steaua — Voința, în 
ambele cazuri formațiile bucu- 
reștene apărînd favorite. „Ca
pul de afiș" al zilei este jocul 
dintre Dinamo și Crișul, in 
care, oricum, campioana por
nește cu prima șansă.

EH POLIGONOl TUNARI

De astâzi, la Pitești

CURSELE PENTRU TITLURI LA CAIAC-CANOE
Astăzi, la baza nautică 

Bascov de lingă Pitești, încep

Campionatul Balcanic de călărie

PROBA DE DESCHIDERE A DRESAJULUI
INFLUENȚATĂ DE PLOAIA u

PIATRA NEAMȚ. 30 (prin 
telefon). Ploaia, care a început 
puternic la sfîrșitul concursu
lui de obstacole de marți, a 
revenit cu aceeași intensitate și 
pe parcursul probei de deschi
dere a dresajului, astfel că 
sportivii înscriși oe 1.stele de 
start ale celei de-a 18-a ediții 
a Campionatelor Balcanice au 
trebuit să facă față nu numai 
exigențelor juriului, c: și vre
mii neprielnice. în aceste con
diții, au fost avantajați tn mai 
mare măsură eoneurentii care 
au evoluat în prima parte a 
probei, atunci cînd Încă nu în
cepuseră puternicele rafale de 
ploaie, printre aceștia eflîn- 
du-se și Albena Constantino
va (Bulgaria), cu calul Neve
ren, ea încheind progresia eu

795 de puncte (152-160—158— 
160—165). Cu puține clipe înain
te ca Radu Marcoci să-și în
ceapă evoluția, torentele de 
apă au început să radă, influ- 
ențînd desigur comportarea de 
ansamblu. El a evoluat totuși 
bine, dovadă și notele bune a- 
cordate de cei cinci arbitri 
(Dumitru Velicu — România, 
Erik Heinrich — P..D. Germa
nă. Jorge Mathias — Portuga
lia. Nina Gromova — U.R.S.S., 
Hristo Gheorghiev — Bulga
ria), dar i-au lipsit totuși opt 
puncte pentru a o putea În
trece pe lideră. Cu interes, ta 
pofida condițiilor meteorologi
ce. numeroșii spectatori l-au 
urmărit și pe concurentul nos
tru, Gheorghe Nicolae, princi
palul contracandidat la locul L

TORENȚIALĂ
El n-a fost departe de a cîști- 
ga proba, doar cinci puncte 
despărțindu-1 de o frumoasă 
victorie (164—161—153—162— 
152), lăsînd să se întrevadă, ca 
și în cazul lui Radu Marcoci, 
evoluții superioare în cele două 
probe oficiale programate sîm
bătă și duminică.

CLASAMENT : l. Albena 
Constantinova (Bulgaria). cu 
Neveren, 795 p, 2. Gheorghe 
Nicolae (România), cu Nufăr. 
790 p, 3. Radu Marcoci (Româ
nia), cu Jimblar. 787 p.

Atenția se îndreaptă acum spre 
Concursul de obstacole de joi, 
cînd este programată proba pe 
echipe (de la ora 9.30 — se
nioare: de la ora 15 — juniori 
și seniori).

Emanuel FANTĂNEANU

finalele' pe țară ale Daciadei 
la caiac-canoe. Competiția re
unește, practic, întregul efec
tiv al caiacului și canoei 
noastre : tineret, seniori,
membrii lotului care a parti
cipat, recent, la C.M. de la 
Plovdiv. Programul cuprinde 
(astăzi șl mîine) 15 curse de 
viteză pentru seniori, sîmbătă 
urmînd a se desfășura între
cerile rezervate tineretului.

Astăzi, începind c_ 1_ 
la poligonul bucureștean 
nari încep finalele Daciadei la 
tir pentru arme cu glonț, re
zervate seniorilor și juniorilor 
mari. Ieri s-a desfășurat șe
dința tehnică, urmată de festi
vitatea de deschidere a oelel 
mai importante competiții în
scrisă în calendarul intern din 
acest an. Listele de Darticipare 
cuprind pe cei ma: valoroși 
trăgători ai noștri, dintre ei 
nelipsind Sorin Babii, Cornel 
Ion, Gabriel Cristache, Anișoa- 
ra Matei. Ana Bulu Silvia Ka- 
posztay, Eugen Antonescu, 
Ioan Joldea. Fiind ukima întîl- 
nire importantă a sezonului la 
aoest gen de arme, actuala în
trecere Va stabili ierarhiile „la 
zi" la majoritatea probelor o- 
limpice. în consecință probele 
desfășurate timp de 
la Tunari vor fi eu 
disputate la cel ma’ 
vel al posibilitătilo- 
dintre participant!

Vor reuși oare laureații de 
anul trecut să-și păstreze pozi
țiile și la ediția d.n acest an 
a acestor întreceri ?

de La ora 9,
> Tu-

trei zile 
siguranță, 
înalt ni- 
fiecăruia

Etapa a V.a a Diviziei feminine A de handbal

După două săptămîni de res- 
piro azi se reia Campionatul 
Diviziei feminine A (etapa a 
V-a). „Capul de aflș“ al -ceste! 
runde 11 deține, •indiscutabil, tn- 
tîlnirea de la Zalău, echipa Tex
tila (locul n în clasament, du
pă patru etape) primind vizita 
fostei multiple campioane, ști
ința Bacău (4), Ambele formații 
au acumulat pînă acum cite 10 
?, departajîndu-le golaveralul".

13—88, respectiv 108—98. Insă și 
celelalte partide ale etapei vor 
fi urmărite cu Interes de iubi
torii handbalului pentru că, de

exemplu, C.F.R. Craiova care — 
ca să ne exprimăm astfel a ve
nit tn prima divizie șl s-a șl in
stalat pe locul trei! — deși evo
luează pe terenul Hldrotennlcil, 
dorește victoria. Iată programul 
complet al etapîl: BUCUREȘTI 
(sala Floreasca, ora 18). Mecani
că Fină — Chimismul ; IAȘI: 
TEROM — Rapid; Z A CA U: Tex
tila — știința; BRAȘOV • Rul
mentul — Mureșul ! CONSTAN
TA: Hidrotehnica - C.F.R. Cra
iova j timișoara : Constructo
rul — Betonul SăvineștL



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

CHIMIA ȘI RAPID-VICTORII PREȚIOASE
TÎRGOVIȘTE, 30 (prin tele

fon). Participantele la turneul 
feminin de volei numărul 5, 
din cadrul „Trofeului Sportul", 
competiție ce se desfășoară, 
timp de patru zile. în Sala 
Sporturilor din localitate. au 
oferit publicului tîrgoviștean 
jocuri pasionante și în cea de 
a doua zi. Reuniunea a fost 
deschisă de formațiile C.S.M. 
Libertatea Sibiu și Farul Con
stanța. Echipa lui Mareș Gheor- 
ghiță — beneficiind de o pre
stație la cote ridicate a „pie
selor" de bază. Anca Deșta și 
Liliana Șerban-Bodi, alertate și 
de surpriza constănțencelor din 
prima zi — a obținut o vic
torie detașată, pe fondul unei 
replici „in crescendo" a adver
sarelor. Scor: 3—0 (6, 8, 12)
pentru C.S.M. Libertatea care, 
în ansamblu. a practicat un 
joc curat, aerisit, sigur în am
bele faze. De data aceasta, 
constănțencele au evoluat cu 
oscilații individuale și colecti
ve. care le-au împiedicat să 
puncteze suficient pe tabela de 
marcaj. Ele au avut, totuși, o 
perioadă excelentă în setul ul
tim (9—1. 12—4) cînd au lăsat 
impresia că sînt în stare chiar 
să producă o întoarcere a sco
rului. Spre final, însă, unele 
Ieșiri din joc ale celor mai 
experimentate componente ale 
sextetului, precum și 
îndîrjită a sibiencelor 
te într-o pasionantă și 
cursă de urmărire) au 
pierderea unui set ce 
cîștigat și, astfel, a meciului. 
Arbitrii C. Malaxia și Șt. 
Cîrstea au condus echipele: 
C.S.M. LIBERTATEA — Anca 
Domnarîu 7, Elena Negtilescu 
7,5, Liliana Șerban-Bodi 8, An
ca Beșta 9, Claudia Tint 7,5,

replica 
(pomi- 

izbutită 
dus la 

părea

Georgeta Rus 7,5; FARUL — 
Claudia Dorobanții 7, (Lumini
ța Iliev 7,5), Delia Leițoiu 7,5. 
Tudorița Zaharia 8 (Mirela 
Dardac), Iuliana Enescu 7,5 
(Elena Ciolpan) Gulniza Lică 
8 (Simona Boantă 7), Marilcna 
Neacșu 7,5.

în partida următoare. Dacia 
Pitești, care a făcut in finalul 
reuniunii precedente un meci 
bun cu Universitatea Craiova, 
a confirmat calculul hîrtiei, 
dispunînd cu 3—0 (9, 3, 8) de 
Electronica București.

Divizionara A. pregătită de 
C. Rizon, a aliniat sextetul : 
Mihaela Marian 8,5, Mariana 
Miron 8, Aurora Nedelcoviel 
(Liliana Ibric), Dana Marines- 
eu 8, Florina Bogdăneci 7,5. 
Gabriela Bica.

Cel mai disputat, mai valo
ros din punct de vedere teh
nic și mai spectaculos a fost 
meciul care a opus echipa gaz
dă, C.S.M. Oțelul, și aspiranta 
la „trofeu". Chimia Rm. Vîl- 
cea. Pe parcursul a 105 minu
te de joc, cei peste 1500 de 
spectatori au asistat la faze de 
mare tensiune, prelungite. 
După ce, lntr-un final încins, 
gazdele și-au adjudecat primul 
set, vîlcencele au intrat și mai 
decise în cel de al doilea, im- 
punîndu-se clar, apoi tîrgoviș- 
tencele au trecut din nou in 
avantaj la seturi și au fost pe 
punctul să încheie victorioase, 
dat fiind faptul că au condus 
confortabil în setul 4 (7—3, 
10—5, 12—6, 13—9), dar s-au 
împotmolit la ultimul scor, 

. cînd adversarele au efectuat un 
adevărat tur de forță, egalîind 
la seturi. Chimia a dominat a- 
poi clar tie-brekcul și a în
cheiat astfel victorioasă cu

3-2 (14, 7, -12, 13, 9). Arbi
trii I. Nica și Gh. Niea-Pe- 
trescu au condus echipele: 
CHIMIA — Cristina Buznosu 
7,5, Xenia Ivanov 8, Dorina 
Crăciun 8,5, Camelia Iliescu. 8, 
Lucreția Mirea 8, Mădălina 
Ciorbaru 8,5; OȚELUL — Cori
na Olteanu 9, Viorica Bîrsăș- 
teanu 8, Simona Ungureanu 7 
(Elena Șchiopu 7), Cristina 
Zamfir 8, (Ecaterina Stana), 
Maria Vasilică 8 (Else Sultă- 
nescu), Doina Radu 7.

RAPID (Lidia Bratu 7, Pau
la Coasă 7 [Luminița Climencu 
7,51, Livia Gliga 8,5, Fidelia 

Crișan 8,5, Daniela Buhlca 7,5, 
Niculina« Bujor 8) a întrecut 
pe UNIV. C.F.R. CRAIOVA 
(Violeta Barcan 7, Carmen Ti- 
tiliuc 7, Mirela Cazangiu 6,5, 
Monica Șușman 7, Liliana Po- 

7 [Eugenia 
Anghel 7 
cu scorul 
8).
Aurelian

pescu 
Carmen 
culițăl) 
—14, 10,

Nicolael, 
[Mirela Ne- 
de 3—1 (12,

BREBEANU

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• începind de ieri. Ca

pitala găzduiește meciul in
ternațional amical de șah din
tre reprezentativele feminine 
ale României și Bulgariei. în 
■formația țării noastre, la pri
mele două mese, evoluează 
Margareta Mureșan și Gabrie
la Stanciu, iar echipa oaspete 
prezintă pe Margarita Voiska 
și Rumiana Goceva. întîlnirea 
se dispută pe distanța a patru 
runde, cu începere de la ora 
15, în sălile Clubului central de 
șah (str. Oțetari 2).

tur-In
Dornei, 
clasat, 

Lewin-

PARTIDE INTERESANTE, DAR
CONSTANȚA, 30 (prin te

lefon). încă de la primele 
gale ale celei de a XlX-a 
ediții a turneului internațio
nal „Mănușa Litoralului" — 
la care sînt prezenți sportivi 
din Anglia, R.P. Mongolă, 
Spania, U.R.S.S., Turcia și 
România — iubitorii boxului 
din marele nostru port ma
ritim au umplut la refuz Sala 
Sporturilor din localitate, 
gazdă primitoare pentru atî- 
tea competiții de anvergură. 
Trebuie să spunem că boxerii 
noștri din lotul reprezentativ 
par puși pe fapte mari, cei 
care au urcat treptele ringu
lui pină acum obținînd victo
rii clare, convingătoare, ceea 
ce pane să fie de bun augur, 
acum, cînd pină la startul 
C.M. au mai rămas aproxima
tiv două săptămîni.

„Semimusca" Petricâ Paras- 
ehiv se simte mult mai bine 
în cadrul acestei categorii. El 
a întîlnit în sovieticul Alck 
Tuvgaev, un sportiv hotărît.

Finalele Daciadei la tir cu arcul

NOU RECORD NATIONAL LA 70 m»

Șl C

• S-au încheiat Turneele in
ternaționale de juniori (pină 
la 20 ani) ale României. La 
Sibiu. în întrecerea fetelor, 
trei jucătoare s-au clasat la 
egalitate pe locurile de po
dium : 1—3. Nona Karakasian 
(U.R.S.S.), Joanna Somiechow- 
ska (Polonia) și Luiza Ionescu 
(România) — 7,5 p (din 10), 
4. Gențiana Voinescu 6 p, 5. 
Ana-Maria Oriță (ambele Ro-

mântă) 5 p. La băieți, 
neul disputat la Vatra 
pe primele locuri s-au 
în ordine : 1. Dominik 
ski (Polonia) 6,5 p (9), 2—3.
George Grigore (România), Va- 
sile Bologan (U.R.S.S.) 6 p,
4—5. Claudiu Zetocha, Andrei 
Cioară (ambii România) 4,5 p. 
Arbitrii principali ai întreceri
lor au fast E. Pessi și H. Can- 
dea.
• O performanță remarca

bilă a obținut marea maestră 
Elisabeta Polihroniade în ca
drul Festivalului de șah din 
Berlinul Occidental, unde a 
ocupat locul 2—3, împreună cu 
poloneza Agnieszka Brustman. 
amindouă jucătoarele totali- 
zînd cite 6 p (din 9). Prima «-a 
clasat Sofia Polgar (Ungaria), 
cu 6,5 p. Pe primul loc în cla
samentul general a terminat 
V. Gavrikov (U.R.S.S.), eu 7 
p. Reprezentanții noștri FI. 
Gheorghiu și Constantin Iones
cu au obținut 6,5 p.

14 cluburi și asociații spor
tive și-au trimis reprezentanți 
la actuala ediție a finalelor 
Daciadei Ia tir cu arcul, ce au 
Ioc pe Baza B.T.T. Herăstrău 
din Capitală. în fața panouri
lor cu ținte s-au reunit astfel 
28 dintre bele mai bune arca- 
șe și 32 dintre cei mai buni 
arcași, cu toții interesați în a 
participa la cea mai importan
tă competiție internă în sistem 
Grand FITA și, totodată, de 
a realiza performante de va
loare. Și, după două zile de 
întreceri, cu trageri simplu 
FITA, pentru calificările In 
optimi de finală (la care au 
drept numai primii 24 de spor
tivi), se poate spune că s-au 
înregistrat rezultate notabile, 
în ciuda faptului că tempera
tura (marți, timp foarte căldu
ros; ziua următoare, frig) și-a 
pus amprenta pe evoluțiile u- 
nora dintre sportivi 
fi. de pildă, maestra 
Diana Nicolaescu, de 
pia). De remarcat 
pentru alții vremea

(cum ar 
sportului 
la Olim- 
însă că 

_____  a fost 
parcă un... aliat, arbitrii con- 
semnînd frumoasele prestații 
ale unor juniori — Alina Ni- 
eolaescu (Olimpia). Magda Mo- 
roșan (C.S.Ș. Rădăuți). Olim
pia Mareiue (Voința Rădăuți), 
Csilla Balogh (Mobila Bătu 
Mare). Cezar Alexandrescu 
(C.S.M. Iași), clasați intre pri
mii 15 — dar, în primul rind, 
excelentul record național al 
Marinei Moioce (Carpați Gă- 
lănești). Ea a totalizat 320 p 
după tragerile de la 70 m, de-

pășind cu 1 p vechiul record, 
al Dianei Nicolaescu.

Dincolo însă de cele de mal 
sus, în competiția fetelor, Ma
rina Moioce s-a dovedit imba
tabilă după cele patru distan
te, ea conducînd, de altfel, 
plutonul de la prima și pină 
la ultima săgeată, a 144-a. Ea 
a înregistrat în final 1278 p, 
cu 30 p mi mult decît Gabrie
la Cosovan (Voința Rădăuți) 
și cu 56 p peste realizarea 
maestrei sportului Aurora Ma
tei (Steaua). Actuala dețină
toare a titlului național Diana 

Nicolaescu, s-a acomodat destul 
de greu rigorilor calificărilor 
dar, după un început slab (265 
p de la 70 m, cu care era cla
sată a 12-a), și-a revenit, ur- 
cînd mai aproape de 
ierarhiei, fiind acum a 
1156 p.

Și la băieți „tricoul 
a fost purtat din debut __ .___
la sfîrșit de maestrul sportului 
Victor Stănescu (Metalul Plo- 
peni), în final el depășindu-și 
adversarii cu multe puncte: cu 
37 pe Adrian Călin (Voința 
Satu Mare), cu 62 pe Dumitru 
Jega (Minerul Aninoasa) etc.

Dar acest simplu FITA a 
fost doar o „încălzire", pentru 
că adevărata întrecere, Grand 
FITA abia de azi începe, de 
la ora 9,30, o dată cu specta
culoasele eliminări: ale ultimi
lor 8 după „optimi" și apoi 
ale ultimilor 6 după sferturi 
de finală.

cu frumoase calități, dar re
prezentantul nostru l-a supus, 
încă din start, la o j,ploaie" 
de lovituri, care l-au făcut pe 
antrenorul oaspetelui să-și 
abandoneze elevul în rundul 
doi. Partidele „ușorilor" au 
debutat cu întîlnirea dintre 
Ion Stan (Metalul București) 
și sportivul sovietic, în vîrstă 
de 17 ani, Altim Bakov. Evi
dent, experiența românului a 
avut cîștig de cauză, ’ dar oele 
cîteva replici mai îndrăznețe 
ale lui Bakov l-au incomodat 
vizibil pe Stan, care a cîști
gat, totuși, la puncte.

De la Francisc Vaș tag 
(semimijlocie) așteptăm, de cînd 
a devenit senior, să confirme 
excelentele sale calități și po
sibilități în marile competiții, 
dar — atît la J.O. de anul 
trecut, cît și la C.E. din acest 
an — el nu și-a îndeplinit o- 
biectivele și sperăm ca la 
Moscova, unde vor avea loc, 
Campionatele Mondiale, el să 
facă în sfîrșit dovada talentu
lui incontestabil pe care îl 
are. Acum, la Constanta, în 
meciul cu sovieticul Baurian 
Ahmatov, lui Francisc nu i-au 
trebuit decît două minute 
pentru a plasa un croșeu de 
stingă la bărbie și adversarul 
său a fost trimis la podea, 
numărat și apoi abandonat de 
antrenorul său.

în cea de-a doua reuniune a 
turneului au urcat in ring și 
boxerii de la „muscă" Nicolae 
Aliuță (Iot) și Marian Popa 
(Steaua). A fost o confruntare 
fără menajamente, cu schim-

buri fru 
plaudate 
totul se 
Marian 
initiative 
părînd < 
antrenor 
Ion fele 
legilor 
stantin 
să arum 
ți făcut 
astfel di 
rificare 
ță. A f< 
justifica 
narea g 
doi bo: 
exempla 
ruire p> 

„Pana' 
s-a dezl 
turcul 
după ap 
te. arbit 

i meciul, 
abandon

Cu rei 
și faptu 
a comis 
tul de i 
rea dec 
pană — 
b.ab. 2 S 
Nianzab; 
Dragomi 
ghiță (C 
AI. Apoi 
Calvo (S 
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Vnvățați și practicați
I Cucerind apa prin mișcările 
S; și exercițiile învățate, înce- 

pătorul va întruni condiții de 
jS a gîndi altfel decît la primele 

lecții. Simțurile sale s-au îm- 
& bogățit cu forme noi („simțul 
Sapei"), simțămîntele-i devin 
§ liniștite și mai limpezi, fapte 

care permit evaluarea pers- 
Ș| pectivei practicării sistema- 
Js tice a acestui sport nou.

culmile măiestriei, ale recor
durilor. Acest lucru nu se 
poate obține însă decît prin 
practicarea lui sistematică, în 
condițiile înscrierii la una 
dintre secțiile de performanță.

Pentru a fii selecționat într-o 
astfel de echipă, începătorul 
trebuie să cunoască cît mai 
multe procedee de înot spor
tiv — spate, craul, bras, flu
ture — (fig. 1), tehnica star
turilor și a întoarcerilor de 
concurs (fig. 2). Chiar din a- 
ceastă fază de debut a învățării, 
mozaicul de mișcări poate fi 
abordat treptat. Dacă nu 
poate asigura însușirea 
grală a celor 4 procedee 
concurs, se va urmări, 
puțin, învățarea mișcărilor de 
picioare a celor 4 procedee. 
Săriturile simple prin care 
s-a testat „călcarea apei" vor 
fi orientate spre deprinderea 
săriturii plonjate înainte, în 
care zborul să fie cît mai pro-

are influente polivalente §
- =-----călin- §

AViNTUL FRASIN - LAUREATĂ A
Desfășurată sub egida Dacia

dei, „Cupa U.T.C." la oină a 
reunit la start sute de echipe 
la etapa pe asociații, iar opt 
dintre ele au mers din victorie 
în victorie și s-au calificat în 
finala pe țară, găzduită de Sta
dionul „1 Mai" din comuna Fră

sin. Jude 
tul unor 
formația 
pe 17 -uit, 
tul trofeu 
dine. de 
(jud. Bac 
(jud. Arg<

IN CĂUTAREA... ARBITf
O altă competiție rezervată ol- 

niștilor din mediul rural, „Cupa 
U.N.C.A.P.-, a ajuns în fiaza fi
nală, programată între 1—3 sep
tembrie la Bacău. Intrată în tra
diția sportului nostru național, 
această întrecere s-a bucurat în 
penultima etapă, desfășurată -in 
șase oentre de zonă, de o parti
cipare numeroasă. Toate ar fi 
fost bune și la locul lor dacă 
disputele zonale ar fi beneficiat 
de un arbitraj corespunzător. 
Dar n-a fost să fie așa. Despre 
ce este vorba? Federația de re
sort a delegat la fiecare centru 
un număr foarte restrins de ar
bitri, corpul de oficiali urmînd 
a fi completat cu arbitri din 
localitățile respective. Cum la 
Făurei, unde a avut loc una din 
zonele „Cupei U.N.C.A.P.", n-au

existat i 
partide au 
trenorli 
participam 
vocînd nei 
rindurile 
nostru, ne 
priță, inst 
C.J.E.F.S. 
un arbitru 
cei din eși 
jucător" 
pentru i 
țară. De < 
tantă com) 
tuie lntr-e 
sătesc, nu 
federației 
și alte coi 
unde unec 
bitri decît 
ce ?

VESTIMENTAȚIE Șl... VESTII) 
noscutei e 
(jud. Călăi 
discordante 
respectivă 
de culori -i 
unii fără, 
turisit juc 
să aduc di 
pentru a 
Făurei".

Dacă s-ar fi făcut un clasa
ment pentru cel mai frumos e- 
chipament, fără doar și poate 
primul loc l-ar fi ocupat (dintre 
cele șase echipe prezente pe te
renul de sport din Făurei) for
mația comunei Poarta Albă (jud. 
Constanța), urmată de Voința 
Suirdila Greci (jud. Brăila) și 
C.A.p. Jijila (jud. Tulcea). In 
contrast au apărut jucătorii cu-

A DISPĂRUT O ECHIPĂ FRl

se 
inte- 

de 
cel

ca- 
în-

în aceste condiții, instructo- 
i dată

nunțat, iar intrarea în apă cu 
corpul perfect întins, într-o 
contractură dinamică, elegan
tă (fig. 3). întoarcerile la 
fiecare capăt de bazin vor 
urmări ideea creșterii vitezei 
de execuție. Ele nu sînt „oa
ze" de odihnă, ci elemente de 
întrecere care pot fi 
ca atare.

educate

★
celor 8 

învățării

ș i.. —— 
țul mai poate fi încă o ___
țs util începătorului, pentru a-i 

stimula interesul, dorința de
§ a fii la fel, ba chiar mai bun 
îs față de ceilalți înotători 
țc-1 înconjoară. O dată ... 
&vățat, înotul nu se mai uită, 
gșdar cu toții știm că tehnica 
§ corectă a înotului se perfec
ționează continuu prin efort 
§ sportiv și astfel se ajunge p«

............................................-

în suita 
destinate 
am încercat 
metodologia 
evoluat din 
ca fiecărui i 
trenor, din 
timpuri. Mai 
însă că marea 
celor care știu să înoate nu 
datorează acest lucru unui 
„profesor" de înot. învățarea 
Înotului a fast considerată 
dintotdeauna o „artă", apre
ciere la care subscriem și 
astăzi. Desigur că mișcările în 
apă produc o plăcere deose
bită, pierzind considerabil din 
propria-i greutate corpul 
poate mișca neobișnuit de li
ber.

înotul, una dintre cele mai 
vechi forme de exercițiu C-

articole 
înotului 

să prezentăm 
modernă care a 

tradiția și practi- 
Instructor sau an

cele mai vechi 
i mult ca sigur 

majoritate a

se

asupra organismului, 
du-1, întărindu-i sănătatea, 
influențînd vizibil procesul 
creșterii somatice, solicitînd 
motricitatea la parametri su
periori de funcționalitate — 
context care modifică calită
țile, aptitudinile, în general 
comportamentul — toate 
ceste planuri contribuind ar
monios la formarea unui om 
superior instruit și educat.

Deci, înotul trebuie practi
cat ca o necesitate firească a 
omului modern, mereu silit la 
sedentarismul care-1 depărtează 
mult de viața naturală, cu con
secințele știute, om pentru care 
înotul completează fericit 
ția de mișcare cotidiană, 
să nu uităm, numeroasele 
zine pe care le avem și al 
ror număr este, statistic 
bind, în continuă creștere, 
asigura fiecărui cetățean 
țării noastre, indiferent, 
vîrstă, un ciclu de 6 lecții 
înot anual... 1

a-

. ra- 
Și, 

ba- 
l că- 
vor- 
pot 
al 
de 
de

prof. : Mircea OLARU 
desene : Alexandrina OVEZEA

£

I

§

Echipa Recolta Apoldu de Sus 
a reprezentat, nu o dată, județul 
Sibiu în finalele pe țară ale 
unor mari competiții de oină. 
Ultima oară am întilnit-o la 
sfîrșitul lunii mai la „Cupa Ca- 
latis" de la Mangalia, sub noua 
denumire de A.E.T. Miercurea 
Sibiului. Aproape aceiași oi- 
niști, dar care nu mai formau 
același ansamblu bine armoni
zat în toate compartimentele 
„In timpul Iernii, ne-a spus cu 
o urmă de regret în glas antre- 
norul-jucător loan Drăghița, nu 
am putut beneficia de sala de 
sport a școlii generale, iar din 
acest sezon nu mai dispunem 
nici de terenul de oină din A-

poldu de f 
tim pe un 
tea, dacă 
salvatoare, 
a conchis

Nu știm 
cu această 
că nu a i 
superioare 
publicane. 
activitatea 
performant 
pentru că 
cu un pa: 
buie stopat,

Ru
1

VACANȚE PE LITOR

«

I.T.H.R. București vă oferă :
1. sejur pe Litoral, în toate stațiunile^- 

septembrie a.c.
- tarife reduse : 79 lei/zi/pers. (cazare ( 

15 septembrie a.c. ; 71 lei/zi/pers. incepîn 
brie a.c.
- Zilele de plecare și durata sejurului,
2. excursii cu tren special pe Litoral :
- 15-17 septembrie a.c. ;
- 22—24 septembrie a.c.
preț : 360 lei/pers. (transport, 2 zile caz 
înscrieri la toate agențiile de turism a 

rești din Capitală.
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(AI. C.)
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repriză, 
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ROMANIA

(lot) 
cu 
Și,

iru
a

•ia
L
ă amintim 
de arbitri 
tități des- 
n acorda- 
rezultate :

(Spania) 
Lnglia), B. 
) b.p. V. 

i. Gheor- 
ira) 
1UC.). 
3 T. Ban- 
ig (R. P.
Mîndruță 

I. Guzga- 
I. Tanior

• in „i— 
țese pe terenul 
surorinzător de 
de oră înaintea 
vreo 400. iar In 
cătorii scosi la ______
Ionescu se află, indiscutabil, vîrful de

starea Iui s-a ameliorat. Așa 
cum se vede și din prezen
tarea formațiilor probabile, 
„U“-le nostru de începere se 
bazează pe nucleul 
Steaua, reprezentat în 
ritate.

Pe de altă parte, 
portugheză are și ea 
omogenitate. ..ll“-le 
avînd 4 jucători de la Benfi
ca, 4 de la F. C. Porto, 2 de la 
Sporting Lisabona și unul de 
la Boavista (Frederico). Futre 
și It. Barros, cunoscuții inter-

J.T.C
La capă- 
disputate, 

I a reușit, 
să ’3vidia- 

«în or- 
Mărgineni 

;a Tițești

li, multe 
Le de... an- 

echipelor 
stații pro- 
itificate în 
tn județul 
Vas lie — 
izator 
avem 
ia I. 
itoare

în lupta 
lala pe 

>tă impor- 
se consti- 
campionat 
din partea 
atenție ca 
Mănătoare, 
mulți ar- 
Chiar, de

de la 
majo-

echipa 
o reală 

prezentat

definitivă. formula prezentată 
de noi fiind o sinteză a cro
nicarilor de specialitate din 
Lisabona, este asistat de an
trenorii Jorge (F. C. Porto) și 
Toni (Benfica), care conduc e- 
chipele fruntașe. chiar cele 
care dau 8 titulari „U“-lui 
de bază.

în tabăra noastră, așa cum 
sublinia antrenorul Hm. Jenei, 
există și alte variante, dincolo 
de cele două paranteze, 
rostul meciurilor de la 
tubal și
tocmai 
riantele

de 
de a 
spre

la Nitra 
simplifica 

cea

<D SPECTATORII CRAIOVEN1, care văd ____
sub ochii lor. se naște o nouă echipă valoroa
să. au onorat inaugurarea sezonului 1989/90 
printr-o prezență numeroasă Și entuziastă. Le 
cerem însă atît de focoșilor suporteri din 
„Bănie" putină răbdare ' de-a lungul partidei. 
Formația este încă tînără. are zburdălniciile 
sau nehoțărîrile viratei.’ Intelegînd-o. încura- 
jtod-o, generosul public cralovean va ajuta la 
și mai rapida ei maturizare. • Ilodină, una 
dintre noutățile lui S.C. Bacău, a surprins 
plăcut prin travaliu și orientare tactică : ca 
de altfel întreaga formație oaspete, e într-o 
brigadă de arbitri care s-a achitat bine de 
misiunea ei. un debutant ne prima scenă, 
tușierul D. Crăciun (Cluj-Napoca). s Prezent 
în echipa de speranțe, Gcolgău a manifestat o 
deosebită poftă de joc, o formă promițătoare. 
Semn că-1 vom vedea cît de repede și în prima 
echipă ? • Scînteie s-a arătat prompt și gata 
de... a marca lă fiecare situație. A materializat, 
eu singe rece, mingea favorabilă la faza din 
min. 31 a golului băcăuan. Și a fost pe cale 
să aducă ‘ scorul la 2—1 pentru echipa lui. a- 
tunci în min. 47. cînd s-a aflat la cîțiva cen
timetri de o nouă reușită. (Ef. I.)

REGIE", la debutul Sportului Studen- 
propriu, în noul campionat, 
puțini spectatori; cu un sfert 
începerii partidei dacă erau 
final cam 4 ooo. • printre ju- 
lumină de antrenorul Ion V.

- - ----- , -------- „e atac
Sorin Răducanu, revenit în rîndul golgeterilor 
echipei studențești, el fiind duminică autorul 
unui spectaculos (și. mai ales, eficient. în con
dițiile concrete ale replicii Jiului și indeciziei 
coechipierilor) hat-trick. * Doi fundași s-au 
remarcat în acest meci, cu mult peste cota
celorlalți i^Ciucă fSportul Studențesc) și (plăcută 

omniprezenți, a- 
în cea de atac.

surpriză) Udrică (Jiul), 
tît în faza de apărare. 
(S.P.).

ambii 
cît si
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• Partida de astăzi, cu selecționata Portugaliei, este
413-a din întreaga activitate a echipei noastre naționale. 
412 meciuri susținute pînă acum au dus la următorul bilanț : 
412 170 105 137 685—618
• Precedenta întîlnire a reprezentativei României a avut 

loc la București, la 17 nîai anul acesta. în compania selec
ționatei Bulgariei, meci contînd pentru preliminariile C.M. 1990, 
și s-a încheiat cu 1—0 în favoarea naționalei noastre.
• Jocul de astăzi, dintre sclcționatele României șl Portu

galiei este al 8-lea dintre cele două echipe naționale. T~*x 
tabloul precedentelor șapte partide :

1. 13 iuniel 1965 (Lisabona) 1—2 (0—2) prel. c.M.
2. 21 noiembrie 1965 (București) 2—0 (2—0) prel. C.M.
3. 3 iulie 1966 (Porto) o—1 (0—1) amical
4. 27 octombrie 1968 (Lisabona) 0—3 (0—2) prel. C.M.
5. 12 octombrie 1969 (București) 1—0 (1—0) prel. C.M.
6. 20 iunie 1984 (Nantes) 0—1 (0—0) t.f. C.E.
7. 30 ianuarie 1985 (Lisabona) 3—2 (1—0) amical
Bilanț : 4 victorii portugheze, 3 succese ale tricolorilor.
B lată și numărul de selecții al jucătorilor convocați 

tru meciul de astăzi : Lung (Steaua) 33 de ani, 58 de 
ciuri în echipa A ; Stelea (Dinamo) 22—2 A ;
Petrescu (Steaua) 22—2 A ; Iovan (Steaua) 29—28 
Andone (Dinamo) 28—40 A ; Săndoi (Univ. Craiova)

24—7 A : Rednic (Dinamo) 27—61 A ; Cristea (Sportul studen
țesc) 25—6 A ; Klein (Dinamo) 30—73 A ; Mateut (Dinamo) 
24—40 A ; Gh. Popescu (Universitatea Craiova) 22—8 A. Hagi 
(Steaua) 24—49 A ; Sabău (Dinamo) 21—13 A ; I. Dumitrescu 
(Steaua) 20—2 A ; Mujnai (Steaua) 25—3 A ; Rotariu (Steaua) 
27—6 A ; Lăcătuș (Steaua) 25—29 A ; Vaișcovici (Dinamo) 
27—9 A. ANTRENORI : Em. Jenei și C. Drăgușin.

naționali ai reprezentativei- 
gazdă, nu au primit încuviin
țarea cluburilor lor actuale, 
Atletico Madrid și, respectiv, 
Juventus de a participa la a- 
ceastă întîlnire.

Meciul de pe stadionul Bon- 
fim din Setubal (oraș aflat la 
40 de kilometri de Lisabona), 
acolo unde există un cunoscut 
club portughez, are o puterni
că încărcătură emoțională, atît 
pentru portughezi, care se află 
la șase zile de un meci capital 
pentru soarta grupei a VH-a, 
cit șl pentru „tricolori*' care, 
deși nu sînt atît de presați în 
perspectiva meciului cu Da
nemarca. sînt obligati să re
alizeze un sprint eficace, în 
primul rînd la Setubal și apoi, 
peste cinci zile, la Nitra.

Selecționerul portughez Juca, 
care nu a anunțat formația

asigure randamentul maxim In 
partidele de calificare pentru 
C. M. Selecționabilii privesc 
cu toată atenția și seriozitatea 
cele două partide-test, ultime
le dinaintea decisivelor exa
mene din octombrie și noiem
brie în compania 
dutabil adversar : 
nemarcei.

întîlnirea de la 
îi condusă de 
arbitri spanioli.

Formații probabile
ROMANIA : Lung — Rednic 

— D. Petrescu, Iovan, Andone, 
Rotariu — Sabău, Gh. Popescu,
I. Dumitrescu (Mateuț) 
Lăcătuș (Vaișcovici), Hagi.

PORTUGALIA : Silvino - 
Pinto, Frederico. Miguel, 
loso — V.
Magalhaes,
J. . Brito.

aceluiași re-
echipa Da-

Setubal va
> brigadă de

Paneiira, Xavier, 
Andrâ — R. Aguas

OBSERVATOR 
FEDERAL la meciul 
F.C. Olt — „Poli" 
Timisoara a fost tî- 
nărul secretar ..al fe
derației Mircea Sandu. 
Prin prezenta fostu
lui jucător interna
tional. competenta ob
servatorului n-a mai 
putut fi pusă la îndo
ială de nimeni... ® 
La F.C. Olt a evoluat 
Gruia, un jucător de 
22 de ani. provenit de 
la U.T.A. Au impresio
nat reușitele sale teh
nice. dar de prea mul
te ori fazele frumoase 
au fost încheiate cu... 
pase la adversar, ceea , 
ce înseamnă că Gruia 
mai are încă mult de 
lucru. • Profesorul 

Dima, care a ore-

luat conducerea tehni
că a echipei din Scor- 
nicești, ne-a demon
strat din nou seriozi
tatea si spiritul său 
obiectiv. spunîndu-ne 
după meci că la e- 
chipă e nevoie încă de 
multă muncă. pentru 
o pregătire 
zătoare. • N-au 
puține momentele 
care banca tehnică 
lui „Poli", destul 
numeroasă, se îndrepta 
spre gazon ia unele 
decizii ale arbitrilor. 
La marile greșeli însă 
toti se luau cu mîini- 
le 
in
și 
tă 
4.

pentru 
coresoun- 

fost 
în 
a 

de

ÎNAINTEA MECIULUI de la Cluj-Napoca, an
trenorul Stelei. Puiu Iordănescu, regreta absen
ta din formație a lui Rotariu si Măstăcan. am
bii indisponibili. Avea dreptate, căci lipsa 
lor s-a resimțit în mod evident. • In tribuna 
„Municipalului" clujean, se află și reputatul 
antrenor de Juniori, Teodor Mesaroș, venit 
special de la Tg. Mureș ca sâ-și vadă un fost 
elev. Călin Zanc, transferat în echipa „șepcilor 
roșii". N-a făcut drumul degeaba, proaspăta a- 
ehizitie a Iui „U“ evolulnd promițător. • 
A.B.S.-ul clujean, care administrează stadio
nul orașului, a rezolvat fericit mult discutata 
problemă a telefonului pentru presă. înstărind 
unul. în exclusivitate, într-o încăpere perfect 
adecvată, aflată sub tribuna , I. (I.C.) _

• LA MORENI am 
apreciat entuziasmul
si constanta cu care 
galeria pioiesteană
si-a susținut favoritii. 
Mal puțin însă.., 
pertoriul ei. • 
dintre conducătorii 
chinei Petrolul. 
Cristache. înainte 
meci : „Nu plecăm

re-
UnuJ 

e-
M. 
de 
de

aici fără un punct !“ 
pînă ia urmă, depăși
re de plan I * In 
ziua meciului cu Fla
căra fundașul petro
list Panait a Împlinit 
21 de ani. Si-a sărbă
torit aniversarea 
trlbuînd din plin 
succesul echipei

• CU O SITUAȚIE, 
să recunoaștem. mal 
puțin obișnuită, ne-am 
întâlnit în partida 
la Oradea. La 
două tuse au 
nu alții decît 
purtători ai 
de portar. M. 
tinescu si I. 
ultimul la debutul în- 
tr-un meci în primul 
eșalon (îl așteptăm și 
Ia alte întîlniri. care 
să-i pună cu adevărat 
probleme). • Si fiindcă 
am adus vorba despre 
portari... Dacă 1 
cere cronicarului 
aleagă ne cel mai 
iucăto-r prezent 
gazon, fără ezitare . 
numi pe... hunedorea- 
nul Ionită ! In ciuda 
celor 4 goluri primite!

din nou, o pres-

de 
cele 

oficiat 
doi foști 
tricoului 
Constan- 
Ursachi,

DC 
l-ar

Deci. „ _ ___
tație remarcată a porta
rului oaspeților, care, 
deloc întîmplător. a 
adunat atitea prezențe 
în Divizia A. dar 
care, din păcate, a 
fost mereu departe de 
vederile selecționerilor..
• Comparativ cu 
lalti echipieri, a i 
prins prospețimea 
joc a lui Ivan, 
nou venit (în fapt 
revenire) în ____
orădenilor. Firească a- 
oare. în aceste condi
ții. decizia antreno
rului R. Cosmoc, un 

- alt sosit de ultimă oră. 
de a anunța „foc con
tinuu" pentru aceste 
două săptămîni de în
trerupere la capitolul 
pregătirii fizice. (M.C.)

cei-
sur- 

în 
mai 

o 
rîndurile

• O. FRUMOASA festivitate înaintea meciului 
Dinamo—Inter Sibiu, tn aplauzele publicului, 
componentilor echipei de speranțe a clubului 

Dinamo, campioană a tării li s-au înmînat, de 
către reprezentanții federației, cuvenitele meda
lii și tricouri cu tricolor. ® d<—••—"ă ’n vene
rai. în limitele sportivității, partida Dinamo— 
Inter Sibiu a avut, totuși, îndeosebi după pa
uză. unele momente de asprime, cînd a sporit 
numărul faulturilor și gesturilor lipsite de fair— 
play. In acest cadru a survenit și eliminarea 
de pe teren a lui B. Bucur, în min. 74, cînd 
fundașul central sibian — care primise înainte 
un cartonaș galben — l-a oprit neregulamentar 
(trăgîndu-1 de mînă) pe Kăducioiu din cursa lui 
spre careul advers. • Pe lista de rezerve a 
dinamovlștilor au figurat cinci jucători, cu 
totii transferați în această vară la clubul din 
Șoseaua Ștefan cel Mare. Dintre ei, Timofte 
și Doboș au fost introduși pe parcursul jocu
lui în teren, lăsînd o bună impresie, mai ales 
primul. • Printre jucătorii remarcați din e- 
chipa sibiană s-a aflat portarul V. Marcel (în 
ciuda celor șase goluri primite), precum și 
Predatu, proaspătul transferat de la Gaz Metan 
Mediaș anuntându-se ca un înaintaș cu fru
moase perspective. (C.F.).

I 
I

I
%

I

I 
I

• PRACTIC. Victo
ria a trecut pe lingă... 
victorie sl în meciul 
de la Brasov. Dar. 
ca sl în etapa inau
gurală a campionatu
lui. bucureștenli s-au 
crezut învingători ab 
initlo. permițîndu-șl. 

, fără exagerare, să se 
joace cu ocaziile. Ce-1 
drept. în două-trel 
faze, au fost lfpsîti și 
de sansă. au mai lip
sit si cele două „pis
toane" din liniile a 
doua si a treia. C. So
lomon si V. cojocaru... 
Si dacă în partida 
cu F.C. Farul. după 
mal multe ocazii ra
tate. a venit «galarea. 
acum golul primit a

însemnat aoua puncte 
pierdute.
cazuri. în ------—_ .
meci ! • Nițu (Victo
ria) poate fi 
rat coautor la 
gere. La șutul 
efect e adevărat) 
lui Barbu a avut 
indecizie 
pentru un Dortar 
talia lui. • ~
tănteanul

In ambele 
finalurile de

conside- 
înfrîn- 

(eu 
al 
o 

inadmisibilă 
do 

Ex-cons- 
(fostul 

... bucuTCStean) Nedel- 
eearu s-a integrat des
tul de repede în 
cânismul" noii 
echipe. F.C.M. 
sov. <T ------------
stat tot returul 
pionatului trecut.
Rot.)

„mc- 
sale 

c .____ Bra-
de parcă n-ar fi 

cam- 
(G.

a aaa^a t a """ a

s Modelu 
iceau notă 
n echipa 
iu tricouri 

în tenișL 
ne-a măr- 
undățeanu, 
va tricouri 
czenta Ia

ne pregă- 
i s-ar pu
ie o mină 
)dizolvăm“, 
.ii.
1 întîmplat
Cert este 

în fazele 
murilor re- 
iispărut din 
>nală de 

dureros, 
o echipă

? nu tre-

itatâ de
1IȚESCU

cu 10

pînă la 
eptem-

;ă)
Bucu

După „Cupa Voința" la ciclism • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIR! •

ÎN PRIM-PLAN, TINERII ALERGĂTORI
ț Replică puternică a rutie
rilor noștri Q Dănuț Catană, 
la fel ca și Gabriel Poenaru, 
confirmă • Juniorii de la CIBO, 
evoluție frumoasă • Arbitrajul 

- foarte bun

Organizată de U.C.E.C.O.M., 
prin U.J.C.M. Prahova, și Aso
ciația sportivă Voința Ploiești, 
cu sprijinul M.C.I., al A.S. Lo- 
to-Pronoșport și F.R. Ciclism, 
la Ploiești, s-a încheiat 
recent, a 33-a ediție a 
concursului internațional de 
ciclism „Cupa Voința". Evolu
ția rutierilor noștri în această 
cursă, alături de sportivi de 
la Start și Agios (ambele Po
lonia) și o selecționată de ti
neret din R.S.S. Gruzină, ne-a 
prilejuit cîteva constatări: • 
Spre deosebire de ultimele 3 
ediții, cînd oaspeții au domi
nat întrecerile, cucerind majo
ritatea locurilor I în etape, de 
data aceasta cicliștii noștri au 
dat o replică puternică, obți- 
nînd 3 victorii de etapă (L. 
Kovacs-1 și D. Catană-2), pre
cum și primele 13 locuri la ge
neral. • Sîntem convinși că, și 
fără descalificarea polonezului 
J. Skowronek, tandemul D. Ca- 
tană — Ol. Celea, ajutat de 
coechipieri, s-ar fi clasat în 
primele 3 locuri ale clasamen
tului • Lipsa concursurilor 
tari, cu etape de munte difi
cile, cum a fost cazul etapei a 
4-a, în lungime de 186 km. cu 
două dificile urcușuri, s-a e- 
vidpnțiat cu pregnantă șl de 

această dată cînd — la finele 
ei — au trecut linia de sosi
re, la diferențe extrem de mari 
(ultimul pluton la o jumătate 
de oră!) numai 47 de concu- 
renți • Protejarea ciclistului 
român cel mai bine plasat s-a 
făcut simțită la această ediție, 
spre deosebire de alți ani, în 
special în etapa de semifond 
cînd am remarcat eforturile 
depuse în această direcție de 
D. Catană, W. Gross și V. Pa
vel • La seniori, clștigăiorul 
concursului, stelistul Dănut Ca
tană, a convins pe toată lun,ea 
că este un alergător valoros, 
care gîndește tactic foarte bi
ne cursa. Iată că, pentru el, 
treoerea la seniorat s-a făcut 
pe nesimțite, confirmînd acum 
și în disputele cu cei mai 
vîrstnici. Dovezi — evoluția 
promițătoare din ediția din a- 
cest an a „Cursei Păcii", pre
cum și această frumoasă vic
torie • Gabriel Poenaru, cîști- 
gătorul la juniori, a avut, mai 
ales în etapele de fond, o 
comportare bună, lăsînd în ar
ma sa sportivi cu mulți ani de 
activitate în ciclism; evoluțiile 
remarcabile din proba de con
tratimp și semifond ne dove
desc că ne aflăm în fața unui 
ciclist complet, care trebuie 
crescut cu grijă, pentru a con
firma și la seniorat (așa cum nu 
s-au petrecut lucrurile cu alti 
doi cicliști ploieșteni — Cr. 
Păun și M. Țîrlea) • Remar
cabilă comportarea juniorilor 
de la CIBO, antrenor Martie 
Ștefănescu, care, cu i alergă

tori care au terminat cursa, 
(cel mai bine plasat — Iuliu 
Bărdaș, locul 13) dovedește că 
la Brașov se muncește temei
nic • Alti tineri cicliști care 
au impresionat: I. Beradze și 
și M. Lorkipanidze (sel. tine
ret R.S.S. Gruzină), Florin 
Stoica (Feroviarul Buzău, an
trenor Dorel Drăgan), mereu în 
față în etapele de munte, M; Pîr- 
log (C.S. Brăila antr. M. Si- 
mion), Viorel Jinga (AS Muscelul
C-lung, antrenor Gabriel Moi- 
ceanu) • La seniori, confirmă
rile s-au numit Ol. Celea, N. 
Aldulea, M. Orosz, W. Gross, 
IVI. Aldulea, Fi. Zorilă și L. 
Kovacs (pînă la accidentul care 
l-a scos din concurs). Lor 
li se alătură dinamovistul FI. 
Toader, Cr. Ivancea (I.M.G.B.) 
și Ov. Mitran (Met. Plopeni),
care șî-a pus în evidentă ca
litățile de sprinter • Pus în 
fața unor probleme deosebite, 
juriul de concurs (director — 
Al. Somcșan, secretar — C-tin 
Popescu) s-a achitat foarte 
bine de misiunea încredințată, 
la fel și veteranii I. Dolete, C. 
Siănciugel, sau mai tinerii A. 
Bobeică, N. Negreanu, I. Micu- 
lan ș.a. • Dacă la alte ediții 
am consemnat prezența pe lis
tele de start a celor mai buni 
rutieri dinanioviști (care s-au 
și numărat printre protago
niști). de data aceasta antreno
rul Mircea Romașcanu a de
plasat un lot foarte tînăr, a- 
vîndu-1 ca decan de vîrstă pe 
Vasile Apostol,

Horatiu SIMA

LOTUL DE TINERET a sus
ținui ieri o utilă Dartidă de ve
rificare la Arad. în compania e- 
chipei locale U.T.A.» care a dat 
o replică dîrză. Meciul s-a în
cheiat la egalitate. 2—2. dună ce 
Ia pauză Lotul conducea cu 1—0. 
Au marcat Vlădoiu (min. 15) și 
Panait (min. 85) pentru Lotul de 
tineret, respectiv Urban (min. 
53 si 74). Lotul de tineret a ju
cat în componenta : Tene — Co- 
tora. M. Pană. Lucaci. B. Bucur 
— Lupescu, I. Stan. Stănici. Ne- 
grău — Răducioiu. Vlădoiu. Du
nă pauză au mai pvoluat Panait, 
Pîrvu și Buțerchi. (Gh. Mornăilă, 
coresp.).
• ARBITRU MECIURILOR 

DEN CUPELE EUROPENE. Parti
dele din cupele continentale ale 
formațiilor noastre vor fi con
duse de următorii arbitri i Stea

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES

DIN 30 AUGUST 1989
Extragerea I : 17 8 15 24 3 40; 

extragerea a Il-a : 41 43 34 14 
12 20. Fond total de âștiguiri : 
482.872 lei, din care 20.966 lei 
report la categoria 1.

• Astăzi fiind joi, este ți 
ULTIMA ZJ pentru ca parti cl- 
panții sâ-și procure bilete eu 
numerele favorite la tragerea 
obișnuită de mîlne, vineri, 1 
septembrie.

■ Așa cum am mal anunțat, 
prima acțiune cu caracter deo
sebit a lunii septembrie constă 
într-o atractivă Si interesantă 
TRAGERE EXCEPȚIONALA LO
TO, care promite celor ce joacă 
importante cîștigurl, eonstlnd !• 
autoturisme Dacia 1300. excursii 
în. R.D, Germană și însemnate 

ua — Fram (C.C.E.) : arbitri din 
Albania (nedesemnați încă) la 
meciul tur ; R. Pedersen (Nor
vegia) — returul ; Dinamo — 
Dinamo Tirana în Cupa Cupelor: — 
Z. Petrovici (Iugoslavia) — turul ; 
brigadă de arbitri polonezi — 
returul; Valencia — Victoria 
(Cupa U.E.F.A.): K. Tritschler 
(R.F. Germania) — turul ; L. 
Agnolin (Italia) — returul ; F.C. 
Porto — Flacăra Moreni (Cupa 
U.E.F.A.): brigadă de arbitri din 
Austria — turul ; I. Namoglu 
(Turcia) — returul. Observatorii 
U.E.F.A. la meciurile de pe te
ren propriu ale cluburilor noas
tre sînt • A. Wdhrer (Austria) la 
Steaua — Fram ; V. Zuiev 
(U.R.S.S.) la Dinamo — Dinamo 
Tirana ; I. Ok (Turcia) la Victo
ria — Valencia și J. Ilcsici (Iu
goslavia) la Flacăra Moroni — 
F.C. Porto.

sume de bani, de valori fixe și 
variabile. Unul din elementele 
de garanție a valorificării pe 
deplin a șanselor constă în for
mula tehnică, deosebit de a- 
tractivă, care prevede extrage
rea a 66 de numere. în cadrul 
a 7 extrageri, cuprinse în două 
faze, cu posibilitatea de a se 
obține eîștiguri și pentru 3 nu
mere din 24 sau, respectiv, din 
ÎS extrase. De retiriut că, deși 
se poate juca și cu bilete obiș
nuite (de 5 lei varianta), cele 
mai avantajoase sînt biletele de 
25 de lei, care asigură partici
parea ta toate extragerile șl, im
plicit. la toate categoriile de cîș- 
tigurl.
• Agențiile obișnuite și Vinză- 

torii volanțl din rețeaua loto- 
Pronosport, precum și unitățile 
mandatare, vă stau la dispoziție 
în permanență, pentru a vă ju
ca șansele la cel mai populai 
■tetem, LOZUL IN PLIC i'-'A. L'.. Hi



In concursul de înot al Campionatelor Europene de natafie ■

PATRU PREZENȚE IN FINALE POT ÎNSEMNA CEVA,
I i

y $ f

DAR NU Șl UN BILANȚ CARE SA SATISFACA...
Multele curse de înot din 

programul Campionatelor E- 
uropene au adus, la recent 
disputata ediție, cu numărul 
19, de la Bonn, o seamă de 
schimbări spectaculoase în 
ierarhii, așa cum. de altfel, 
era de așteptat. Dacă, spre 
pildă, o vedetă de talia Iul 
Michael Gross a participat la 
„maratonul" de la Romerbad 
doar în calitate de comenta
tor (anunțînd însă că va re
veni în competiții), 'a apărut 
un alt lider între performeri, 
în persoana triplului laureat 
și recordman mondial — la 
200 m liber, italianul Giorgio 
Lamberti. Sau dacă multipla 
campioană olimpică de la 
Seul, deci din toamna trecută, 
Kristin Otto, a izbîndit acum 
într-o singură probă indivi
duală, am asistat, în schimb, 
la premiere precum o victorie 
spaniolă, datorată spatistului 
Lopez-Zubero, chiar la două 
pentru polonezi (Wojdat la 
400 m liber, Szukala la 100 
in fluture), după cum pe ta
bloul medaliatelor s-a în
scris și numele unei norve- 
gience...

Intr-un 
participarea 
noastre se 
rîndul surprizelor 
mai puțin plăcute. Prima am 
avut-o încă înaintea dispute
lor, cînd din lot au ieșit Ste
la Pura, pe care indisciplina 
a dus-o departe de forma ce-i 
oferise alese satisfacții, Anca

asemenea context, 
reprezentantelor 
înscrie tot în 

a unora

Pătrășcoiu, cu rezultate ne- 
convingătoare în ultima vre
me, Luminița Dobrescu. soco
tită și ea. pe baza înregistră
rilor recente, a nu intra în 
calculele pentru podiumul 
continental. Toate trei, 
bene, cu contribuții la 
țul-record al ediției ’87 1

Au urcat astfel pe 
starturile piscinei din 
doar Noemi Lung și Tamara 
Costache, cele două campioa
ne europene ale noastre. No
emi a obținut calificarea în 
trei finale A. situîndu-se deci 
între primeîe opt la probele 
în care a fost înscrisă. Ea s-a 
aflat foarte aproape de o me
dalie în cursa de 400 m mixt: 
a treia după un procedeu, 
după al doilea, la egalitate 
perfectă înaintea ultimei „su
te" cu Grit Muller, cedînd în
să la craul cam șapte zecimi. 
Prin urmare. locul 4, cu 
4:46,75, mai repede cu peste 
patru secunde decît înotase în 
serii. Cu toată marea sa am
biție, în ciuda eforturilor vi
zibile depuse, 
a putut, de 
mult. Timpul pierdut în lun
ga perioadă 
forțată a pregătirii (a 
trat în apă pe la mijlocul lu
nii aprilie) a cîntărit decisiv, 
după cum nici amănuntul lip
sei vreunui start într-o între
cere puternică nu trebuie 
omis. „Dacă mai aveam o 
săptămînă, măcar, de antre
namente în plus !“, pe bună

nota 
bilan-
bloc- 
Bonn

băimăreanca nu 
astă-dată, mai

de întrerupere 
rein-

AFIRMARE CERTĂ
(Urmare din pag. 1)

barea tacticii, adică prin a- 
doptarea acțiunilor ofensive 
cu durată de peste 20 de se
cunde. respectată cu o disci
plină exemplară de 
noastre sportive, care au avut 
în Diana Ciupe o 
toare de joc cerebrală, 
celași timp tehniciană deose
bită ( a primit, de altfel, pre
miul pentru oea mai tehnică 
baschetbalistă a turneului de 
la Iambol) și dotată cu o e- 
nergie puțin obișnuită. Ca să 
nu mai vorbim despre rezis
tența fizică și psihică exem
plară a tuturor componente
lor lotului, prin care 3 au impus 
în așa manieră, încît finaluri- 
le meciurilor cu cele mai pu
ternice selecționate (U.R.S.S., 
Cehoslovacia, Bulgaria, Cuba) 
le-au permis să se impună cu 
autoritate.

Toate calitățile despre care 
am amintit în rindurile de 
mai sus, și care au dus la re
alizarea excelentelor perfor
manțe din acest an, s-au da
torat pregătirii intense și do 
durată a lotului, pregătire Ia 
baza căreia s-a aflat îmbună
tățirea calităților fizice spe
cifice jocului modern de 
baschet. Alcătuirea unui pro
gram de antrenamente bine 
chibzuit și respectarea lui în
tocmai au permis ca echipa 
noastră națională să crească 
valoric de la turneu la tur
neu. iar forma sportivă bună 
să aibă o durată de circa trei 
săptămîni. cite au trecut de la 
primul meci susținut la Cam
pionatul Eurobean și ultimul

„Turneului Priete-
din acest an al 

de cadete este 
Este de dorit însă

tinerele

conducă- 
tn a-

din cadrul 
nla“.

Bilanțul 
„naționalei “ 
foarte bun.
ca succesele de acum să con
stituie un stimulent și o bază 
de plecare pentru realizarea 
obiectivelor anului 1990, din
tre care Campionatul Euro
pean de juni ore e cel major. 
Cadetcle actuale, vicecam- 
pioane continentale, vor fi 
junioarele care vor reprezen
ta România la „europenele" 
de anul viitor, unde vor avea 
datoria să 
tele din 
ceasta, 
norii 
ai echipelor de club de 
aparțin selectionabilele 
buie să se precupe din 
pentru asigurarea unei 
tiri cit mai bune, în 
participării onorante 
petițiile internaționale de 
nul viitor, în primul rînd 
Campionatul European de 
nioare.

PREMIILE SPECIALE
La încheierea „Turneului 

Prietenia", organizatorii au a- 
cordat premii speciale urmă
toarelor jucătoare : Diana 
Ciupe — cea mai tehnică bas- 
chetbalistă a competiției ; 
Diana Ciupe, Laura Nițules- 
cu. Irina Osipciuk (U.R.S.S.), 
Eva Smidova (Cehoslovacia), 
Kremena Hristova (Bulgaria)
— cel mai bun „5“ al turneu
lui ; Garcia Herrera (Cuba)
— coșgeteră, cu 91 p înscri
se ț Eva Șmidova — „Miss 
Prietenia*.

confirme rezulta- 
acest an. Pentru a- 

însă, federația, antre- 
lotului reprezentativ și 

care 
tre- 

vreme 
pregă- 
scopul 

la com-
a- 
la 

jU-

si o femeie. Pompierii 
nici n-au avut timp 
să întindă plasa de se
curitate în care să a- 
terizeze cei doi. ast

fel că. în. mod normal.

UN RECORD INSOLIT Șl PRIMEJDIOS
Un record insolit a înregistrat. în apropiere 

de Monte Carlo, un, temerar sportiv austriac, 
Thomas Budendorf, în vtrstă de 26 ani. Fără 
vreo coardă de siguranță, si fără pitoane el 
s-a cătărat pe o stîrică înaltă de 120 m, doar 
Drin forța degetelor, agăfîndu-se și sprijinin- 
du-se d„ fiecare denivelare a stîncii. Indiscuta
bil. este Impresionantă realizarea dar si 
cesiv de Drimeidioasă 1

ASTA DA FORȚA, NU GLUMA...
124 kilograme. sa
deosebită si-a nrobat-o 
tntr-o ’ împrejurare 
dramatică. în timnul 
unui incendiu, de la 
etajul al treilea al u- 
nei case în flăcări 
în disperare, au sărit 
oe fereastră un bărbat

ex-

Aoropo de oameni 
foarte puternici. Ti
tlul de ..superman" ne 
anul
Unite, i-a fost acordat 
unul __
mion din New 
pe nume Ben Winston, 
un
190 cm sl

1908. în Statele

șofer de ca- 
York.

tînăr măsurînd 
cîntărind

dreptate, exclamă antrenorul 
Gheorghe Dimeca... Oricum, 
dubla medaliată olimpică a 
forțat autodepășirea, ceea ce 
se poate spune mai puțin în 
cazul Tamarei Costache. Cea 
dinții campioană și recordma
nă a lumii din natația româ
nească s-a mulțumit cu pozi- •— cu 

înre- 
58,10), pentru ca în 
de referință. 50 m li- 
fie înregistrată a opta, 

(noi am văzut-o în 
5—6, dar se pare că

ția a 15-a la 100 m liber, 
58,31 (după ce în serii 
gistrase 
proba-i 
ber, să 
în 26,21 
primele 
nu a apăsat cum trebuie pla
ca la sosire). Simpla compa
rație, a ..............................
de acum 
„de aur", 
25,50, cu 
lor de la .. ___ —,
25,64, 25,87, vădește un regres 
incontestabil, greu de explicat 
la o sportivă cu asemenea 
experiență, care ne-a 
parcă mai ieri, atîlea 
satisfacții (în paranteză 
spus, antrenamentele ei 
bazinul C.E. au apărut 
„subțiri").

Le revine tehnicienilor 
tului nostru datoria de a __
liza, pe toate fețele, actualele 
resurse ale 
cu mare 
pornind de 
țumitor de 
ropene, în _ _ .
— alături de sportive — an
trenorii acestora, organele de 
specialitate ale federației, 
controlul șl îndrumarea lă- 
sînd, cum s-a afirmat, de 
dorit. „Concentrarea valori
lor de care dispunem (fiindcă 
talente avem !), atingerea ce
lor mai moderni parametri în 
procesul de pregătire, spo
rirea aportului cercetării ști
ințifice — iată doar cîteva di
recții de acțiune pe 
subliniază Lucian 
cu, secretarul 

Un viitor ce 
cu luciditate și 
că de pe acum, 
tea menține în 
țională.

timpului ploieștencei 
cu rezultatul său, 
de la Strasbourg — 
cele ale medaliate- 
Bonn chiar — 25,63,

adus, 
înalte 

fie 
în 

cam
îno- 
ana-

acestei discipline 
pondere olimpică, 

la bilanțul nemul- 
la recentele eu- 
care sînt implicați

viitor", 
Dumitres- 

F.R. Natație. 
trebuie gîndit, 
inspirație, în
spre a ne pu- 
elita interna-

Geo RAEȚCHI

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII
IN ROMANIA"„SPORTUL

SOFIA (Agerpres). Sub 
Educație Fizică și Sport, 
de fotografii „Sportul în România".

în alocuțiunile rostite la vernisaj, au fost reliefate inte
resul deosebit de care se bucură sportul românesc în Bul
garia și excelentele relații de colaborare existente între 
mișcările sportive din cele două țări, rezultatele obținute 
de sportivii români în competițiile naționale și internațio
nale, grija permanentă a partidului si statului nostru pen
tru dezvoltarea continuă a mișcării sportive din Republica 
Sociâlistă România.

Au participat cadre de conducere ale Uniunii Bulgare 
pentru Educație Fizică și Sport, sportivi, un numeros public.

auspiciile Uniunii Bulgare pentru 
la Sofia a fost deschisă expoziția

Mîine seară, la Monte Carlo

PAULA IVAN iȘI APĂRĂ POZIȚIA DE LIDERĂ
IN „MARELE PREMIU I.A.A.F.-MOBIL"

Vineri, în nocturnă, pe „Stade 
Louis II" din Monte Carto se va 
desfășura gala finală a „Mare
lui Premiu I.A.A.F. — Mobil" 
înaintea acestei ultime reuniuni 
a celei de a V-a ediții a 
feului. clasamentul general 
prezintă astfel : 1, Paula 
(România) 49 p, 2. Galina 
tiakova (U.R.S.S.). Sandra 
mer (S.U.A.), Merlene 
(Jamaica), Jon 
(S.U.A.) și Ana Quirot 
toate cu cîte 45 p.

In clasamentul masculin pe

Tro- 
se 

Ivan 
Cls- 
Far- 

Ottey 
wohlschlag 

(Cuba)

Said 
Roger 
Artuir

prlmele locuri se află 
Aouita (Maroc) 51 p. 
Kingdom (S.U.A.) 51 p și 
Barrios (Mexic) 46 p.

In gala finală, conform 
lamentulul competiției, 
jul va fl dublat, adică 18 p lo
cul I, 14 p locul II, 12 p locul 
III ...2 p locul vm. Nutrim spe
ranța ci Paula Ivan va fi în 
măsură să-și mențină poziția de 
lider șl să cîștige astfel pentru 
România, pentru a doua oară 
consecutiv, prestigioasa compe
tiție.

regu- 
puncta'

UNIVERSIADA DE VARA
(Urmar» din nao- 1)

pentru locul 3 : R.F. Germa
nia — Franța 8—6.
• Finale și în turneul 

baschet (masculin). în disputa 
pentru primul loc s-au întîl
nit formațiile Statelor Unite și 
Uniunii Sovietice. La capătul 
unui joc care a stat multă vre
me sub semnul echilibrului, 
S.U.A. a devenit campioană 
mondială universitară, cîști- 
gind cu 88—80 (47—10). în dis
puta pentru medalia de bronz,

de

reprezentativa R.F. Germania 
a întrecut pe cea a Canadei, 
cu 86—83 (43—43).
• în faptul serii, pe pista 

Stadionului „Wedau" delega
țiile participante la cea de-a 
XV-a ediție a Jocurilor Mon
diale Universitare de vară au 
participat la festivitatea de 
închidere a acestei mari com
petiții a tineretului studios din 
întreaga lume, de rămas bun 
de la spectatorii prezenți în 
tribune în cele 10 zile de 
concurs.

IERI. LA TIRANA, 
tur. preliminar 
Cupelor, s-au 
Dinamo Tirana 
Burgas. Meciul 
rezultatul de 4—0 (0—0)_ __
voarea formației Dlnamo. în pri
mul joc. la Burgas, cîstigase Cer- 
nomoret cu 3—1. Astfel, in pri
mul tur Dinamo București va 
întîln! n« Dinamo Tirana.

CAMPIONATE « Austria (et. 
9). După numai trei zile s-a des
fășurat o nouă rundă! Motivul? 
Lotul national se va întruni as
tăzi, în vederea pregătirilor 
pentru meciul Austria — 
U.R.S.S.. programat ln cadrul 
preliminariilor C.M., la 6 sep
tembrie, la Viena. Rezultate : 
Grazer A.K. — Vienna 

Wiener Sportclub — Sturm 
0—0, Rapid — Steyr 3—6, 
Polten — Austria Salzburg 
F.C. Tirol — Austria Viena 4—2.

In clasament continuă să con
ducă echipa campioană din se
zonul trecut, ‘ '
P,

in meci re- 
din cadrul Cupei 
întîlnit echipele 

Si cernomoreț 
s-a încheiat cu 

în fa-

1—0, 
Graz 

St.
1—1.

F.C. Tirol, cu 15 
., urmată de Rapid Viena 12 p, 
Austria Viena 11 p. Austria Salz-

el s-ar fi zdrobit de 
caldarîm. a intervenit 
însă Winston care i-a 
prins în brațe De cei 
doi. asezîndu-i. bine 
sănătos! pe Dămînt !...

TYSON PROVOCAT DE... O FEMEIE I
Se spune, și pe drept cuvînt. că boxul este 

sportul oamenilor celor mal curajoși. Șl, totuși, 
iată că de cînd Mike Tyson, pur si simplu, 
spulberă tot ce întîlnește. chiar șl cei mai 
curajoși nu se prea mai înghesuie să-1 întîl- 
nească. nici măcar tentat! fie de bursele cu 
multe zerouri. fle de posibilitatea de a de
veni ei înșiși campioni al lumii. Forța lui 
Mike, nici vorbă, a devenit proverbială 1

Dar iată că din Canada ne-a parvenit vestea 
că Tyson a fost provocat pentru un meci, dar 
nu de box; ci de... măsurarea forței brațului, 

“ . provo-
r cm. 

de 
de

asa-numitul „skandenberg“. Autorul 1 
cării. de fapt autoarea, este o fată (167 
75 kilograme), pe nume Lilian Dufrechet, 
21 ani. care a cîștigat de cinci ori titlul 
campioană mondială la această „disciplină 
sportivă". După cum relatează revista „Le 
sport en U.R.S.S." Lilian Dufrechet a realizat 
recent un succes remarcabil. N-a avut nevoie 
decît de sase secunde pentru a-1 învinge ne 
reputatul hocheîst Pierre Bouchard, din NHL. 
Acesta este celebru pentru 
clal cea a brațului drept 
crosa) șl cîntărește 109 kg I

Rubrică realizată de

forța sa (în spe- 
cu care conduce

Romeo VILARA
1

buxg 10 p. Să mai notăm că 
jucătorul Rodax de la Admira 
Wacker (cu un joc mai puțin) 
conduce în clasamentul golgete- 
rilor cu 13 puncte înscrise I • 
Cehoslovacia (meciuri restante 
din etapa 4) : Sparta Praga — 
Slavla Praga 3—0, Inter Bratis
lava — Dukla Praga 1—0. In 
clasament conduc Bohemians și 
Sparta (ambele din Praga) si 
Banik Ostrava cu cite 7 p. ME
CIURI AMICALE. La Philadelp
hia. Selecționata S.U.A. a dis
pus cu 1—0 (1—0) de formația 
sovietică Dnepr. * In localitatea 
spaniolă L’Acudia s-a desfășurat 
un turneu rezervat echipelor 
formate din jucători sub 20 de 
ani. Reprezentativa U.R.S.S. a 
dispus în finală de noua for
mație olimpică a R.D. Germane, 
cu 2—0 (1—0). IN CUPA CAM-

0 ABSENTA SI» 1

• In prima etapă a Cu
pei Cupelor: Dinamo 
București—Dinamo Tira
na * Meciuri de cam
pionat in Austria și 
Cehoslovacia • Echipa 
Dnepr în S.U.A. 9 Tur
neul echipelor de tine
ret din 
rezultat

Spania • Un 
de 34-0 11

PIONILOR
Chineză) -___ _
(0—0). scor puțin
In campionatul Bolivlel, rezer
vat echipelor de tineret s-a în- 
registrat un rezultat demn să 
figureze în cartea record urilor: 
34—0! î

ASIEIî Liaoning (R.P.
■ Nissan (Japonia) 1—0 ------------ T OBÎȘNUII 

", rezer-

IMPLICAȚIILE El
I,taUe! a IncePut, duminică, fără Maradona 1 Pe cînd 
ln etaîî.<.de. debut- la Ascoli, cel care e socotit cu 

îndreptățire sau nu. fotbalistul numărul 1 al lumii se găsea la 
pescuit. în Argentina natală 1 Căpăta astfel concretețe, dar și acui- 
‘ate’,u", c5?nfliat.care, mocnise cîteva luni șt de care n-a fost (și 
nu e) străin clubul francez Olympique Marsilia. Acesta. tinînd 
să-l achiziționeze be „Dleguito» cu tot dinadinsul, s-a angajat să 
plătească iul Napoli „toate despăgubirile morale șl materiale ba 
încă sl ceva în plus".

Cum Napoli a refuzat să trateze, prevalîndu-se de prelungirea 
contractului cu Maradona pînă în 1993, fotbalistul s-a trezit 
-entre dos aguas" („Marca"), legat din punct de vedere legal de 
Napoli, dar și... jignit în orgoliul său de primadonă. A dat tot 
felul de declarații, adesea contradictorii, hotărîndu-se in cele din 
urmă să nu revină în Italia, pe motiv că. ta umbra Vezuviului, el 
și anturajul său sînt ținta unui complot, în care e amestecată și 
Mafia 1 N-a furnizat însă nici un detaliu nici o lumină.

Inițial surprins. F.C. Napoil (cu care, reamintim. Maradona a 
cîștigat Cupa U.E.F.A. 1988/89) nu s-a arătat de fel impresionat de 
„pledoaria* argentinianului, cerind Colegiului de disciplină șl con
trol al Ligii italiene suspendarea jucătorului ta cauză pe timp de 
1 an, forul respectiv urmînd să judece cazul, în procedură de ur
gență, la sfîrșitul acestei săptămîni. Totodată, a fost încunostllnțată 
si U.E.F.A.

în Argentina însă, Maradona e sfătuit, dacă nu și presat, să 
uite de propunerea lui Olympique (deși el repetă că nu ea l-a de
terminat să reacționeze așa) șl să ge ’"‘oarcă la Napoli. Antrenorul 
reprezentativei. Carlos Bilardo. unul dintre puținii despre care sa 
afirmă că e ascultat de Maradona („el mejor consejero en toda su 
carrera", aceeași sursă), tot insistă, temîndu-se de consecințele u- 
nei rupturi definitive tntrucît campioana mondială, calificată din 
oficiu la „Coppa del Mondo" ’96. va evolua în grupă chiar la...' 
Napoli 1 Unde, logic, după plecarea lui „Dieguțto". o va aștepta o 
atmosferă ostilă. Pînă acum însă, intervențiile lui Bilardo n-au 
dat nici un rezultat. Maradona rămînind ferm pe poziție. Una bi
zară. dar a lui.

Oricum se va încheia povestea, ea e. dacă nu greșim, una menită 
să adumbrească o carieră strălucitoare, poate chiar (după unii 
comentatori) s-o compromită. Să vedem insă ce se va mai înttmpla.

Ovidiu IOANIȚOAIA
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