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ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

FINALE ALE COMPETIȚIEI NAȚIONALE

ÎN CENTRUL ATENȚIEI, CANDIDATELE PENTRU C.M
în Sala Sporturilor „Dacia" 

din Baia Mare au loc — timp 
de trei zile — finalele compe
tiției naționale Dacia da la 
gimnastică ritmică. cate
goriile a Ii-a, I și maestre. 
Iubitorii sportului grației și 
frumuseții vor avea prilejul 
să urmărească evoluțiile celor 
mai bune gimnaste din clubu
rile și asociațiile sportive din 
întreaga țară.

Concursul de la Baia Mare 
se anunță cu atît mai intere
sant, cu cit el reprezintă exa
menul cel mai important dlu ca
lendarul competițional intern, 
oferind o bună ocazie pentru ve
rificarea stadiului de pregătire 
a sportivelor componente ale 
lotului național, care vor par-

SORIN BABII ÎNVINGĂTOR AUTORITAR LA PISTOL LIBER
Destul de puține lucruri in- 

teresante in cadrul finalelor 
Daciadei — prima zi din pro
gram — la tir pentru arin- cu 
glonț* desfășurate la poligonul 
Tunari din Capitală. Sorin Ba- 
bii s-a arătat a fi aceiași tră
gător extrem de riguros în 
concursuri — oglindă fidelă a 
pregătirilor serioase, fără ra
bat. din antrenamente — de

LA TIR CU ARCUL,
Nia 0 SURPRIZA IN ELIMINĂRI
La Baza B.T.T. Herăstrău 

din Capitală, finalele Da
ciadei la tir cu arcul s-au a- 
flat ieri tn faza spectaculosu
lui sistem Grand FITA, cu 
eliminări după „optimi" și 
sferturi de finală. Așa se fa
ce că 
(24 de 
rămase 
ficările .
FITA. cite 12 sportivi au pă
răsit standurile de

din cele două grupe 
arcași și 24 de arcașe) 
în concurs după cali- 

în sistemul simplu

. _ tragere,
punctajele înregistrate plasîn- 
du-i in partea inferioară a 
clasamentelor. Cum însă nici 
un favorit nu se află printre 
ei. se poate spune că au lipsit 
surprizele, dar ele erau cit pe 
ce să apară, mai ales la bă
ieți. unde foștii campioni na
ționali — de 'seniori, Iosif 
Szalmari (Sănătatea Tg. Mu-

toon NOVAC

(Continuare In pag 2-3)

„Cupa României44 la polo

CAMPIONII CÎȘTIGĂ LA SCOR,
18-9, Uil PRESUPUS DEUBY

Cele șase echipe care au ob
ținut, în fazele zonale, drep
tul de a-și disputa „Cupa Româ
niei" — competiție înscrisă sub 
genericul Daciadei — au sus
ținut ieri după-amiază, în 
bazinul .bucureștean Dinamo, 
partidele rundei inaugurale a 
turneului final. Debutul între
cerii l-au „semnat" RAPID 
BUCUREȘTI și I. L. TIMI
ȘOARA. Ținerii feroviari s-au 
văzut, de la bun început, ne- 
voiți să înoate după egalare, 
au reușit-o tn destule rînduri, 
au avut chiar un avantaj. 5—4, 
pentru ca tn ultimul „sfert" 
un hat-trick al lui Tvanescu 
să se dovedească însă tmtărî- 
tor (8—5 in min. 24.11) pentru 
victoria echipei bănățene, cu
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Irina Deleanu, 
Alecu, Elena Mărghi- 
Francisca Dumitrescu, 
Gola ș.a.

de anul trecut, comisia 
specialitate din cadrul

ticipa la apropiatele Campio
nate Mondiale de la Sarajevo. 
Publicul băimărean le va pu
tea urmări la lucru pe^ Adria
na Stoenescu,
Ileana 
dan, 
Ancuța

încă 
de specialitate din 
F.R.G. a făcut cunoscute clu
burilor și asociațiilor sportive 
noile cerințe ale regulamen
tului internațional în ceea 
ce privește gradul de dificul
tate, risc și nivel artistic al 
exercițillor. în spiritul acestor 
sporite exigențe, și arbitrajul 
va fi făcut cu brigăzi de cite 
șase specialiste.

mare valoare. El a dominat 
autoritar, așa cum ne-a obiș
nuit, întrecerea de pistol liber, 
tradițional programată în des
chiderea competițiilor de a- 
cest gen. Chiar dacă — favorit 
fiind — se poate considera ciș- 
tigător al oricărui concurs in
tern, el trage fiecare foc ca si 
cum ar concura la un campio
nat mondial, încercînd dc fie- 

!•••
reș) și de juniori, Mircea 
Firdea (A.S.A. Cluj-Napooa) 
— au fost la cîteva puncte 
de... eliminare.

Evident, privirile tuturor 
s-au îndreptat mai mult spre 
plutonul posibililor îndepăr
tați din concurs (pozițiile su
perioare în clasamente fiind 
doar unele de „orgoliu" sau 
spre a „ținti" un nou record). 
Și din acest punct de vedere 
se poate spune că întrecerile 
au fost extrem de spectacu
loase, atît la băieți, cit șl la 
fete. De pildă, în „optimi", in 
care rămîneau ultimii șase 
(din 24), intre al 16-lea și al

8-7 (2—1, 1—2, 2—2, 3—2).
Autorii golurilor : Petrescu 3, 
Abril, Dingu, Ghiță, Ciobanu 
(R), Ivănescu 3, Sterpu, Fried
man 2, N. Toth, Grecu. Au con
dus B. Băjenaru — D. Pa- 
raschivescu.

A urmat întîlnirea STEAUA 
— VOINȚA CLUJ-NAPOCA, 
„controlată" autoritar de bucu- 
reșteni, învingători la un scor 
concludent: 13—8 (5—2, 2—1, 
3—4, 3—1). O singură dată a 
existat egalitate pe tabelă, 
2—2, Angelescu, Geambasu, L. 
Balanov și ceilalți creînd in

Geo RAETCHI

(Continuare In pag 1-3)
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(coardă și

categoria a
12 

cate- 
și 

con- 
general maestre (minge, 

Duminică.

Programul finalelor este ur
mătorul : vineri, între orele 
8—14, concursul generai ca
tegoria a II-a (coardă, cerc, 
minge) : între orele 15,20 — 
17,30, concursul general ca
tegoria I (coardă, cerc), iar 
intre orele 18 — 20. concursul 
general maestre 
cerc) ; sîmbătă : 7,30 — 11,30, 
concurs general 
II-a (panglică, măciuci) ; 
— 16, concurs general i 
goria I (minge, măciuci 
panglică); 16.30 — 20,30. 
curs 
măciuci, panglică).
între orele 7,30 — 15. finalele 
pe obiecte la toate categoriile 
de clasificare, (e.d.) 

care dată să realizeze doar de
cari, intr-un fel de pariu eu 
sine Însuși demn de toată a- 
precierea. La sfirșitul concur
sului propriu-zis a adunat 572 
de puncte, rezultat excelent, 
cu care s-a detașat față de el 
doilea clasat, llie Petru, la 16 
puncte, diferență insut monta- 
bilă în finală! Care a șt deve
nit. de altfel, o simplă formali
tate pentru trăgătorul stellst. 
el alungind la sfirșitul probei 
pînă la un singur punct de 
propriul record national. 666 p.

în proba de pistol sport, re
zultate slabe, în general. Uni
cul punct de suspans i-a con
stituit o finală a ...finalei, dU-

Radu TIMOFTE

(Continuare In pag 2-3)

in Divizia A

de handbal feminin

virsit erori în prima rep 
însă și pe fondul unui joc 
bun, mai ales în 
căuancelor. După 
tila și-a arătat o 
față, cea care îi

Ieri s-au desfășurat partide
le etapei a V-a a Diviziei A de 
handbal feminin, performerele 
întîlnirilor fiind Chimistul Rm. 
Vîicea, Mureșul Tg. Mureș si 
Relonul Săvinești, care au cîș- 
tigat în deplasare.

TEXTILA ZALĂU — ȘTIIN
ȚA BACĂU 21—19 (10—12). în
ceput oarecum sub semnul ta
tonării adversarelor de. către 
handbalistele de la Textila, 
motiv pentru care ele au să- 

repriză, 
j-? mai 

atac, al bă- 
pauză, Tex- 

cu totul altă 
. demonstrează

cu adevărat valoarea și chiar 
din min. 31 s-a avîntat în a-

Lăcrămloara Lazăr (Chimistul) vervă deosebiți, spulberă
orice speranță celor patru apărătoare adverse I (Fază din 
meciul Mecanică Fină — Chimistul) Foto : Aurel D. NEAGU

. -r . ,
Cu succesele repurtate la Universiadă

ATLETELE NOASTRE AU FOST 
DIN NOU LA ÎNĂLȚIME

Manea. Și aceștia tn zilele loc 
faste de concurs...

Intr-adevăr, la Duisburg, 
școala feminină românească • 
alergărilor *e distanțe medii 
și lungi a fost din nou la 
înălțime, fiind strălucit repre
zentată de aceste alergătoare 
de excepție care sînt Paula 
Ivan și Viorica Ghican. Dacă 
Paula (antrenor : Ion Puică) 
este, de la precedenta ediție a 
J. M U., din 1987, un nume 
în atletismul mondial, prin 
cele două victorii categorice 
repurtate Ia Zagreb. întregite 
mai apoi de sulta excepțio
nală de victorii din „Marele 
Premiu I.A.A.F. — Mobil", in 
1988 șî ’89, și de succesele de 
la Olimpiada anului ’88. suc
cesele ei de la Duisburg ve
nind ca o consecință logică, 
în schimb evoluția Vioricăl 
Ghican, alergătoare din Tg. 
Jiu, a întrecut toate așteptă
rile. Anul trecut, spre exem
plu, ea a început sezonul 
competițional intern cu cîte
va rezultate promițătoare, 

Romeo VILARA

între care 3 000 m și 
Și ce dueluri de ne
rezultate...
amintit de ele în a-

în anii tinereții noastre, 
puținii spectatori interesați de 
reuniunile atletice erau atrași 
ia tribunele stadioaneloi de 
două „dueluri", care au făcut 
epocă in atletismul românesc : 
Dinu Cristea — Nicolae Manea 
la 1 500 tn. Dinu și regretatul 
Radu Ioniță in diferite curse 
de fond, 
10 000 m. 
uitat, ce

Ne-am 
ceste zile în care, pe „Wedau- 
stadion" din Duisburg, s-au 
desfășurat întrecerile de atle
tism din cadrul Universiadei, 
competiție la care au evoluat 
cu succes și atlete din Româ
nia, bilanțul lor general fiind 
de patru medalii de aur și 
două de argint. Dintre atletele 
noastre victorioase, Paula 
Ivan și Viorica Ghican au 
obținut acum, Ia Duisburg, 
medalii de aur, de campioa
ne mondiale universitare, cu 
performanțe care, cu ani în 
urmă, i-ar fi făcut cu adevă
rat fericiți pe niște alergători 
experimentați ca Dinu Cris
tea. Radu Ioniță sau Nicolae

Campionatele Balcanice de călărie

MEDALII DE ARGINT PENTRU

ECHIPELE ROMÂNIEI

final. în 
a fost luat și punctatul 
mai buni trei din pioba 
ceea ce a sporit atractiv.- 
întrecerii.

PIATRA NEAMȚ, 31 (prin 
telefon). După o zi consacrată 
dresajului, pe „scena" celei 
de-a 18-a ediții a Campionate
lor Balcanice de călărie și-au 
făcut, din nou. apariția spe
cialiștii in săriturile peste ob
stacole, în joc aflîndu-se titlu
rile la echipe. Disputa a fost 
foarte pasionantă, reținind a- 
tenția spectatorilor — care au 
înfruntat ploaia din cursul 
după-amiezii — pînă la ulti
mul concurent din probe. Să 
mai adăugăm că. pentru stabi
lirea clasamentului 
calcul 
celor 
nr. 1, 
tatea _________

tn disputa senioarelor, repre
zentantele noastre au avut o 
primă manșă slabă. îndeosebi 
Cristina Ciocan (ea avea să 
fie, de altfel, eliminată în 
ambele manșe), dar și Maria
na Moisei sau Ioana David nu 
s-au ridicat la nivelul obișnuit, 
ceea ce a permis componente
lor echipei Greciei, principale
le contracandidate la titlu, să 
se detașeze. în cea de-a doua 
manșă, fetele noastre „au mers" 
în aceeași notă (doar Ligia Ilin 
a avut în ansamblu cea mai

TREI VICTORII
tacuri de mare siguranță, 
reușind să refacă handicapul 
de două goluri cu care s-au 
încheiat primele 30 de minute. 
Ana Bălănean, cea mai bună 
atacantă a Textilei, și-a condus 
excelent coechipierele în ac
țiunile spre poarta studentelor, 
în timp ce în apărare gazdele 
le-au anihilat eficient pe Dră- 
gănescu și Lunea, cele mai 
periculoase jucătoare de la 
băcâuance. Min. 37 al partidei 
a fost decisiv în obținerea vic
toriei. Textila preluînd con
ducerea cu 14—12. Apoi, cu se
rii de cite două și patru go
luri, sălăjencele s-au distanțat 
tn min. 56 la 21—16, astfel că 
victoria nu le mai putea scăpa, 
ca urmare a jocului colectiv 
bine sincronizat. O contribuție

(Continuare in pag. 2-3)

bună comportare) șl. deși de a- 
ceastă dată greșesc mai mult 
călărețele din Grecia, acestea 
din urmă își adiudecă titlul 
balcanic, grație prevederii re
gulamentare amintite. Dacă 
Hellene Drakatou a fost elimi
nată tn ambele manșe. în 
schimb, în proba nr. 1. ea a 
fost printre cele mai bune, iar 
contribuția sa la zestrea generală 
de puncte a devenit hotărîtoare 
pentru ca Grecia să-și adjudece 
titlul la o minimă diferență : 
2,47 p. Așadar, fetele noastre 
au ocupat locul secund, obți- 
nînd medalia de argint După 
cum se știe, flecare 
contează 
dividual, 
mătoarea 
Delivorla 
gia Ilin , , . . .
Ela Zembllici (Turcia) 2S.99 p, 
4. Izabeia Nădășan (România) 
33,28 p. 5. Svetoslavia Kolaro- 
va (Bulgaria) 36,73 p. 6. Ioa
na David (România) 39,56 p.

O dispută strînsă și in proba 
juniorilor. După prima manșă.

parcurs 
și in clasamentul in- 
care are acum ur- 

configurație: 1. Elena 
(Grecia) 12 n. 2. Li- 

(Românla) 22,02 p. 3.

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag 2-3)

ÎN DEPLASARE

V.

esențială la această victorie a 
avut-o portărița Magdalena Al
bert. Ea a făcut un ioc exce
lent, mai ales în repriza se
cundă. clnd a scos cel puțin 
7—8 aruncări de gol. /

Au înscris: Bălănean 12 (6 
din 7 m), Bartăș, Chereji și M. 
Popa — cite 2. Cenan, Sebas
tian și Antal — cite unul, res
pectiv Lunca 7 (3), Drăgănescu 
5, Antoneana 3, DaniJof 2, 
Lunca și Cervenciuc — cite 
unul.

Arbitri s J. Mateescu — 1 
Dănoescu (București).

Ion GAVRILESCU
HIDROTEHNICA CON

STANȚA — C.F.R. CRAIOVA 
24—20 (13—11). în sala Hidro
tehnica, echipa gazdă a întîl- 
nit o adversară tenace. cu 
multă putere de luptă. Dife
rența de valoare avea să-și 
spună însă cuvîntul. atît prin 
evoluția scorului — constăn- 
țencele au condus 58 de mi
nute —. cit și prin iocul pres
tat efectiv de către cele 
două formații. După 0—1 șl 
1—1. gazdele au luat condu
cerea în min 3 (2—1. 
golul înscris de Simona 
aescu), menținînd apoi 
manenț inițiativa, 
unor atacuri rapide și 
riate și unei apărări mobile, 
care a lansat contraatacuri 
eficiente. pe fondul unei 
bune circulații a mingii. Va 
fi. In continuare. 9—4 (min. 
18), 13—7 (min. 25) 13—13

Mugur POPOVICI

prin 
Iovă- 
per- 

grație 
va-

■ (Continuare In pag. a t-a)



LA TENIS, AZI INTRĂ IN
După cum se știe, in aceas

tă săptămină se desfășoară 
finalele Daciadei și ale Cam
pionatelor Naționale rezerva
te juniorilor. Cei mici (până 
la 16 ani) au intrat in con
curs luni și își vor încheia 
îtțtTeoerile în cursul zilei de 
ăii-i de lă'. ora- 9 fiind progra- 
firâtd fihâWLe de’ncșrmplu. iar 

tedhtifiuare Cele de dublu.
s> ■. . .. • « • • -

CONCURS JUNIORII MARI
O zi mai târziu, deci, față de 
programul initial. datorită 
faptului că miercuri ploaia a 
făcut imposibilă disputarea 
meciurilor prevăzute.

Astăzi, de la ora 8,30, tot 
pe terenurile de la Progresul 
din Capitală, Intră în concurs 
$1 juniorii mari (pină la 18 
ani).

ÎNTRECERILE LA PATINAJ PE ROTILE
• Cei mai buni viteziști se
niori și junori își vor disputa 
întîietatea. începînd de azi.

PISTOL LIBER
(Urmare din pag. 1)

în întrecerile finale ale Da
ciadei la patinaj pe rotile, 
care vor fi găzduite de pista 
de asfalt din Suceava. In pa
ralel. vor avea loc și probele 
rezervate copiilor și speran
țelor.

„Mânușa Litoralului'1 la box Turneul nr. 5 in ,Tr oi

COMPONtNIII LOTIJUJI OJNIINtJÂ SIRIA VICIOIIIIIOR C.S.M. OTELUL TlRGOVISTE S

putată între Ana Butu și Da
niela Dumitrașcu. întrucât la 
sfârșitul finalei propriu-zise, 
ambele se clasaseră la egalita
te pe prima poziție, cu 669 p. 
Barajul în două trăgătoare a 
adus ciștig de cauză Anei Bu- 
tu. la o diferență clară. (49—45 
p). Faptul denotă, pe de o parte, 
calmul dinamovistei în situații 
critice, dar pe de altă parte, 
și neputința stelistei de a re
zista stresului intens. De notat 
și evoluțiile bune — cite 291 
p — ale Silviei Kaposztay și E- 
lenei Taciuc !a partea de pre
cizie. dar zestrea de ouncte a- 
cumulate n-a mai putut fi 
păstrată la partea de v.teză, 
ultima pierzînd chiar intrarea 
în finală...

REZULTATELE TEHNICE, pis
tol liber seniori : 1. S. Babii 
(Steaua) 666 D 1 2 I. Petru (O- 
limpia) 648 p : 3. Gh. Pod (UT 
Arad) 645 d : 4 C. Țîrloiu (Stea
ua) 644 n : 5. D. Pavel (Letea 
Bacău) 641 p : 6 V Suclu (UT 
Arad) 639 o : echipe : 1. Steaua 
1061 n : 2. Letea Bacău 1643 o : 
3. U.T. Arad 1624 n; juniori : 1. 
C. Teodor (Steaua) 544 d 1 2. M 
Balaban (CSS 1 Buc) 538 n 1 3
8. Vasiliu (UT Arad) 534 ol e- 
chine : 1. Steaua 1592 p : 2. UT 

,;Arad 1562 o : 3. Dinamo 1551 p : 
.pistol snort, senioare : 1. Ana 
Butu (Dinâmo) 718 D : 2. Daniela 
Dumitrașcu (Steaua) 714 n 1 3
Silvia Kaposztay (Steaua) 667 
n : 4. Maria Macovel (Dinamo) 
664 n : 5. Anisoara Matei (Di
namo) 663 p ; 6 Maria Ciobanu 
(CSU Brașov) 662 P.

TIR CU ARCUL
(Urmate din pag. 1)

POLO
(Urmare din pag. 1)

rest multe faze rapide, tăioa
se, egale cu desprinderea cla
ră. De notat, totuși, unele mo
ments bune ale poloiștilor de 
pe Someș. Au marcat : Geam- 
bașu 3, Angelescu 3, L. Bala
nov 2, Fruth, Nuțu, Duculeț, 
Ragea, Geantă (S), Sabău 3, 
Colceriu 3, Sebiik, Cosmajchi. 
Arbitri : V. Median — B. 
Ghițan.

Meciul dintre DINAMO 
BUCUREȘTI și CK1ȘUL ORA
DEA era așteptat ca un derby. 
Dar, după ce Fejer a fructi
ficat o situație de superiori
tate nunțerică, a venit un alt 
hat-trick, izbutit de Hagiu, și 
campionii s-au detașat. Biho- 
renii s-au apropiat o dată, la 
4—5, neputînd apoi să stăvi
lească adevăratul „iureș" al 
campionilor, cîștigâtori în final 
la o diferență cu totul nescon
tată : 18—9 (4—1, 4—3, 6—2,
4—3) ! E drept, orădenii au 
jucat fără internaționalul Cos- 
trăș, cu o serie de tineri, ceea 
ce nu poate scădea insă din 
meritele dinamoviștilor. Pentru 
că echipa antrenată de Dinu 
Popescu și Liviu Răducanu a 
ayut o seamă de realizări de 
ridicată spectaculozitate, In
tr-o gamă variată, alternînd 
spre pildă combinațiile prelun
gite cu șuturile „din prima", 
relufnd sigur pase inspirate, 
în care excelează Moiceanu. O 
evoluție, cea dintîi, promiță
toare în perspectiva... G.C.E. 
Au punctat : Hagiu S, B. $te- 
fănescu (debut aplaudat la Di
namo) 4, Răducanu, Cr. Dan, 
Ardelean. E. Ionescu — cîte 2, 
Georgescu (D), Fejer 4, G. In- 
dig 2, Bonca, Stancovîcl, Ro- 
gojan. Au arbitrat V. Golan și 
D. Ilea.

Astăzi, două reuniuni. De la 
ora 9: Crișul — Voința, Di
namo — Rapid, IX.T. — 
Steaua ; de la 16,30 : I.L.T. — 
Dinamo, Voința — Rapid, 
Steaua — Crișul.

21-lea clasat diferențele au 
fost de numai 7 p, Gb. Birzu 
(Voința Sa tu Mare) cu 257 p, 
Iosif Szatmari și Cezar A- 
lexandrescu (C.S.M. Iași), cu 
cîte 259 p fiecare saâvindu-se 
in extremis. De „sferturi" in
să, Gh. Birzu nu a mai putut 
trece, dar, spre surprinderea 
tuturor (mai ales că în faza 
anterioară obținuse locul 5), 
Mircea Firdea a fost in 
„topul" eliminaților, de unde 
a scăpat cu prețul unor mari 
eforturi depuse la 90 m. La 
fete, ultimele trei clasate în 
„optimi" — Csitla Balogh 
(Mobila Satu Mare), Iuliana 
Fodor (C.S.M. Iași) și Cerase- 
la Coșovan (Minerul) — au pier
dut și în „sferturi", lor adă- 
gîndu-li-se în această fază 
Alina Nicolaescu (Olimpia), 
Maria Iurescu (C.S.Ș. Rădăuți) 
și, după un baraj cu Csilla 
Szabo (Voința Satu Mare), 
Elena Gheorghe (Minerul).

In ceea ce privește partea 
superioară a ierarhiei, este 
de remarcat în primul rînd 
buna prestație a Marinei Mo- 
loce (Carpați Gălănești) care 
a ocupaț primul loc atit în 
„Optimi", cit și in ..sferturi", 
cu 309 p, respectiv 318 p, de- 
monstrînd că nu întîmplător 
a cîștigat detașat și întrecerea 
de simplu FITA. desfășurată 
cu o zi înainte. La băieți, 
duelul început în etapa cali
ficărilor intre Victor Stănescu 
(Metalul Plopeni) și Adrian 
Călin (Voința Satu Mare) a 
continuat. primul cîștigînd 
„sferturile", iar cel de al doi
lea „optimile" cu același 
punctaj : 311. Să vedem însă 
ce se va întâmpla azi, de la 
ora 9,30. cind sînt programate 
semifinalele, și. mai ales, ce 
se va întîmpla la finale.

CONSTANȚA, 31 (prin te
lefon). Maratonul pugilistic 
prilejuit de ..Mănușa Litoralu
lui" atrage un număr mare de 
spectatori în Sala Sporturilor 
din frumosul nostru port ma
ritim. în ultimele reuniuni em 
urmărit peste 30 de partide, 
dar trebuie spus că nimeni nu 
a avut ce regreta. Spectacolul 
oferit de soirt'vi a fosi de
seori aplaudat la scenă des
chisă, iar arbitrii și-au intrat 
și ei ..in mină"

Dintre partidele ultimelor 
reuniuni am reținut pc cea 
care a pus fată în față ne 
„semiușorii" Nedim Regcp (Ci
mentul Medgidia) și Alexan
dru Pave] (Mecanică Fină 
Buc.). Cei doi sportivi au 
stiluri diferite Regep mizînd 
pe atacuri si forța loviturilor 
croșetate, iar pavel pe direc
tele de intîmDinare expediate 
cu ambele brațe. A fost o 
confruntare aprigă, cu schim
buri de toată frumusețea, pu
blicul subliniind în repetate 
rînduri realizările boxerilor. 
La reușita spectacolului a 
contribuit și arbitrajul lui Ni- 
colae Manole, care a intervenit 
numai atunci cind a fost ne
cesar. Judecătorii l-au prefe
rat pe Reseo. dar si Pavel me
rită felicitări nentru evoluția 
sa. Tot în cadrul acestei ca
tegorii. tînărul Nicoiae Dims 
(Rapid) a întîlnit în spaniolul 
Sergio Ray un adversar la fel 
de tenace si combativ. S-au 
schimbat lovituri dure de 
ambele părți si k.o.-ul a plutit 
deasupra ringului. A câștigat, 
printr-un final mai bun Dima, 
dar replica spaniolului a stîrnit 
admirația asistenței.

Snortivii din lotul nostru 
reprezentativ continuă să aibă 
evoluții notabile. „Semigreul" 
Vasile Damian l-a făcut k.o. 
în prima renriză ne Ion Mihai 
(Petrolistul Năvodari), confir- 
mînd părerea că este in vi-

zibil progres. Am așteptat cu 
Interes și evoluția lui Rudei 
Obreja. Am crezut că adversa
rul său, Alexandru Dinu (Me
talul Buc.). cunoscut ca un 
pugilist redutabil, îi va 
opune o rezistență mai 
mare campionului. O direc
tă expediată de Obreja 
l-a clătinat pe Dinu, arbitrul 
Matei Toma a sesizat prompt, 
a numărat pină la opt. lupta 
a fost reluată, dar ea devenise 
•vizibil inegală și. după o noua 
serie de lovituri. Dinu a fost 
abandonat în prima repriză.

„Cocoșul" Adrian Mărcuț 
(lot) a avut un meci extrem 
de greu cu Petre Drcgeanu 
(Cimentul Medgidia). A fost o 
întîlnire frumoasă, aprigă, ir, 
care Mărcuț a făcut apel la 
toate resursele pentru a 
tranșa în favoarea sa ri
valitatea din ring.

La „mijlocie", Doru Mari- 
cescu l-a avut ca adversar pe 
englezul John Stoks, un pu
gilist înalt, eu alonjă res
pectabilă. Românul a sesizat 
repede că îi este superior și, 
cu directe de dreapta bine 
plasate, și-a incomodat vi
zibil omul din față, iar
atunci cind Stoks devenea
mai agresiv. contrele de 
stingă ale lui Maricescu îl 
temperau repede, așa că vic
toria lui n-a stat nici un mo
ment la îndoială. Alte rezul
tate, semimuscă : S. Nam-
bajar (R. P. Mongolă) b.p. V. 
Van (Voința-A.S.A. Buzău). 
P. Paraschiv (lot b.ab.l V 
Gîritly (Turcia) ; cocoș : T.
Uitimcn (R. P. Mongolă) b.p. 
M. Raynol (Anglia) ; semimij- 
locie : J. Martinez (Spania)
b.p. V. Morovan (Carbochim 
Clui-Napoca).

Vineri si sîmbătă au loc

TÎRGOVIȘTE, 31 (prin tele
fon). Situație inedită îna
inte de ultima zi a disputelor 
din grupele celui de-al cincilea 
Turneu feminin de volei din 
cadrul circuitului dotat cu 
„Trofeul Sportul": poziția tu
turor echipelor în clasamente 
era dependentă de meciurile 
programate în ziua a treia. De 
altfel, în grupa I cele patru e- 
chipe — C.S.M. Oțelul Tîrgo- 
viște, Chimia Km. Vîlcea, 
C.S.M. Libertatea Sibiu și Fa
rul Constanța — se aflau la 
egalitate de puncte, iar în gru
pa a Il-a, un singur meci urma 
să definitiveze întreaga ierar
hie a acesteia. Ca atare, pri
mele trei partide programate 
au avut un caracter decisiv.

în prima partidă a acestei 
penultime reuniuni s-a clarifi
cat situația grupei a Il-a, în
trucît Rapid București a în
trecut cu 3—0 (10, 12, 4) pe 
Dacia Pitești și și-a cîștigat 
astfel dreptul de a disputa vi
neri (n.r. azi) finala mare a 
turneului. Giuleștencele au dove
dit mai multă omogenitate în 
sextet, un spor de mobilitate 
In ambele faze și o eficiență 
superioară la fileu (în special 
în atac). Totuși, Dacia a început 
bine primele două seturi. în 
care a condus cu 7—3 (I) si 
6—2, 10—5, 12—7 (II). Arbitrii 
I. Nica — C. Malaxia au con
dus formațiile: RAPID — Lu
minița Climencu 7,5 (Paula 
Coasă). Lidia Bratu 8, Livia 
Gliga 8 Fidelia Crișan 9. Da

niela Bi 
8,5; DAI 
8,5, Mar 
Nedelcov 
7, Florir 
Bengin),
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ATLETELE
(Urmare din pag. 1)

printre cele mai bune din lu
me, la 1 500 m și 3 000 m, dar 
mai apoi Viorica s-a .„ stins 
pur și simplu, ca o luminare. 
Cu experiența anului trecut 
bine însușită., antrenorul Ion 
Bură a îmbunătățit serios 
planul de pregătire a atletei 
și ealitatea muncii se vede in 
acest an. Viorica Ghican e 
mult mai sigură pe ea, mai 
combativă. mai competitivă 
ca aricind. In iunie, la Pitești, 
la „Internaționalele" Româ
niei, a impus, cu indrăzneală. un 
tempou de alergare foarte , ri
dicat și doar clasa foarte înal
tă a Paulei Ivan i-a adus, în 
cele din urmă ciștig de cau
ză, cele două atlete realizând 
atunci rezultatele cele mai 
bune din bilanțul mondial al 
anului ’89. Apoi, Ghican a 
participat cu succes la cîteva 
concursuri internaționale, iar

semifinalele, 
de la ora- 17 
finalele.

iar duminică, 
se vor disputa

Paul IOVAN

NOASTRE
acum, la Duisburg, 
rezultatele ei cele 
atit la 3 000 m 
10 000 m, probă în 
devenit recordmană 
lă și mondială universitară. Și 
sîntem siguri că despre Vio
rica Ghican vom mai avea 
de auzit încă multe lucruri 
frumoase !

a obținut 
mai bune, 
cit și la 
care a și 
naționa-

In condiții atmosferice total 
nefavorabile, Alina Astafei 
(antrenor : C-tin Dumitrescu) 
și-a trecut în palmares o 
prestigioasă victorie la săritu
ra in înălțime, deși cu un re
zultat de numai 1,91 m. în
vinsa sa. cubaneza Silvia 
Costa, este, la această oră, 
performera nr. 1 a lumii. De 
notat că. în acest sezon. Alina 
deține două victorii în fața a- 
cesteia și una in fața re
cordmanei mondiale Stefka 
Kostadinova. ceea ce pentru 
primul ei an de seniorat spu
ne ceva.

Dună o scurtă perioadă de în
trerupere. Campionatele Re
publicane ne categorii de gre
utate si echine la lupte greco- 
romane si libere reintră în ac
tualitate. Duminică sînt progra
mate întreceri la ambele stiluri 
în București urmînd să se des
fășoare nu mai puțin de sase 
reuniuni (cîte trei la fiecare
stil).

La greco-romane", Turbome- 
canica (în sala Progresul) pri
mește vizita echipelor I.M.U.
Medgidia și Progresul Bucu
rești. Formația CESAROM or
ganizează în sala Rapid în
trecerea cu Dunărea Galați
si Rulmentul Suceava. O sar
cină dificilă va avea forrpația 
Construcția. Ea va primi (în 
sala pronrie) replica puterni
celor echipe C.S. Botoșani și 
Metalul Rădăuți. Celelalte în- 
tîlniri la acest stil vor avea loc 
la BAIA MARE (C. S Arad, 
C.F.R Timisoara si Simared 
Baia Mare). TG. MUREȘ (Cri
șul O-adea Eleetromures Tg. 
Mureș si Someșana Satu 
Mare) LUGOJ (Rapid Bucu
rești. A.S.A. Clui-Napoca si 
Metalul iURȚ Lugoj). BAI- 
LEȘTI (Aluminiu Slatina. Ci
mentul Tg. Jiu si Electrome- 
talurgistul) CRAIOVA (S,C 
Muscelul. 1 MG. București si 
C.S.M. — TUG Craiova). PLO
IEȘTI (Steaua. Electroputere 
CraiOva si Prahova) BRAȘOV 
(Feroviarul Buzău Metalul 
București si Steagul Roșu). 
PITEȘTI (Dinamo București. 
Carnati Sinaia si LC. Dacia). 
BOTOȘANI (A S A. Buzău. Hi
drotehnica Șiret si Mecanica 
Botoșani).
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C. B. DE CĂLĂRIE
(Urmare din pag. 1)

la egalitate se aflau, pe pri
mul loc, echipele României și 
Greciei, cu precizarea că for
mația noastră avea avantajul 
unui punctai superior din pro
ba nr. 1. Dar. iată, in manșa 
a doua, in timp ce juniorii 
noștri termină cu același 
punctaj (32 p) juniorii greci 
reușesc o cursă ceva mai bu
nă. termină numai cu 24 p. 
recuperează astfel handicapul 
și cîștigă titlul cu un minim 
avantaj de 0.88 p! Este cea 
mai mică diferență înregistra
tă de cind se aulică aceot re
gulament la Campionatele Bal
canice. Dar acesta este re
gulamentul și formația țării 
noastre a trebuit să se mulțu
mească cu locul secund dato-

rită nu realizărilor deosebite 
ale adversarilor, ci propriilor 
greșeli din evoluțiile compo- 
nenților săi (Răzvan Bozan, 
Magda Isopescu, Valentin Velea, 
Silviu Mihai). Din echipa învin
gătoare s-a detașat, totuși. He 
lene Ballioussi singura concu
rentă care a terminat cu zero 
puncte în ambele manșe. De 
altfel, prin acest rezultat ea a 
trecut și pe locul I in clasa
mentul general individual, In 
care este urmată de Răzvan 
Bozan (România) 16 p. Gospo- 
din Gospodinov (Bulgaria) 22,69 
p. Valentin Velea (România) 
25,05 p. Osman tfeer Tuicia) 
30,17 p. Sofia Pamboukidou 
(Grecia) 31,44 d. Ca și *n ca
zul fetelor, și aici se anunță o 
dispută strînsă pentru desem
narea campionilor individuali. 
Clasamente finale pe echipe : 
senioare : 1. Grecia 102,47 p, 
2. România 104,94 p, 3. Bulga
ria 143,90 p: juniori : 1. Gre-

cia 73.98 p. 2. România 74,86 
p. 3. Turcia 39.16 p.

Ploaia torențială care a în
ceput înaintea probei seniori
lor a înmuiat și mai mult te
renul, făcînd condițiile de 
concurs extrem de dificile, 
în aceste condiții, totuși, 
echipa noastră de seniori 
(A. Bozan. 1. Bucur. M. Nea- 
gu, R. Ilioi) a ocupat in cele 
din urmă locul secund, ca ur
mare a unei manșe a doua mai 
bine realizată, dar titlu] a re
venit formației Greciei. Clasa-

ment : 1. Grecia 116,23 p, 2. 
România 152,53 p, 3. Bulgaria 
187,09 p. Clasamentul indivi
dual a suferit numeroase mo
dificări, înaintea ultimei probe 
el arătind astfel : 1. T. Atabek 
(Turcia) 21,27 p. 2. T. iliadis 
(Grecia) 25,78 p. 3. P. Kazakov 
(Bulgaria) 29,83 p. 1. M. Fe- 
raru (România) 39,23 p. 5. M. 
Neagu (România) 48,25 p, 6. A. 
Zorbu (Turcia) 40,28 p.

Vineri este zi de pauză. în
trecerile continuă sîmbătă si 
duminică.

28 mai (et 
amînate si 
ziua de 10
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1. Rapid B
2. Electronii
3. A.S.A. C
4. C.S. Ara<
5. Metalul 1
6 Someșana
7 SIMA RED
8. Crișul Oi
9. C.F.R Ti

S
1. Steaua
2. Aluminiu
3. C S M.-TL
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LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ
• CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO
DIN 25 AUGUST 1989 • Cat. 1:
1 variantă 25% autoturism .DA
CIA 1300“ (70.000 lei) : cat. 2 : 
3.50 variante a 13 863 lei : cat 
3 s 7.50 variante a 6.469 lei : 
cat. 4 : 31.25 variante a 1.553 lei : 
cat 5 1 101.00 variante a 480 lei ; 
cat. 6 : 208.00 variante a 233 lei ; 
eat. X : 1.255.00 variante a 100 
lei. Autoturismul ..Dacia 1.300“ 
de la cat. 1. a fost obținut de 
Ostrovan Ioan din Suceava.
• Tntrucît mal sînt doar DOUA 

ZILE pentru depunerea buleti
nelor la concursul PRONOSPORT 
(ca, de altfel, si Dentru lucarea

numerelor favorite la tragerea 
excepțională LOTO din aceeași 
zi), reproducem mai 1os. din 
nou. pentru a veni în sprijinul 
participau tilor oartidele înscrise 
la concursul de duminică. 3 sep
tembrie : 1. Bologna — Tnterna- 
zionale : 2. Cremonese — Cesena; 
3. Fiorentina — Genoa : 4. Lecce
— Atalanta : 5. Milan — Lazio ; 
6. Napoli — Udinese : 7. Roma — 
Ascoli : 8. Sampdoria — Bari ; 9. 
Verona — Juventus ; 10. Bres
cia — Como : 11. Foggia — Pisa ; 
12. Messina — Avellino: 13. Parma
— Pescara.
• Tragerea obișnuită de astăzi, 

vineri, 1 septembrie 1989 va a- 
vea loc in București. In sala clu
bului din str. Doamnei nr. 2,

$

BASCHET un TORT frumos
(și delicios) a fost premiul oferit 
toarelor echipei României pentru 
rea locului I la concursul de... 
organizat în ziua de odihnă 
participantele la „Turneul 
desfășurat în Bulgaria, la Iambol 
cîntec din Țara Oașului („Țurai") si 
altă melodie de mare popularitate 
te văl si-o 
terpretate cu 
noastre îneît 
cu ropote de 
tort. Nu este __ ___ _ _ _____ _____
bliniem că reușita interpretării s-a da
torat atmosferei dp prietenie dintre 
nerele baschetbaliste, care, prin 
tarea si interpretarea frumoaselor 
tre cîntece populare, au găsit un 
loc eficient de „punere în priză" i 
tea meciurilor și de deconectare 
încheierea acestora ft 
ROS cuplu de ..cavaleri 
care au 
Prietenia __ ______ _
Magdalena Hernandez CCuba) 
ru. care si-au onorat astfel 
arbitri FIBA.

ornat 
jucă- 

cuceri- 
cîntece 
nentru 

Prietenia" 
Un 

o 
. . ___ („Sao-

vale adîncă") au fost in- 
atîta căldură de sportivele 
ele s-au văzut răsplătii 

aplauze si cu deliciosul 
lipsit de importantă să su- 

interpretării

minin (junioare) 
bilă " "
au avut-o 
instituții 
NA VROM. 
la Navală 
lucrătorii 
(Vasile Marin. 
Gavril) prin grija cărora fiecărei 
gătii i-au fost oferite, zilnic în 
grafice ireproșabile, buletine info

o contribuție r 
pe lingă organele sportive 

întreprind 
Regionala 
T.U.G.C.G

numeroase
gălătene :
.11 Iunie".

etc. O mențiune^ aparte
Centrului terito^țai de 

Tudorel ^Surpis.

■ ti- 
repe- 
noas- 
mij- 

înain- 
___ dună 
MAI VAT-O- 

f lu ierului*1 
„Turneul”' 

Carmen

CEL
ai 

condus meciurile 
a fost alcătuit din

și Ion Ola- 
calitatea de

HANDBAL
a „Turneului

(D ST.).

LA DEPIJNA
Prietenia" la handbal

REUȘITĂ
fe-

POST-SCRIPTl
complete, multi comparîndu-le 
mente similare de la mari 
ternationale ft 
elate prestațiile ________
mențiuni pentru perechile 
B. Georgiev. M 
Al. Vîrtoneanu ■__________  _
ZENTATIVA SECUNDA a tării 
(antrenori : V. Lupan. M. Serban 
Baban) a oferit cîteva meciuri fri 
obținînd victorii în compania unor 
mâții de certă valoare : R.D Gem

AU FOST 
cuplurilor
Baum
M. Stăncilă.

cu 
compel 
unanin 

de 
K 
K.

arb
Sot 

Mar
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BUCURESTI- IN FINALA MARE I
ina Bujor 
a Marian 
5, Aurora 
Marinescu 
7 (Ionela 
că 7,5. 
itîlniri — 
- ,au re- 

deosebit 
;le cores- 
ehnic și 
i-au întîl- 
Vîlcea și 
>iu. Vîl- 

nou un 
idu-se în 
-1 (10, 9, 
M. Nicu- 
1 adăugat 
l bune în 
nai mare 
și în in- 
a doua.

Șt. Cîrs- 
:le: CHI- 
znosu 8,5 
-ina Cră- 
18,5, Lu- 
ina Cior- 
iRTATEA
7, Elena 
Șerban- 

, Claudia 
Marcus), 
Crăciun) 

1 grupei, 
te a dis- 
înllor, Ia 
e Farul 
. 8) după 
lominat-o 
ii. Dealt- 
care ast-

fel Srau calificat pentru fina
la locurilor 1—2 — s-au dove
dit și în acest joc o echipă bi
ne pregătită, sudată, cu re- 
n- ’r-. •*> >ftă de joc. Arbitrii
Gh. Nica-Petrescu și I. Nica 
au condus formațiile: C.S.M. 
OȚELUL — Corina Olteanu 9, 
Viorica Bîrsășteanu 9, Elena 
Șchiope 8,5, Cristina Zamfir 
8,5 (Ecaterina Stana), Maria 
Vasilică 8. Doina Radu 8,5; 
FARUL — Tudorița Zaharia
7.5, Iuliana Enescu 7 (Lumini
ța Iliev 7), Delia Leițoiu 7,5, 
Marinela Neacșu 7 (Simona 
Boantă). Claudia Dorobanțu 6,5 
(Elena Ciulpan), Gulniza Lică
8.5.

In 
tîlnit 
iova 
Scor 
iovence, care au folosit forma
ția: Violeta Barcan 8, Carmen 
Titiliuc 8,5, Mirela Cazangiu 8. 
Monica Șușman 8, Liliana Po
pescu 8,5. Carmen Anghel 8, 
(Mirela Neculiță).

CLASAMENTE. Grupa I : 1. 
C.S.M. Oțelul 5 p (8:3), 2. Chi
mia 5 p (8:6), 3. C.S.M. Liber
tatea 4 p (4:6), 4. Farul 4 p 
(3:8); grupa a II-a: 1. Rapid 
6 p, 2. Universitatea C.F.R. 5 p. 
3. Dacia 4 p, 4. Electronica 3 p

Vineri de la ora 10: Farul
— Electronica (locurile 7—8). 
Chimia — Universitatea C-F.R. 
(loc. 3—4), C.S.M. Libertatea — 
Dacia (loc. 5—6), C.S.M. Oțelul
— Rapid (loc. 1—2).

Aurelian BREBEANU

ultima partidă s-au în- 
Universitatea C.F.R. Cra- 
și Electronica București. 
3—0 (11, 2, 8) pentru cra-
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SERIA A III-A
1. Dinamo București
2. L.C. Dacia Pitești
3. Progresul București I
4. Turbomeeanica Buc.
5. Caroatf Sinaia
6. I.M.U. Medgidia l
7. Steagul Roșu Brașov
8. Feroviarul Buzău l
9. Metalul București

SERIA A IV- A
1. Metalul Rădăuți
2. C.S. Botoșani
3. Hidrotehnica Șiret
4. Rulmentul Suceava
5. Construcția Buc.
6. A.S A. Buzău
7. Dunărea Galati
8. CESABOM București I
9. Mecanica Botoșani
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Victor Esparrago, antrenorul Valenciei :

„NE VOM LUA TOATE MĂSURILE

DE PRECAUȚIE!"
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U.M. Timisoara 
Voința Lugoj 
Comerțul Te. Mures 
Metalul Bocșa

SERIA A II-A
Lemnarul Odorhei 
Jiul Petrila
Dinamo, Brasov 
Vagonul Arad

5. UNio Satu Mare
6. Metalul TURT Lugoj
7. înfrățirea Oradea
8 Mureșul Tg Mures

C.S M Sr Gheorghe
SERIA A

Steaua
C.S. Tîrgoviște 

3 Dunărea Galati
4. C.A.L. Tg. Jiu
5. Gloria Pand. Tg.
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După etapa de start in Divizia B
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— -Nu mă-ntrebați 1
— Dar cind ciștigâ ?
— Fiestă, carnaval, nuntă. 

Orașul iese in stradă și-și ■ 
trăiește bucuria cu o frenezie 
greu de descris.

— în perspectiva venirii 
Victoriei la Valencia, acesta, 
pare să fie un avertisment ?

— Luați-o cum vreți. Dar; 
și, din punctul meu de vede- i 
re, o temere in plus. Pentru* 
că, în ciuda transferărilor din ’ 
această vară, Valencia nu și-a 
construit încă un atac la ni
velul veleităților ei europene. 
Ne-am oprit, in lipsa altei so
luții, la brazilianul Toni, dar
mă îndoiesc că el e chiar
ce-ar trebui. Din păcate, tra
tativele cu Lineker, cu Ama-
rildo și cu Fonseca au eșuat.

— Dar nu și cu olandezul 
Bosman, așa-i ?

— Oricum, căci asta vă in
teresează. el nu va avea drept 
de joc în turul I al Cupei 
U.E.F.A.

— Ce ziceți despre Victoria ?
— Că a avut ghinion la 

Brașov. Asistentul meu, Jose 
Rodriguez, care a văzut-o și 
în partida cu Farul, mi-a 
spus cam același lucru. Ceea 
ce mă neliniștește. întrucît e 1 
posibil ca. după un început 
ezitant în campionat. Victoria 
să-și recapete anvergura toc
mai in Cupa U.E.F.A. ! Posi
bilitățile ei sînt, cred, net su
perioare prestației de la Bra
șov. Deși echipa mi s-a părut 
cam lentă. Ursea. Hanganu și 
Fulga m-au impresionat. Și la 
Valencia, ei ar fi printre titu
larii siguri.

— Senor Esparrago, ați ris
ca un pronostic în privința 
calificării ?

— Ce-ați dori să spun. că 
nu ne vom califica ? ! Con
sider că Valenciei îi revine 
prima șansă, dar fotbalul are 
atîtea necunoscute ! în Uru- 
guayul meu natal se zice că 
nici un meci nu seamănă cu 
altul.

— Și la noi. Pentru final ?
— Ne vom lua, pentru du

bla manșă cu Victoria. toate 
măsurile de precauție.

— La noi se mai zice 
uneori și că de ce ’ ți-e frică, 
nu scapi ! Vă mulțumesc.

Ovidiu IOANITOAIA

CU SAU FĂRĂ SURPRIZE, 
DAR CU FOARTE MULTE 

SCHIMBĂRI DE ANTRENORI!
făcut scorurile zilei in me
ciurile cu Prahova Ploiești 
(5—U) și, respectiv. Poiana 
Cimpina (4—0), după cum 
prețioasă este și victoria, 
chiar cu 1—0, a Forestei Făl
ticeni în fața Unirii Focșani. 
Și în seria a Ilî-a s-au înre
gistrat rezultate care s-au a- 
bătut serios de la calculul 
hîrtiei. C.F.R. Timișoara (e- 
chipa de azi a lui Em. Dem- 
brovschi) a pierdut cu 3—1 la 
Someșul Satu Mare, U.T.A. 
(iar start nefavorabil) cu 0—3 
la ElectrOmureș, iar F.C. Ma
ramureș a terminat nedecis, 
0—0, acasă, cu. Tirnăvenii. în 
aceeași serie. Gloria Bistrița 
promite din nou (3—0 cu 
Strungul Arad), Dudu Geor
gescu a debutat ca antrenor 
principal la C.S.M. Reșița cu 
un 0—0 la... debutanta Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca. în timp 
ce Olimpia Satu Mare a ple
cat cu două puncte prețioase 
de la Gloria Reșița.

Rezultate normale. dar și 
surprize în etapa de debut a 
Diviziei B. toate însă rămî- 
nînd să fie confirmate sau in
firmate pe parcurs. întrecerea 
abia a început.

Din rîndurile acestea, citi
torii și-au putut da seama de 
multele schimbări de antrenori 
de la aceste echipe. Și lista 
poate continua : B. Hălmă- 
geanu e la Brăila, I. Sdrobiș 
la Suceava. M. Goran la Cim
pina, T. Anghelini la Ceahlăul 
P. Neamț, Costică Moldovea- 
nu a revenit la Prahova. Șt. 
Coidum la A.S.A. (2—2 la nou 
promovata Vagonul Arad), 
S. Stănescu la Caracal. D. 
Nicolae la Autobuzul. P. Ga
vrila la Armătura Zalău, I. 
Kalmar la Olimpia Satu Ma
re, E. Ilașoti la Maramureș. 
Vor aduoe toate aceste mu
tații îmbunătățiri în planul 
calității fotbalului din . Divizia 
B ? Vom vedea.

Constantin AtEXE

Duminica trecută „s-a pus 
în mișcare" și caravana celor 
54 de echipe ale Diviziei B. 
Așa cum se anticipa, etapa 
inaugurală a stirnit un interes 
major in rîndurile iubitorilor 
de fotbal, ale celor care dumi
nică de duminică obișnuiți ai 
„orei de matineu", vin la în- 
lilnirea cu fotbalul din eșa
lonul doi, la fel de entuziaști, 
și de pătimași, ca și cei de la 
Divizia A. Stadioanele au fost 
deștul de populate, unele pînă 
la ultimul loc. cum a fost ca
zul stadionului din „Regie", 
unde giuleștenii aveau să ia un 
start spectaculos în compania 
Sportului „30 Decembrie", pe 
care a învins-o la o diferen
ță severă (4—0). arătînd că 
Rapidul (acum cu Gh. Mul- 
țescu antrenor principal) 
rămîne, de fapt și de drept, 
prima candidată la promova
re. De văzut replica Chimiei 
Rm. Vîlcea (cu fostul ei jucă
tor, L. Catargiu, la condu
cerea tehnică). învingătoare la 
limită în fața echipei lui C. 
Țălnar, Unirea Alba Iulia, 
precum și a formației din 
Drobeta Tr. Severin (cu Ilie 
Bălăci antrenor). în seria I 
și-au anunțat candidatura la 
locul de onoare mai multe 
formații, dar startul n-a fost 
tuturor favorabil. Fosta divi
zionară A Oțelul Galați a 
pierdut la Șiretul Pașcani, 
C.S.M. Suceava a înclinat 
steagul, pe teren propriu, în 
partida cu altă rivală. F.C.M. 
Progresul Brăila, în timp ce 
Politehnica Iași a realizat un 
prețios 2—2 la o altă formație 
de frunte a seriei. Steaua Mi
rii. Un bun rezultat (2—1) a 
înscris V. Simionaș cu C.F.R. 
Pașcani în compania debutan
tei Unirea Slobozia, pe tere
nul unde au îndlinat steagul, 
în „Cupa României", două di
vizionare A. F.C. Bihor și „U“ 
Cliij-Napoca !! In schimb, alte 
două debutante. Viitorul Vas
lui și Olimpia Rm. Sărat, au

ln virstă de 45 de ani, fost 
reputat internațional Uru
guayan (70 A), cîștigător, în
tre altele, al Cupei Intercon
tinentale în 1971, cu Nacio- 
nal Montevideo, Victor Es
parrago e socotit azi unul 
dintre cei mai competenți an
trenori din liga spaniolă. După 
ce a activat, cu bune rezulta
te, la Huelva și Cadiz (pe 
care a promovat-o), Espar
rago a preluat, în vara trecu
tă, conducerea tehnică a Va- 
lenci-ei, cu care a încheiat 
campionatul pe un remarcabil 
loc 3, după Real Madrid și 
Barcelona. Cum F.C. Valencia 
va întîlni. la 13 și 27 septem
brie, pe Victoria în turul I al 
Cupei U.E.F.A.. Esparrago a 
fost, pentru cîteva zile. oas
petele României, asistînd la 
meciul F.C.M. Brașov — Vic
toria. La capătul căruia am 
purtat discuția de mai jos.

— Senor Esparrago. vă a- 
flați pentru întîia oară în țara 
noastră ?

— Nu. Am mai vizitat Ro
mânia în 1966, cu prilejul 
unei partde amicale pe care 
„naționala" Uruguayului a 
pierdut-o, la București, cu 
0—1. Am jucat o repriză, dar 
mi-aduc aminte că am întîlnit 
o formație română redutabilă. 
Ceea ce s-a petrecut, la nivel 
de cluburi, și deunăzi, cînd 
Dinamo a bătut Valencia cu 
2—1, chiar pe „Luis Casano
va" ! Fără să vă fac un com
pliment. aveți un fotbal bun, 
competitiv. De altfel, rezulta
tele o atestă, cele din preli
minariile C.M. și cele din cu
pele continentale.

—. Ce impresie v-a lăsat 
meciul de la Brașov?

— Aș zice că, în general, 
în Spania se joacă mai repede 
și, fără ca asta să fie o cali
tate. sub o presiune mai ma
re. Tribuna cere spectacol și, 
dacă nu-1 are, se agită, poate 
deveni chiar ostilă ! în toată 
Spania și, cu precădere, la 
Valencia club cu 27 000 de 
suporteri cotizanți. Stadionul 
„Luis Casanova" e, cu ade
vărat. un vulcan, o groapă cu 
lei.

— Ce se intîmplă cînd echi
pa pierde acasă ?

mijlocașul la închidere cel mai 
vîrstnic dintre comoonentii 
Sportului .30 Decembrie", pri
vind cu tristete sore mingea 
care poposise în fundul Dl-asei. 
Răspunsul de-o manieră cu to
tul surprinzătoare ne-a venit 
puțin timp mai tîrziu tot de la 
... Tănase care ce credeți că 
a făcut ? Si-a părăsit și el b®s“ 
tul. cu mingea la picior, sfâr
șind prin a fi deposedat. A 
urmat o nouă oasă trimisă cu 
promptitudine de Goantă. care, 
din mijlocul suprafeței de pe
deapsă a ridicat, atunci în 
min. 65 scorul la 3—0 !

Două goluri marcate oe par
cursul a 10 minute avînd ca 
punct de plecare tot atîtea 
mari greșeli (tehnico-tactice) 
individuale, cu consecințe ne 
tabela de marcai nentru în
treaga echioă.

Nu-i exclus ca si fără aceste 
erori, datorită plusului de ex
periență comnetitională Rapidul 
să fi ajuns, oricum ia 4—0. re
zultatul consemnat sîmbătă. In 
„Regie" Rămîne însă ca • 
certitudine a oricăruia dintre 
meciuri că jocul greșeala a?" 
teaptă. Si cu cît ea este mai 
mare (dp genul aceleia comise 
de cel mai tînăr sl de cel mai 
în vîrstă jucător al echipei 
Sportul «3o Decembrie") cu •- 
tît golul devine inevitabil. De
sigur Motroc n si Tănase nu 
sînt singurii care în acest 
Start de sezon comnetitional. 
au comis evidente erori 
nlco-tactice. Bine ar fi însă, 
ca îndeosebi acest gen de 
sell să nu se repete Nici <Je 
Motroc II si Tănase nici de 
alti jucători care activează în 
eșaloanele de performantă ale 
fotbalului nostru. Un cuyînt 
hotărîtor în această privința 
revine, firește si antrenorilor. 
De la iuniori înrenînd..

Gheorghe NICOLAESCU

JOCUL, GREȘEALA
Șîmbăta trecută. Rapidul a 

luat startul ca favorită în în
trecerea divizionarelor B — ’ 
seria a n-a Deși. conform 
programării. feroviarii bucu- 
reșteni au evoluat în condiții 
de deplasare la doi pași de 
Giulesti. în ..Regie" s-au sim
țit ca acasă la ei într-atît de 
puternic au fost susținuți, de 
un stadion cvasinlin. da capo 
ai fine, cînd tabela de scor In
dica 4 goluri în dreptul lor Si 
nici unui sub numele partene
rei, Sportul .30 Decembrie".

Dar firește, nu o a doua 
cronică a jocului ne propunem

(mare) AȘTEAPTĂ
în Drezentele rînduri. ci numai 
o analiză a unora dintre sec
vențele lui care la ora ori- 
mului meci din noul sezon 
ne-o arată De formația 
gazdă. Sportul ..30 Decembrie", 
mai vulnerabilă într-unul din 
compartimentele—cheie si a- 
nume în. zona centrală a sis
temului ! defensiv, unde erorile 
săvîrsite de unul sau altul din
tre jucători sînt greu repara- 
bile.
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1. Rapid 
Vulcan București 
Hidrotehnica C-ta 
C.S Onești 
Progresul Brăila 
Nicolina Iași 
Otelul Călărași 
Viitorul Vaslui

9. Electra București
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Polonia. • direcția P.T.T.R. a muni
cipiului Galâti IC.SA.P si I.CM.S.I. 
au fost la înălțime cu prestațiile oferite 
sportivilor, oficialilor si numeroșilor 
spectatori prezentă zilnic în Sala Sportu
rilor. (T. Siriopol. coresp.).
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I
I

Rugăm pe corespondenții noștri din localitățile cu «chine 
de fotbal în campionatul Diviziei C să ne comunice prin te
lefon (cu taxă Inversă) rezultatele meciurilor care încep du
minică 3 septembrie. Se poate apela la unul din numerele : 
18.34.60. 11.10.05. 11.78.70, 11.04.38 sau 437 interurban, imediat duPă
terminarea jocurilor.

RUGBY SPECTATORII cuplajului
Parcul Copilului si-au manifestat 
nerirea fată de prezenta 
lui C. Stanca în postură de arbitru 
oartidei Dinamo — C.S.M Minaur. 
e suspendat dună derbvui sezonului 
?edent Steaua—Dinamo ?« 
bună parte a publicului 
sat și putem răspunde : nu 
sendat. ALĂTURI DE 
matia maramureșeană a 
jucător Ciorăscu Cristian, 
ne că în lotul Mi n aurul ui 
un al treilea frate Ciorăscu... • TINERII 
?e titularizează la Farul cum e. între 
alții, cazul proaspătului campion de 
juniori., fundașul Brici, vizavi de care an
trenorul M. Naca speră să fi aflat o bună 
.soluție" pentru rezolvarea problemei trans- 
formerilor (G.R)
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BANI.AUTOTUNSME.EXCURSII
IN R O. GERMANA

Un important 
prilej pentru par- 
ticipanți, 
taje pe 
numelui 
melui 
66 de 
trase, 
7

ex- 
în

de
cu

a
3cu

24

18 nu-

cu avan- 
măsura 

ți renu-
tragerii 
numere 
cuprinse

extrageri, 
posibilitatea 
se cițtiga și 
numere din 
respectiv,
mere • Mai mul
te bilete jucate, 
mai multe șanse 
de cîștig I

I

I
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O asemenea greșeală a comis
— primul — tînărul Motroc H- 
care, aventurîndu-se departe de 
postul de bază, fundaș central 
la marcaj eu mingea la picior, 
a încercat o execuție tehnică 
riscantă (ridicarea balonului 
peste piciorul unui ranidist 
venit în întîmpinare) si a fost 
foarte lesne de deposedat. A 
urmat o Dasă rapidă spre Cr. 
Sava. care prinzînd apărarea 
..Sportului- pe Picior greșit, a 
înscris fără prea mari proble
me ln poarta lui Iordan Am 
avut de-a face nu încape vor
bă cu o gafă evidentă, de ne
tolerat nici la un jucător tînăr. 
si pe care. sîntem convinși 
înaintea antrenorului N. Tănă- 
sescu. a corectat-o acasă, prin 
explicațiile necesare tatăl lui 
Motroc II. cel care, la tine
rețe. evoluînd oe același post, 
fundaș central ia marcaj, nu-sl 
permitea aceste licențe tinînd 
de poezia fotbalului, nu de 
pragmatismul care si-a pus 
pecetea. în zilele noastre. pe 
cea mai îndrăgită disciplină 
sportivă.

Dar pînă la Motroc I astăzi 
Drofesor la catedra de fotbal 
a I.E.F.S. de ce oare nu i-a 
renrosat nimic pustiului" co
legul său de echioă Tănase 7
— ne-am întrebat văzîndu-1 pe

• TRAGEREA LA SORTI A 
BRIGĂZILOR DE ARBITRI. F.R. 
Fotbai a stab’lit următorul pro
gram pentru tragerea la sorți a 
brigăzilor de arbitri din urmă
toarele etape:

• divizia A : luni 4 septem
brie, de la ora 9 ;

• DIVIZIA B : marți 5 sep
tembrie de la ora 9, seria a 
Ill-a ; de la ora 11, seria a 
II-a; miercuri 6 septembrie, de 
la ora 9. seria I :
• DIVIZIA C. joi 7 septem

brie. de la ora 9 seriile 10—12 : 
vineri. 8 septembrie de la ora 9. 
seriile 1—3 : sîmbătă 9 septem

brie. de la ora 9 seriile 4—6 ; 
luni, 11 septembrie de la ora 9, 
seriile 7—9 La această operațiune 
care va avea ioc la sediul 
F.R.F.. pentru Divizia C vor Par
ticipa numai metod iștii din 
C.J.E.F.S.-uri care răspund de 
activitatea fotbalistică.
• PROGRAMAT INITIAL să 

se desfășoare sîmbătă 9 sep
tembrie în cadrul etapei 1 
m-a a Diviziei A meciul 
Politehnica Timisoara — Flacă
ra Moroni se va disputa mier
curi 8 septembrie, eu începere 
de la ora 16.30,



STEAUA-ÎN „CUPA EUROPEI" LA HOCHEI
In ediția 1989—1990 a .Cupei 

Europei“ la hochei, găzduită de 
orașe din Olanda, Elveția, Iu
goslavia și Danemarca, echipele 
participante au fost împărțite în 
4 grupe. Campioana României, 
Steaua, face parte din grupa D, 
la Frederikshaven ' “
șl va juca după

(Danemarca), 
cum urmează:

la 13 octombrie cu I.K. Frede- 
rikshavenF la 14 octombrie cu 
I.L. Sparta Sarpsborg (Norvegia) 
și la 15 octombrie cu Ferencva- 
ros Budapesta. Din aceste „sfer
turi de finală 
pe primul loc în 
se vor califica 
(17—19 noiembrie).

echipele clasate 
fiecare grupă 
tn semifinale

TURNEU LA GALAȚI

artificial dinPe patinoarul __
Galați, complet renovat, a avut 
loc un turneu amical de hochei, 
la care au participat echipele 
C.S.Ș. Gheorgheni. C.S.Ș Mier
curea Ciuc C.S.Ș. 2 Constructo
rul Galați șl formația poloneză 
Podhale Nowytarg. Turneul a 
fost cîștigat de formația gălă- 
țeană antrenată de Stelian Rusu. 
care a aliniat o nouă generație 
de tineri hochelștl.

2 ConstructorulRezultate: C.S.A ----------
Galați : 6—2 cu Miercurea Cluc, 
7—8 cu Podhale. 3—6 cu Gheor- 
Khenl : C.S.Ș Gheorgheni : 2—4
cu Podhale 4—10 cu M. Cluc : 
C.S.Ș. Miercurea Ciuc î 4—3 cu 
Podhale

S-au evidențiat cu acest pri
lej V. Zaharia. I. Toader (Ga
lați) și Gll (Podhale). (Teiemae 
SIRIOPOL — coresp.)

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

La Campionatele Europene de atletism pentru juniori
DE LA FLUSHING MEADOW

ATLETISM • Rezultate din 
ultima zi a Universiadei : 
5000 m : Mei (Italia) 13:39.04 : 
110 mg : Kingdom (S.U.A.l 13.26 : 
înălțime : Sotomaior (Cuba) 
2.34 m : suliță f : Silke Rente 
(R.D G.) 66.10 m

AUTOMOBILISM • Cursa de 
Formula 3000 desfășurată la 
Birmingham, a fost cîștigată 
de Jean Akesl (Franța) ur
mat la 41 s de Italianul Anlcella 
si la 52 s de britanicul Donnelly

BOX • Mexicanul Râul Perez 
si-a năstrat titlul de 
mondial la cat cocos 
învingîndu-1 prin k.o. 
In repriza a 7-a oe 
Cardenio Ulloa la 
(Chile).

campion 
(WBC) 
tehnic, 

chilianul 
Talcahuano

HANDBAL • în orlma zi a 
„Turneului Campionilor", ce se 
desfășoară ta orașul Iugoslav 
Doboj echipa Steaua București 
a întrecut cu scorul de 
(8—9) formația locală 
Alte rezultate : Steaua 
Belgrad — Volks Bank 
23—23 (12—13) : us Cretell —
Hromos Zagreb 27—22 (11—13): 
Grasshoppers Zurich — Borac 
Banja Luka 23—21 (12—8).

ȘAH • înaintea ultimei run
de a C.M de luniori (20 
ani), de la Tunja 
conduce polonezul 
eu 9,5 p urmat de 
Ulibln cu 9 d Snasov 
garia) si Dreev (U.R.S.S > 
8.5.

23—22 
Sloga.
Rosie 
VIena

de
(Columbia), 

Gdanskl. 
sovieticul 

(Bul- 
eo

BILANȚUL PUTEA
Cea de a X-a ediție a Cam

pionatelor Europene de atle
tism pentru juniori, desfășu
rată in localitatea Varazdin 
din Iugoslavia, s-a bucurat de 
participarea unui mare nu
măr de tineri atleți, din ma
joritatea țărilor de pe conti
nent, din a căror dispută au 
fost întregistrate o serie în
treagă de rezultate de bună 
valoare.

Atletismul nostru a fost re
prezentat la aceste întreceri, 
realizînd un bun bilanț, gra
tie celor patru medalii cuce
rite : aur — Mireîa Belu 
(Steaua) la lungime : argint 
— Elena Șolcan (C.S.Ș. Su
ceava) la 400 m. Denisa Ză
velcă (C S.Ș. Slatina) la 800 m 
și Ion Oprea (C.S.Ș Arad) la 
disc. Bilanțul este. In mod in
discutabil, valoros, dar. fără 
exagerare, se poate afirma că, 
dacă cei mai mulți — nu zi
cem chiar toți — dintre atleții 
noștri ar fi evoluat la valoarea 
cunoscută, numărul medaliilor 
și al altor locuri fruntașe ar 
fi fost, In mod cert, cu mult 
mal mare.

Iată, insă, cum s-au clasat

FI Șl MAI BUN!
ceilalți atleți români aflați in 
concurs: locul IV : Nuța Olaru 
4:14,82 (a pierdut locul trei la 
fotografie 1) ; locul V : Mioa
ra Papuc 23:06,17 la 5 km
marș. Tudor Bogdan 7,67 m 
la lungime; locul VI: Si
mona staicu 9:26,22 la 3000 m 
și ștafeta Koch, Zăvelcă, Hur
muz, Șolcan 3:39,06 la 4X400 
m ; locul IX : Oana Mușunoiu 
1,80 m la Înălțime ; locul X : 
Ion Avramescu 14:21,06 (to
tuși, record personal) la 5 000 
m ; locul XI : Elena Birsan 
55,58 m la disc ; locul XII j 
Dantela Antipov 4:24,33 la 
1500 m. Laurenția Hurmuz 
(11,90 s, locul V tn semifinale 
la 100 m și 24,50, același loc, 
în semifinale la 200 m) și Lu
minița Koch (55,71 s, " ~ 
In serii, la 400 m) nu 
aceea în finale.

Atletismul nostru 
dispune, în mod cert, 
lori autentice. Va trebui însă, 
pentru ca ele să poată deveni 
cu adevărat competitive, să se 
muncească mai mult și mai 
bine, iar antrenorii noștri să 
extindă sita selecției, căutînd 
permanent alte și alte ele
mente talentate, atît de nece
sare, tn perspectivă, atletis
mului din țara noastră !

locul V 
au avut

juvenil 
ie va-

DIVIZIA A DE HANDBAL FEMININ
ARGUMENTE

„Internaționalele" de tenis ale 
S.U.A. au continuat oe terenu
rile de la Flushing Meadow, 
cu partidele de simplu din tu
rul 1. După un prim cap de 
serie eliminat tn întrecerea 
masculină (Bran Gilbert nr. 9, 
de către Todd Witsken nr " ‘ 
lată că șl tn cea feminină 
părăsit competiția încă 
orlma rundă Pam Shrlver 
9) șl Marv Jo Fernandez __
18. semifinallstă la Roland 
Garros). învinse clar de Larisa 
Savcenko (6—2 " ‘
nectlv de Wendy 
6—3), Iată alte 
feminin : Zina Garrison — 
tea Zrubakova 6—2. ș—1 ; 
nuda Maleeva ______
Werdel 6—4 6—3 : Monica Selea
— Ann Henriksson 4—6 6—2,
6— 2: Conchita Martinez — Sandra
Birch 6—J. 6—2 • Hana Mandli- 
kova — Eva Pfaff 6—1. 4-6.
7— 6 ; Jana Novotna — Meredith
McGrath 7—5. 7—2 : Arantxa
Sanchez — Jo - Ann FauH
6— 5. 6—1 ; Sylvia Hanika —
Louisa Field 6—4. 7—6 : Andrea 
Temesvari — Lindy Harvey — 
Wild 6—1. 6—4 : Chris Evert — 
Bettina Fulco 6—4 6—2 : mas
culin I Ivan Lendl — Diego

6—4 ; Stefan
Frana 7—6,

~ ' Da-
6—1 ; John

- Eric Winogradskl 
6—4 6—4 : Andre Agassi

— Robbie Weiss 6—3.7—6 6—0;
Alberto Mancini — Jonathan 
Canter 3—6. 2—6 6—3 6—3. 6—3; 
Miloslav Mecir — Leonardo 
Lavalle 6—7 6—4 6—3. 6—4 ;
Emilio Sanchez — Donni 
Leaycraft 6—4. 6—2. 5—7. 6—2 ; 
Andrei Cesnokov — Magnus 
Gustafsson 3—6. 6—1 7—5, G—4 1
Anders Jarryd — Marian Vatda
7— 5. 6—4. 6—7, 6—4 : John
Fitzgerald — Mark Kratzmann 
7—6, 5—7 7—6 5—7. 6—4.

S3), 
au 

din 
(nr. 
(nr.

6—3) res- 
Whfte (6—4, 

rezultate. 
Rad- 
Ms- 

Marianna

Perez 8—1. 7—6 
Edberg — Javier ____
6—2. 7—5 ; Boris Becker 
vid Pate 6—1. 6—3 
McEnroe
6—1.

(Urmurt im mo II
(min. 32. după o revenire a 
oaspetelor), 17—14 (min. 38).

Cu Simona Iovănescu, I- 
rina Cămui, Angela Tudoran, 
Și Estera Carapetru in vervă 
de joc, 
desprins 
23—15 tn 
astfel un 
lele, cu 
sincronizată și doar cu 
coleta Cîțu și Floarea lonișcu 
mai active, nu puteau (deși 
au dorit, evident) mai mult.

Marcatoare: Cămui 8. Caza
ce 5 (din 7 m). Iovănescu 4. 
Tudoran 4. Carapetru î, 
Raita 2. Ungureanu 1 pentru 
Învingătoare, respectiv Cîțu * 
(3). lonișcu 4, Stan S, Simion 
2, Stoenescu 1, Cioe 1.

Au arbitrat Gr. Bolocan 
R. Mahler (Brașov).

Jeleu 1 și Botiș 1 (singura ju
cătoare de cîmp care nu a în
scrie fiind Paștiu).

Mihail VESA

constănțencele s-au 
(21—14 în min. 45 și 
min. 52). cîștigtad 
meci în care oaspe- 

apărarea adesea ne-
Ni-

81

MECANICA FINA BUCU
REȘTI — CHIMISTUL RM. 
VÎLCEA 33—44 (15—24). Re
cord de goluri — 77. tn parti
da din Sala Floreasca. edifica
tor fiind și faptul că rezulta
tul consemnat pe tabela elec
tronică la sfîrsitul primelor 30 
de minute de toc putea fi 
foarte bine rezultatul final al 
unul meci din orice catego
rie, inclusiv Divizia A ! Prac
tic. meciul a curs Intr-un sin
gur sens, campioanele fiind 
oele care au imDrtmat locului 
m ritm alert cu faze spec
taculoase la ambele porțl. De 
menționat că In ultima parte 
a locului antrenorul Petre Ber- 
becara a introdus jn teren toa
te jucătoarele de rezervă. o 
mențiune jn plus merltlnd tl- 
năra oortărîtă Cristina Dogarii, 
o promisiune autentică. Vtl- 
cencele s-au instalat la clrma 
jocului imediat după fluierul 
de început al arbitrilor V. Co
drean» și F. Cinați (Constan
ța), Mariana Tîrcă mareînd 
primul gol în secunda 12 a 
meciului. în continuare. me
canismul de atac. In special, 
bine pus la punct, al formației 
vîlcene (după 2—2 tn min. 3). 
nu a lăsat nici o speranță gaz
delor care, eu toate eforturi
le depuse, au trebuit să se 
recunoască Învinse de o for
mație matură, echilibrată pe 
posturi, cu o mult mai mare 
experiență comnetitională. In
tr-un cuvînt. de o valoare su
perioară. Strădaniilor Crls- 
tinel Berbece și ale Sorinei 
Lefter, din echipa Mecanică 
Fină, in special In fazele de 
atac, nu le-au fost adăugate 
cele necesare în apărare, cele 
44 de goluri primite vorbind 
singure despre modul în care 
s-au apărat bucurestencele. Dar 
nici cele 33 de goluri primite 
de campioane nu pot să 
mulțumească 
tru că. nu 
competițiile 
bat Ia ușă) 
apărări ușor _____ ___
eatoare : Berbece .1 Lefter 10, 
Dobre S, Flnaru 2. Gavrllă 2 
și Chibofaru 1 pentru Meca
nică Fină, respectiv Tîrcă îl, 
Lazăr 11. Matei 7. Vcrlgeanu 4, 
Nap 4, Topea 3, Pețruș 2, Ne-

TEROM IAȘI — RAPID BUCU
REȘTI 32—27 (17—14) Victorie
meritată a echipei gazdă, care a 
avut totuși tn fată o echipă am
bițioasă ce a luptat de 1a egal 
la egal în prima oarte a parti
dei dună care Terom s-a des
prins tn cîstlgătoare. Au Înscris : 
Duca 12. Chelaru 6. Anton 3. Nt- 
sipeanu 4. Cozma 3. M. Tomuleae 
2. respectiv Oprea 7 Ivan 6, Doi- 
ciu și Duca cite 5. Ivan si Ar- 
vatu cîte 2. Au arbitrat : A. Si
mion si V. Ivanciu (Ploiești). 
(Mihai MACOVEI. coresp.).

RULMENTUL BRAȘOV — MU
REȘUL TG. MUREȘ 18—18 (8—11). 
Aproaoe 2000 de spectatori au 
urmărit un 1oc dlnamio. echili
brat, între două echipe avide de 
puncte. Au cîștigat in extremis 
mureșene ele care au fost ceva 
mai insistente sl au dovedit o 
mai mare eficacitate fie benefi
ciind si de forma bună a nortă- 
rițel Angela Biol. Brașovencele 
au ratat enorm, inclusiv 3 arun
cări de la 7 m (Demeter 2. Bo- 
rlceanu. Tohonean si Mureșan 
cite 1). Au marcat : Marian 8. 
Borîceanu 4 (1) ““
meter 3 (1). nie 
respectiv Matefi 
(1) Strola 3. A 
Wagner cîte 1.

Tohonean _ ___
marcat : Marian 

Mureșan 3, De
și Partin cîte 
9 rt). Moszl 
Bir o. Radul!

Au arbitrat :

1, 
4 

»i 
_ - . .. __ ________ _ L

Serbu si V. Dobre (București). 
(Carol GRUIA coresp.).

CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA
— RELONUL SÂVINEȘTI 18—28 
(7—7). Putin handbal, insă foarte 
multe greșeli in acest ioc dintre 
două echine care nu-sl nrea gă
sesc ritmul impus de Divizia A. 
Oaspetele au insă o lucătoare 
care știe ce să facă cu mingea
— Hutunan — astfel că victoria 
nu le-a scăoat. Realizatoare : 
Tască-Coiocărita 6 A Tomuleae 
4 Simion 2. Ștefan nvlci. Păllel, 
Torjoc. Stancov. Rădol si Ignea 
cîte 1. resnectlv Hutunan 13. 
Tarsichi 3 Atodiresei 2. Tătara 1 
si Chirica 1. Au arbitrat : 
Plesa si V. Slehicea (Hm. vfl- 
cea). (Constantin CRETU. 
reap.).

T.
eo-

Clasamentul
1. Chimistul 5 4 0 t 178-133 13
2. Textila 5 4 0 1 134-107 13
3. Hidrotehnica 5 4 0 l 118-110 13
4. Știința 5 3 0 2 125-110 11
8. C.F.R. Cv. 5 3 0 2 117-111 11
6. Terom 5 3 0 2 126-121 11
7. Mureșul 5 2 0 3 196-103 9
8. Rapid 5 2 0 3 113-114 9
9 Mec Fină 5 2 0 3 131-160 9

10. Rulmentul 5 1 0 4 106-118 7
11. Relonul 5 10 4 107-130 7
12. Constructorul 5 19 4 112-137 7

ne acestea 
totdeauna 
continentale 

vor avea tn 
de trecut.

Ie 
nen- 
(vezl 
care 
fată 

Mar-

La San Juan, capitala sta
tului Porto Rlco, se desfă
șoară în aceste zile lucrările 
Comitetului executiv al C.I.O. 
Intre alte puncte 
ordinea de zi este 
ultimei treceri in 
orașelor candidate : 
nlzarea, tn 1996, a 
biliare a Jocurilor 
de vară (100 de ani de

aflate pe 
și acela al 
revistă a 
la orga- 
edițtei ju- 

• Olimpice 
_ _______  la 
prima ediție a competiției su
preme a sportului mondial). 
Candidează să primească În
vestitura următoarele orașe 
(tn ordine alfabetică): Atena, 
Atlanta, Manchester. Mel
bourne și Toronto. A 86-a 
Adunare generală a C.LO-. de 
anul viitor d» ’a Tokio ur
mează să decidă...

Argumentele acestor can- 
dldaturlt Atena este orașul 
care tn 1896 a găzduit prima 
ediție a Olimpiadelor moder-
tiiiiimtitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiHiiiiituiitnu

LA ZI
nniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimtiiiititiiiii 
ne. La Atlanta nu se face 
nici un fel de discriminare 
rasială, existlnd o atmosfe
ră pașnică, de prietenie între 
locuitori. Manchester este și 
el un exemplu Intre metro
polele britanice, de bună 
conviețuire. Melbourne a 
mai găzduit Jocurile tn 1956. 
Locuitorii săi, de aproxima
tiv 140 de naționalități, cola
borează foarte bine in do
meniul artei, culturii, spor
tului. Toronto are șl el lo
cuitori de peste 100 naționa
lități, care se înțeleg, de ase
menea. toarte bine.

Aceste „argumente" mai 
mult sentimentale. orașele 
candidate le completează cu 
lista bazelor sportive existen
te și propuse a fi construite, 
pins _____ . —
lează aceste argumente 
ordin 
dintre ele fiind demn de a 
fi luat tn seamă. în 
caz, grea misiune _____
Adunarea generală a Comite
tului Internațional

una-alta tn=ă. nreva-
• ; r — de

sentimental. flecare
orice 

pentru
7..—"_r.-i olimpic 

in a face o alegere cit mal 
corectă...

tn altă ordine de idei, 
C.I.O. a decis ca tenisul să 
figureze tn mod permanent 
pe programul J.O. De ase
menea. s-a hotărit ea jucă
torii care evoluează tn turne
ele din Africa de Sud să nu 
aibă drept de participare la 
J.O.

Romeo VILARA

FOTBAL meridiane
MARE interes pentru jocul de

cisiv dintre echipele Braziliei și 
Chile (gr. a 3-a sud-amerlcană), 
programat duminică pe uriașul 
stadion Maracana din Rlo de 
Janeiro, tn mod normal. In a- 
ceastă partidă hotăritoare Bra
zilia nu poate oierde calificarea 
pentru turneul final al C.M. din 
Italia. Ea are nevoie doar de un 
scor egal, brazilienii beneficiind 
de un golaveraj superior. între 
timp, după referatul arbitrilor 
care au condus tntîlnlrea de la 
Santiago (primul meci Chile — 
Brazilia 1—1) F.I.F.A. a hotărit 
ea brazilianul Romario (acum 
la P.S.v. Eindhoven) să fie sus
pendat pe trei etape (șl nu doar

ne una. cum s-a hotărlt inițial), 
deoarece ei l-a lovit pe unul 
dintre tușleri. Forul internațio
nal și-a menținut hotărîrea ca 
echipa ChUe să nu susțină, deo
camdată. nici un joc pe teren 
propriu. Din acest motiv. Chile 
a evoluat in tntîlnlrea eu Vene
zuela (5—0) pe teren neutru, în 
Argentina, la Mendoza. Acum, 
spiritele sînt foarte agitate — 
comentează agențiile de presă —, 
Îndeosebi din partea suporteri
lor chilieni, care se vor deplasa 
la Rio. Organizatorii au luat 
măsuri excepționale, mobtlizlnd 
numai pe stadion 1 500 de poli
țiști!

„CUPA MONDIALĂ" LA ȘAH
STOCKHOLM 31 (Agerpres). 

După 12 runde si disputarea 
partidelor întreruDte. tn turneul 
de sah pentru „Cuoa Mondială" 
de ia Skelleftea (Suedia) con
duce marele maestru sovietic 
Gări Kasnarov, cu 8 t> urmat de 
Anatoli Karpov (U.R.S.S) șt 
Nigei Short (Anglia) cu ette 
2 A O.

tn runda a 12-a, Kasparov l-a 
învins oe Vaganlan. Short oe 
NikolicL Salov oe Ehlvest, 
Hubner a pierdut la Korcinot, 
Nunn a cîștigat la Portlsch. iar 
partidele Andersson — Rlbll, 
Tal — Karpov si seirawan — 
Sax s-au Încheiat remiză.

46 DE IĂRI LA
DE GIMNASIICA

MONCHEN (Agerprcs). O 
dată cu înscrierea Argenti
nei și Chile, numărul țărilor ce 
și-au confirmat participarea 
La Campionatele Mondiale de 
gimnastică, programate în 
Luna octombrie in orașul vest-, 
german Stuttgart, este de 46, 
organizatorii anunțind că aș
teaptă ea totalul înscrierilor 
să depășească 50.

DECIZIE CONTROVERSATA
Desfășurat In primăvara aceasta, Congresul de la Miin- 

chen al F.I.B.A. a decis să transforme marile competiții 
din baschetul internațional tn tntreoeri „open“, deschizînd, 
așadar, jucătorilor profesioniști „porțile" unor campionate 
(europene și mondiale) la care pînă astăzi nu participa
seră, se știe, niciodată. Respectivul for a fost socotit drept 
„istoric", iar rezoluția lui considerată Începutul unei ere 
noi in baschet, aceea a alinierii disciplinei la mutațiile, nu 
lipsite de amploare, din sportul contemporan. Pentru că, 
la campionatele mondiale si europene de fotbal, bunăoară, 
participă, fapt binecunoscut, toți jucătorii, indiferent de 
statutul lor, iar tenismanii profesioniști s-au aliniat deja 
(alt exemplu) la startul ultimelor Jocuri Olimpice. Ten
dința este limpede. F.I.B.A. nefăcind, de fapt, altceva docît 
să o urmeze.

în primul moment, decizia de la Miinchen a stîrnit un 
mare interes, dacă nu chiar entuziasm, o anchetă efectuată 
la nivelul a 25 de cluburi profesioniste din N.B.A. (jucă
tori și conducători) stabilind că 62,7% dintre subiecți 
aprobă noua orientare, doar 33,9% declarindu-se împotrivă. 
Restul (3,4%) nu s-au pronunțat. între oei care s-au de
clarat de acord, baschetbaliști celebri, superstaruri ca ..Ma
gic" Johnson, Karl Malone, Charles Barclay Clyde Drexler 
și alții, încîntați de posibilitatea de a juca la C.M., tn 
echipa S.U.A. Pe de altă parte, însă, și aici lucrurile se 
complică, nu mai puțin de 20 din 25 de antrenori și toți (!) 
managerii intervievați au venit cu serioase obiecții, mai 
degrabă dezicîndu-se de hotărîrea F.I.B.A. I Jerry West, 
managerul lui Los Angeles Lakers (multiplă campioană a 
N.B.A., grupare de la care s-a retras, recent, Kareem 
Abdul Jabbar) a argumentat astfel l „Nu pot fi de acord, 
sub nici o formă, ca jucătorii mei, actlvînd din septembrie 
pină in mai in liga profesionistă. să participe in restul 
anului Ia alte competiții, în loc să vină refăcuți, el s-ar 
prezenta, ulterior, la club, mal epuizați fizic și nervos 
decit au plecat". Iată un mod de gindire, nu numai al lui 
West, apt a-i face pe multi să considere (justificat, oare ?) 
că, deși seducătoare, decizia de la MOnchen nu va fi decit 
parțial — sau poate deloc — operantă. Profesionismul ține 
să arate, încă o dată, cum motivațiile materiale pot fi 
mult mal mari decît, să zicem, orgoliu] reprezentării culo
rilor naționale, chiar dacă jucătorii ar dori s-o facă. în 
fond, pentru unii, banii sini bani. Ce importantă mai mi 
dorințele personale 1

Mugur POPOVIC

La închiderea ediției

PORTUGALIA ROMÂNIA 0-0

*

J

Joi seara, la Setubal, 
disputat partida amicală 
fotbal dintre 
Portugaliei și 
minată după 
întîlnirea s-a 
rul de 0—0.

Au fost folosite următoarele 
formații:

ROMANIA: Lung — Rednic 
— D. Petrescu, Iovan, Ando- 
nie, Rotariu — Sabău, Gh.

s-a 
de 

reprezentativele 
României. Ter- 
miezul nopții, 

încheiat cu sco-

Popescu, I. Dumitrescu (min, 
46 Mateuț) — Lăcătuș, Hagi 
(min. 76 Vaiscovici).

PORTUGALIA: Silvino — 
S. Pinto, Venancio, Miguel, 
Veloso •— V. Paneira, Xavier, 
Magalhaes (min. 67 J. Ferrei
ra), Andr£ — R. Agua», G. 
Brito.

In numărul de miine al zia
rului vom reveni cti amă-' 
minte.
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