
O remarcabila performanța a atletismului românesc

PAULA IVAN A CÎȘTIGAT
„MARELE PREMIU IAAF-MOBIL"

Vineri seara, târziu, in noc- 
turnă, pe stadionul .Louis 11“ 
din Monte Carlo, a avut loc 
gala finală a celei de a V-a e- 
diții a „Marelui Premiu 
I.A.A.F.-Mobil". Campioana 
română Paula Ivan a evoluat, 
din nou, excelent, clasîndu-se 
prima în cursa de o milă cu 
rezultatul de 4:24,98. în acest 
Iei ea a cîștigat pentru a doua 
oară consecutiv prestigiosul 
trofeu international. Pe locul 
2 : Svetlana Kitova (U.R.S.S.) 
4:25,52, iar pe locul 3 Doina 
Melinte 4:25,56.

în această ultimă reuniune, 
a „Marelui Premiu", la lun
gime, Vali Ioneseu a ocupat 
locul 3, eu o săritură de 6,75 m.
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După meciul de fotbal cu echipa Portugaliei

„TRICOLORII" AR FI PUTUT OBȚINE AMBELE PUNCTE, 
DAR EGALUL REALIZAT SUGEREAZĂ RETUȘURILE NECESARE

►

La „Universiadă", canotajul nostru și-a reconfirmat clasa

5 ECHIPAJE PREZENTE-4 VICTORII, 
UN ADEVĂRAT RECORD DE EFICIENȚĂ

Rezul țațele canotajului nos
tru la recent încheiata ediție 
a Jocurilor Mondiale Universi
tare sint de acum cunoscute, 
schiturile „tricolore" trecînd 
primele linia de sosire în pa
tru din cele cinci probe în 
care au concurat, ceea ce, 
evident, reprezintă un adevă
rat record de eficiență. Dar. 
înainte de toate, de valoare 
reconfirmată.

Prin acest bilanț, canotorii 
noștri au ocupat locul întîi șl 
în clasamentul general pe 
națiuni — un clasament care 
a inclus nu mai puțin de 36 
de reprezentative ! Singurul 
echipaj care nu a urcat pe

POLOIȘTII DE LA DINAMO Șl STEAUA, NElNVINȘI, 

PROMIT 0 SPECTACULOASĂ FINALĂ A CUPE! ROMÂNIEI
Ieri a fost o zi cu două re

uniuni (așa cum vor avea loc, 
de altfel, și astăzi) în turneul 
final al Cupei României la 
polo, competiție aflată sub ge
nerosul insemn al Daciadei. 
Dimineața, partidele s-au în
cheiat cu trei victorii clare, 
dintre care cele obținute de 
Dinamo și Steaua — echipele 
care au dat cei mai mulți ju
cători reprezentativei, autoarea 
fru-'oasei surprize de la re
centele „europene" — au...
semănat între ele cel puțin 
prin diferența de scor, 11 go
luri de fiecare dată.

în deschiderea programului, 
VOINȚA CLUJ-NAPOCA a

MONICA IONIȚĂ, DUBLĂ CAMPIOANĂ LA PUȘCA
Chiar dacă vremea s-a încăl

zit vizibil față de ziua proce- 
dentă. rezultatele înregistrate, 
în general, în cadrul finalelor 
Daciadei la tîr pentru arme 
cu glonț, care se desfășoară la 
poligonul bucureștean Tunari, 
continuă să nu fie foarte ridi
cate. Totuși, cîteva remarcări 
se cuvin a fi făcute. în primul 
rînd, să menționăm comporta
rea bună a dinamovistei Moni
ca Ioniță. care, ieri, s-a impus 
în dificila întrecere de pușcă 
standard trei poziții, adăugind 
încă o victorie celei înregis
trate în ziua precedentă, la po

FAVORITII S-AU IMPUS LA TIR CU ARCUL
în finalele de „opt" ale Da

ciadei la tir cu arcul, de la 
Baza B.T.T. Herăstrău din Ca
pitală. era neîndoielnic că 
maeștrii sportului Diana Nico- 
laescu (Olimpia) și Victor Slă- 
nescu (Metalul Plopeni) por
neau cu prima șansă, chiar 
dacă, ta semifinalele ce au a- 
vuț loc dimineață, Nicolaescu 
se clasase a patra, iar Stănes- 
cu al treilea. Cum însă ambii 
stat multipli campioni și re
cordmani ai țării, nu a sur
prins că, după pasionante 
dispute, pînă la urmă ei au 
Ieșit victorioși. întregindu-și 
palmaresul eu încă un titlu 
national. 

podium a fost cel feminin de 
4 vîsle, dar trebuie precizat 
că aici a fost vorba. într-un 
fel, de un experiment înain
tea apropiatelor Campionate 
Mondiale. Revenind la cei 
patru învingători. îmbucură
toare este în primul rîad 
comportarea băieților care, 
iată, dovedesc că au revenit 
in primul eșalon valoric mon
dial, victoriile ior în marile 
concursuri eliminînd de mai 
multă vreme ipoteza întâm
plării. După cum, îmbucură-

Sorin SATMARI

(Continuare in vag. a i-a)

reușit un succes nescontat, 
mai cu seamă prin proporțiile 
rezultatului : 14—9 (4—3, 5—1, 
3—3, 2—2) cu CRISUL ORA
DEA ! în vreme ce câștigăto
rii, cu un Colceriu în vervă 
deosebită, au etalat o efica
citate remarcabilă, tinerii bi- 
horeni au apărut temători, co- 
mițînd multe greșeli copilă
rești. Omogenizarea formației 
orădene cere, iată, timp... Au 
punctat: Colceriu 7. Cosmațchi 
4, Sebok, Sabău, Farcaaș (V), 
Bonca 3, Fejer 2, Stankovits, 
F. Toth, Gordan, G. Indig. 
Arbitri : V. Goian — D. Pa- 
raschivescu.

Pentru campioni, meciul cu

ziția cu’cat, probă la care a 
realizat un nou record națio
nal. Dată fiind și tinerețea a- 
cestet performere (luni va îm
plini 22 de ani!), clubul Dina
mo și federația trebuie să-i a- 
sigure o pregătire la cel mal 
înalt nivel, Monica Ioniță fi
ind una dintre șansele redre
sării probelor feminine de 
pușcă.

Am putut înregistra un salt 
valoric sensibil realizat și de 
secția de pușcă a I.E.F.S. — 
Sportul Studențesc București, 
ai cărei reprezentanți au clș- 
tigat pînă acum 3 titluri si

Semifinala felelor (12 parti
cipante) a evidențiat forma 
bună a Marinei Molcce (Car- 
pați Gălănești), care a ocupat 
primul loc, cu 310 p. a altor 
două consacrate arcașe — Au
rora Matei (Steaua) și Gabrie
la Cosovan (Voința Rădăuți), 
cu 306 p și, respectiv, 305 p — 
precum ți promițătoarele evo
luții a două junioare diri Ră
dăuți — Olimpia Marciuc (Vo
ința), cu 292 p și Magda Mo- 
roșan (C.S.Ș.), cu 285 p (Dia
na Nicolaescu. 294 p). Toate 
șase, plus Eva Lancz (Voința 
Satu Mare) și Daniela Robu 
(Olimpia) au luat startul în 
finală. La jumătatea ei, după

SETUBAL, 1 (prin telefon, 
de ta trimisul nostru special). 
Dacă luăm drept reper titlul 
de avancronică apărut în zia
rul „Boia", „Meciul cu echipa 
României — un test care se 
dorește cit mai fructuos", a- 
jungem la concluzia că acest 
test a fost mai edificator pen
tru „tricolori" decît pentru e- 
chipa lut Juca. Principalul ar
gument e simplu: într-o parti
dă în care „tricolorii" s-au or
ganizat în defensivă ca pentru 
Copenhaga, ei au avut mult 
mai multe ocazii clare, care au 
culminat cu uriașele situații ala 
lui Lăcătuș, în finalul meciu
lui, cînd golul victoriei părea 
practic inevitabil. Dar, înain
te de a limpezi aoest paradox, 
să completăm mica stenogra
mă transmisă, practic, spre 
zorii zilei de vineri, in jurul 
orei 2, și apărută in numărul 
din aceeași zi al ziarului. Deci, 
pentru numeroșii noștri statis
ticieni, care vor reține elemen
tele tehnice ale acestui 0—0 
remarcabil în palmaresul „tri
colorilor". să notăm: 

o altă garnitură a tinereții, 
cea feroviară, a însemnat șan
sa repetării mai tuturor sche
melor tactice : DINAMO — 
RAPID 14—3 (2—0, 5—1, 4—1, 
3—1), autorii golurilor fiind 
Hagiu 4, Olaru 2, Răducanu 2 
(unul de mare efect — „șurub" 
din unghi), Cr. Dan, Arde
lean, Totoîici, E. Ioneseu, Ș. 
Popescu, B. Ștefănescu pentru 
învingători, de partea cealal
tă portarul Diaconu — la ni-

Geo RAETCHI 
Mugur POPOVICI

(Continuare în prio 2-3)

s-au aflat în luptă directă pen
tru podium si la alte probe. 
Probabil că și sosirea antreno
rului Marian Teodora la a- 
ceastă grupare a contribuit la 
progresul, ușor de relevat, al 
țintașilor de aici. întracît și 
reprezentanții cluburilor A.S.A 
Metalica Oradea, C.S.U. Bra
șov, Metalul București și Uni
versitatea Cluj-Napoca au reu
șit comportări bune, impunîn-

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag 2-3)

tragerile de la 30 și 50 m. în 
lupta pentru titlu se aflau Ni
colaescu 161 p, Matei 153, 
Lancz (o mare surpriză) 155. 
în urma lor: Marciuc 149. Mo- 
loce (care a pierdut prețioase 
puncte în tragerea de la 50 m) 
și Moroșan, cu cite 145. Coșo- 
van 144. Robu 136. In conti
nuare. în tragerile pe distanțe 
lungi (60 și 70 m), în timp ce 
Lancz a pierdut... teren, iar 
Moloce și Coșovan au recupe
rat spectaculos, ajungînd. cu 
ultima săgeată, la 296 p (ele

loan NOVAC

(Continuare in pag. 2-3)

Șuturi: 11—9 (pe poartă ; 
4—4); Cornere: 3—2 (prima co
loană, firește, este a gazdelor).

Momente din meci : MIN. 2: 
acțiune rapidă Sabău — Lăcă
tuș — I. Dumitrescu în „triun
ghi" eșuată; MIN. 11: Sabău — 
Hagi — I. Dumitrescu, ultimul 
„croșetează" și... bară!; MIN. 
22 : sprint Brito — Andre pe 
partea lui D. Petrescu, sur
prins, Lung blochează exce
lent; MIN. 43 : avansare Rota- 
riu, faultat la 17 m. lovitură 
liberă Hagi, voleu Sabău pe 
lingă poartă. A fost o repriză 
dominată de „bara" lui I; Du
mitrescu și de jocul în perma
nentă mișcare al sextetului

S-a încheiat turneul 5 al „Trofeului Sportul" la volei (f)

RAPID, AL PATRULEA SUCCES
TIKGOVIȘTE. 1 (prin tele

fon). Un public numeros a luat 
loc în tribunele Sălii Sporturi
lor din localitate la partidele 
ultimei reuniuni a Turneului 
feminin cu nr. 5 din cadrul 
circuitului voleibalistic dotat 
cu „Trofeul Sportul"

Chiar din debutul progra
mului, Farul Constanța și E- 
Iectronica București și-au dis
putat cu ardoare locul 7 în 
clasamentul final, divizionara 
B dovedindu-se o parteneră cu 
calități demne de remarcat. De 
altfel. Electronica, după ce a 
pierdut setul I (de la 5—1), a 
dat o replică surprinzător de 
puternică constăntencelor. cîs- 
tigînd următoarele două se
turi. Farul a făcut eforturi 
pentru a egala situația și a-și 
adjudeca în cele diri urmă vic
toria în meci cu 3—2 (9. —12, 
—7, 9, 12). Arbitrii Gh. Nioa—

IA RUG8Y, ÎN PRIMA GRUPĂ 
VALORICĂ, MÎINE SL OISPUTĂ

ETAPA A TREIA
• începe întrecerea echipelor 
din a doua grupă valorică a 

Diviziei A
Campionatul primei grape 

valorice la rugby, care a în
ceput atit de spectaculos, pro
gramează miine cea de a treia 
etapă. Un cuplaj interesant are 
loc în Capitală, pe Stadionul 
Steaua: de la ora 9, formația 
campioană primește teplica 
Științei Petroșani, iar în conti
nuare (10,30) se dispută tatii- 
nirea Rapid Metrou București
— C.S.M. I.M.U. Suceava.

Meci de atracție pe Litoral, 
între Farul și Dinamo, care 
începe la ora 10. Echilibrate se 
anunță partidele de la Timi
șoara (Universitatea Elliin — 
C.S.M. Sibiu; de la ora 9,30) și 
Bîrlad (Rulmentul — Contac- 
toare Buzău; ora 9,30), in timp 
ce la Baia Mare, C.S.M. Mi- 
naur are prima șansă In fața 
bucureștenilor de la Gnvița 
Roșie (fluierul inaugural — ia 
ora 10).

• ÎNCEPE ȘI ÎNTRECEREA 
ÎN GRUPA A DOUA VALORI
CA A DIVIZIEI A. Etapa I. 
programată miine, cupni.de ur
mătoarele jocuri: seria I; Du
nărea Giurgiu — Constructorul 
Constanța, Locomotiva Pașcani
— Hidrotehnica Focșani, Poli
tehnica Iași — Hidrotehnica 
Iași, T.C. Ind. Constanța — 
Mașini Grele București ; seria 
a Il-a : Transloc Alba lulia — 
Energia București, Gloria 
București — Metalurgistul Cu- 
gir (Stadion Gloria, ora 10), 
Sportul Studențesc TMUCE — 
Petrochimistul Pitești (Stadion 
Tei, ora 10) șl I.A.M.T. Ora
dea — Petrolul Arad. 

nostra defensiv, în care por
tughezii n-au găsit nici o 
breșă, cu excepția oelei din 
min. 22. Au fost, de aseme
nea, cele cîteva mari ocazii de 
contraatac ale „tricolorilor", 
irosite în absența unui vîrf 
autentic, care să puncteze urne
le, ieșiri spectaculoase ale ju
cătorilor români.

După pauză, „forcing" por
tughez timp de 20 minute, dar 
cu două replici reușite ale e- 
chipei noastre, la cîțiva centi

bars CHIRILA

(Continuare in pag 2-3)

Petrescu și C. Malaxia au 
condus echipele: FARUL — 
Mirela Dardac 8 (Tudorița Za
harin 6), Iuliana Enescu 7,5, 
Luminița Uiev 7 (Simona 
Boantă), Marinele Neacșu 7 
(Delia Liețoiu 8), Claudia Do- 
robanțu 7, Gulniza Lică 7,5 
(Elena Ciulpan 7); ELECTRO
NICA — Irina Croitoru (I.au
ra Dăescu), Petruța Mincu, 
Carmen Drăgușin, Marilena 
Marin, Rodica Sirbu, Mirela 
Ghica.

în continuare alt meci spec
taculos șl tot de cinci seturi, 
dar de nivel tehnico-tactic 
superior: Universitatea C.F.R. 
Craiova — Chimia Km. Vîlcea 
3—2 (—8, —8, 12, 6, 11) pentru 
locul trei în clasament. Joc

Aurelian BREBEANU

(Continuare în pag 2-3)

Două partide de atracție 
Io Divizia A de handbal feminin
■~TM—Mlllfl I II IUI 11IIIU IT- —r—

CHIMISTUL - TEXTILA 
Șl ȘTIINȚA - TEROM

Aceeași echipă. Textila Zalău, 
care — în confruntarea cu 
știința — a deținut „capul de 
afiș" al etapei a V-a a Divi
ziei A de handbal feminin, se 
deplasează, după aproximativ 
60 de ore, la Rimnicu Vîlcea, 
pentru a susține un nou meci 
greu, cu Chimistul. Gazdele 
continuă să dețină primul loc 
în clasament, poziția secundă 
ocupînd-o Textila (ambele cu 
cite 10 p, însă departajate prin 
golaveraj : Chimistul 178—133, 
Textila 134—107). O altă parti
dă nu mai puțin atractivă se 
va consuma la Bacău. Studen
tele, care joi, la Zalău, au 
făcut o primă repriză excelen
tă (în mare vervă, Luca a în
scris 7 goluri, în timp ce Va- 
silca a avut cîteva intervenții 
salutare între buturi), primesc 
vizita handbalistelor de la 
TEROM Iași. Așadar, o întîl- 
nire între două europene !

Programul complet al etapei 
de miine — BUCUREȘTI (Sala 
Rapid, de la ora 10) : Rapid — 
Constructorul Timișoara; PIA
TRA NEAMȚ : Relonul — Hi
drotehnica ; CRAIOVA : C.F.R. 
— Rulmentul ; TG. MUREȘ : 
Mureșul — Mecanică Fină; 
RM. VÎLCEA : Chimistul — 
Textila ; BACĂU : Știința — 
TEROM.

® Sîmbătă, în Canitală, Ia 
Sala Floreasca, două partide 
din Divizia B — de la ora 
16,30 : I. T. București — Con
fecția București (fem.) ; de la 
ora 17,45 : Calculatorul IIRUC 
București — Steaua II Mecos 
București (mase.).

cupni.de


TENISMANII IRINA SPlRlEÂ
Șl ANDREI PAVEL, ÎNVINGĂTORI

LA JUNIORI MICI

Competiția internațională

FINALE AȘTEPTATE

„cuav ts r ta popice TINLI1LU TĂUNII BAT LA PORțlLE PLIliOkMANIEI • ••
In organizarea U.G.S.R., eu 

sprijinul nemijlocit al F.R Po
pice și al C.J.E.F.S. Mureș, la 
Tg. Mureș, s-a desfășurat cea 
de-a XlX-a ediție a .Cupei 
U.G.S.R." la popice.

Competiția, rezervată numai 
tinerilor nelegitimați, a reunit 
tineri sportivi dornici de afir
mare, prestația participan- 
ților (70 de fete și băieți 
din toate județele tării) si- 
tuîndu-se la un nivel superior 
ediției precedente. Astfel, ju
niori ca Victor Nicolae (Bucu
rești), Teodor Duca (Tg. Mu
reș) sau Francisc Andrici (Ba
cău). chiar dacă nu au urcat

pe podium, au arătat multă 
siguranță in lansarea bilei. De 
altfel. Florinei Bădica (Dej), 
care a primit din partea orga
nizatorilor premiul pentru oel 
mai tînăr sportiv, a obținut un 
rezultat mai mult decît mulțu
mitor — 784 p. d. Melinda Lu- 
chici (Tg. Mureș’), mezina fete
lor, dotată cu calități deosebi
te, e doborit din 100 de bile 
mixte 397 de popioe, rezultat 
pe care și l-ar dori multe ju
nioare de divizie. Credem că 
ei vor parcurge — dacă vor fi 
supuși unei atente pregătiri — 
un drum ascendent. Cit despre 
cîștigătorl, aceștia s-au dovedit 
buni cunoscători id jocului de

popice și cu siguranță că de 
numele lor vom mal auzi.

Iată „podiumul" finalei pe 
țară a „Cupei U.G.S.R." ediția 
1989 — feminin: 1. Anîoaneta 
Andaraș (Neamț) 408. 1 Tere
za Abraham (Harghita) 407,3. 
Cristina Bîrsan (Iași) 399 ; mas
culin : 1. Marius Condurache 
(Dîmbovița) 847, 2. Viorel Po- 
lianschi (Sibiu) 823, 3. Remus 
Antimirescu (Constanța) Mi

la final, să amintim că gaz
da competiției. C.S.M. Electro- 
mureș Tg. Mureș, a ofcr’t con
diții excelente desfășurării e- 
cestei tradiționale Întreceri.

Ion PANA, cortsp.

„Trofeul Moldovei" la leal, O NOUĂ REUȘITĂ
Inaugurată cu 4 ani în ur

mă, din inițiativa asociației 
sportive Viticultorul Panciu, 
Întrecerea de tenis dotată cu 
.Trofeul Moldovei", cam le 
care reunește, în etapa ă, 
concurenți și echipe din jude
țele Neamț, Suceava. Iași, Ba
cău. Vaslui și din Municipiul 
București a Intrat te tradiția 
activității sportive de masă din 
tara noastră. Desfășurată prin 
rotație, de regulă In orașele

reședință ale județelor aminti
te ti in Capitală, această Ine
dită Întrecere de tenis reuneș
te amatori de sport de toate 
vârstele și profesiile, jucători 
nelegitimați (sau care au depă
șit de multă vreme perioada 
activității competitionale Ofi
ciale). „O eompetifie lair-play, 
cum am dori să existe in toate 
cazurile in tenis**, este de pă
rere prof. Lucian Vasiliu, se
cretar responsabil al fcdera-

ției de specialitate. Iar apre
ciatul antrenor Alexe Eardan 
aduce o completare „și care 
prezintă, aproape la fiecare 
ediție. • notă eu total inedită: 
arbitrajele stai asigurate inir-o 
bună măsură de copii și juni
ori. exemplul eet mal elocvent 
oferindu-1 
Neamț..."

Panciu, 
nă In care

municipiul Piatra

CUPA ROMÂNIEI LA POLO
(Urmare din pag. 1)

vel da C.E. — fiind Învins 
doar în trei rânduri, de Abrii, 
Petrescu, K. Dan. Au condus 
D. llea și B. Ghițan.

Extrem de convingător au e- 
voluat și vicecampionii, Geam- 
bașu (mai bun de la meci la 
meci) 4, Angelescu 3, Vamoș2, 
Geanță 2. L. Balanov marcând 
spectaculos ți ducând scorul la 
un foarte net 12—1 (5—0, 2—0, 
4—0, 1—1) pentru STEAUA In 
fața echipei INDUSTRIA LI
NII TIMIȘOARA. De subliniat 
că bănățenii au reușit golul de 
onoare, prin Friedman, când 
mai erau nouă secunde de joc. 
Au arbitrat B. Băjenaru — 
V. Median.

„Runda" de după-amiază a 
debutat neașteptat, un out-si- 
der conducted favoritul indis
cutabil al partidei. Dar sur
priza a... durat doar ceva mai 
bine de nouă minute, da la 
2—3 bucureștenii punctând de 
12 ori consecutiv fără a primi 
vreun gol, te final DINAMO 
trecfnd de I.L.T. cu 14—1 (2—2, 
4—1, 3—0, 5—1). Marcatori: 
Ilagiu 8, B. Ștefănescu 2, O- 
laru 2, Ș. Popescu, Moiceanu, 
E. Ionescu, Totolici (D), Sterpu 
2, N. Toth, Lederer. Arbitri : 
Cr. Barabancea și Gh. Nistor.

O dispută în care decizia a 
venit cu trei secunde Înaintea 
„sosirii" a fost aceea dintre 
VOINȚA si RAPID: 11—10 
(1—2, 2—2, 2—4, 6—2). Giuleș- 
tenfi au evoluat sigur vreme 
de trei reprize, aflîndu-sa nu 
o dată In avantaj de două-trei 
goluri. In ultimul „sfert", cînd 
a Început să se cearnă o ploaie 
rece ți deasă, clujenii au re
făcut, egalînd mai întîi la 8, 
în min. 
la 10 ‘
urmă 
Rusu 
cipal 
ționalei) va fi și ultimul al 
jocului. însă, cînd mai erau,

cum arătam, numai trei se
cunde, arbitrul B. Ghițan (ce
lălalt a fost V, Golan) a dic
tat „4 metri" pentru Voința, 
iar internaționalul Sabău nu a 
putut irosi ocazia victoriei. 
Oricum, o întîlnire frumoasă. 
Realizatori: Colcerio 4, Sabău 
3, Sebok 2, Marc 2 (V), Abrii 
3, R. Dan 2, Fărtăiș, Petrescu, 
Voicu, Ceobanu, Rusu.

Mult mai interesant 
lăsau să se Întrevadă... 
cedentele s-a dovedit al _ 
lea meci al zilei, fiindcă oră- 
denii au dat o replică fermă, 
conducând în primele două re
prize. în atari condiții STEAUA 
a trebuit să se întrebuințeze 
serios pentru a-șl aproprla vic
toria, 10—7 (1—3, 3—1, 2—1, 
4—2) cu CRIȘUL. S-au desfă
șurat acțiuni rapide, dar t-a 
ți ratat mult, te șase rînduri. 
de pildă, bihorenii trimlțlnd 
mingea in 
Gcambașu 
Ragea 2, 
Frnth (8), Gordan 2, Banca 2, 
Illes, F. Toth, Stankovits. O 
notă bună pentru prestația 
portarului Csaki (C). Au con
dus D. Ilea și G. Chirculete.

Astăzi, ultimele două reu- 
uniuni — de la ora 3: Crișul 
— ILT, Dinamo —Voința. Ra
pid — Steaua, iar de la ora 
16 : Voința — I.L.T., Crișul — 
Rapid și Steaua — Dinamo.

decît 
ante- 
șase-

bară. An înscris :
3, L. Balanov 2, 
Angelcscu, Nuțti,

așezarea vrîncea- 
a avut loc pirima 

ediție ■ „Trofeului Moldovei", 
a fost din nou gazdă a acestei 
frumoase Întreceri, cu reușite, 
la Individual pentru reprezen
tanții județului Vrancea : Ionel 
Pavcl — locul 1, Vasllc Pavel 
— locul 2 (Anghel Drăgan — 
București —• locul 2, Dumitru 
Popa — Neamț — locul 4). La 
dublu, Bucureștiul (A. Drăgan 
+ I. Andreescu) și-a disputat 
finala cu Vrancea (V, Favel + 
Val. Dimulescu). Să notăm șl 
faptul că sub imboldul acestei 
competiții, baza sportivă din 
localitate a Îmbrăcat o haină 
nouă — cum remarca unul din
tre oaspeți, I. Staneiu, repre
zentant al județului Vaslui, 
„terenurile pot găzdui chiar și 
concursuri internaționale, spa
țiul de joc șl lnstalațiile-anexă 
răspunzând tuturor exigențe
lor !“ Ce-1 drept, ambiția de a 
oferi concurenților condiții op
time de desfășurare a acestei 
întreoeri caracterizează 
județele participante.
ne-am convins, cunoschid cali
tatea amenajărilor efectuate 
în acest scop, sprijinul orga
nelor locale, ale consiliilor 
populare și ale C.J.E.F.S. fă- 
cîndu-se simțit de fiecare dată.

în zilele de 9 și 10 septem
brie va fi rindul municipiului 
Piatra Neamț să găzduiască în
trecerile unui nou open, In spe
ță te organizarea asociației 
sportive Relonul Săvlneștl. în 
perspectivă, o nouă reușită a 
tenisului pentru toți.

toate 
cum

Tiberiu STAMA

.... 24:47, apoi la 9 și 
și se părea că golul din
— din 27:28 — al Iui 
(fiul antrenorului prin- 
al Rapidului și al na-

FAVORITII
(Urmai e din pag, l)

au participat, pentru locurile 
3—4 la un baraj, cîștigat cu 
28 —23 de Marina Moloce), In 
fața plutonului. Nîcolaescu și 
Matei „merg" aproape " ‘ 
umăr, diferența dintre 
minted constantă (cu 
primei serii de la 70 
se micșorase la 3 p).
p, F!----

umăr la 
ele ră- 

excepția 
m, cînd
Cu 313 

.. Diana Nîcolaescu a reușit 
să-și adjudece, consecutiv, cel 
de-al 4-lea titlu, iar Aurora 
Matei să obțină locul secund.

La băieți, semifinala a scos 
din cursă, pe Ungă alți doi 
arcași, și pe experimentații 
Mircea Fîrdea (A.S.A. Cluj- 
Napoca) și Sandor Laszlo (Vo
ința Tg. Mureș), dar, surprin
zător. pe primele două locuri 
s-au aflat Andrei Berkf (Vo
ința Satu Mane) și Dumitru Je
ga (Minerul), te timp ce Victor 
Stănescu se plasase al treilea. 
In finală insă, la jumătatea 
concursului, cu șanse certe de 
câștig erau Adrian Călin (Vo
ința Satu Mare) ti Iosif Szat-

Noii campioni ai tării la ju
niori mic! slnt Irina Spîriea (Di
namo) șl Andrei Pavel (C.S.S 1 
Petromar Constanta). Ei au cîs- 
tlgat titlurile asa cum era șl de 
așteptat, nu doar pentru faptul 
că au fost capi de serie nr. L 
el mal ales pentru reușitele lor 
din acest sezon.

întrecerea junioarelor a relie
fat, o dată In ulus. faptul că a- 
vem mai multe jucătoare de rea
lă perspectivă, acestea oferind 
meciuri frumoase, de bun nivel 
tehnic. Ne referim. înainte de 
toate, la ..sferturile" dintre Irina 
Splrlea ti Cătălina Crlstea pe de 
o parte, si dintre Andreea Vane 
81 Antonela Voina pe de altă 
parte, neomltfnd in vreun fel sal
tul înregistrat în ultimul timp de 
reslteanca Simona Petru (6—3. 
6—1 în alt ..sfert" cu Ruxandra 
Mătăoanu). cel de-al patrulea 
sfert ..nerldlcîndu-se“ ia... tonul 
dat de celelalte trei. Au fost, 
deci, cel puțin două sferturi de 
finală foarte frumoase, mult mai 
frumoase declt semifinalele ulte
rioare Spîriea — Petru si Vane 
— Cangea, încheiate sec în fa
voarea primelor. Așadar, o finală 
logică între Irina Splrlea el Andreea Vane, disputată Insă tn- 
tr-un ritm lent si nu atit de 
plină de realizări tehnico-tactice 
cum ne așteptam. Soîrlea e-a 
desprins in câștigătoare ca ur
mare • fainului că a fost mal 
ho-tărftă. mal lucidă sî • punc
tat eu necrutătoarea sa lovitură 
de dreapta, dar si cu ..scurtele- 
(uneori impecabile).

Andrei Parei s-a desprins la 
tel de net în eîștigâtor al um- 
Uonalelor* juniorilor mici, ea 
urmare a anul loc complet. A- 
drlan Volnea «1 Alexandru Rădu
lescu s-au detașat si el de... plu
ton. O remarcă ta Plus pentru 
clujeanul Qsongor Blbza (..Con
structorul* Cluj-Napoca). ----
1- d Întrecut, la capătul a
seturi aprltt disputate, ne 
ba Borsos (Mecanica " ...
unul dintre favorițil întrecerii.

Finala dintre Andrei Pavel 
șl Adrian Volnea a fost una 
reușită, dinamică, cu schimburi 
de mingi ta forță, din spatele 
terenului, dar și cu veniri la fi
leu, schimburi de voleur! sau 
paslngurl spectaculoase. Cu toa
tă situația echilibrată pentru mo
ment, ta setul al doilea, cînd 
Pavel s!-a permis un respiro 
cam îndelungat, meciul a fost 
la discreția sa. el dind impre
sia tot timpul că se Întrebu
ințează doar atit cât este nevoje.

Rezultate tehnice, simplu. junioare, finală : Irina. Splrlea 
(Dtoamo) — Andreea Vane (E- 
leetrica Timișoara) 4—6, 6—2.8—2; semifinale: Splrlea—Simona 
Petru (CSS Reșița) 6—1. 8—1
sî Vane—Simona Cangea (TGB) 
6—3 8—1 5 sferturi : spîrlea-Că- 
tăllna Crlstea (Dinamo)
2— 6, 1-5 : Petru—Ruxandra
tăoanu (Dinamo) 
Cangea—Elorlana Stoica 
Brașov) 7—5. 6—1 : V---- -----nela Voina (CSS Reșița) 3—«, 
6—2. 1—5 ; Juniori, finală: Andrei

CONSTANȚA, 1 (prin tele
fon). începi nd de vineri seara, 
pugiliștii prezenți la cea de a 
XIX-a ediție a „Mănușii 14- 
toralului" luptă, cum se spu
ne, cu trofeele pe masă, ei 
Cind de-acum ocupantii podiu
murilor de premiere la fie
care categorie. Prima semifi
nală a turneului a fost urmări
tă, ca și ptaă acutn. de o nu
meroasă asistentă. Cei dinții 
semifinalisti care au urcat 
treptele ringului au fost „muș
tele" Nicolae Aliuță (lot) ti 
Ulde) Sarasima (R. P, Mon
golă). Partida a debutat eu 
rfteva momente de tatonare, 
după care românul a trecut la 
atacuri repetate, luted o ini
țiativă destul de dară în run
dul secund, superioritatea tei 
Alluță a devenit tot mai evi
dentă, adversarul său, vizibil 
marcat, fiind abandonat de an
trenor. în cealaltă semifina
lă, Kahat Isabaiev (U.R.S.S.) și 
Dumitru Mandache (Metalul 
București) s-au gratulat timp de 
9 minute cu lovituri reciproce, 
sffl de luptă ta care mijloa
cele de apărare au fost negli
jate de ambii sportivi. Mai dar 
ta final, aportivul sovietic * 
foist dec&arat învingător ti R

va tatflni p 
categoriei n 
Aliută.

La „pană", 
Garcia a iot 
să boxeze. 1 
rul său Oct: 
11 va tatii 1 
Guzganu țOî 
meci frumos, 
victoria în 
mongol Sânt

„Ușorul" I 
pregătit rine 
clubul său. 
rești) ti-a gi 
Bayra Mans, 
Mongolă). „I 
am amintit 1 
dele, Bayra 
a vrut, expet 
rul la podea 
șî obți n î nd d< 
zătoare ușur 
drul aaostxri 
Iul lui Vast, 
chim Cluj-Ni 
rovan. nu i- 
39 de secunc 
0 directă de 
bia sportivul 
Umic, fărind 
k.O. I

Partida ,.m 
nuf Mihalach 
râu) și Mari

După clștigarea

care 
trei 

__ Csa- 
Bis trite).

8-0.
Mă*

6—3. 6—1 ; 
-a (ICIM 
Vane—Anlo-

Pavel fCSS 1 petromar Constau- 
ta) — Adrian Volnea (Victoria 
CCIAG) 8—0. 8—3 : semifinale .
Pavea—Alexandru Rădulescu
(TCB) 8—4. 6—3 : volnea—Ștefan 
StănllĂ (Progresul IMUC) 2. ș_ 3 • sferturi : Pavel—Csongor
Btbza (Constructorul Cluj-Napo- 
ca) ș_2. s—3 ; Rădulescu—Ovldiu 
Dragomir (Dinamo Brasov) 8—0, 
0—3 ; Volnea—Eduard Samson 
(Dunărea Galati) 7—6, 8—0 ; Stă- 
nllă—Dumitru Munteanu (Steaua) 
4-4. T-S. 7—5.

Doino STĂNESCU

PRIMELE ÎNTRECERI FINALE LA YACHTING
Lacul Mamaia a fost timp de 

o săptămină gazda finalelor Da- 
cladel la yachting — ambarca
țiuni mici. In cele șapte regate 
disputate s-a evidențiat progre
sul tehnic al multor participant), 
buna lor pregătire, in special a 
celor constănțeni, care șl-au ad
judecat majoritatea titlurilor.

Iată clasamentele : Clasa 420 î 
1. A. Petcu + G. Cojocaru (ști
ința Portul Constanța) 2. D. Bîa- 
ga + F. Florea (Sportul studen
țesc Aeronautica București) 3. 
S. Lungu + D. Lupescu (Sportul 
Studențesc Aeronautica Bucu-

S-AU IMPUS
mari (Sănătatea Tg. Mureș), 
cu cite 167 p, talonați îndea
proape de Stănescu, 164 p. 
După primele două serii de la 
70 m Stănescu l-a egalat pe 
purtătorul „tricoului galben", 
Călin, apoi a preluat conduce
rea finaliștilor și a cîștigat — 
tot consecutiv — al 3-lea titlu 
național. Adrian Călin 
mulțumit, ea în ultimii 
ani, cu locul secund.
treapta a treia, _  __ ___
baraj: Dumitru Jega și Iosif 
Szatmari: el a fost adjudecat, 
cu 26—15 de Jega.

reștl). Clasa OK: 1. lonuț Bobe 
șl Florin Olleanu (ambii Știința 
Portul Constanta). 3. R. Nicolae 
(Sportul Studențesc Aeronautica 
București). Clasa Optimist: 1. L. 
Frențescu și M. Sandu (ambii 
Electrica Constanța), 3. Al. Ma
rin (Sportul Studențesc Aero
nautica București). Clasa placă 
cu vele seniori grei : 1. T. Cli
pa (Știința Portul Constanța), 2. 
E. Șerban (Știința Bacău), 3. M. 
Popescu (Electrica București). 
Clasa placă cu vele seniori 
ușori: 1. T. Pantrîngel (Știința 
Bacău) șl G. Naum (Electrica 
București) 3. Al. Ismăileanu 
(ASIM Constanța). Clasa Opti
mist, mici: 1. L. Frențescu (E- 
lectrica Constanța), 2. C. Muzum- 
schi (Știința Portul Constanța) 
3. T. Bota (Sportul Studențesc 
Aeronautica București). Clasa 
Optimist mar! (feminin): 1. Ru-

xandra Marin (Sportul Studen
țesc Aeronautica București), 3. 
Magdalena Ion (Știința Portul 
Constanța), 3. Alexandra Arie
ne (IEMIT București). Clasa Ca
det : 1. Gh. Simionov + C. Bă- 
dilă (Știința Portul Constanța) 
2. V. Lăcătuș + I. Tănase (E- 
lectrlca Constanța), 3. V. Cră- 
Ciun + M. Roșea (Știința Portul 
Constanta). Clasa Optimist mici 
(feminin): 1. Ruxandra Marin 
(Sportul Studențesc Aeronautica 
București) și Magdalena Ion 
(Știința Portul Constanța), 3. Ru
xandra Arsene (IEMIT Bucu
rești). Clasa' placă cu vele ju
niori ușori: 1. M. Popa (Sportul 
Studențesc Aeronautica Bucu
rești). 2. E. Ismăileanu (Știința 
Portul Constanta). 3 A. Mlhăi- 
lescu (Electrica Constanța).

Cornel POPA — coresp.

DUBLA CAMPIOANA LA TIR
(Urmare din pag. 1)

Șl JUNIOARELE DOVEDESi
FEMININ SE ;

A XVl-a ediție a „Turneu
lui Prietenia" la handbal femi
nin, Întrecere rezervată juni
oarelor, a avut ca excelentă 
gazdă — săptămină trecută — 
municipiul Galati, oraș cu o 
frumoasă tradiție ta această 
disciplină

Au fost prezente, fără niei 
O excepție, formații puternice, 
reprezentînd școli de handbal 
cu impresionante „cârti de vi
zită" la marile competiții. Au 
luat startul formațiile Bulga
riei, Cehoslovaciei. R.D. Ger
mane, Poloniei, Ungariei, Uniu
nii Sovietice și României (A și 
B). Este cunoscut de-acum fap
tul că reprezentativa României 
a ocupat primul loc in clasa
mentul final, eveniment pe
trecut pentru o rima dată ta 
istoria participării de pină a- 
euna la „Turneul Prietenia".1 
Pentru lotul nostru de handba
liste, pentru cei doi antrenori, 
Constantin Cojocaru și Ștefan 
Ocncanu, medalia de aur obți
nută confirmă munca depusă 
Ia antrenamente și ta dispute 
Internationale oficiale și amica
le. Succesul vine, totodată, să 
susțină ideea că handbalul fe
minin românesc se află pe un

drum ascend, 
ră.tor dacă ții 
tul de junioa 
lui de senioa 
mai dotate, < 
față rigorilor 
mante. Se ci 
lor care au 
succes. In pe 
toarelor și a 
le-au pregătit

Obținerea p 
companie atit 
a fost o , 'tteal 
o parte, x.chlț 
Si unele flui 
iar pe de alt. 
aportul a doi 
bază. Rodica 
Monica Iacob 
mă s-a accidi 
în timp ce p 
pe teren la r 
blectivitatea r 
măm că scăc 
în unele parti 
se exclusiv p< 
mințitelor j- 
șeii de teh 
gătire.

Observațiile 
Insă din vale 
ței, ea fiind ( 
bilă cu cât — 
putere de lup

„TROFEUL SPORTUL** L,
(Urmare din pag. 1)

s-a 
trei 

Pentru 
ca și la fete.

CLASAMENT, feminin : 1. Di
ana Nicolaescu 813 p, 2. A- 
urora Matei 306 p 3. Marina Mo
loce, 4. Gabriela Cosovan 
cite 296 n, 5. Eva Lancz, 6. _ 
limpla Marciuc — cite 293 O. 
7. Magda Morosan 275 n. 8. Da
niela Robu 271 d : masculin : 1. 
Victor Stănescu J13 o, 2. Adrian 
Călin 307 IX 3. Dumitru Jega, 4. 
Iosif Szatmari — câte 305 p, 5- 
Aurel Robu (Olimpia) 296 p. 6 Re
mus Tudor (CS.M. Iași) 290 p 
1. Andre! Berta 289 n. I Viorel 
Hablan (Minerul) 160 p.

o-

du-se sau urcând pe podium, 
se poate spune că cele două 
principale cluburi. Steaua și 
Dinamo, trebuie să suporte o 
ofensivă puternică purtată de 
secții mai mici, cu o mai re
dusă putere organizatorică. Vi
itorul rămâne să confirme a- 
ceastă impresie.

REZULTATE TEHNICE pușcă 
liberă 60 t.c.. seniori : 1. P. Gru
ia (CT Teleormanul) 693 o ; 2.
G. Tătaru (IEFS) 691 p ; 3. M. 
Neatâ (Metalul) 688 o : echipe : 
1. IEFS 1763 p : 2. Steaua 1757 
n ; 3. Dinamo 1742 n : pușcă 
standard. 60 f.c. senioare : 1.
Monica Ioniță (Dinamo) 592 p; 2.

Cătălina Cosmescu (Metalul) 590 
n : 2. Gabriela Ando? (Olimpia) 
586 o ; echipe : 1. Dinamo 1751 
d : 2. Universitatea Cluj Napo-

f.c.

o ;Corina Neacșu 
2. Lorena oltea-

ca 1745 n ; 3. Metalul 174! 
junioare : 1. ’
(IEFS) 533 D :
nu (Olimpia) 581 o : 3. Cristina 
Florea (Olimpia) 580 n : echipe: 
1. IEFS 1729 p ; 2. olimpia 1728 
D : 3. Metalul 1708 n : juniori: 1. L. Popa (U. Cluj-Napoca) »3 
P ; 2. D. Dordea (Dinamo) 590 
P ; 3. S. Micușan (U Cluj-Napo- 
ca) 586 n ; echipe : 1. Univers!-- 
tatea Cluj-Napoca 1760 p ; 2.
Steaua 1747 p : 3. steaua II 1714 
P : pușcă standard, 3X20 f.. seni
oare : 1. Monica Ioniță (Dinamo) 
653 d : 2. Daniela Zamfir (Di
namo) 650 p ; 3. Daniela Toader 
(Dinamo) 650 d : echipe : 1. Di
namo 1691 d : 2. steaua 1630 p;
3. Metalul 1624 o ; pistol sport.’ 
junioare : 1. Cristina Aldea (CSU 
Brașov) 503 d : 2. Cristina pi- 
rea (Dinamo) 554 n : 3. Luciana 
Soros (CSS 1 Buc) 55o P : echi
pe: 1. CSS 1 Buc 1630 o ; 2.
CSU Brașov 1629 d ; 3. Dinamo 
1609 D.

valoros aJ vilcencelor (Îndeo
sebi la blocaj și atacuri pe 
centru în primele două seturi), 
urmat Insă de o deconectare 
prelungită și, concomitent, de 
prestația în creștere a elevelor 
lui I. Constantinescu și Ad. 
Cptoranu care — încurajate in
sistent de o mare parte a ga
leriei — au reușit să răstoar
ne scorul în meci. Arbitrii I, 
Nica și St. Cîrstea au condus 
echipele: UNIVERSITATEA — 
Violeta Barcan 8,5, Carmen 
Titiliuc 8,5, Mireila Cazangiu 8, 
Monica Șușman 8,5, Liliana 
Popescu 8,5, Carmen Anghel 8 
(Mirela Neculiță); CHIMIA — 
Cristina Buznosu 7,5, Xenia 
Ivanov 7,5, Dorina Crăciun 3,5, 
Camelia Iliescu 8, Lucreția 
Mirea 8,5, Mădălina Ciorbaru 8.

Si partida pentru locurile 
5—6 dintre C.S.M. Libertatea 
Sibiu și Dacia Pitești a ținut 
Încordată atenția publicului 
datorită forțelor apropiate ale 
celor două formații. După un 
joc disputat, a câștigat forma
ția sibiană cu 3—1 (—11, 12, 11, 
10). Arbitrii Șt, Cîrstea și I. 
Nica au condus formațiile.' 
C.S.M. LIBERTATEA : Elena 
Negulescu 8, Liliana Șerban- 
Bodi 8, Anca Beșta 9, Claudia 
Țînț 8 (Renale Marcus), Maria 
Popoviciu 8,5 (Georgeta Rus), 
Anca Domnariu 8 : DACIA l 
Mi ha cir- Marian 7,5. Mariana 
Mjron 7,5, Aurora Nedelcovicl 
6,5, Dana Marinescu 7 (Ionela 
Begin), Liliana Ibric 8, Gabrie
la Bică 7.

Cel de al cincilea turneu s-a 
încheiat cu confruntarea în

tre echipele c 
la „mare": 
REȘTI, lidera 
tului, și C.SJV 
GOVIȘTE. Ce 
au onorat, rer 
carte de vizit 
cut toate exigt 
care a asistat 
spectacol de 
care a oferit 
cii în forță, bi 
tic, atacuri ra 
nații, apărări 
cum n-am văz 
cută a campio: 
cele, încurajați 
galerie, au ar 
remarcabilă îi 
seturi, te car 
rapid te atac, 
cient și s-au a 
tate, detașîndu 
dată în a doua 
turilor. Când s

ADMINISTRAȚI
NUMERELE 
LA TRAGI

DIN 1 SEP1

Extragerea I 
24 56 52 14

Extragerea a 
73 45 65 19 3 5

Fond total 
618.242 lei din 
report la categ<
• TRAGEREA 

NALA LOTO ț 
nică. 3 seotemb 
în București, fc 
dint str. Doatnr 
pted de la ora
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al
olae
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rsa- 
lot) 
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un 

nut 
ului

Dă- 
Bu- 
ota-

ta A.S.A. Buzău) nu a avut 
nici un fel de virtuți tehnice. 
După o ploaie de lovituri care 
a căzut în ambele c 
Soare a primit decizia la 
te. în finală, el îl va 
pe Rudei Obreja (lot), 
gător prin abandon ta 
repriză ta partida cu 
ticul Edik Strom.

„Semigreul" Vasile Damian 
(lot) l-a dominat net, timp de 
trei reprize, pe Hoglu Ecrem 
(Turcia), care a dovedit o re
zistență de-a dreptul fenomenală. 
Suportând cu stoicism rafalele de 
lovituri dure, expediate cu pre
cizie de Damian, sportivul 
turc a cedat. în final, doar la 
puncte! In cealaltă semifinală 
a „semigreilor", după un meci 
confuz, Ștefan Marius (Steaua) 
l-a întrecut Ia puncte pe Ion 
Orzoi (Metalul București). In 
semifinalele „greilor" s-au în
registrat următoarele rezulta
te : Chaumila Ortega (Spania) 
b. ab. 2 Mihai Vasilache (I.M.G. 
București). Vaslle Adumitroaic 
(bot) bnb. 3 Dumitru Senciuc 
(A.E.M. Timișoara).

Finalele turneului interna
tional „Mănușa Litoralului" vor 
avea loc duminică la ora 16.

direcții, 
a punc- 

tatîtai 
invin- 
prima 
sovie-

Paul IOVAN
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HANDBALUL NOSTRU |
VIGUROS I

DUPĂ MECIUL CU ECHIPA PORTUGALIEI
(Urmare din pag. 1)

metri de gol, ta fața unui 
vino „bătut". Este vorba 
minutele 49 și 60, cu cele 
uă lovituri, cu capul, ele 
Gică Popescu, plutind 
apărarea lui Miguel.

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR 
DIN ETAPA DE DUMINICĂ A DIVIZIEI B

îcu-
lo- 
ce- 

eele 
facă 
for-
ce- 

osul 
îcă- 
care

scad 
lan- 
ota- 
nare 
ma

ximă concentrare — echipa 
României s-a impus mai ales 
in disputa decisivă pentru 
titlu, cu puternica reprezenta
tivă a Cehoslovaciei, neînvin
să și ea pină în finală. Că 
handbalistele noastre au fost 
net superioare o demonstrează 
și faptul că ele au condus din 
primul și pină în ultimul mi
nut de joc, astfel că victoria 
lor nu a fost pusă nici o clipă 
sub semnul îndoielii.

La sfîrșilu] competiției, — 
trenorul principal i_‘ 
României, Constantin Cojoca
rii. ne-a spus: „Desigur, au 
pot începe altfel decît mani- 
fcstîndu-mi satisfacția obține
rii unei victorii tn premieră, 
ceea ee pentru mine șl colegul 
Ștefan Oeneanu înseamnă o 
confirmare a unei munci înde
lungate și minuțioase. Sigur, 
pe parcursul acestei grele com
petiții au fost și momente 
cînd tonusul echipei a mai 
scăzut. Important rămine insă 
faptul că — cel puțin după 
opinia mea — dispunem de un 
Iot destul de bun de jucătoare, 
dar și de rezerve care pot de
veni Oricind titulare!".
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Inii, 
tre- 
ilni- 
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tație 
louă 
iinat 
efi- 

seti- 
:care 

se- 
elo

vor cîștiga „scurt", rapidistele 
au înclinat de partea lor ba
lanța, printr-un plus de con
centrare ta apărare și de for
ță In. atac. După ce au egalat 
situația la seturi, ele au cîș- 
tigat, pe muchie de cuțit, ti«- 
breackul, de la 11—11, și par
tida cu 3—2 (—7, —12,9,4,11). 
Arbitrii C. Malaxia șl Gh. 
Nica Petrescu au condus echi
pele : RAPID — Daniela Bum- 
băcilă 8,5 (Luminița Climencu 
8,5), Lidia Bratu 8,5, Livia Gli- 
ga 8,5, Fidelia Crișan 9, Da
niela Buhlea 9, (Paula Coasă 
8), Niculina Bujor 8,5; C.S.M. 
OȚELUL — Corina Olteanu 9, 
Viorica Bîrsășteanu 8,5 (Else 
Sultănescu), Elena Șchiopu 8,5 
(Simona Ungureanu), Cristina 
Zamfir 8 (Ecaterina Stana), 
Maria Vasilcă 8, Doina Radu 8.

Clasament final: 1. Rapid 
15 p, 2. C.S.M. Oțelul 13 p, 
3. Univ. CFR 11 p, 4. Chimia 
10 p, 5. C.S.M. Libertatea 9p, 
6. Dacia 8 p. 7. Farul 1 p, t. 
Electronica (h. c.).
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nile de tragere 
se la radio, ne 
ora 17.30.

vor fi transml- 
programul I. ]•

10 70

0 87

;un : 
lei

® Nu uitați
LIMTTA pentru_ ______ „„
letinelor PRONOSPORT si TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 
de mîine. duminică 3 septem
brie. este chiar ASTAZI. Așa
dar, nu uitați de marile posi
bilități care sint oferite de a- 
ceste acțiuni.

că TERMENUL 
depunerea bu-

■TiO- 
luml- 
i loc 
bului
Ince- 
•atlu-

A Avînd tn vedere că pentru 
mîine. duminică 3 septembrie, 
majoritatea pronosportistilor 
au deja studiate toate 
13 meciuri șl sînt gata 
depună opțiunile oină

cele 
să-Si 
«sti

Sli
de 

do
tai 

peste 
Apoi, 

in MIN. 65: șut periculos An- 
dr6; MIN. 67: Hagi e singur 
ta fața porții, golul pare imi
nent, dar piciorul lui drept nu 
are forța,, stângului ; MIN. 78: 
șut puternic Mateuț, „peste" ; 
MIN. 79 : „bombă" - J. Ferreira, 
eu o splendidă intervenție a 
lui Lung. In final, amintitele 
mari ocazii ale lui Lăcătuș 
(min. 82 și 83). La prima, sin
gur cu portarul, „cap alături"; 
la a doua — cu un metru a- 
vans fată de Miguel și Venan- 
cio. fără să prindă pragul la 
goi.

Revăzind mental jocul. să 
menționăm în primul rînd evo
luția ta mișcare a sistemului 
defensiv, cu demarcări și de
vieri spectaculoase, în sistemul 
dominat de „ritmul portughez" 
al lui Rednic, de „eliberările" 
pe stingă ale lui Rolariu, de 
siguranța atletică a lui Ando- 
nie si Iovan, de verva deosebi
tă a lui Gică Popescu, handi
capat, totuși. de „zvîrlugile" 
portugheze; să mai subliniem 
insistența 
bău. care 
velul său 
nu pare a 
ideală ; el 
mere personale aplaudate, dar 
acestea s-au produs între lima 
de centru și cam la 20 metri 
de poarta adversă, adică în 
zona in care i-a lipsit partene
rul. Pe de altă parte. Lăcătuș 
a fost săgeata pe care o cu
noaștem doar un sfert de oră, 
pentru a Re dispersa, apoi, ta 
toate posturile, fără eficacita
te.

Aceste observații nu li re
trag cronicarului dreptul de a 
afirma că testul a fost mai 
mult decît satisfăcător și mai 
ales sugestiv. In compania 
unei echipe deosebit de rapi
de, care deviază la modul bra
zilian și care încearcă să per
foreze mereu. Iată de ee acest 
0—0. punctat cu o bară si cel 
puțin trei ocazii mari, readuce 
optimismul „după Atena" si îi 
permite lui Lnng să afirme cu 
tărie că „avem resursa pentru 
a Juca la cîștig meciul de la 
Copenhaga, în cadrul unei 
partide in e»re -tricolorii- vor

fi Jucătorii 
nem, după 
deosebit de 
apărare. Și 
ne referim 
teren, la jocul mai puțin ame
nințător. ca Je obicei, al liniei 
de mijloc și la lipsa unei a- 
nurne eficacități... în inferiori
tate numerică în atac, deși — 
ca urinare a omogenității teh
nice și tactice a celor șapte- 
opt, de la Lung în sus, s-au 
creat culoare favorabile din 
care puica să se nască din 
plin golul unei victorii care nu 
ar fi surprins pe nimeni, dar 
care, poate, ar fi acoperit une
le neajunsuri. Să spunem, în 
final, că antrenorul Em. Jenei 
a apreciat evoluția „tricolori
lor" spre un 7 general. Dacă 
această notă, corectă, a fost 
suficientă pentru a aduce pu
ternica echipă a Portugaliei în 
unele situații de K.O., înseam
nă că fotbalul românesc are 
un potential care, cu retușuri
le de rigoare, are șansa califi

cării la turneul final al C.M.
1990.

derutantă a lui Sa
s-a apropiat de ni- 
obișnuit. Hagi vîrt 
fi. totuși, o soluție 
a reușit cîteva nu-

mai rapizi". Rămî- 
Setubal. cu jocul 
legat și viguros în 
eînd spunem asta 

la cel puțin 2/3 din

SERIA I : F.C.M. Progresul 
Brăila — Foresta Fălticeni : 
Gh. Constantin (Rm. vîlcea), 
Unirea Focsani — Steaua MIzil: 
L. V3roș (Reșița). Politehnica 
Iași — c.ș. Botoșani : M. Dă- 
răban (Cisnădie). Ceahlăul P. 
Neamț — Viitorul Vaslui : V. 
Cenușe (Constanta! otelul Ga
lati — Gloria Buzău : C. Sores- 
cu (Pitești). Prahova C.S.U. 
Ploiești—Șiretul Pașcani : I.
Caraman (Oradea). Arinile Vic
toria Bacău — Olimpia Rm. să
rat : Gh. Roșea (Bistrița). Po
iana Cimnina — Unirea Slobo
zia : A. Corolanu (Clui-Napoca), 
C.F.R. Pașcani — c.S.M. Sucea
va : M. Salomir (Cluj-Napoca),

Porumboiu (Vaslui). C.F.R. Ti
mișoara — Gloria Bistrița : A.'
Huzu (Sibiu). Strungul Arad — 
A.S.A. Progresul Timișoara V. 
Popovlcl (Botoșani) Armătura 
Zalău — Gloria Reșița : I. Spăta
rii (Galati), U.T Arad — Mure
șul Deva : I Deculeseu (Călă
rași), Olimoia Satu Mare — E- 
lectromures Tg. Mures: Z. Erdeî, 
(Slatina). Metalul Bocșa — F.C. 
Maramureș Baia Mare : I. Vere? 
(Stf. Gheorghe), Chimica Tîrnă- 
venl — Vagonul Arad : I. Dogaru 
(Rm. Vîlcea). A.S.A. Tg. Mureș 
— Steaua C.F R. Clui-Napoca 
P. Sețeleanu (București).

Meciurile vor incene Ia ora 11.

SERIA a II-a : Metalurgistul 
Slatina — Autobuzul București : 
I. Danciu (Petroșani). Gaz Metan 
Medias — I.MA.S A. Sf. Gheor
ghe : I. Igna (Timisoara). Mine
rul Motru — Chimia Rm. Vîlcea: 
L. Gyure (Satu Mare). Unirea 
Alba Iulia — A.S. Drobeta Tr. 
Severin : P. Abrudan (Clul-Na- 
poca), F.C.M. Caracal — Con
structorul T.C.I Craiova : I. Cot 
(Ploiești). C.S. Tîrgoviște — Me
canică Fină București : I. Ursa- 
chl (Bacău). I.C.I.M. Brasov — 
Tractorul Brasov : T. Demlan 
(Zalău), Metalul Miia — Sportul 
„30 Decembrie" : M. Badea (Vi
dele), Rapid București — Gloria 
Pandurii Tg. Jiu : S. Ursu (Su
ceava) — stadionul Giulestl.

SERIA A iu-a : c.S.M. Reșița 
— Someșul Satu Mare j A.

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
■ LOTUL DE TINERET E-

VOLUEAZA ASTAZI LA ORA 
DEA. Al doilea meci test al
Lotului de tineret (după cel de 
la Arad. 2—2 cu U.T.A) va a- 
vea Ioc astăzi Ia Oradea. Tinerii 
noștri International! vor ju
ca In compania divizionarei A. 
F.C. Bihor.
• ASTAZI LA PLOIEȘTI. PE- 

TROLUL—steaua. Iubitorii fot
balului din Ploiești vor avea o- 
cazia să urmărească astăzi. de 
la ora 17. o Interesantă partidă 
amicală Între formația locală 
Petrolul si Steaua.

MÎINE, START ȘI ÎN DIVIZIA C
Duminică fel reiau activitatea 

competitlonală si echipele din 
cel de al treilea eșalon fotba
listic. Începe noua ediție 1989— 
1990 a campionatului Diviziei 
competiție la care participă 
de formații.

c.
192

în-• Formula de disputare a - 
echipe 
1970/71,

trecerii : 12 serii a 16 
fiecare. Pină tn ediția 
numărul seriilor era de opt. M 
Fată de ediția trecută au fost 
făcute unde modificări în alcă
tuirea seriilor, forul de speci
alitate orienttndu-se In general 
pentru menținerea criteriului ge
ografic. * Printre cele 12 foste 
divizionare B sînt cîteva echipe 
de la care se așteaptă ea. Drin 
comportarea lor. să ridice nive
lul calitativ al actualei ediții a 
campionatului Diviziei C. Ne 
referim la Metalul Ploneni. Elee- 
tronutere Cralova. FEPA *74 Bîr
lad g.a. • Cele mai multe foste 
divizionare B slnt în seria a
IV- a : Metalul Plopeni. Dunărea 
Călărași sl Metalul Mangalia. In 
«mp ce In trei dintre grupe (a
V- a. a vn-a si a Xl-a) nu » 
fost repartizată nici una. A Doar 
două formații pornesc eu han- 
dicaD In noua ediție (fiind pena
lizate pentru nelndepllnirea ha
remurilor de puncte în campio-

natul trecut) : Avîntul Reghin (— 
3 p) șl Delta Tulcea (—3 p) • 
Meciurile se dispută în etape 
duminicale pină tn 3 decembrie, 
Iar joi 12 octombrie va avea 
loc etapa a 7-a. intermediară. • Conform regulamentului campio
natului, echipele care nu obțin, 
dună cele 30 de etane. 18 puncte 
în clasament, vor fi penalizate. 
Fiecare formație trebuie să aibă 
în lotul de 23. 5 lucători sub 
20 de ani. iar în teren pe tot 
timpul celor 90 de minute un 
junior. • Printre echipele care 
în ediția precedentă au . avut o 
bună comportare, aflîndu-se con
stant tn lupta centru promo-va-

re. au fost Minerul Gura Humo
rului. Gloria C.F.R. Galați. Me
talurgistul Cugir. Progresul Co
rabia. Unirea Alexandria. Mon
tana Sinaia Mureșul Luduș, 
Mecanica Bistrița. Electro Sf. 
Gheorghe, Progresul OdorheL 
C.S.M. Lugoj. • In același timp 
cu preocuparea pentru o bună 
pregătire tehnică. conducerile 
secțiilor ale asociațiilor sporti
ve trebuie să nună accent și pe aspectul etic, al comportării. 
Este necesar ca 
play să fie 
în jocurile 
viziel C.

PARTIDELE RUNDEI INAUGURALE IN

mai 
din

spiritul de fair— 
mult prezent și 
campionatul D1-

T. RĂBȘAN

CELE 12 SERII

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Joi. a... Intrat tn acțiune 

si Comisia de disciplină a 
F.R.F. care a luat în discuție 
primele eliminări de ue teren, 
survenite In Divizia A. Meciul 
cel mai „fierbinte" — datorită 
tn largă măsură si arbitrajului 
slab nrestat de Alexandru 
orei din București, notat cu 
de către observatorul 
Mircea Cb Ionescu — 

dintre F.C.
F.C. Argeș. O partidă plină 
durități - -
sl tm memoriu 
viztnd jocul brutal practicat 
constănteni,
si două eliminări de ne 
Funda (F.C, Farul) 
(F.C. Argeș). Chiar 
rendul" dintre eel 
considerat ..lovire 
suspendarea lor pe _ ______lână n-o socotim de natură să-1 
readucă la realitate, Cît privește 
pe arbitru) Alexandru Viorel,

vi-
4 

federal 
____ a fost cel 
Farul Constanta si de 

existînd in acest sens 
al argeșenilor 
. ___ de

înregistrîndu-se 
teren : 

șl Vlădoiu 
dacă „dife- 
dol n-a fost 

reciprocă", 
o singură e-

care, printre altele, s-a făcut 
vinovat de acordarea NEJUSTI
FICATA a unei lovituri de la 11 
m în favoarea gazdelor, el va H 
judecat de Comisia d» disciplină 
■ Colegiului central al arbitri
lor. încălcările regulamentului de 
către arbitri sînt cel puțin 
fel de grave ca si cele 
de către jucători ! în 
meci a greșit sl tusieru) 
Grama, nesemnalizînd o 
tie flagrantă de ofsaid.

■ A făcut o bună impresie 
atitudinea reprezentantului Iul 
F.C. Inter Sibiu, care. exprl- 
mînd. de altfel. s£ cele ce l-a 
spus jucătorului 
gretat abaterea 
urmă, tinerea de 
versarului (după 
văzuse cartonașul 
meciul cu Dlnamo. Bucur 
fost suspendat pe o etapă.

la 
comise 

acest 
Jean 

r>ozi-

Bucur, a re- 
acestula din 
tricou a ad- 
ee, Înainte, 
galben). în

a

Jack BERARIU

Rugăm pe corespondenții noștri din localitățile cu echipe 
de fotbal In 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 I 

10.34.00, 11.10.05, 11.79.70, 11.04,28 sau 437 interurban. Imediat duPă
terminarea jocurilor.

seară, la orele obișnuite, tot 
pentru pasionatii de pronosti
curi iportive oferim o Infor
mație : miercuri. 6 septembrie, 
se organizează un nou concurs 
Pronosport (Intermediar).
De meciurile _ _
campionatului primei
italiene. Iată care sint 
dele acestui concurs : 1. 
— Sampdo-ria (pauză) : 2. 
coli — Samndoria ( 
Atalanta — Milan 
Atalanta — Milan ( 
Bari — Verona ; 6 
Napoli (pauză) : 7. 
Naboli (final) ; 8. 
Roma (pauză) : 9 
Roma : (final) : 10. 
Lecce : 11. Juventus 
tina : 12. Lazio —
13. Udlnese — Bologna. 1 
i septembrie, este ultima 
centru depunerea

axat 
etapei a in-a a 

divizii 
nartl- 
Ascoll

AS- 
3.

; 4.
5.

ai . *.
(final) : 
(pauză)

(final) : 
Cesena 
Cesena 
Genoa 
Genoa 
inter 

î — Fioren- 
Cremonese ;

Marti,
buletinelor.

SERIA I : Electro Botoșani — 
A.S.A. Explorări Cîmpulung Mol
dovenesc. TEPRO Iași — C.SJ4. 
Bucecea, Mecanica Vaslui — 
FORTUS Iași, Unirea Negrești — 
Partizanul Bacău. Steaua Meca
nica Huși — FEPA >74 Bîrlad. 
Proletarul Bacău — Metalul Ră
dăuți, carpațl Gălănești — Au
rora Tg. Frumos, Constructorul 
Iași — Zimbrul Șiret.

SERIA A n-a : C.S.M. Bor- 
zeștl — Petrolul Molnești, Vi
itorul Gheorghenl — Minerul 
Comăneștl, Metalotehnica Tg. 
Mureș — Oțelul Reghin, Mure
șul Topllța — Progresul Odorhel, 
Metalul Reghin — Avîntul Re
ghin. Mureșul Luduș — Unirea 
Cristur, Metalul Sighișoara — 
Rapid Miercurea Cluc, Textila 
Buhusl — MECON Mun. Gheorghlu-Dej.

SERIA A III-a : 
Brăila — Granitul 
F.C.M. Delta Dinamo --------
C.S. Progresul Brăila. Progresul 
feaccea — Celuloza Adjud, Trlco- 
text Panciu — Gloria C.F.R. Ga
lați, Foresta Gugești — Chimia 
Autobuzul Mărășești. Știința 
NAVROM Galați — Arrublum 
Măcln, Chimia Brăila — Meca- 
nosport Galați, Gloria Ivești — 
Petrolul

SERIA A IV-a . _ .
bozia — Șantierul Naval Olteni
ța, ISCIP --------

Gh.

Laminorul 
Babadag, 

Tulcea —

Brăila lanca.
Olimpia Slo-

ța, ISCIP Ulmenl — Victoria 
Țăndărei, A.S.A. Chimia Ploiești 
— Portul Constanta Rapid Fe
tești — Dunărea Călărași, Pro
gresul C.S.Ș. Medgidia — Voința 
I.C.S. Medgidia, Victoria Flo- 
rești — Callatis Mangalia. Meta
lul Plopeni — Viitorul Chlrnogi, 
CONPREF Constanța — Victoria 
Lehliu.

SERIA A v-a : Automatica 
București — Vlscofil București, 
MECOS București — MECON 
București, F.C.M. Victoria Giur
giu — Progresul iMt.’C Bucu
rești, Tehnometal București — 
Danubiana București. Rapid Bra
niștea — IUPS Chitiia. I.M.G. 
București — Avicola Crevedia, 
Metalul București — Dunăreană 
Giurgiu, A.SJ.C. București — 
C.F.R.-B.T.A. București.

V-a :

VACANȚE PE LITORAL
I.T.H.R. București vă oferă :
1. sejur pe Litoral, în toate stațiunile, incepind cu 10 

septembrie a.c.
- tarife reduse : 79 lei/zi/pers. (cazare și masă) pină la 

15 septembrie a.c. ; 71 lei/zi/pers. începînd cu 16 septem
brie a.c.
- Zilele de plecare și durata sejurului, la
2. excursii cu tren special pe Litoral :
- 15—17 septembrie a.c. ;
- 22-24 septembrie a.c.
preț : 360 lei/pers. (transport, 2 zile cazare 
înscrieri la toate agențiile de turism ale 

rești din Capitală.

alegere.

și masă) 
I.T.H.R. Bucu-

Vl-a ; Chimia Vlcw-SERIA A
rla Tr. Măgurele — Electropute- 
re Cralova. Constructorul Șoimii 
Cralova — Viitorul C.S.Ș, Dră- 
gășanl, Dunărea Zimnioea — 
I.O.B. Balș, Petrolul Țlcleni — 
Sportul Muncitoresc Drăgăneștl 
Olt Recolta Stoicăneștl — Mi
nerul Mătăsari, Spicul Coteana
— Petrolul Stolna, C.S.M. Unirea 
Alexandria — ROVA Roșiorii de 
Vede, Progresul Băltești — Pro
gresul Corabia.SERIA A Vll-a : Metrom Bra
șov — Carpațl Agnita, Chimia 
Găeștl — Electrica Titu, Metalul 
Voința Sibiu — Unirea Pitești, 
I.Pta. Sibiu — Muscelul Cîmpu
lung, Electronistul Curte de 
Argeș — Carpațl Mîrșa, Metalul 
Rm. Vîlcea — C.S.U. Mecanica 
Sibiu Dacia Pitești — Carpațl 
Brașov, Dacia Cozia Călimănești
— Nltramonia Făgăraș.

SERIA A VIII a : Carpați Co- 
vasna — Precizia Săce'e, Minerul 
șotînga — Petrolul Berea. Mi
nerul Filipeștli de Pădure — 
Hidrotehnica A.S.A. Buzău, Ci
mentul Flenl — Unirea Cîmplna, 
Montana Sinaia — Petrolul 
Băicol, Electro Sf. Gheorghe — 
Metalul Tg. Secuiesc, Carpati 
Neholu — Metalul Filipeștil de 
Pădure, Chimia Buzău — Mine
rul Baraolt.SERIA A IX-a : Autom-canica 
Reșița — Energia Auto Timișoa
ra, U.M. Timișoara — Dierna 
Orșova, Vulturii Lugoj — Meca
nizatorul Simian, Ceramica Jim- 
bolla — A.S. Paroșenl Vulcan, 
Minerul Lupenl — Retezatul 
Hațeg, Minerul Știința Vulcan — 
Minerul Anina, A.S. sînmartlnul 
Slrbesc — C.S.M. Caransebeș. 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin — 
Minerul Moldova Nouă.

SERIA A X-a : Dacia Orăștle
— Motorul IMA Arad, Petrolul 
Arad — Unirea Tomnatic, Au
rul Brad — Oțelul Or. dr. Petru 
Groza. Strungul Chișineu Crlș — 
Gloria Beluș, înfrățirea Oradea
— Voința Oradea, Șoimii Llpova
— Chimia Tășnad, Unirea Stn- 
nlcolaul Mare — C.F.R. Simeria. 
Minerul Or. dr. Petru Groza — 
Dacia Mecanica Orăștle.

SERIA A Xl-a : Metalurgistul 
Cueir — oașul Negrești. Minerul 
Bălța — Energia C.P.L. — 
Voința Oaș Negrești - 
Armătura Simleul 
Victoria F.I.U.T. Cărei 
rul Sărmășag, C.U.G. 
poca — Sticla Arleșul 
CUPROM Bala Mare —

Sebeș, 
Mobila

SUvaniei, 
— Mine- 
Cluj-Na- 

Turda. 
_____ _ ____ _____ Industria 
Sirmel Cîmpia Turzii. Soda Oc
na Mureș — Metalul Aiud, Uni
rea Dej — Laminorul Victoria 
Zalău.

SERIA A XH-a : Laminorul
Roman — Bradul Vișeul de Sus. 
C.I.L. Slghet — Laminorul Beclean. 
Mecanica Bistrița — Chimia Nă- 
Băud, Minerul Gura Humorului 

Minerul
Avîntul Frasin, Ceta- 

Mlncrul Bala
Stea- 

Mine- 
victo-

muici ui mum 
— RelonuJ Săvlneșți, 
Crucea 
tea Tg. Neamț 
Borșa, Minerul Cavnk 
ua Minerul Vatra Dornel, 
rul Baia Sprie — Metalul 
Ha Roman.

Meciurile se vor disputa 
ora U

de 1*
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• Aprecieri ale oaspeților de peste hotare preienți la 
Campionatele Balcanice de călărie

yillllllllliillllllllllllllllllHtlllllllllllllllllllllllllllllllllllllimilimiiiiiiiiimiiimiiitiiiiiiim

PIATRA NEAMȚ. 1 (prin tele
fon). Printre manifestările de prestigiu organizate în ultima 
perioadă de țara noastră se a- 
flă și cea de-a 18-a ediție a 
Campionatelor Balcanice de că
lărie. în plină desfășurare, acum, 
la Piatra Neamț, prilej pentru 
reporter de a cunoaște impresii
le partlclpanților, unii dintre ei 
pentru prima oară oaspeți ai me
leagurilor romanești. Un prim 
interlocutor ne-a fost cunoscutul 
arbitru internațional și comenta
tor sportiv Jorge Mathias ----
tugalia). care ne-a 
de călărie de la rivalizează cu cele 
rene ale echitației 
prin cadrul natural _. 
condițiile de concurs, tn ceea ce 
privește publicul, am fost 
presionat de entuziasmul 
de numărul foarte mare

(Por- 
spus : „Baza 

Piatra Neamț 
mal bune a- 
dln Elveția, 
oferit, prin

lm- 
«du, 

de 
spectatori, cum rareori se poate 
vedea chiar și la concursurile de 
la Aachen, Roma sau Lisabona, 
tn sfirșit, ce si vă mai spun, 
totul mi fascinează, ospitalitatea, 
frumusețea peisajului, a orașu
lui Piatra Neamț. $i cind spun 
totul, poate spun prea puțin...* 
O părere asemănătoare șl din 
partea doctorului Marcello Mas- 
tronardl (Italia). delegat tehnic 
al federației internaționale: „Ba
za de aici este foarte frumoasă, 
ea tncadrlndu-sc armonios în întregul peisaj, contribuind, alături 
de organizatori, la reușita com
petiției. Și, apropo de organizare, 
vreau să vă spun că totul se 
ridică la cel mat înalt nivel. 
Cum, de asemenea, trebuie să 
adaug că tot ceea ce am văzut 
în țara dumneavoastră m-a im
presionat in mod deosebit : os
pitalitatea oamenilor, frumuse
țea orașului. Piatra Neamț, a 
împrejurimilor sale. Fără îndoia
lă. Balcaniada se bucură de 
o certă reușită, din toate punc
tele de vedere". Membru în biro
ul Federației Ecvestre 
onale, Eryc Brabec 
una din personalitățile 
mondiale, ne-a spus : 
opiniile colegilor mei, __
convins că hu pot avea altă a- 
preclere decit ca a mea; adică nu-

Internați- 
(Polonia), 
echitației 

„Nu știu 
dar stnt

mai cuvinte de laudă la adresa 
organizării, a ospitalității acestor 
atu de entuziaști locuitori ai o- 
rașului Piatra Neamț, situat tn
tr-o zonă de un pitoresc deose
bit".

Dar. printre oaspeți — arbitri, 
medici, tehnicieni, concurent! — 
se află și vechi cunoștințe, cum 
este, de pildă, Erich Heinrich 
(R.D. Germană), acum în ca
litatea oficială de președinte al 
juriului de dresaj : „Mă aflu 
pentru a șasea oară in România, 
pe ale cărei plaiuri revin de fl
ecare dată cu multă plăcere, gă
sind mereu lucruri noi si deose
bite. Ca șl acum, la Piatra 
Neamț, unde oamenii sint foar
te primitori, iar orașul de un 
pitoresc aparte.". Dar, pentru că 
am vorbit de dresaj, să mal no
tăm șl cuvintele Ninel Gromova, 
una dintre fostele glorii spor
tive ale echitației: prezentă sl ea printre arbitri : „tml a-
mintesc cu multă plăcere 
de primul meu contact cu țara 
dv., pe vremea cind eram spor
tivi. Dar, de atunci au trecut 
mulți ani. Acum totul este ast
fel. Ca și aici, la Piatra Neamț, 
orașul, împrejurimile, pe care nu 
te mai saluri să le admiri, pen
tru că mereu descoperi cite ceva 
interesant, pe Ungă care nu poți 
trece indiferent. Plec de aici eu 
regretul că n-am stat mai mult 
șl cu satisfacția de a fi văzut 
lucruri minunate". La rindul său, 
Jean Katllgeris (Grecia), delegat 
al forului International pentru 
probleme veterinare, prezent și 
la alte ediții ale campionatelor 
balcanice găzduite de țara noas
tră, a adăugat : ..Am participat 
la edițiile găzduite de orașul Si
biu, mereu fiind evidentă ospita
litatea gazdelor, atmosfera pri
etenească cu care am fost în
conjurați. și. de asemenea, me
reu am fost plăcut impresionați, 
eu șl colegii mei, de tot ceea ce 
dv ați realizat". O veche cunoș
tință este și Ata Atabek (Tur
cia), președintele federației de 
specialitate din țara sa, eare 
ne-a spus ■ „Cunosc bine și va
loarea călăreților români, st os
pitalitatea dv. Am fost șt la Si-

biu. acum am venit la Piatra 
Neamț, și de fiecare dată am gă
sit aceeași atmosferă înetntătoa- 
re. tn plus, am putut să-mi dau 
seama de faptul că de la an ta 
an s-au făcut pași însemnați, 
totul devenind mai frumos. Un 
exemplu îl constituie, iată. mu
nicipiul Piatra Neamț". O pă
rere susținută și de arbitrul iu
goslav Milan Dundgerov: „Ne-am 
bucurat de o frumoasă primire, 
de o atmosferă prietenească, gaz
dele noastre fiind la înălțime"! 
In sfîrșlt. dar nu în cele din 
urmă, Dimităr Gopov, șeful de
legației bulgare, ne-a spus : 
„Slnt foarte înclntat de tot, iar 
condițiile oferite nouă, tuturor, 
ireproșabile. BaZa hipică dezvă
luie preocupările municipalității 
de aci de a asigura dezvoltarea 
orașului pe multiple planuri. De 
altfel, aceasta se reflectă și tn 
tot ceea ce intilnești la fiecare 
pas tn orașul Piatra Neamț".

La Piatra Neamț, cea de-a 18-a 
ediție a Campionatelor Balca
nice de călărie se desfășoară, 
așadar sub semnul tradiționa
lei ospitalități românești, efor- 
tu rile tuturor celor din acest 
foarte frumos ora?, care — a- 
semenea întregii țări — își 
înalță șt îșl etalează cu fireas- 
că mîndrie realizările, materia- 
llzîndu-se în condiții deosebite 
asigurate oaspeților, condiții 
care au atras — se putea, oare, 
altfei 7 — elogiile tuturor par- ticlpanțllor, dovedindu-ne încă 
o dată că sportul constituie un 
mijloc de cunoaștere, de apro
piere și înțelegere între popoare.

Impresii consemnate de 
Emanuel FÂNTÂNEANU 

l 
După o zi de pauză, întrecerile 

Campionatelor Balcanice de că
lărie continuă sîmbătă (9,30 —
dresaj, 15,00 — obstacole juniori 
și fete) și duminică (9,30 —
dresaj. 15,00 — seniori). pentru 
titlurile la dresaj sl obstacole In
dividual.

’Aii
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PE AGENDA DE
In 

de la 
pic 
Juan 
ani) a fost reînvestit, pentru 
un nou mandat de patru ani, 
în funcția de președinte al 
CJ.O.

Comitetul Executiv al C.I.O. 
are acum 11 membri, intre a- 
ceșția Zehenliang He (R. P. 
Chineză) fiind ales ca aii pa
trulea vicepreședinte.

Alexandre de Merode, pre
ședintele comisiei medicale a 
C.I.O., a prezentat un raport

cadrul sesiunii de lucru 
San Juan a forului olim- 
internațional, spaniolul 
Antonio Samaranch (69

PE SCURT • PE
ATLETISM • Intr-un concura 

la Berlin: campionul olimpie Uit 
Timmermann a aruncat greuta
tea la 22.U m — cd mal bun 
rezultat mondial al sezonului. 
Alte rezultate: femei: greutate: 
Heike Hartwig 20,78 m, disc : 
like Wyluda 70,44 m, suliță: Pe
tra Felka 71,88 m • Peruanul 
Jose Castillo a cîstlsat. la Lima, 
cursa pe 18 km tn 46:30. Ttaâra 
ecuadoriană, de 15 ani, Sandra 
Ruialee a alergat 8 km tn 35:51. 
Au participat 60 284 sportivi.

AUTOMOBILISM a Cursa de 
500 mile de la Pocomo (S.U.AJ 
a revenit pilotului american 
Danny Sullivan („Penske Che
vrolet") .

CAlaiue • Proba de obsta
cole la C.E. de juniori de la 
Stoneleigh (Anglia) a fost câști
gată de călăreața franceză Eu
genie Legrand cu sPeluche".

CICLISM • In prima etapă a 
Turului Marii Britanii (Dundee- 
Glasgow, 180 km) a fost lnvln-

CLASAMENTUL U.E.F.A. PENTRU SEZONUL 1990/91
Fotbalul românesc, prezent cu trei echipe în C 3

LUCRU A C. I. O.
detaliat referitor la lupta îm
potriva dopajului. Anul trecut, 
a arătat de Merode. au fost 
testați 47 069 sportivi din nu
meroase țări. Alarmant, numă
rul celor depistați pozitiv a 
fost de... 1 153!?! Acest număr 
arată cit se poate de c,ar că 
dopajul este încă foarte depar
te de a fi eradicat.

tncepînd cu anul 1990 va lua 
ființă si un „laborator zbură
tor*, care, în mod inopinat, va 
efectua controale antidoping la 
competiții și mai ales la antre
namente, in diferite țări!

SCURT • PE SCURT
gătar, la sprint, danezul Klm 
Eriksen, In 5.15:18.

ÎNOT • Proba individuală da 
înot sincronizat, la Vama, s-a 
încheiat cu victoria sovieticei 
Olga Novlkanova, cu 175,439 p.

HOCHEI PE GHEAȚA • Med 
de juniori Polonia — R.D. Ger
mană, Ia Janow. Oaspeții au în
vins cu 7—2 (2—1, 4—1, 1—0).

ȘAH • La Tunja (Columbia) 
s-a încheiat C.M. de juniori (20 
ani) cu victoria bulgarului Vasil 
Spasov, cu 9,5 p din 13 posibile. 
Al doilea clasat, polonezul 
Gdansk!, a avut tot 9,5 p, dar 
un coeficient Sonneborg infe
rior • tn runda a 13-a a „Cu
pei Mondiale": Elvest— Vacant" 
an 1—9, Salov — Portisch t—0, 
Partidele Seirawan — Kasparov, 
Kasparov, cu 8,5 o. urmat de 
cinol, Nlkollcl — Andensson, 
Nunn — Tal șl Ribll — Sax s-au 
încheiat remiză. Lider este 
Kasparov, cu 8,5 p urmat da 
Karpov și Short, cu arte 8 o.

CANOTAJUL Sl-A RECONFIRMAT CLASA
tVrmare din trap I)

toare a fost șl omogenizarea 
rapidă, „din mers**, a tande
mului Dragoș Neagu — 
Snep (care l-a înlocui 
Dănuț Dobre), medailați

oom-ponentă : bunăoară la 
rame _ feminin Vioricăl Ili- 
și Liviei Leonte urmînd 
li se adauge Mihaela Ar-

iu
4
ea 
să 
mășescu si Adriana Bazon, iar 
la 4+1 masculin cîrmacl să 
devină Gh. Marin.

Așadar, o mare competiție

Iată cum arată clasamentul coeficientului U.E.F.A. alcătuit pe 
baza rezultatelor obținute de cluburile participante în cupele eu
ropene, ediția 1998/88 d. ITALIA 12,166 ; 2. SPANTA 9.800 : 3. RO
MÂNIA 9,250; 4. R.F. Germania 8,438 ; 5. R.D. Germană 6,250 ; 6. Bel
gia 5,833 : 7—8, Scoția și Iugoslavia 5,000 : 9—18. Danemarca Șl 
Turcia 4,666 ; 11. Portugalia 4,400 ; 12. Olanda 4,250 ; 13. Suedia 3.600; 
14. Franța 3,500: 15. Bulgaria 3,250 ; 16. Ungaria 2,750 ; 17—18 Finlanda 
șl. U.R.S S. 2,666 ; 19. Polonia 2,500 ; 20. Austria 2,400 ; 21—20.
Grecia șl Elveția 2,250 ; 23. Cehoslovacia 1,250 ; 24—28. Albania. Ir
landa de Nord. Islanda, Malta șl Norvegia 1,000 ; 29. Irlanda 8,333 ; 
30—38. Cipru șl Luxemburg 0,000. Poziția avansată, de podium. ■ 
fotbalului nostru se datorează, desigur, comportărilor la nivel înalt 
ale Stelei precum șl ale lui Dlnamo șl Victoria, prima ajunsă ta 
finala C.C.E., următoarele în sferturile de flnaiă ale Cupei Cu
pelor șl. respectiv. Cupel U.E.F.A. Frumoasa zestre adunată permite 
țării noastre să fie reprezentată, ta ediția din 1991V91 a Cupei 
U.E.F.A., de trei cluburi, întrucât fotbalul românesc a urcat pe lo
cul 8 in Ierarhi* U.E.F.A, pe ultimii 5 ani, cea oare determină 
numărul de cluburi admise în C 3 ; 1. ITALIA 42.498 ; 1. R.F.G. 
41,098 : 3. Spania 40,999 ; 4. U.R.S.S. 31,986 ; 5. Belgia 30,833 ; 6. Olan
da 27,050 ; 7. Portugalia 25.583 ; 8. România 25,030 ; 9. Scoția 24,800 ; 
10. Suedia 33.100 ; 11. Franța 22.900 ; 12 Iugoslavia 22.800 ; 13. Austria 
21.400 : 14. R.D. Germană 20.000 ; 15. Cehoslovacia 16,550 etc.

Franța : OLIMPIQUE 
- SCOR FLUVIU I

U

Anglia START SPRE CONTINENT ?

Can ‘orii care ne-au reprezentat 
Mondiale Universitare.

la recent încheiatele Campionate
Foto : N. PROFIR

2 rame. La 4 11 masculin, To- 
moioagă, Ilobu, Năstase, Po
pescu + Micu s-au impus cu 
aproape două lungimi, dintre 
echipajele noastre 
fiind cel mai distanțat de ad
versari și de... emoții. Fetele 
au cîștigat probele de 4 rame 
și implu ; în barca „de 4*. 
Ilica, Leonte, Curelea și D. 
Bălan au demonstrat o ex
celentă capacitate de efort sl. 
totodată, de mobilizare, reușind 
în partea a doua a cursei să 
întreacă echipajul R.P. Chi
neze, care părea la un mo
ment dat a se fi distanțat de
cisiv. Total diferit au stat lu
crurile cu Elisabeta I.ipă, re
prezentanta noastră în proba 
de simplu, care a condus de
tașat încă din start, după ce 

departe

acesta

s-a încheiat in chip strălucit 
pentru canotajul nostru. Spe
răm că acest examen conse
cutiv se va înscrie pe aceleași 
coordonate, că la Bled „ștro- 
cul“ va fi menținut, pășiin- 
du-se astfel cu dreptul In 
noul ciclu olimpic.

Campionatul Angli
ei a început sub 
semnul a două mari 
imperative, lupta an- 
ti-huliganism și „re
întoarcerea" cluburi
lor insulare printre 
cluburile 
Ambele ___  . _
slnt legate între ele 
șl e firesc să se a- 
fle în centrul aten
ției tuturor comen
tariilor de speciali- - de

toa- 
răs- 

la
en-

Europei, 
probleme

tate. S-a notat 
pildă faptul că 
te cluburile au 
puns afirmativ 
cererea forurilor 
gleze de specialitate 
de a renunța la 
locurile în picioare 
și a le transforma ta 
locuri pe scaune. Si 
chiar dacă pierderi
le vor fi mari la 
capitolul încasărilor 
— e părerea unani
mă — eforturile me

rită făcute. pentru 
că, în fond, de 
păstrarea disciplinei 
în stadioane depinde 
reintegrarea grupări
lor engleze în com
petițiile intercluburl 
europene,

LIVERPOOL (cu a 
singură noutate, sue
dezul Glenn Hysen, 
fost la Fiorentina) șl 
ARSENAL (în ciuda 
acelui senzațional 
titlu, „furat", chiar 
în Anfield Road, se
zonul trecut de la 
The Red!), dețin, în 
această ordine, locu
rile în clasamentul 
șanselor la titlu, 
prealabile competi
ției. Nici la „tunari* 
n-au venit multe 
nume, doar mijloca
șul islandez Siggl 
Jonsson (încă o pro
bă, ta alt plan. al 
progresului fotbalu-

lui din cea 
dlcă insulă 
nă intens 
sosit de la 
Wednesday. ___
TENITAM s-a întărit 
cu Lineker (de 
Barcelona), 
CHESTER 
cu Neil Webb (de la 
Nottingham Forest), 
așa că și out-slderll 
vor emite mal mari 
pretenții...

Rezultatele etapei a 
4-a: Coventry —
Manchester C. 2—1 | 
Manchester Utd. — 
Norwich 0—2 (!) ; Not
tingham F. — Derby 
8—1; Q.P.R. — Luton 
0—0; Sheffield W.— 
Everton 1—1. O cu
riozitate: Coventry • 
lideră a clasamentu
lui, pentru prima da
tă in istoria de 104 
ani ■ clubului I

mal nor- 
europea- 
locuită!). 
Sheffield

TOT-
. laMAN- 

UNITED,

Stvebaek, fundașul lateral aî 
echipei naționale a Danemarcei 
adversara reprezentativei noas
tre ta preliminariile C.M. (grup» 
D, a început să joace Ia e- chipa sa de club, Salnt-Etlenne 
fprima divizie franceză), st sto* 
Der de marcaj, asa cum a gîn- 
dît antrenorul său. Robert Her-' 
bin. la partida de campionat 
eontra Iul Bordeaux (ne tere
nul acesteia), dar mat ales în în- 
tUnlrea victorioasă (2—1) de 1» 
Mulhouse. Sivebaek a strălucit 
pe noul său nost, iată rezultate
le etapei a 8-a : Lyon—Racing 
Paris 1 1—1 ; Nantes—Montpellier 
1—1 : Toulouse—Metz 2—0 : Paris 
S.G.—Toulon 1—1 : Mulhouse—St. 
Etienne 1—2 : Auxerre—Caen 3—0 
(„ta mină". duDă calificarea 
spectaculoasă de la Zagreb, pen
tru turul Initial al ‘ 
3—1 I) ; Olympique 
Sochaux 6—1 fprîlel _
J.P. Papln, Înscriind 4 goluri, a 
preluat șefia golgeterllor fran
cezi. cu 6 puncte : el a cîștigat 
anul trecut întrecerea tunarilor 
cu 22 goluri). In clasament : 1;
Bordeaux 13 o : 2—3. Marsilia si 
PSG. dte 12.

C 3. cuMarsilia— 
cu _ care

• Gerhard Rodax, atacantul lui 
Admira Wacker se anunță drept 
un candidat serios în a deveni 
urmașul Iul Dorin Mateut. actu
ala „Gheată de aur* a Europei. 
In doar • partide în campionatul 
Austriei el a marcat 15 goluri t 
In ultimul meci a Înscris de 
două ori.

Rubrică redactată da
Radu TIMOFTE

în serii avusese de 
cei mai buni timpi.

Dincolo de aceste 
prestigioase victorii, 
tant ni se pare amănuntul su
bliniat la revenirea în țară 
de antrenorul coordonator al 
loturilor naționale. Victor 
Mociani, care ne spunea că la 
Duisburg nu s-a atins punctul 
de vîrf al " 
pregătirilor 
tinuare’io 
în perspectiva 
campionate ale lumii 
4—10 septembrie). De 
și echipajele noastre vor __
feri (unele din ele) modificări

noi si 
impar-

formei, graficul 
vizînd în eon

ii? oară ascensiune, 
apropiatelor 

(Bled, 
altfel, 

su-

• SPORTIVA FRANCEZA Francoise 
Caneto nu este doar o femele îndrăznea
ță. d sl una extrem de rezistentă. Nu de 
mult ea s-a aventurat tntr-o tentativă 
de record mondial la bordul unei simple 
planșe cu velă, durata încercării sale 
fiind de 24 ore. In acest Interval de timp 
ea a parcurs distanța de 421 kilometri, 
tatreclnd cu 125 km n-^cedentul record 
al lumii, stabilit ta urmă cu șapte ani 
de danezul John van der Starren tt 
YACHTUL „ICAK* al Institutului de con
strucții navale din Nikolalev. cu un e- 
chipaj format din șapte persoane, a ri
dicat ancora în septembrie 1987 pentru 
o călătorie circumterestră După un an, 
ambarcatia a revenit acasă Aceasta a 
fost prima călătorie nautică în jurul 
lumii realizată de un yac&t sovietic • 
INTRE NEAPOLE SI INSULA -------
este o distantă de 33 km. ne care 
de ani, în iulie. ..maratoniști* ai 
Iul din diferite țări 
străbată. La ediția 
eător a fost un 
Degano, în vîfstă de 
care a parcurs distanta ta 6.40:38.__ . ..
8.17 a atins țărmul Canrl-ulul america
nul Robert Sclimidt. Dintre femei (pre
zente șl ele la tradiționala întrecere), 
timpul cel mal bun l-a înregistrat olan-

stat invitați 
din acest an 

argentinian, 
numai H de

CAPI» 
de 34 
înotu- 

s-o 
învin- 
Diego 

ani, 
După

deza Monique WUdshutș cronometrată tn 
7-26:30. rezultat eu care a Întrecut destul 
bărbați I • INTRE------------ ---------
DURI SPORTIVE 
de 183194 si 130833. 
mărul spectatorilor

DIFERITEI,® -RECOR- 
se amintesc sl cele 
Este vorba de nu- 

care au urmărit în-

trecerile de patinaj artistic la Jocurile 
Olimpice de iarnă de la Innsbruck. In 
' * ‘ la concursul da sărl-

1_.—_+..I „ __ iarnă
în 1952 « O BARCA LUNGA 

echipată cu două motoare 
flecare de aîte 3849 cat pu
ștanul de ia farul Ambrose — 
sl după ce ■ traversat A- 
oprlt la farul Bishop Rock. 
Angliei. „Gentry eagle*.
americanul Tom Gentry 

pulverizat recordul de tra-

nii si. respectiv. __ _______  .
turi de la trambulină la J.O. de 
de la Oslo ' '
de 33 m sl 
turbo-diesel. 
tere, a luat 
(New York) 
ttanticul s-a 
în sud-estul 
pilotată de
(58 ani), a ..._______
versare a acestui ocean, fiind înregistra
tă In 82.07 .'DO. ..Panglica albastră* care

răsplătește pe autorul acestei performan
te (elndva, după această Dansilcă onori
fică se avlntase sl faimosul Titanic) 
nare că totuși nu-1 va fi atribuită 
Gentry deoarece el ■ alimentat cu 
burant în timpul traversării Atlanticului, 
ceea ce regulamentul Interzice. Oricum, 
rețineți că rezervoarele de carburant 
ale lui „Gentry eagle" au fost de 45 de 
tone. Vechiul record de traversare era 
de 80.31:00 al englezului Richard Branson 
• WILLY MARTINEZ, un celebru organi
zator de gale pugilistlce, inclusiv de cam
pionate mondiale, la Miami, este acu
zat de complicitate centru introducerea 
ta Statele Unite. în 1987 a unei cantități 
de 500 kg cocaină, din Bahamas I • 
URMĂTOAREA INTILNIRE de box din
tre Ray Sugar Leonard si Roberto Duran 
va oune. probabil, ta joo două centuri de 
campion mondial, cea ■ mijlociilor (Du
ran) șl cea a super-mijloctHoT (Leonard), 
ambele ta versiunea WBC. ■ B AD MINTO- 
NUL își va face debutul olimpic ta 1992, 
la Barcelona. Vor lua parte 64 de jucători 
ta proba de simplu șl 33 la dublu. Teni
sului de masă, ta *92 Ia a doua sa prezen
tă olimpică, l-a fost dublat, de la 32 1»
64. numărul jucătoarelor...

Romeo VILARA

Se 
lui 

car-
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