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Campionatele Balcanice de călărie

DOUĂ MEDALII DE AUR PENTRU 
SPECIALIȘTII DRESAJULUI NOSTRU

® In total, sportivii români au cucerit 9 medalii
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Valoarea unei mari atlete și-a spus cuvintul:

PAULA IVAN S-A IMPUS CLAR ÎN „MARELE PREMIU I.A.AJ.-MOBIL"
„Marele Premiu I.A.A.F.- 

Mobil", ca toate celelalte com
petiții similare, la tenis, auto
mobilism, călărie, ciclism etc, 
este, în mod practic, coloana 
vertebrală a activității com- 
petiționale dintr-un sezon, pe 

care se mai „grefează", desi
gur, și alte concursuri . inter
naționale, de mal mare sau de 
mai mică anvergură. „Marele 
Premiu" al atletismului cu
prinde, din mai și pînă în sep
tembrie, 15—16 concursuri, în 
principale centre de pe conti
nent și din S.U.A., și o gală

Ieri, în Divizia feminină A de handbal

TEROM IAȘI Șl RULMENTUL BRAȘOV - 
VICTORII IN DEPLASARE

Ieri, s-a desfășurat etapa a 
VI-a a Campionatului Diviziei 
feminine A de handbal. Iată 
relatări de la cele șase înlil- 
niri.

CHIMISTUL RÎMNICU VÎL- 
CEA — TEXTILA ZALAU 
33—27 (17—13). Fără discuție, 
meciul dintre fruntașele cla
samentului se poate numi 
derby, ambele formații contri
buind in egală măsură la rea
lizarea unui spectacol de cali
tate. Oaspetele au început jo
cul în forță, ele conducînd cu 
1—0 (sec. 9) și 2—1 (min. 2). 
Dar, după egalitățile 2—2 (min. 
3) și 3—3 (min. 7), vilcencele au 
pus total stăpînire pe joc. Ma
ria Verigeanu a fost irezistibi
lă, dirijînd excelent atacul, în 
care Mariana Tîrcă avea să-și 
etaleze din nou calitățile, cam
pioanele realizînd faze de vir
tuozitate. mai ales în prima 
parte a jocului. Textila a con
firmat că poziția secundă în 
clasament nu este întîmiplă- 
toare. Dar lipsa din apărare în 
special a tinerei Valeriea Mun
tean (accidentată) și a Anei 
Bălănean a contribuit foarte 
mult în economia jocului Chi
mistul a confirmat o dată în 
plus clasa și maturitatea ma
jorității componentelor forma
ției. obținind o victorie meri
tată. Textila, din rîndul căreia 
pivotul Mariana Pop a lăsat o 
impresie foarte bună, și-a tre
cut la pasiv 5 aruncări în bare 
și 3 nereușite de la 7 m. Au 
înscris : Tîrcă 9, Matei 6, La
găr 6, Verigeanu 5, Nan 4, Pe- 
truș 3, resoectiv Pop 11, Bălâ- 
nean 8, Cenan 3, Chereji 2, An
tal 2, Both 1. Au arbitrat V. 
Ciucan șl N. Stoian (București).

Mihail VESA
RAPID BUCUREȘTI — CON

STRUCTORUL TIMIȘOARA 

finală. Participarea este în 
prealabil condiționată de anu
mite performanțe, iar pentru a 
putea evolua in finala compe
tiției un sportiv trebuie să 
realizeze un punctaj corespun
zător, în urma participării la 
cel puțin cinci concursuri. 
Deci, acest „Mare Premiu** 
este, din capul locului, o com
petiție a valorilor certe. Vă 
dați seama că, în astfel de 
condiții, pentru a putea răz
bate spre virful clasamentului 
și, mai ales, pentru a putea o- 
cupa primul loc, un sportiv 
trebuie să fie, cu adevărat, 
foarte bun.

De aceea, este lesne de 
înțeles satisfacția pe care o 
nutrim pentru faptul că tînăra 
noastră alergătoare PAULA 
IVAN a cîștigat în 1988 și a- 
cum, în 1989. „Marele. Premiu
I.A.A.F.-Mobil “, cu 63 p și, 
respectiv, 67 p. Dacă anul tre
cut, victoria el a fost decisă 
de rezultatul mai bun (3:56,22 
pe 1500 m), căci și sprintera 
americană Grace Jackson, to
talizase tot 63 p, anul acesta 
Paula a cîștigat cu un avans 
de 4 puncte față de sovietica 
Galina Cistiakova și america
na Sandra Farmer-Patrîk.

După o suită de victorii la 
Nisa, Londra, Pescara, Ziirich 
etc.. Paula Ivan a abordat, vi
neri seara, cursa de o milă, la 
gala finală, de pe poziția de 
dublă lideră, a clasamentului 
general și a clasamentului 
cursei de o milă. Dar, cum în 
această fază a competiției 
punctajul este dublu, orice 
inexactitate în evoluția sa la 
Monte Carto i-ar fi răpit supre
mația. Poate tocmai din acest 
motiv, pentru a nu risca. 
Paula a abordat în cursa de

32—19 (17—11). Un meci care, 
în conjunctura desfășură
rii lui din prima repriză, 
se anunța echilibrat. s-a 
transformat intr-o partidă mai 
mult decît modestă ! însă nu 
din vina rapidistelor (ele au 
evoluat, duminică dimineață, 
la valoarea formației oe-și me
rită locul in partea superioa
ră a clasamentului primului 
eșalon valoric) ci, in exclusi
vitate. a handbalistelor din 
Timișoara. Acestea — șl o spu
nem cu indulgență — abia s-au 
ridicat la cota unei echipe de 
Divizia... B ! Oferind un sin
gur exemplu, consemnăm că 
Constructorul nu a găsit nici 
o ,,armă“ care să contracareze 
suita celor 9 (nouă) goluri con
secutive înscrise de rapidiste 
din min. 31 pînă în min. 44 ! 
Dar meritele elevelor reputa
tului antrenor Tiberius Milea 

(Continuare in nap 2-3)

Marinela Doiclu (Rapid, in tricou de culoare deschisă), va 
trimite un... lob, 'înscriind din nou pentru echipa giuleșteană

Foto : Eduard ENEA

vineri o tactică care nu-i este 
caracteristică : cea de aștepta
re. Ea nu s-a mai avîntat în 
frunte, ca In alte curse, cău- 
tînd să imprime alergării un 
tempou cit mai ridicat, ci a 
așteptat cuminte pe o poziție 
de mijloc în micul pluton de

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 4-a) (Continuare In pao- a i-a)

DINAMO, CiȘTiGĂTOARE A CUPEI ROMÂNIEI LA POLO
Așteptat cu legitim interes, 

derbyul turneului final al Cu
pei României la polo — com
petiție desfășurată sub egida 
Daciadei — a satisfăcut din 
toate punctele de vedere, nu
merosul public asistind la un 
frumos spectacol sportiv, cu 
multe realizări de efect pe 
plan tehnic și tactic și cu o 
evoluție a scorului care a pus 
rezultatul final, pînă în ultimul 
minut de joc. sub semnul in
certitudinii. S-a impus, în cele 
din urmă, echipa campioană: 
DINAMO — STEAUA 9—8 
(1—3, 4—3, 4—0, 0—2), o victo
rie, înainte de orice, a plusu
lui de experiență competițio- 
nală, după o dispută acerbă, 
în care șansa a părut că surî- 
de la un moment dat, mai ti
nerei partenere de întrecere.

Steliștii au început, de altfel, 
în trombă, cu un atac incisiv, 
care a reușit să străpungă a- 
părarea „om la om" a adver
sarilor. L. Balanov (min. 1-00) 
și Angelescu (min. 2:12 și 4:48) 
aducînd scorul la un neașteptat 
3—0 în favoarea formației pre
gătite de Viorel Rus, pe fondul 
unei bune evoluții și în mor
mon iele defensive. Dinamo a 
ratat, în acest timp, două s:-

PREA MULTE PROBE SAU PREA PUȚINE ECHIPAJE DE CAIAC-CANOE ?
întrecerile Daciadei la 

eaiac-canoe pentru seniori 
s-au încheiat, sîmbătă, pe 
baza nautică Bascov de lingă 
Pitești. A fost prima compe
tiție importantă, de după C.M. 
de la Plovdiv, cu membrii 
lotului nostru reprezentativ, 
care n-au „strălucit" decît o 
singură dată la marea regată, 
cu alți seniori din Capitală și 
din țară, prea puțini pentru a 
completa culoarele celor 15 
probe incluse în program. Au 
făcut-o echpajele de juniori, 
ambițioase și combative, une
le evoluînd direct în fina
le (!), seriile, recalificările, 
semifinalele — „balize" care

PIATRA NEAMȚ, 3 (prin 
telefon). în aceeași atmosferă 
sărbătorească — subliniem, din 
nou, excelenta organizare asi
gurată de gazde — au luat 
sfirșit întrecerile celei de a 
XVIII-a ediții a Campionate
lor Balcanice de călărie, repre
zentanții noștri obținind două 
medalii de aur, cinci de argint 
și două de bronz, in prim-plan 
aflindu-se specialiștii în dre
saj, Gheorghe Nicolae și Radu 
Marcoci, care au cîștigat me
daliile de aur.

Pentru desemnarea campio
nului la dresaj a fost nevoie 
ca sportivii să execute două 
progresii, una de cat. Sf. 
Gheorghe (sîmbătă) și alta <ia 
cat. intermediar I (duminică). 
Dintre toti, Gheorghe Nicolae 
cu Nufăr a primit cele mai 
bune note din partea juriului: 
1 240 p in prima probă și res
pectiv 921 p, ceea ce i-a adus 
un meritat titlu de campion. 
El a fost cu brio secondat de 
Radu Marcoci cu Jimblar, me
daliat cu argint, ca urmare a 

tuații de superioritate numeri
că, abia in min. 6:33 Hagiu 
reducînd handicapul. în „sfer* 
tul" al doilea, jocul se echili
brează vădit, campionii egalea
ză la 3 (Răducanu min. 7:51 și 
Hagiu min. 8:40, din 4 ml, dar 
Stemate (min. 9:04) și Geam- 
bașu (min. 10:12) isi duc din 
nou echipa în avantaj. 5—3. O 
nouă egalitate se datorează, în 
continuare, lui Hagiu (10:29, (Continuare In pag 2-3)

Față in față, doi dintre protagoniștii derbyului, dinamovistul
Vlad Hagiu (nr. 7) ji portarul steliștilor, Gh. Popescu
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de obicei ierarhizează valori
le — urmînd a se desfășura... 
atunci cînd cluburile și asoci
ațiile sportive cu secții de 
eaiac-canoe vor Înțelege să 
aibă in dreptul pontoanelor 
și grupe puternice de seniori.

Cum se anticipa. sportivii 
de la Steaua și Dinamo au 
dominat întrecerile. Luminița 
Ilerțea și Marina Bituleanu. 
vicecampioane mondiale luna 
trecută. în Bulgaria, au cîș
tigat fără emoții titlurile de 
campioane ale Daciadei : Bi
tuleanu . (Dinamo). împreună 
cu Viorica Iordache (Sportul 
Studențesc) la caiac dublu : 
Herțea, în echipaj eu Lili
ana Vlăsceanu. Elena Plopca- 
nu $1 Alina Dumitriță (toate 
de la Dinamo) la caiac patru.

NOU BtCORD NATIONAL
în ultima zi a finalelor Da

ciadei la tir pentru arme cu 
glonț, desfășurate la poligonul 
bucureștean Tunari, rezultatele 
au continuat... să scadă. Ne-am 
fi așteptat, de pildă, la mai 
mult din partea pușcașilor noș
tri la proba celor trei poziții, 
dar liderul intermediar a în
cheiat proba propriu-zisă cu 
un rezultat atît de modest 
(1149 p). incit finala n-a mai 
suscitat aproape nici un interes. 
Cam la fel au stat lucrurile și 
cu probele (speciale) de pușcă 
executate la poziția în picioa
re, în intenția (altfel lăudabilă) 
a federației de a revitaliza a- 
ceaslă probă s nici senioriL 

punctajelor primite: 1 224 p și 
919 p, contribuția sa fiind de
cisivă la cîștigarea titlului și 
de către echipa României (4.504 
p), care a devansat-o cu 102 o 
pe cea a Bulgariei, Pe locul III 
Ia individual s-a situat Boris 
Pavlov (Bulgaria) cu Balduin 
1 194 o_ + 908 p,

Sîmbătă. pe parcursurile de 
obstacole s-au aliat senioare
le și juniorii, în joc aflindu-se 
titlurile la individual. Pornită 
de pe locul II in clasament, 
Ligia Ilin, cu Clopoțel, n-a 
reușit să-și mențină poziția, ca 
urmare a greșelilor din orima 
fază a parcursului, titlul reve
nind Elenei Delivolia (Grecia) 
cu Enterprise, cane a reușit 
să-și păstreze poziția de lide
ră. Pe un vînt pătrunzător șt 
rece, mereu sub amenințarea 
ploii s-au întrecut juniori’., în 
ceea ce ne privește speranțele 
îndreptîndu-se spre Răzvan

Emanuel FANTANEANU

din 4 m) și Georgescu (min. 
13:17 — cînd l-a surprins pe 
portarul Gh. Popescu, acesta 
din urmă avînd o bună pre
stație în restul partidei). „7“-le 
din Ghencea se va afla încă o 
dată, pentru ultima oară. Ui

Mugur POPOVICI

Evoluții bune au avut și An
gelin Veiea, Alexandru Popa, 
Grigore Obreja, Vasile Lehaci 
(Steaua). Boris Petro, Vasile 
Condrat, Sanda Niculae (Di

namo). Dar. dincolo de podi
umul de premiere, în zona 
mai de jos a clasamentelor, 
rezultatele sînt departe de a 
fi promițătoare. La caiac sim
plu băieți (500 m.), bunăoară, 
timpul obținut de sportivul 
care a ocupat locul 8 pe țară 
(2:32,77) îl realizează, ne La
cul Herăstrău, o junioară care 
a început să vîslească în a- 
ceastă vacanță de vară 1 A-

Vosile TOFAN

(Continuare In Pag 3-3)

IA PISTOL VITIIÂ
nici senioarele n-au reușit re
zultatele pe măsura speranțe
lor. în aceste condiții singura 
comportare meritorie a fost a 
unui pistolar vltezist, Marin 
Stan, care este actualmente mal 
mult antrenor decît trăgător I 
Cu 883 p. stelistu! a reușit un 
nou record național, dar e 
drept să spunem că nici tn 
această probă — acum cîțiva 
ani o fală a tirului nostru — 
nu s-a ajuns la un plafon ac
ceptabil al rezultatelor oe an-

Rodu TIMOFTE

(Continuare In paa 1-3)



Concursul republican de lupte greco-romane pe echipe

ÎN ETAPA A VI-A, MULTE PARTIDE ECHILIBRATE
Duminică în București si alte 

localități s-au reluat întrecerile 
Campionatului Republican oe ca
tegorii de greutate si echipe la lupte greco-romane. formațiile 
fruntașe aliniindu-se la startul 
etapei a VI-a. Maiorițatea întîl- 
nirilor au fost aprig disputate, 
comnonentii eroinelor luptînd cu 
ardoare pentru punctele puse în 
joc făcîndu-se astfel simtită a- 
pr nierea finalului competiției.

BUCUREȘTI. Reuniunea orga- 
r’-ată de A.S. Turbomecanica 
în sala Progresul unde si-au 
dat întîlnire formațiile I.M.U 
Medgidia Progresul București și 
Turbomecanica. a fost foarte dis
putată cu multe meciuri a căror 
soartă a fost decisă în ultimele 
secunde sau chiar în Prelungiri 
Turbotnecanica fantrenor Gheor- 
ghe Min ea) deși n-a evoluat ne 
„teren nronriu" s-a dovedit o 
formație bine pregătită si hotă- 
rîtă să lunte cu ardoare pentru 
fiecare punct Astfel 'se si ex
plică ''ele două succese realizate 
de Turbomecanica. unul dintre 
ele chiar în fata echipei care a concurat în sala nronrie Progre
sul. \ •

în prima întîlnire. Turbome
canica a învins ne I M u. Medgi
dia cu scorul de 22—13 într-c 
partidă - mult mai echilibrată de- 
cît arată scorul multe decizii 
conturîndu-se în favoarea învin
gătorilor numai către sfîrșitul 
timpului regulamentar de luptă 
Pentru bucuresteni au obținut 
victorii C Aldea. 3. Dincă. M 
Văduva. G. Cfo’anu si M. Voinea 
ftus — surprinzător în fata lui 
N. Dobromir). De la oaspeți au 
învins L. Crăciun. M Rotaru. M 
Rădulescu si I Hanu. în realiza
rea spectacolului, merite anre7 
ciabile se cuvin si luptătorilor 
din Medgidia.

în cea de a doua partidă în- 
tr-o dispută la fel de aprigă și 
echilibrată. Turbomecanica a 
reușit să depășească si ne Pro
gresul (20—:11). Un meci care a 
înclinat balanța victoriei de par
tea luptătorilor de Ia Turbome
canica a fost cel de la categoria 
82 kg în care M Drugan (Pro
gresul) a condus la puncte (cu 
10—1!) Dină spre finalul meciu
lui, cînd a fost învins prin tuș, 
în urma unui necruțător tur de 
cap, de către G. cioranu. Cele
lalte nu nete au fost realizate de 
C. Aldea. D. Sima, T. Bucevschi, 
I. Ursea Si M. Voinea. De la în
vinși au cîștigat : N. Pantazi. St. 
Nicolae. I. Tudor (junior foarte 
talentat, în vîrstă de 17 ani) si 
C. Olaru Surpriza reuniunii a 
constituit-o înfrîngerea suferită 
de Progresul si în fața sportivi
lor din Medgidia (12—23). Nu este 
mai puțin adevărat că echipa 
bucuresteană a evoluat cu sase 
•Juniori Pentru formația învingă
toare âu punctat : L. Crăciun. 
M. Rotam. C. Ștefan. M. Rădu- 
lescu. N Dobromir si I- Hanu. 
Pentru învinși. C. Vasile St. Ni- 
colâe, Gh Panait si M. Drugan. 
A.u arbitrat St Stefănică ; (Buc.). 
N; Burgaza (Galați) si M Mihăi- 
lescu (Botoșani)

Mihai TRANCA
IN SALA DE SUB TRIBUNA 

..GTULEȘTiului" n-au prea fost 
spectatori la triunghiularul Rul
mentul Suceava — Dunărea Ga
lati — CESAROM București. Re
gretabil, pentru că cele trei for
mații din primul eșalon s-au în-

trecut într-o manieră de toată 
frumusețea, învingătoarele fiind 
departajate — dună cum se va 
vedea — aproape de limită.

Echina bucuresteană (pregătită 
de Anghel Bairam era îndreptă
țită să spere în obținerea unor 
victorii care să-1 asigure rămî- 
nerea în primul eșalon. numai 
că. spre regretul putinilor săi 
suporteri le-a pierdut pe amîn- 
două Din start. CESAROM a 
fost nevoită să suporte handica
pul absentei unuia dintre luptă
torii săi Marcel Ivan (cat. 62 
kg), care nu a trecut de ..cîn- 
tar“ fiind deci împovărată eu 
4 puncte greu recuperabile. Cu 
toate acestea ambițioasa formă- 
fie bucuresteană s-a ..bătut" cu 
multă dăruire si dacă nu a cîș
tigat explicația este prezentarea 
cu formația incompletă. în Par
tida cu Rulmentul, bucureștenîi 
conduceau cu 10—0 dună meciu
rile de la primele trei categorii 
Au urmat însă ... greșelile : 4
puncte pierdute prin absența 
luptătorului de la „62 kg" ; Ion 
Dragomir (68 kg) a fost depășit 
de Nicolae Ciocan la diferență 
de puncte : Ilie Pătru (74 kg) a 
fost descalificat împreună cp 
Vasile Ciocan, iar la „90 kg" 
Gheorghe Ranete. deși avea un 
avantaj apreciabil (8—1) în întâl
nirea cu Lazăr Tipa, în loc să 
cedeze, eventual, un punct, două 
sau chiar trei, a bătut în retra
gere primind îndreptățit, aver
tismentul descalificării. Astfel, 
deși Mihai Sulu (82 kg) a obținut 
victoria prin tus în fața lui Iile 
Gherman, CESAROM a pierdut 
cu 14—14.5. La un singur Punct, 
16—17. a fost întrecută de Dună
rea în această întîlnire totul a 
fost decis de înfrîngerile celor 
doi luptători bucuresteni de 1« 
categoriile 48 si 52 kg.

PLOIEȘTI. Cum era sl de aș
teptat. puternica formație steaua 
a obținut victorii In ambele par
tide. dar succesele sale s-au con
turat mai greu decit se credea : 
Steaua — Prahova Ploiești 24—16 
si victorie la același scor în ln- 
tîlnirea cu Electroputere Craio
va. Luptătorii localnici i-au în
vins pe cei din Craiova cu sco
rul de 23—11. Dintre sportivi’ 
militari s-au remarcat : M. cis- 
maș c. Trofin si I. Dăscălescu. 
(A. bAlteanu — coresp.).

BATA MARE. Formația locală 
Si-a valorificat avantajul de e- 
chină organizatoare, dar succesul 
ei în fata echipei C.S. Arad a 
fost obținut destul de greu, sco
rul de 22—18 este, credem, edifi
cator. SIMARED Baia Mare a 
cîștigat la scor nartida cu C F.R 
Timișoara (35—5) timișorenii ce- 
dînd destul de clar si în fata 
sportivilor din Arad : 9—26. (A. 
CRISAN — coresp.).

TG. MURES. Reuniune fru
moasă, Cu multe meciuri viu 
disputate, echina Electromureș 
reușind sâ se impună In ambele 
partide : 32—7 cu CrLșul Oradea 
si 28—7 eu Somesana Satu Mare. 
Tntîlnirea dintre cele două for
mații vizitatoare a fost cîstigată 
de Somesana cu scorul de 28—12. 
<C. ALBIT — coresp.).

(PITEȘTI. Dinamo București, 
formația multiplă campioană a 
tării, se dovedește permanent o 
echipă valoroasă, cîstigînd la 
scoruri categorice, atît în sala 
nro-prie, cit si in deplasare : Di
namo — Dacia Pitești 30—8 și 
36—4 cu Carpați Sinaia. Surprin
zătoare ni se pare, însă. în "rin- 
gerea echipei locale în lata celei 
din Sinaia: 18—21(17). (I. FE- 
ȚEANU — coresp).

în campionatul de rugby — prima grupă

STEAUA REUȘEȘTE SCORUL. ANUi
Două dintre partidele eta

pei a treia, de ieri, din cant* 
pionalul primului eșalon 
rugbyului nostru — A 
au avut drept cadru de 
fășurare terenul 
bucureștean din Ghencea, 
gazonul lui impecabil, ce ri
valizează cu acelea ale mari
lor arene din lume. Au fost 
două jocuri ale căror „filme" 
s-au derulat cu totul diferit, 
tn primul dintre ele, cam
pioana a stabilit... recordul a- 
nului la acest nivel : STEA
UA — ȘTIINTA PETROȘANI 
94—16 (46—9). Vrind parcă să 
demonstreze că înfrîngerea 
de la Sibiu a reprezentat un 
accident pentru ea, echipa 
antrenată de Th. Rădulescu și 
Ad. Mateescu s-a avîntat de 
la bun început către ținta ad
versă, după ce, firește, 
asigurat „proviziile" — 
ritatea baloanelor. adică, 
disputele pe înaintare, 
nunchindu-și astfel i 
partenera de întrecere, 
ceasta din urmă are, 
meritul de a fi încercat 
răspundă într-o manieră 
milară, prin joc deschis, 
nerii ei componenți neavînd 
însă resurse pe măsură. Prin 
viguroasele acțiuni pe front 
larg sau prin ..numere perso
nale" în viteză (Hodorcă, 
Șerban, altruistul Iosef, Ig
nat), mentinînd ne ansamblu 
un ritm ridicat, Steaua a mai

al
1.

des- 
complexului 

cu

și-a 
majo- 

, din 
înge- 

repede 
A- 

totuși, 
să 
si- 
ti-

DIVIZIA FEMININĂ
(Urmare din pag. 1)

nu se diminuează cu nimic în 
obținerea victoriei. Referin- 
du-ne tot la giuleștenoe, am 
remarcat (cu stupoare) lipsa 
din formație a Danielei Țur- 
canu care, mi s-a spus, nu 
E-a mai prezentat la antrena
mente si la ultimele două 
partide. înlocuitoare tinere, si 
poate mai talentate. se Ră
sese destule, la Rapid ! Au în
scris : Stanciu 6. Doiciu 6, B. 
Duca 4, Ivan 4, Oprea 4, S. 
Arvatu 3, Gheorghiu 3, Ciocir- 
lan 2, respectiv Ștefanovici — 
Gheorghe 4. Cojocărița 4, Tor- 
joc 3. Palici 3. Tomuleac 3. 
Rădoi 1, Ignea 1. Au arbitrat 
Gr. Bolocan — R. Mahler 
(Brașov).'

- ten GAVRILESCU

ȘTIINTA BACĂU — TEROM 
IAȘI 23-25 (9—14). TEROM a 
știut din start să pună stăpi- 
nire pe ioc. conducînd la un 
moment dat (min. 15) cu 7 go- 
lur. diferență (10—3). Este ade
vărat că aceasta s-a intîmplat 
pe fondu! unor extrem de mul
te ratăr ale elevelor antreno
rilor M Pintea și C. Petrea, 
dar si a prestației excelente, 
în o iartă iesencelor a Stelei 
Rupă, îr. nartea a doua a îr.- 
tîlnirii băcăuancele au reușit, 
spre final, să se apropie la 
două si chiar la un eol dife
rență datorită unei apărări 
mai ferme, dar si faptului că 
cea mat bună atacantă a oas- 
petelor Beatrice Duca a fost 
luată . om la om" de Marlena 
Petrea.

Au înscris : Luca 10 (5). Oră- 
ganescu Antoneanu Cerveneluc 
$1^. 3. A, Popa 2 Petrea $1 
viubotaru cite 1. respectiv Duca

două
ȘER- 
unul 

MOȚ, 
BUDIȘ- 

transfor- 
trei 

reu- 
grație

izbutit un record — nu mai 
puțin de 17 eseuri ! Trei le-a 
semnat HODORCĂ. cite 
MURARIU, OROIAN, 
BAN. NEDELCU, cite 
COMAN. IGNAT, 
VÂRZARU. IOSEF.
TEANU, zece fiind
mate de ALEXANDRU, 
de IGNAT. Oaspeții au 
șit și ei 
activului 
NUȘ a 
procedee 
să, drop, 
tru arbitrul ieșean Gh. 
sacaru, doar un prilej i 
arăta... condiția fizică 
bită.

în a doua întilnire, RAPID 
METROU BUCUREȘTI — 

I.M.U. SUQEAVA 
dispută 
ambele 

prin

două esseuri, 
CRISTEA, iar IVĂ- 
punctat din celelalte 
(lovitură de pedeap- 
transformare). Pen- 

Pri- 
de a-și 
deose-

Sub semnul echilibrului 
desfășurat si confruntarea 
tre Rulmentul sl Dunărea, sin
gura deosebire constînd în faptul 
că sucevenii (antrenor Constan
tin Topîrjan) au obținut victo
ria CU 21—18.

Au arbitrat Ovidiu Lazăr 
(București) si Vasile Juncu (Ba
cău) A absentat Florin Nistor 
(Constanta). ____

Costin CHIRIAC

s-a 
din-

CEA DE A TREIA REUNIUNE 
BUCURESTEANĂ a fost găzdui
tă de sala Construcția, partici
pante fiind C.S. Botoșani, Meta
lul Rădăuți sl. firește, Construc
ția Bucurtesti. în prima Întîlnire. 
gazdele au obținut o victorie sur
prinzătoare. mai cu seamă în 
ceea ce privește scorul (20.5—10) 
în fata formației din Botoșani, 
clasată ne locul 2 în serie la în
cheierea turului. TotuȘi. partida 
a fost mult mai echilibrată decit 
o arată scorul final. O întîlnire. 
cum se snune. „ne muchie de 
cuțit" a fost cea dintre echiba 
gazdă sl formația din Rădăuți- 
Rezultatul a stat sub semnul e- 
chilibrului bînă la ultima cate
gorie, cînd M Crîsmar+.i a rea
lizat o victorie la limită (1—0). 
dar suficientă pentru ca echipa 
să cîștige cu 19—15.

Formația din Rădăuți si-a re
confirmat valoarea, obținînd o 
victorie clară (22—7) si în fața 
echipei din aceeași zonă a tării. 
Botoșani. Din echina .rădăuțeană 
s-au remarcat : M. Huțuleac, M. 
Crîsmaru, I Gherasim, L. Hrițcu. 
Florin BRASLA — coresp.

A DE HANDBAL
10 (5), Nisipeanu 5, Cozma și 
Anton cite 4. Chelaru și M. Do- 
muleac cite 1.

Au arbitrat Șt. Șerban și M. 
Marin (București).

loan NOVAC

MUREȘUL TÎRGU MUREȘ — 
MECANICA FINĂ BUCUREȘTI 
30—26 (15—11). Antrenant ca e- 
voluție a scorului, mai ales în 
primele 7 minute, cînd pe a- 
vansul Mureșului a egalat 
prompt Mecanică Fină, meciul 
a fost modest sub aspect tac
tic $i tehnic, în pofida dese
lor schimbări operate de cei 
doi antrenori. Doar cîteva faze, 
de o parte și de alta, au fost 
rodul unor combinații rapide 
și subtile și doar citeva con
traatacuri s-au încheiat cu Ro
luri. A fost o luptă de uzură, 
cu destul de multe greșeli în 
mînuirea mingii, de unde pase 
la adversar și în afara terenu
lui și nu mai puțin de 4 arun
cări de la 7 m ratate (Matefi — 
3, Berbece — 1). Cele patru 
portărite folosite în cele două 
formații au apărat foarte slab.

De la 1—0 în sec. 46. scorul 
a devenit 4—4 în min. 7, Mu
reșul — care a obținut o vic
torie meritată — a avut o se
rie bună oină în min. 11 (9—4). 
apoi a fost rîndul lucitoarelor 
de la Mecanică Fină, care au 
înscris de trei ori și așa. cu 
schimbul, formațiile au domi
nat pe rînd. La gazde au în
ceput bine Estera Matefi și 
Eva Mozsi. 6-a evidențiat și 
Elena Stroia. apoi, marcate 
strict sau nu. primele două au 
avut lungi perioade slabe. De 
la oaspete Sorina Lefter s-a 
impus ca de obicei, secondată 
de Marilena Fînaru.

Marcatoare : Matefi 10 (3),

PREA PUȚINE ECHIPAJE DE CAIAC-CANOE ?
(Urmare din pag. I)

propo de clasamente : pe ul
timul loc la respectiva com
petiție... anexele din vecină
tatea turnului de sosire de la 
Bascov — practic, de nefo
losit 1

REZULTATE : masculin (500 m): 
K1 — ' - - -
1:52,29, 
1:54,78, 
(C.S.Ș.
CI —
ua) 2:01,58, 2. Romică Haralam- 
bie (Farul Compref) 2:04,38, 
Sterică
C 2 — 1. F. Miloș.
(Steaua) 1:57,10, 2.
Macarencu (C.S.Ș.
Danubiu Tulcea) 
Constr.
— î. N.

1. Ionel Lețcae (Steaua)
2. Florin Scoică (Steaua)

3. Florică Alexandru 
OI. Călărași) 1:59,55 ;

1. Grigore Obreja (Stea-
. 3.

Miron (Steaua) 2:04,56 ;
N. Uidilescu 

V. Petcu, 
Călărași 
2:00,26 ; 

Hunedoara 2 :03,12 ; xv 
Feodoseî, A. Dulău 

(Steaua) 1:43,52, 2. V. Zenovei,
M. Bîzdîgă (Steaua) 1:47,15, 3.
L. Marin. M. Burcică (Dinamo + 
Olimpia) 1:48,86 ; K 4 — 1. Nițu, 
Firfirică, I. Scoică, Ostatea 
(Steaua) 1:34,91, 2. C.S.Ș. + Da
nubiu + Delta Tulcea 1:39,91, 3. 
Constr. ■ Timișoara 1:44.21 : C 4 

1. Uidilescu, Milos, Zahar, 
Miron (Steaua) 1:43,84. 2. Dina
mo + Locomotiva 1 :44,73, 3. Del
ta Tulcea 1.53,90: feminin : K 1 
— 1. Sanda Nicula« (Dinamo)

D.+
3.

K 2

2:04,78 ; 2. 
iași) 2:07,39, 3. Daniela 
(Farul Compref) 2:12,45 
1, Marina Bituleanu, 
Iordache (Dinamo -H 
Studențesc) 1:59,08 ; 2.
Nedejde, Genoveva Marinache 
(Steaua) 2:01,47, 3. Mirela Aca- 
tincăi, Daniela Vologa (CSM Iași 
4- CSȘ Tulcea) 2:06,31; K4-
1. Herțea, Vlăsceanu, Plopeanu, 
Dumitriță (Dinamo) 1:49,95, 2.
Steaua 1:53,41, 3. Steaua II
1:56,94 ; masculin (1 000 m) : K 1
1. ~ ~ ‘
2. Daniel Stoian (Steaua) 4:06,88,
3. Romică Șerban (CSȘ Ol. Călă
rași) 4:09,61 ; CI — 1.
Condrat (Dinamo) 4 :29,54, 2. Jean 
Serghei (Steaua) 4:34,05, 3. Iulian 
Luca (Steaua) 4:40,33 ; C 2 — 1. P. 
Zgurschi, G. Andriev (Dinamo) 
3:57,32, 2. V. Afanase,
haci (Steaua) 4:00,17 ;
1; _A. Velea, A. Scoică 
3:55,55, 2. F. Tară, P.

Carmen Simion (CSM 
Catană 

; K2- 
Viorica 
Sportul 
Minaela

Boris Petro (Dinamo) 4:00,97,

vasile

1.

Stroia 7. Mozsi 5 (1), Florea 3, 
A. Biro 2, Mușat 2, Raduly 1, 
respectiv Lefter 9, Fînaru 9 
(1), Dobre 3, Berbece 3 (1), Ci- 
păian 1, Giura 1. Au arbitrat 
Al. Mărieș, Gh. Istrăuan (Satu 
Mare).

Mircea COSTEA

RELONUL SAVINESTI — 
HIDROTEHNICA CONSTANTA 
17—17 (7—8). Meci desfășurat 
la tensiune maximă. ambele 
echipe adoptînd tactica atacu
rilor poziționale. în speranța 
găsirii unei breșe pentru a pu
tea înscrie, în special de la 
semidistanță. Au fost două re
prize distincte. în prima parte 
jucîndu-se la un nivel medio
cru, cu aruncări lipsite de for
ță, cu un ritm scăzut, cu pase 
greșite, cu faulturi gratuite 
etc. Relonul avînd un ușor a- 
vantaj pînă spre final. cînd 
con stă n ten cele reușesc egal area: 
6—6 (min. 23). pentru a termi
na cu avantaj. La reluare, ten
siunea crește, arbitrii descum- 
gănesc sala și îheing spiritele 
prin decizii nu totdeauna con
form cu cele întîmplate pe te
ren. Din min. .32 avantajul 
trece de partea Hidrotehnicii, 
cu unu-două goluri. Relonul 
egalîn-d în min. 44 (12—12). 48 
(13—13). 52 (14—14)
(15—15). în următoarele 
minute Larisa Cazâcu 
formă două aruncări de la 7 
m, părînd că Hidrotehnica se 
va desprinde în cîștigătoare. 
Gazdele reduc din handicao și, 
în min. 58. constănțencele se 
află în atac. Se încearcă o in
tercepție. arbitrii fluieră fault 
și... spectatorii, nemulțumiți de 
decizie, pătrund în teren, lo- 
vindu-i pe arbitri ! Jocul se
întrerupe pentru cîteva minu
te, la reluare gazdele reușind 
să marcheze și astfel obțin un 
egal meritat. Au înscris : Hu- 
țupan 8 (3), Afodiresci 3, îo-
sub 2, E. Ene 2, Tarsichi 1,

și 54 
două 

trans-

V. Le
pe 2 —
(Steaua) 
Bugariu 

(CSȘ Marina Orșova) 4:07,00, 3. 
C. biți, I. Voicu (CSȘ Triumf) 
4:12,96; K 4 — 1. Popa, Constan
tin, Matei, Mexi (Steaua) 3:17,52, 
2. Dinamo 3:19,99, 3. Constr. Ti
mișoara 3:32.76 ; C4 — 1. Obreja, 
Serghei, Lehaci, Afanase (Stea
ua) 3:42,65. 2. Deltă + Danubiu 
Tulcea 3:44.44. Clasament gene
ral : 1. Steaua 189 p, 2. Dina
mo 77,5 p, 3. Danubiu Tulcea 
47,75 p.

Brănut 1 (1), respectiv Cazacu 
6 (4), Cămui 5, Tudoran 3, Io- 
vănescu 2, Gheorghe 1. Au ar
bitrat D. Gherghișan (Iași) și 
AI. Isop (Pitești).

Emanuel FANTANEANU

C.F.R. CRAIOVA — RUL
MENTUL BRAȘOV 19—24 (9— 
13). Oaspetele au fost mai efi
cace chiar din start, au domi
nat tot timpul și au cîștigat ne 
merit. Au înscris : Stoenescu 
6, ionișcu 5, Simion 3, Văruț 
2, Cîțu 2, Cioc 1» respectiv Ilie 
8, Boriceanu 7, Demeter 4, 
Marian 
trat R. 
Șandor 
GUI -

4. Mnreșan 1. Au erbi- 
lamandi (Buzău) — Gh.
(Oradea). (Șt. GUR- 

coresp.).

(Urmare din pag. I)

samblu. O dată in plus.samoiu. o data în plus, se 
constată că, după Corneliu Ion 
(și el a intrat pe stand, dar 
fără o pregătire adecvată, fiind 
investit cu funcții organizatori
ce în secția clubului Steaua), 
nici un tînăr nu se încumetă 
să preiaprerogativele de șef 
de școală la piisitol viteză, 
„funcția** onorifică rămînînd în 
continuare, vacantă...

REZULTATE TEHNICE pușcă 
liberă. 3 X 40 f : 1. C Stan 
(Steaua) 1234 d : 2. J. Joldea 
(Dinamo) 1233 D : 3. P. Gruia
(CT Alexandria) 1229 d : echipe : 
1 Dinamo 3429 p ; 2. Steaua 
3400 p ; 3. IEFS — Sportul Stud 
3305 ; pistol viteză seniori : 1.
M. Stan (Steaua) 883 p » nou 
rec. national); 2. C. loan 879 p, 3. V. 
Snciu (UT. Arad) 1. Steaua T 
1753 p ; 2. Steaua n 1718 p : 3. 
Dinamo 1646 p : ouscă standard 
3 X 20 f. juniori : 1. D. Dordea

C.S.M.
25—19(12—3), după o 
mult mai echilibrată, 
formații impresionînd 
angajament. Giuleștenii au a- 
vut un plus de luciditate, pro- 
fitînd pe dată de unele erori 
ale moldovenilor, și au 
superiori la organizarea jocu
lui. Ei s-au văzut mai întîi 
conduși, printr-un drop al 
lui NICHIȚEAN, acordat de 
arbitrul constănțean C. Stan
ca, deși spectatorii au obser
vat cum balonul a căzut sub 
bara orizontală (convingere 
pe care o împărtășim), sigu
ranța lui STANCIU — pa
tru l.p.. plus inspirația lui 
DRAGOMIR — eseu întoreînd 
rezultatul, creînd apoi dife
rență. Vivacele ȘLUȘĂRIUC 
— eseu transformat de STROE 
a adus scorul la 16—9. dar 
bucureștenîi s-au desprins iar. 
la 16 puncte (eseu ROSOA- 
GA. l.p., și transformare 
STANCIU), avans decisiv, în 
ciuda eforturilor din final 
ale paspeților. care au redus 
doar pronortui''. nrin eseul a- 
celuiasi SLUȘARIUC si cel al 
lui VLAD. ultimul transfor
mat de NICHIȚEAN.

Geo RAEȚCHI

fost

FARUL — DINAMO 19—15 
(10—12). Peste 5 000 de spec
tatori au urmărit un joc bun. 
Bucureștenîi s-au luptat mult 
pentru victorie, au si condus 
cu 6—0,. 12—10. 15—13, dar

SE

finalul 
cărora 
chiar < 
tele, n 
să. Ai 
CONST zuspu 
mart i 
arbitra 
(C. PC 

C.S.
— GRI’ 
Partidă 
și spec 
ti va a 
ță mar 
tenii a 
rare și 
proporț 
scris S
1. p. + 
transfoi 
re, din 
coresp.)

UNIV 
TIMIȘC 
10—6 (7 
echipele 
tqri pe 
lui. De
2, timi 
termini 
un mei 
catori : 
MOCOȘ 
tiv AD 
mat de 
Gh. Vc 
CRETU

RULM 
CONTE 
29—12 
plăcut 
Au inși 
TEA. - 
2 1. 
RICIc 
eseu, 
drop +
tru : E.
(F. ȘCI

1. MlNy
2. Univl
3 Steai
4 Rulm
5. Farul
6. CSM
7. Răpit
8 Contr
9. Șt. Pi

10. (xrivj
11 SM tînai12.

CUPA ROMÂNIEI
(Urmare din r>ao. 1)

conducere, prin golul lui K
Balanov (min. 13:54. din s.n.): 
6—5 la jumătatea întîlnirii. Re
priza a. treia aparține în tota
litate elevilor merituosului an
trenor Dinu Popescu, cu 
portar, Simion, de neînvins 
cum (ajuta! și de... bare, 
șuturile lui Geambașu 
Fruth), cu un Hagiu sigur 
cele două penaltyuri transfor
mate (minutele 16:36 și 19:14) 
și. mai ales, cu două goluri, 
unul mai frumos lecît celălalt, 
ale foarte tînărului iniernațio- 
nal Georgescu (min. 19:52 
șut superb din întoarcere 
min. 20:41 
los. după o ..boltă* 
împingerea mingii 
Dinamo abordează 
mele șapte minute 
taj de trei goluri, 
oarecum, fapt, de
Steaua, mareînd prin Duculef 
(min. 21:57) și L. Balanov 
(min. 24:32). fără însă a putea 
egala. în ultimele secunde de 
joc același Duculet fiind blo
cat într-o situație de superiori
tate numerică. Au 
Ilea și B. Ghițan.

un 
a- 
la 
?i 
la

înaintt 
datei fii 
NAPOCb 
10—8 (4
poloiștii 
du-și as 
în ie- 
lui ■ 
Marcu 
dache,

•l

Si 
punct spectacu- 

‘ urmată de 
în poartă), 
astfel uiți - 

cu un avan- 
relaxîndu-se 
care profită

arbitrat D.

VITEZA
2
T.

(Dinamo) 566 p : 
(Steaua) 56] p ; 3. _ 
(Unirea Focsani) 557 
1. Steaua 1656 n : 2.
rea Fo-cșani 1642 p ; ___
1639 p ; nușcă 60 f. nicioare. 
niori : 1. C. Stan 55i p Ciobanu --- - - - 
Antonescu 
chipe : 1 
namo 1637
1579-n : .pistol viteză 
I. Raiieea (Steaua) ; 
Constantin (Steaua) 
Berechet (Dinamo) 
pe : 1. Steaua 1712 
mo 1680 p : 3. U.T. 
pușcă standard, 40 
1. Daniela Toader (Dinamo) 373 
p : 2. Monica Ioniță (Dinamo) 
366 p : 3. Daniela Ionescu (Dina
mo) 362 d : echipe : 1. Dinamo 
1094 o : 2. Steaua 1055 o : 3_. Me
talul 1008 P ; junioare : 1. Flo
rentina Grecu (Metalul) 365 d ; 2 
Lorena Olteanu (Olimpia) 359 d : 
3. Camelia Diaconu (ASA Meta
lica Oradea) 354 o : echipe : 1.
Olimpia 1040 n : 2. Metalul 1013 
p ; 3. IEFS-Sp. stud București 
954 o.

O. Marin 
Tudorache 

p : echipe : 
C.S.S Uni- 
3. Olimpia 

se- 
c. 
E. 
e-

- _ . Di-3. IEFS — Sp. Stud 
“i juniori : 1 

579 p; 2. T. 
572 d : 3 M. 
567 n : echi- 
d : 2. Dina-
Arad 1657 p ; 
f„ senioare :

C. Stan 55) n : 2. 
(Metalul) 550 o : 3.

(Dinamo) 548 n : 
Steau» 1646 o : 2 
p:

2 
t

N. Toth. 
Stingaei, 
condus \ 
ru); CR 
(1—3. 4- 
joc echi 
mare lui 
Toth 5, 
kovits, I 
Dingu 2. 
Dan. Pe’ 
Chirculet 

Tn dese 
niuni. d 
CRISUL
10—8 a— 
tr-un mc 
m'aorenii 
mai bun. 
echilibrat 
dună care 
tori : Stai 
2. F Toți 
Grecu 2. 
Sterpu și. 
— situație 
V. Mediar

Au unr 
fruntașei O' 
tru finale 
NAMO a 
16—8 (3—1 

d 
ea 
sc 
fir

Dionid 
Dentru 
reprize 
Cu un 
nii s-au ii 
punctelor 
n£j-ase). . B 

2, 
Răducanu. 
respectiv 
Cosmațchi 
bitri : B. 
cea. Cu ( 
(autor a 
Lisao sigui 
a cîștigat 
LUI : 15—( 
celelalte n 
L. Balano 
2 Stema 
Diniru 2, 
joc condu 
Hea. (G. B

C
1. DINAMC
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După etapa de ieri (a 2-a) in Divizia B

DOAR 4 ECHIPE CU PUNCTAJ MAXIM1-16
gazdelor, 
sucoesul. a 
între al- I 

de pedeap- ■ 
ANCĂ. St. _ 
:seuri. BE- I 
1. Jransfor- I 

l.p. A
din 'Iași. I 

AIA MARE ’ 
15—0 (6—0), . 
'el tehnic I 
ire iniția- ■
permanen-

Bucureș- I 
it pe apă- I 
să limiteze

Au în-, 
iri. OSIAC 
î, V. ION 
dus P. Sna- 
L. CRIȘAN,

oțelul Galați - Gloria
GALAȚI, 3 (prin telefon). 

Circa 10.000 de spectatori au 
fost prezent! la derbyul etapei 
din prima serie a Diviziei B, 
care le-a oferit un joc echilibrat, 
dinamic, de mare angajament. 
După înfrîngerea oarecum sur
prinzătoare suferită duminiqa 
trecută la Pașcani, dornică deci 
de reabilitare în fața propriilor 
suporteri, întinerită echipă gă- * 
lăteană (avîndu-1 acum ca antre
nor principal pe Ion Moro- 
hai) • a început partida in 
forță, reușind chiar din minutul 
2 să deschidă scorul : Hanghfuc 
i-a dat o bună pasă lui ANTOHI 
si acesta a pătruns impetuos 
printre fundașii centrali ad- 
verși, trimițînd apoi balonul în 
plasă pe lingă portarul Lazăr. 
Se părea că gazdele, păstrfnd 
ritmul de la început, nu vor a- 
vea probleme în obținerea vic
toriei, mai ales că ele au mai 
creat cîteva faze fierbinți în ca
reul buzoienilor, Chebac ratînd în

Seria I ------------------ ■-----------------------—
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BUZĂU *

Unirea Focșani - Steaua Nizll 10 (10)
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ori fiind F. | 
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bitri: Gh. I
3arabanoaa). *

FOCȘANI, 3 (prin telefon)
Joc frumos, cu aspecte diferite 
în cele două reprize, încheiat 
cu victoria meritată a gazde
lor. Unirea a luat jocul pe 
cont propriu, chiar din primul 
minut, a dominat perioade în
delungate în repriza întîi și a 
creat multe faze periculoase 
la poarta lui Mîrzea. finalizînd 
doar una dintre ele. După ce 
Popescu (min. 8) a șutat pu
ternic de la 10 m și Mîrzea a 
acordat corner, în min. 16 s-a 
deschis scorul. Alexandru n 
executat o lovitură liberă de 
la 17 m, lateral și a trimis ba
lonul în careu, iar BIVOLARII, 
pe fază, l-a reluat in plasă, 
de la 8 m: 1—0. Pînă la pauză, 
localnicii au încercat să mă
rească diferența, însă Bivolaru 
(min. 30), din poziție bună, a 
greșit ținta. iar Argeșeanu 
(min. 43). la 8 m de poarta'ui 
Mîrzea. a luftat. irosind una 
dintre marile ocazii ale parti
dei.

în partea a doua, aspectul 
jocului s-a schimbat. Steaua a 
renunțat la tactica defensivei, 
a echilibrat jocul, ocaziile de 
a înscrie apărînă acum la am
bele porți. în min. 56. funda
șul Burgă a luat o acțiune pe 
cont propriu și, din colțul ca-
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{. s. Tirgovișlc - Mecanică
Spectatori • puțini la Tîrgo- 

viște," in prima partidă oficială 
a noului sezon (unde sînt tri
bunele arhipline care îi acla
mau, cîndva, pe Coman, Tăta- 
ru II sau Dobrin?) și un joc 
pe măsură, adică mediocru, al 
formației locale, ce nu a putut 
arăta mai nimic din aplombul 
de altădată. Meciul se îndrepta 
spre o remiză echitabilă, a- 
tunci eînd. în final, a „căzut" 
un gol neașteptat și norocos : 
min. 85 ii găsește pe R. Tudor 
(trimis atacant, in disperare de 
cauză) avansat undeva, pe 
stingă, urmează o centrare 
înaltă care ajunge la R. Zam
fir, izolat in careu, acesta „în
cearcă" un șut și mingea se 
lovește de cîțiva bucureșteni 
(inclusiv portarul), ultimul din-

PlctaliirgistuI slatina - Aulohuiul București 4-J (10)

TUL
500 71-32 10 I
4 0 1 58-29 8
3 0 2 51-56 6' I
2 0 3 45-59 4 I
104 29-53 2
0 0 5 33-58 0 I

SLATINA, 3 (prin telefon). 
După modul cum a început 
meciul, niciunul dintre cei
peste 4000 de spectatori nu
prevedeau un final plin de
dramatism. Gazdele atacă încă
din start. In min. 13, Candea 
se desprinde de adversar, cen
trează perfect și dintr-un bu
chet de jucători, se înaltă DIN. 
care trimite de la 6 m balo
nul, cu capul, in plasă: 1—0. 
Tn continuare, jocul curge pe 
aceleași coordonate, bucureș*®- 
nii fac un ioc de așteptare, in- 
cercînd sporadic citeva contra
atacuri. După pauză, aspectul 
partidei se schimbă radical. 
Meciul e mai spectaculos, fa
zele curg spre .ele două port: 
și în min 52 Butoi scapă pe 
partea stingă, centrează și DA
RABAN înscrie din apropiere: 
1—1. După numai 5 minute, ba
lonul vine de la adversar (oas
peții au protestat cerînd ofsaid, 
dar nu avea de unde să fie!) 
și RĂDUT înscrie din apropie
re: 2—1. După citeva atacuri 
succesive la poarta lui Ionescu. 
în min. 68 Candea „croșetează", 
pasează lui MLADIN, care în
scrie : 3—1.

Duzfiu 2-1 (1-0)
min. 23 o bună ocazie de a mări 
avantajul echipei sale. Treptat, 
însă, oaspeții — prin frumoase 
ieșiri din apărare la atac — 
au reușit să echilibreze jocul și 
chiar să domine în partea a 
doua a reprizei, punînd îp real 
pericol buturile echipei locale. 
Dar Călugăru a intervenit efi
cient la șuturile expediate de 
Mihai (min. 24) și Ursa (min. 
28), iar în min. 34 Mașcu a îuf- 
tat în careu.

După pauză, jocul are din nou 
un aspect echilibrat, cu ocazii 
nefructificate la ambele porti 
(min. 50 — Jinga ; min. 51 — 
Ralea). dar buzoienii lasă, o im
presie mai bună prin combina
țiile realizate, ca și prin tăișul 
acțiunilor ofensive întreprinse. Ei 
vor și reuși egalarea, în min. 64; 
prin proaspătul intrat în teren 
CONSTA NTINESCU, foarte bine 
lansat de Tulpan. Trecînd cam 
greu peste acest „șoc“, gălă- 
țenii vor forța din nou în atac, 

reului de 16 m, a șutat puter
nic, Mîrzea respingînd balonul 
cu dificultate. în minutul ur
mător, Paraschiv a avut emo
ții, însă Bălăceanu. nestinghe
rit. la 10 m. a reluat peste 
poartă. în continuare, am mai 
consemnat alte posibilități de 
finalizare: Stegaru (min. 73) 
a intrat în careu, a întîrziat să 
șuteze și Paraschiv a plonjat, 
rezolvînd situația critică ; în 
min. 83. Popescu a centrat ex
celent în fața porții adverse, 
dar Bivolaru. nejenat de nici 
un apărător, a luftat; in ulti
mul minut, din nou Bivolaru a 
avut posibilitatea de a marca, 
însă a întîrziat să șuteze șl 
Mîrzea a plonjat, reținînd ba
lonul.

A arbitrat L. Voros (Reșița). 
UNIREA FOCȘANI : Paras

chiv — Haidău. Dumitriu. LU- 
PU. Burgă (min. 70 Babalîc) — 
ALEXANDRU (min. 80 Pos- 
mac). POPESCU. Nicu — AR
GEȘEANU, BIVOLARU. Chi- 
rițâ ;

STEAUA MIZIL : MÎR
ZEA — Petre. L. Stanciu. A. 
STANCIU. Drăcilă — BĂLA- 
CEANU, Galeș. Ghită. I. Gușă 
— Goran (min. 84 Tănase), 
Stegaru (min. 75 Mihalaehe).

Pompiliu VINT1LA

Fina București 1-0 (0 0)
tre ei, PISAU — care pînă a- 
tunci evoluase foarte bine — 
deviind-o in propria poartă.

Pînă la pauză s-a jucat des
chis. cu „contre" de ambele 
părți, tîrgoviștenii (sub condu
cerea noului antrenor Gh. Un
gureanul dominînd primul 
sfert de oră (bară la șutul din 
min. 5 al activului Chircă._ de 
departe cel mai bun jucător 
din echipa sa) și cedînd apoi 
inițiativa oaspeților, dezinvolți 
și insistenți. Mecanică Fină, 
antrenată de Paul Popescu, a 
lăsat o impresie mai bună in 
ansamblul reprizei tntli, dînd 
uneori senzația că evoluează 
„acasă": min. 17. centrare Gu
da. balonu] se plimbă prin 
careul mic; min. 25, același 
Guda șutează peste poartă, din

Bucureștenii nu renunță, sno
pesc atacurile la poarta lui Nl- 
tă și, în min. 74, TANASE 
execută impecabil o lovitură 
liberă de la 20 m jos la colt: 
3—2. După numai două minu
te Butoi pătrunde vijelos în 
careu și este faultat de Moză- 
ceanu. Penalty clar pe care il 
transformă ROȘU : 3—3. Slă- 
tinenii atacă în continuare, dar 
în min. 85 Rădut nu reușește 
să transforme un penalty (la 
fel de corect acordat ca și pri
mul). apărat de portarul Io- 
nescu. Cînd nimeni nu se mai 
aștepta. în min. 88. juniorul 
ENARU șutează excelent de

ADMINISTRAȚIA DE
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 3 SEPTEMBRIE 1989

1. Bologna — Internazlon ale X ;
2. Cremonese — Cesena 2 ; 3.
Fiorentina — Genoa X ; 4. Lecce 
— Atalanta 1 ; 5. Milan — Lazio 
2; 6. Napoli — Udlnese 1 5 7.
Roma — Ascoli X; 8. Sampdo- 
ria — Bari X; 9. Verona — Ju
ventus 2 ; 19. Breseia — Como X; 
11. Foggia —Pisa X; 12. Messi- 
na — Avellino 1; 13. Parma — 

dar acțiunile lor precipitate nu 
se vor solda decît eu vreo două 
ocazii mai clare de gol, ratate 
de Chebac (min 80, la excelen
ta pasă cu capul dată de Anto- 
hi), si Radu (min. 85, ,,cap“ 
peste). Cînd nimic nu părea să 
se mai întîmple si publicul se 
consolase cu ideea . rezultatului 
egal. în min. 88 portarul buzoian 
Lazăr încearcă să prindă spec
taculos mingea la o centrare de 
pe partea siingă, o scapă din 
mîlni, preia Chebac, eare o tri
mite in fata porții si ANTOHI 
— pe fază — o introduce în 
plasă.

A arbitrat C. Sorescu (Pitești).
otelul : Câlusăru — STAN

CIU,, ANGHELINEI. G. POPES
CU. Turcu (min. 46 Neagu) — 
Chebac, Ion Gigi, TANASE — 
HanEhiuc, Ralea (min. 65 Radu), 
ANTOHI.

GLORIA : Lazăr — BRATU, 
JINGA, C. MIRCEA. Roșu — 
M!ba). Ivana, Caragea — Ursa, 
Alexandrescu (min. 19 TUL
PAN). Mașcu (min. 62 CONSTAN- 
TINESCU).

Cons’ontin FIRA.N^SCU

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 
— VIITORUL VASLUI 2—0 (l—0) : 
Mirea (min. 22) și Cenoi (min. 68)

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
ȘIRETUL PAȘCANI 1—1 (0—0) :
Vlad (min. 60), respectiv Buznl- 
cea (min. 53).

C.F.R. PAȘCANI — C.S.M. SU
CEAVA 0—1 (0—1) : Sfrijan
(min. 18).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA — 
FORESTA FĂLTICENI 2—0 (1—0) : 
Titirlșcă (min. 39 șl 66 — ulti
mul din H m)

ARIPILE VICTORIA BAC AU — 
OLIMPIA RM. SARAT 1—1 (l—1) : 
Popovici (min. 18) respectiv 
Glonț (min. 30).

POIANA CtMPINA — UNI
REA SLOBOZIA 1—0 (1—0): Stan 
(min. 43).

POLITEHNICA IASI — C.S. 
BOTOȘANI 1—0 (l—0): Zafiris
(min. 43).

Relatări de la: C. Rusu. I. Tă- 
năsescu, C. Enea. I. Baltag. S. 
Neniță, C. Popescu și M. Maco- 
vei.

1. PROGRESUL 2 2 0 0 5-1 4
2. Olimpia Rm. S. 2 110 5-1 3

3- 4. Șiretul 2 110 2-1 3
Politehnica 2 110 3-2 3

5. Viitorul 2 10 1 5-2 2
6. Gl. Buzău 2 10 1 4-2 2
7. C.S. Botoșani 2 10 1 2-1 2

8-11. Unirea Fcș. 2 10 1 1-1 2
Ceahlăul 2 10 1 2-2 2
Oțelul 2 10 1 2-2 2
C.F.R. Pașcani 2 10 1 2-2 2

12-13. C.S.M. Suc. 2 10 1 2-3 2
Foresta 2 10 1 1-2 2

14. Poiana 2 10 1 1-4 2
15. Steaua Mizil 2 0 11 2-3 1
16. Aripile Bc. 2 0 11 1-4 1
17. Prahova 2 0 11 1-6 1
18. Unirea Slob. 2 0 0 2 1-3 0

apropiere; min. 33. Strizu ra
tează de la ■ cîțiva metri! In 
partea a doua, firesc, gazdele 
insistă ceva mai mult, dar fă
ră „har“, Ștefan și R. Tudor 
(min. 55 și 81) irosind bune si
tuații. Cea mai mare ocazie a 
aparținut, însă, tot... învinșilor
— Strizu. min. 75. singur cu 
portarul! A arbitrat I. Ursachi 
(Bacău).

C.S. TÎRGOVIȘTE : MIN- 
DRTLA — Niculescu. BADEA, 
R. TUDOR, Andries — Ștefan 
(min. 78 Betz). PITĂRU. Visau 
(min. 39 R. Zamfir). Vlad — 
Obneașcu, CHIRCA.

MECANICA FINA: Paraschiv
— Stănescu. Bivolaru. DUMI
TRA. ZAMFIRESCU — Pisău, 
Sumulanschi, Bolea (min. 46 
Nica). MTNEA II — STRIZU 
Guda (min. 74 S. MTHAI).

Mugur POPOVICI

la 20 m, aducind • victorie 
muncită și meritată gazdelor* 
4—3.

Arbit'ul I. Danciu (Petro
șani) a condus următoarele 
formații:

METALURGISTUL: NIȚA — 
ENARU. GHEORGHE. Moză 
ceanu, ASAFTEI — DIN. M»- 
ha| (min. 55 Mladin). Manola- 
che, Păun — CANDEA, RĂ- 
DUȚ.

AUTOBUZUL : Ionescy — 
Deaconu. ROȘU DUMITRU. 

Curelea — TANASE, Niculae, 
S. Cristescu (min. 68 Nicul- 
cioiu). DARABAN — BUTOI. 

Ciucă (min. 68 C. Cristescu).
Pavel PEANA

STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Pescara 1. Fond total de cîștl- 
guri : 1.552.823 lei.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

EXCEPȚIONALA LOTO
DIN 3 SEPTEMBRIE 1989
FAZA I : Extragerea I: 8 72

82 28 70 87 60 26 7 11 40 19 ;
extragerea a II-a: 9 5 23 14 18
83 15 67 77 61 10 58 : extragerea 
a III-a: 69 71 43 18 11 74 42 48

F.C.M. CARACAL — CON
STRUCTORUL T.CI. CRAIOVA 
1—I (1—1): Plotoagă (min. 26 — 
din li m), respectiv Berneanu 
(min. 30).

GAZ METAN MEDIAS — 
I.M.A.S.A. SF. GHiiORGHE 0—1 
(0—0): Tikosi (min. 60).

METALUL MIJA — SPORTUL 
„30 DECEMBRIE- 1—0 (1—0) :
Floarea (min. 28).

RAPID BUCUREȘTI — PAN
DURII TG JIU 0—0.

MINERUL MOTRU — CHIMIA 
RM. VILCEA 2—1 (2—1): Suicea- 
nu (min. 28) și Lazăr (min. 11), 
respectiv Tudorache (min. 23).

UNIREA ALBA IULIA -r A.S. 
DROBETA TR. SEVERIN 3—3 
(3—1): Mitracu (min. 12) , și I. 
Popa (min. 19 și 44). respectiv 
Niculescu (min. 43). Mănescu 
(min. 59) și Briceag (min. 87).

I.C.I.M. BRAȘOV — TRACTO-

Seria a IU-a —

Olimpia I.B.H. satu Narc-EIcciromurcș Tt». Flurcș 4-1 (1-1)
SATU MARE, 3 (prin tele

fon). Confruntarea dintre cele 
două performere ale etapei 
inaugurale (Olimpia, victori
oasă în orașul de pe Bîrzava, 
1—0. cu Gloria; Electromureș, 
învingătoare cu un scor de for
fait în fața U.T.A.-ei. 3—0), se 
anunța interesantă. Partida a 
corespuns. însă, doar în prima 
repriză, cînd de altfel scorul a 
fost egal. Au înscris PALCSA 
(min. 14 — reluare, din cădere, 
cu capul), pentru sătmăreni, șj 
SZAKACS (min. 25 — care a 
sancționat o „gafă tn bloc" a 
defensivei gazdelor).

La reluare. Olimpia (cu Iosif 
Kalmar la conducerea tehnică) 
joacă excelent și reușește mai 
întîi desprinderea prin frumo
sul gol înscris de juniorul 
CSIK (min. 62 — sut splendid, 
Ia semiinălțime, din afara ca
reului). După acest al do'Iea 
gol. mureșenii acuză șocul și 
scorul ia proporții. înscriu, mai 
întîi. V. POP (min. 71 — re
luare cu capul, peste goal-ke- 
eper-ul mureșan) și apoi PAT- 
KOS (min. 73 — scăpat pe

Strungul Arad - A.S.A. Progresul Fiinișoara 10 (1-0)
ARAD, 3 (prin telefon). Din 

start, cele două combatante 
s-au confruntat , cu adversari 
incomozi: ploaia torențială,
care a căzut timp de 30 de mi
nute (și care a făcut ca tere
nul să devină foarte alunecos), 
și timpul friguros. Cu conse
cințe deloc greu de intuit. Care 
a fost. în atare condiții. ..răr- 
punsul" jucătorilor? Primul 
„act" ne-a arătat două forma
ții adepte ale angajamentului 
fizic total și ale disciplinei tac
tice. dovadă fiind, printre al
tele, marcajul strict de ambe
le părți. Totuși gazdele con
trolează jocul și dețin superio
ritatea teritorială. în miri. 8, 
Ujvari este blocat de Bojtor ; 
în min. 15. Bolborea șutează 
puternic peste poartă; Bojtor 
reține un șut expediat de Ml- 
halache (min. 31). Două minu
te mai tîrziu „cade" golul: lo
vitură liberă de pe dreapta, 
Bojtor scapă balonul și LAZA- 
ROVICI. căzut, înscrie de Ia 
doi metri. Apoi oaspeții se 
grupează bine in apărare și se 
desfac ca un evantai în faza 
de contraatac. Ei expediază 
trei șuturi periculoase la poar

★ *

U.T. ARAD — MUREȘUL EX
PLORĂRI DEVA S—2 (S—1): V. 
Popa (min. 25). Gaica (min. 28), 
Tirban (min. 43, 68 și 87 — ul
timele două din 11 m). respectiv 
G. Badea (min. 15) și Costăches- 
cu (min. 53).

C.S.M. REȘIȚA — SOMEȘUL 
SATU MARE 1—0 (0—0): Cr. A- 
lexandru (min. 64).

CHIMICA TlRNAVENI — 
C.S.M. VAGONUL ARAD 4—0 
(1—0): Krausz (min. 33 — auto
gol), Veress (min. 48) și Mărgi
nean (min. 57 și 80).

METALUL BOCȘA — F.C. MA
RAMUREȘ 1—0 (1—0): Vînătoru 
(min. 5 — din 11 m).

ARMTURA ZAT.AU — GLORIA 
REȘIȚA 1—0 (1—0): Feșnic (min. 
39).

A.S.A. TG. MURES — STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 2—1 (1—1): 
Maier (min. 45 și 79 — ultimul 
din 11 m), resnectiv E. Iepure 
(min. 19).

61 14 31 73 : extragerea a IV-a: 
59 56 88 83 39 86 8 50 27 89 37 
85 ;

FAZA A II-a : Extragerea a 
V-a : 90 84 51 33 3 50 ; extra
gerea a Vl-a: 41 82 19 59 86
40 ; extragerea a Vll-a : 9 49 
6 10 37 56.

Fond total de ciștigurii 
1.054.392 lei.

RUL BRAȘOV 1—0 (1—0): Man- 
ciu (min. 26).

Relatări de la: G. Donciu, M. 
Țacăl, p. Voinca. N. Costachc, 
Gr. Jugănaru, I. Anghelina șj V. Secăreanu.

1. I.M.A.S.A.
2. Rapid Buc. 

.. 3- 4. Pandurii
A.S. Drobeta

5. I.C.I.M Bv.
6. Tractorul
7. Mec. Fină 

8- 9. Autobuzul
Chimia Rm. 

10, Constr. Cv. 
11-13. Min. Moțru

Metalurgistul C «s
14. Met.
15. Unirea
16. F.C.M.
17. Gaz
18. Sp.

Tirgoviște
Mila 

A.I.
Caracal

Mcta.p
„30 Dec.“

22003-04
21104-03
21104-23
21105-33
21101-03
21014-22
21012-12
21011-12

V. 21013-32
2 0 2 0-14 2
21012-32
21016-72
21011-22
21012-42
2 0 1 1 4-5 1
20111-31
20020-20
20020-50

contraatac, dc la centrul tere
nului). în continuare, jocul este 
la discreția echipei gazdă care 
se joacă pur și simplu cu oca
ziile de gol din finalul par‘i- 
dei. cînd. rînd pe rînd, Palcsa 
(min. 76 și 88). Put (min. 82’și 
87). dar mai ales Gerstenmaier 
(min. 81. 83. 85) și Czirbus 
(min. 90), au ratat ocazii cit 
roata carului, care ar fi putut 
aduoe formației sătmărene o 
victorie și mai categorică. E- 
lectromureș are meritul de a 
nu fi ..închis" în nici un hno- 
ment jocul.

Arbitrul Z. Erdci (Slatina) a 
condus formațiile :

OLIMPIA: Ritli - M. PAUL, 
Cszuri. Oros. PUT — GERS- 
TENMATER. CSIK Sllaghi — 
PALCSA. V. POP (min. 84 
Czirbus), S. Pop (min. 46 Pat- 
kos).

ELECTROMURES : Moldo
van — MARTON. Vass (min. 52 
Stoica). KONCZ. Sălăgean — 
L. Popa (min. 82 Neamtu), 
SZAKACS. Orza — Varga, 
Cristea. Baiint.

Aurel PĂPĂDIE

tă (Vlătănescu, min. 20 și 36, 
și Șunda, min. 38). avînd o 
mare ocazie în min. 41. cînd 
Rosenblum a fost deposedat la 
3 m de poartă.

Jocul se schimbă după pau
ză. au loc raiduri succesive la 
ambele porți. care însă se 
sting: .undeva îp. preajma na- 
reurilor de 16 m, De aceea vom 
consemnă doar „capul" lui Ro- 
logea (iriin: 64). șutul “lui Bol
borea de Ia 22 m, scos de Boj
tor de sub ..transversală" (min. 
87) și lovitura liberăm de la 20 
m executată de Vlătănescu, 
Clipa reținînd cu siguranță 
(min. 90).

Arbitrul V. Popovici (Boto
șani) a condus formațiile :

STRUNGUL: CliDa — Szel 
(min. 84 M Baiint). Stredle 
Mihalaehe. Pirvu — UJVARI, 
LABU (min. 62 Pîrciu). Bolbo
rea — PLISCA. Lazarovicl, 
IANCU.

A.S.A. PROGRESUL’ BoF<r 
— Hossu. BUNDA. PAVLOV. 
Munteanu TI — Radu. Pologea. 
VLĂTĂNESCU. Rotariu II 
(min. 46 Secăcean) — Dudaș 
(min. 70 Ucu). Rosenblum.

Paul ZAHAR’A

★
C.F.R. TIMIȘOARA — GLORIA

BISTRIȚA 1—8 (9—0) t Bătrtnu 
(min. 71).

Relatări de la: N. Străjan, P.
Fuchs, I. Ducan, T. Țăranu, N.
Danciu, C. Albu șl șt. Marton.

1. OLIMPIA S.M. 2 2 0 0 5-1 4
2. Met. Bocșa 2 2 0 0 3-0 4
3. Chimica 21104-03

4- 5. C.S.M. Reșița 2 110 1-03
A.S.A. Tg. M. 21104-33

8. Gl. Bistrița 21013-12
7. Someșul 2 10 13-22

8-11. U.T.A. 2 10 15-52
Electromureș 21014-42
Armătura 21014-42
Progr. Tim. 21014-42

12. C.F.R. Tim. 21012-32
13. Strungul 21011-32

14-15. F.C. Maram. 20110-11
Steaua C.F.R. 20111-21

16. Vagonul 20112-61
17. Gl. Reșița 20020-20
18. Mureșul Expl. 20022-70

LOZ PLIC



Turneul internațional „Mănușa Litoralului"

BOXERII NOȘTRI AII DOMINAT COMPETIȚIA
CONSTANȚA, 3 (prin tele

fon). Vom Începe cronica fina
lă a Turneului international de 
box „Mănușa Litoralului" cu 
ultimul meci al... semifinalei 
de simbătâ seara, cînd au ur
cat in nnn „mijlocii" Doru 
Maricescu (lot) și Cristian Du
mitru (Semănătoarea). Partida 
s-a desfășurat în întregime în 
favoarea lui Maricescu. care a 
lovit, cum se spune, cînd și 
unde a vrut Spre finalul ul
timului rund, spectatorii înce
puseră să părăsească sala si
guri de verdictul care urma să 
se dea, firesc, în favoarea lui 
Maricescu Stupoarea tuturor, 
însă, a fost totală cînd învin
gător a fost anunțat Dumitru. 
Cei prezenți nici nu au mai 
protestat, ci au izbucnit în- 
tr-un hohot de rîs, ca de alt
fel chiar și „învingătorul" și 
antrenorul său ! Am crezut că 
delegatul general Vasile Biță 
va îndrepta eroarea, dar nu a 
făcut-o...

Duminică. în cele 12 finale 
a evoluat majoritatea compo- 
nentllor lotului nostru natio
nal. care, normal, au obtinut 
victorii, unele aplaudate de 
spectatorii care au umplut sala 
pînă la refuz. In prima finală. 
Petricâ Paraschiv (lot) și Ma- 
rinică Ciocioiu (Rapid) au... 
mimat lupta și, după un mi
nut, feroviarul a fost abando
nat I La „muscă-* s-au întîlnit 
Katar lsabaev (U.R.S.S.) și Ni- 
colae Aliuțâ (lot). Sportivul so
vietic, încă junior, a încercat 
cîteva directe, dar Alintă a se
sizat rapid lipsa de experien
ță a adversarului, obligîndu-1 
pe antrenorul sportivului oas
pete să arunce prosopul ta 
ring, după ce îi expediase e- 
levul la podea ta rundul se
cund. „Cocoșii" Adrian Mărcuț 
(lot) și constănteanul Givan 
Hasan nu au acordat prea 
mult timp „studiului" Hasan 
a lovit primul dar Mărcuț a 
replicat tot mai insistent și a- 
tacurile sale și-au atins tinta, 
deși elevul lui Ilie Dascălu nu 
a rămas dator. A fost un meci 
frumos, pe care Mărcuț l-a 
cîștigat clar. La „pană" Octa
vian Stoica (lot) și Ion Guzga- 
nu (Steaua) au oferit o par
tidă electrizantă. Au fost, am 
putea spune, de toate. Iar pen
tru un final mai bun Stoica a 
primit pe merit decizia.

Prima victorie a unui spor
tiv de peste hotare a fost 
realizată, de Bayra Mandezle- 
ghe (R. P. Mongolă) care, la 
„ușoară", l-a învins pe clujea
nul Vasile Morovan. Apoi la

PAULA IVAN S-A IMPUS CLAR
(Orman din oao II

concurente. Pe ultimii 250 me
tri era a treia, cînd a zvîcnit 
sovietica Kitova. La 200 m de 
sosire a atacat decisiv Doina 
Melinte. care a condus Întrea
ga turnantă. La intrarea ta ul
tima linie dreaptă însă a țîș- 
nit, literalmente, Paula, care a 

In comentariile pe marginea „Marelui Premiu" al Federației 
Internaționale de Atletism, corespondenții agențiilor de presă 
subliniază strălucitul succes al sportivei românce Paula Ivan.

Agenția spaniolă de presă EFE scrie : „Campioana olimpică 
ut proba de 1500 m, româno Paula Ivan, nu a avut nici o 
problemă pentru a-șl reedita victoria de anul trecut S-a im
pus cu autoritate față de restul plutonului în cursa de o milă 
de la Monte Carlo. demonstrind că este cea mai bună seml- 
fondlstă din lume In acest moment*. La rîndul el. agenția 
D-p-A ~ Hamburg notează: „In clasamentul feminin, pentru a 
doua oară consecutiv și-a impus superioritatea semlfondista ro
mâncă Paula Ivan, dublă învingătoare a Universiadei de var* 
de Ia Duisburg, ctstigătoare vineri seara si In gala finală » 
«Marelui Premiu — T.A.A.F.- în proba de o milă victoria ei a 
confirmat astfel dominația pe care o exercită în cursele pe 
distanțe medii" Se mal remarcă, de asemenea, tn comentarii 
constanța snortivei românce la înalt nivel, valoarea școlii ro
mânești tn alergările ne distanțe medii, printre protagonistele 
întrecerilor din actualul sezon numărîndu-se si Doina Melinte, 
situată pe locuri fruntașe tn clasamentele finale ale „Marelui 
Premiu — T.A.A.F*. In vîrstă de 26 ani, originară din comuna 
Hotarele, județul Giurgiu Paula Ivan este membră a clubului 
Olimpia București.

avut un finiș fără replică, pro- 
bîndu-și din plin înalta valoa
re și ciștigînd cursa (4:24,96). 
cu autoritate suverană. Din 
păcate. Doina Melinte (4:25,56) 
a fost ajunsă și întrecută de 
Svetlana Kitova (4:25.52) chiar 
pe „grătarul" de la sosire.

Cursa de vineri seara a 
Paulei Ivan (antrenor Ion 
Puică) a fost tacă o demon
strație a marelui talent și va
lorii acestei harnice atlete 
române.

Competiția masculină a reve
nit fnndistului marocan Said 
Aouita. care a totalizat 69 p, 
cu 6 p mai multe dectt hurdle- 

„semimijlocie" Francisc Vaștag 
a cîștigat prin neprezentarea 
spaniolului Zaviel Martinez, o- 
prit de medic să boxeze. La 
„mijlocie mică" lui Rudei 
Obreja i-au fost suficiente vreo 
două, trei lovituri mai seri
oase pentru a-l determina să 
abandoneze, în mai puțin de 
un minut, pe Marinică Soare 
(Voința ASA Buzău). Sportivu
lui de culoare Nicolas Manners 
(Anglia) i-ar fi stat mult mai 
bine in fată „mijlociul" Doru 
Maricescu. Cristian . Dumitru 
(Semănătoarea), care l-a în
fruntat, a boxat timorat timp 
de două reprize, dar cele două 
avertismente date pripit oas
petelui de către arbitrul din 
ring Al. Călărașu au cîntărit 
mult pe buletinele de punctaj 
și judecătorii l-au desemnat 
învingător pe Cristian Dumitru.

Celelalte rezultate : semi- 
ușoară ; Nedim Rcgep (Cimen
tul Medgidia) b. ab. 2 Dumitru 
Creștin (AEM Timișoara) : se
migrea : Vasile Damian (lot) 
b.p. Marius Ștefan (Steaua) ; 
grea : Vasile Adumitroaie (lot) 
b. ab. 3 Chamila Ortega (Spa
nia) : supergrea : Bairam Co
ver (Turcia) b. ab. 1 Dumitru 
Strejeriu (URBIS București).

Paul IOVAN

DOUĂ MEDALII DE AUR
(Urmare Un pag. 1}

Bozan cu Radiana clasat pe 
locul secund, dar și spre Va
lentin Velea cu Drumeț, aflat 
tnaintea întrecerii oe locul IV. 
Ambii au avut o evoluție 
foarte bună in faza a doua a 
parcursului, ceea ce avea să-1 
aducă lui Valentin Velea me
dalia de bronz, în timp ce Răz- 
van Bozan a rămas pe același 
loc secund de câștigătoarea 
titlului, Sellene Balioussi (Gre
cia) cu Patrick, despărtindu-î 
doar 0,12 p: 24,63 p — 24,75 p! 
Și cînd te gîndești că o bară 
doborîtă reprezintă 4 p!

Clasamente : dresaj (indivi
dual) : 1. Gh. Nicolae cu Nufăr 
2161 p, 2. R. Marcoci cu Jlm- 
blar 2143 p. 3. B. Pavlov cu 
Balduin 2102 p. Echipe: 1. 
România 4 304 p, 2. Bulgaria 
4 202 p: Obstacole (senioare) : 
1. Elena Delivolia (Grecia) cu 
Enterprise 38 p. 2. Svetosla- 
vla Kolarova (Bulgaria) cu 
Status 44,73 p. 3. Ligia Ilin cu 
Clopoțel 48.62 p. Juniori: 1. Se- 
Ilene Balioussi (Grecia) eu Pa

rul american Roger Kingdom 
și sulițașul britanic Stephen 
Backley.

Iată cîteva dintre rezultate 
înregistrate în gala finală ’89 pe 
stadionul „Louis II" din Monte 
Carlo : FEMEI : 100 m : Merlene 
Ottey (Jamaica) 11,04 ; 800 m :
Ana Qulrot (Cuba) 1 :59,02, Chris
tine Wachtel (RDG1 1:59 84 : 
3000 m : Yvonne Murray (M.

Brit.) 9:02,58, Elly van Hulst (O- 
landa) 9:03,76 ; 100 mg : Corne
lia Oschkenat (BDG) 12,64 : 400 
mg : Sandra Farmer-Patrick 
(SUA) 94,60 ; lungime : Galina 
Cistlakova (URSS) 6,84 m ; înăl
țime : Sylvia Costa (Cuba) 1,99 
m ; greutate : Natalia Lisovskala 
(URSS) 20.03 m : bărbați : 100
m : Stewart (Jamaica) 10,13 ; 
200 tn : Sangouma (Franța) 20.23; 
400 m : Everett (SUA) 44.59 ; 5000 
m : Aouita (Maroc) 13:06,36 ; 
11# mg : Jackson (M. Brit.) șt 
Campbell (SUA) 13,22 ; lungime : 
Myricks (SUA) 8.54 m ; prăjină: 
Gatauiin (URSS) s,70 m : disc : 
Schult (RDG) 67,48 m ; suliță : 
Backley (M. Brit.) 84,76 ; 300# m 
obst. : Koriuki (Kenya) 8:17.29.

SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE
DEBUT VICTORIOS LA

C.E. DE VOLEI FEMININ
MUNCHEN, 3 (Agerpres). în 

ziua inaugurală a Campiona
tului European feminin de 
volei, care se desfășoară în 
R.F. Germania, echipa Româ
niei a învins, la Hamburg, se
lecționata Iugoslaviei cu sco
rul de 3—0 (15-4, 15—4,
16—14).

Alte rezultate : R.F. Ger
mania — Finlanda 3—0 (15—6, 
15—11. 15—8). U.R.S.S. —
Turcia 3—0 (15-5, 15—9,
15—8), Bulgaria — Franța 
3—1 (15—5. 15-10. 13—15,
15—2), Italia — Cehoslovacia 
3—0 (15—9, 15—11. 15—13),
R.D. Germană — Polonia 3—0 
(15—6, 15—7. 15—9).

SUCCES AL 
HANDBALISTILOR DE LA 

STEAUA
BELGRAD 3 (Agerpres). — 

în ziua a treia a turneului
masculin de handbal 
Doboj (Iugoslavia), 
Steaua București a 
cu scorul de 27—26 

de la 
echipa 

întrecut 
(14-13)

trick 24,63 p, 2. Răzvan Bozan 
cu Radiana 24,75 p 3. Valentin 
Velea cu Drumeț 37.05. Seniori: 
1. Th. Iliadis (Grecia) cu Ma- 
laghban 37,78 p. 2. F. Atabek 
(Turcia) cu Bacara 39.72 p, 3. 
Â. Zorlu (Turcia) cu Kiss Me 
53.28 p.

Pe o vreme superbă și în 
prezența a aproape 6 000 do 
spectatori, întrecerea seniorilor 
a fost deosebit de interesantă, 
pînă la ultima decizie a arbi
trilor. în urma căreia victoria 
a revenit călărețului grec Th. 
Hindis cu Malaghban, învingă
tor abia după ce liderul și. fă
ră îndoială, cel mai bun că
lăreț al Balcaniadei, F. Atabek 
cu Bacara, a ratat copilărește 
penultimul obstacol. Din păca
te, sportivii noștri au evoluat 
ta aceeași notă mediocră.

In prima etapă

a campionatului spaniol

VALENCIA ÎNTRECUTA
VALENCIA, 3 (prin tele

fon). Simbătâ seara, ca să 
nu zicem noaptea, căci meciul 
a început la 22,30 (23,30 la 
București) F.C. Valencia, ad
versara Victoriei în turul tatii 
al Cupei U.E.F.A., a debutat 
în campionat întîlnind pe te
ren propriu redutabila forma
ție madrilenă Atletico, una 
dintre candidatele la titlu 
(datorită reputanților Tomas, 
Goicoechea, Futre. Baltazar, 
Manolo etc.). Firesc, intilnirea 
a fost socotită ca derby al e- 
tapei inaugurale, dovadă că 
la ea a asistat și Luis Suarez, 
selecționerul reprezentativei 
Spaniei.

Din punct de vedere al re
zultatului, 1—3 (0—1), Valen
cia a călcat cu stîngul, mîh- 
nindu-și zecile de mii de 
„socios". Dar jocul ei a fost, 
cu precădere intr-un final 
fulminant, unul de bună fac
tură. debordant, cu toate că 
antrenorul Esparrago n-a 
putut alinia cîțiva titulari, 
internaționalii Giner și Nando 
fiind accidentați, Iar brazili
anul Toni (deși folosit) in
complet restabilit. Dacă Va
lencia n-a realizat rezultatul 
scontat, asta s-a datorat mai

**
ITALIA (et. 2). Bologna — In- 

ternazionale 2—2. Cremonese — 
Cesena 1—2, Florentina — Ge
nova 0—0, Lecce — Ataianta 2—1, 
Milan — Lazio 0—1 I, Napoli — 
Udinese 1—0, Roma — Ascoii 
0—0. Sampdoria — Bari 0—0. 
Verona — Juventus 1—4. tn cla
sament : * Napoli 4 p, Inter, 
Sampdoria șl Juventus 3 p.

CEHOSLOVACIA (et. 9). Din 
cauza partidei amicale de la Nl- 
tra, dintre reprezentativele Ceho
slovaciei și României, progra
mată marți, etapa s-a desfășurat 
tn devans, vineri. Rezultate : 
Zbrojovka Brno — Inter Bratis
lava 3—0. Slovan Bratislava — 
Dukia Banska Bystrica 1—l.Cheb 
— Nitra 8—1, Povazka Bystrica — 
Trnava 1—2, Slavia — Dukla 
3—1, Vitkovlce — Bohemians 1—#, 
Sparta Praga — Olomouc 1—#. 

formația austriacă U.H.K. 
Viena.

C. CORDUNEANU
- LOCUL 4 LA C.M. DE 

LUPTE LIBERE
ZURICH, 3 (Agerpres). — 

In finala categoriei 52 kg din 
cadrul Campionatelor Mondiale 
de lupte libere de la Martigny 
(Elveția), bulgarul Valentin 
Iordanov l-a întrecut la puncte 
pe sovieticul Vladimir Toguzov, 
în timp oe în întîlnirea pentru 
medalia de bronz Majid Tor- 
kan (Iran) a dispus, tot Ia 
puncte, de Constantin Cordu- 
ncanu (România).

Alte rezultate înregistrate în 
prima zi a finalelor : cat. 68 
kg : Boris Bodvaiev (U.R.S.S.) 
cîștigă la puncte în fata lui 
Kosei Akaishi (Japonia) ; cat. 
74 kg : Ken Monday (S.U.A.), 
b.p. Arsen Fadzaev (U.R.S.S.) ; 
cat. 100 kg : Ahmed Atanv 
(U.R.S.S.) b.p. Bill Scherr 
(S.U.A.) ; cat. 130 kg : Aii Rcza 
Soleiman (Iran) întrece la 
puncte pe Bruce Baumgartner 
(S.U.A.).

PE SCURT • PE
BASCHET • tn primul meci 

al turneului feminin de la Tou
louse (Franța), echipa iugoslavă 
Jedinstvo Tuzla a întrecut cu 
65—51 (33—26) formația Italiană
B.C. Parma.

BOX • Mexicanul Daniel Za- 
raguza și-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria 
supercocoș (versiunea WBC) in- 
vingindu-1 prin K.O. tehnic, în 
repriza a 10-a, pe pugllistul a- 
merlcan Frankie Duarte. Meciul 
s-a disputat la Los Angeles.

HOCHEI PE GHEATĂ • ta 
cadrul turneului de la Nove 
Zamky (Cehoslovacia) echipa 
Suediei a întrecut cu 6—9 (#—1.
8—1, 2—1) formația Cehoslovaciei.

ȘAH • înaintea ultimei run
de. ta turneul pentru „Cupa

PE' TEREN PROPRIU!
multor factori. Contraatacului 
fulgerător al lui Atletico, cu un 
irezistibil FUTRE, portughezul 
marcind golurile din min. 32 și 
66. Ineficacității atacului e. încă 
în căutarea unui puncheur (la 
Toni n-am sesizat decit de
tenta). dar și neșansei, căci 
Eloy (min. 44) și Arroyo (min. 
79) au trimis balonul în bară, 
în sfîrșit, după oe i-a acordat 
un penalty, transformat de 
FERNANDO (min. 88). arbi
trul Andujar din Sevilla i-a 
refuzat un altul clar, strigă
tor la cer. închizîn-d ochii 
(min. 89) la faultul groso
lan comis în careu asupra 
fundașului Quique 1 Ca să nu 
mai spunem că și ta min. 86 
hențul făcut de Goicoechea, 
lingă poartă. ar fi trebuit 
sancționat tot printr-o lovitu
ră de la 11 m ! Și. ta loc de 
un meritat 2—2, scorul a de
venit 1—3. MANOLO specu- 
lînd. ta ultimul minut de joc, 
„furia* garniturii gazdă și a 
unei arene, zgomotoasa „Luis 
Casanova", arhiplină. care 
ne-a sugerat în clipele ace
lea o... căldare umplută cu 
dinamită.

tn pofida eșecului, am în
registra* fotbalul modern.

* *
ta fruntea clasamentului a tre
cut Sparta cu 9 p, urmat* de 
Bohemians cu 7 p. Ostrava 7 p 
(un joc mai puțin). R. D. GER
MANA (et. 3) : F.C. Karl Marx 
Stadt — Dynamo Dresda 1—1, 
Jena — Halle 2—0. Rostock — 
Cottbus 8—0. Dynamo Berlin — 
F. C. Magdeburg 2—1, Eisen
huttenstadt — Brandenburg 8—1. 
Lokomotive Leipzig — Erfurt 2—1, 
Bischofswerda — Aue I—0. Pe 
primul loc se află Lokhmotlve 
Leipzig — 6 p. R. F. GERMA
NIA (et. 7) ; Bayern MOnchen — 
SV Hamburg 4—0. Uerdlngen — 
V.f.L. Bochum 8—1 Bromen — 
Karlsruhe 4—0. St Pauli’ — FC 
K6In 1—1, Leverkusen — Mann
heim 3—0, FC Kaiserslautern — 
Eintracht Frankfurt 2—1. FC 
Nilrnberg — Mdnchendgladbach
2— 0, Dortmund — FC Homburg
3— 0, Fortuna Dusseldorf —

Flushing Meadow

CADOUL
LUI CONNORS
La „openul" de tenis de ia 

Flushing Meadow (S.U.A.) 
s-a ajuns în faza optimilor. în 
runda a 3-a. la bărbați. Jimmy 
Conors, în ziua in care a îm
plinit 37 de ani (decanul de 
vîrstă al competiției) a obținut 
o frumoasă victorie asupra gi
gantului ecuadorian Andreas 
Gomez (1,93 m), cu 6—1, 4—6,
6—2. 6—0 ! Alte rezultate s 
Becker — Mecir 6—4, 3—6,
6— 4, 6—3 ; Pernfors — Steeb
7— 5, 6—4, 7—5 ; Lendl — 
Courier (18 ani) 6—1, 6—2, 
6—3 ; Noah — Mansdorf 3—6, 
3—6, 7—6, 7—5, 6—2... Princi
palele meciuri din optimi 9 
Lendl — Cesnokov, Mayotte —> 
Chang. Noah — Mancini, Pern
fors — Becker. Și în partidele 
feminine s-au desfășurat me
ciurile din turul 3 (cîteva re
zultate) : Graf — Phelps 6—L 
6—1 (in 38 min.) ; Navratilo
va — Goles 6—4, 6—0 ; Evert— 
Tarabini 6—2, 6—4 ; Manuela 
Maleeva — Tauziat 6—1, 6—3; 
Seles — Stafford 7—6, 6—2 ; 
Zvereva — Withlinger 6—0, 
6—2. Principalele partide din 
optimi : Paulus — Arantxa 
Sanchez. Evert — Seles. Saba
tini — Martinez, Graf — Fair- 
bank, Sukova — Savoenko, M. 
Maleeva — Zvereva.

SCURT • PE SCURT
Mondială- de la Skellefte (Sue
dia), continuă să conducă ma
rele maestru sovietic Garri Kas
parov, 9 p, urmat de Anatoli 
Karpov (U.R.S.S.) și Nigel Short 
(Anglia) — cu cite 8,5 p. ta
penultima rundă. Kasparov a
remizat cu Ribll. rezultatul de
egalitate fiind consemnat șl ta
partidele Short — Karpov. An
dersson — Korclnol. Salov — 
Selrawan, Portisch — Vaganian 
si Tal — Hubner • Turneul 
desfășurat la Rostock (R.D. Ger
mană) s-a tnchelat cu victoria 
maestrului sovietic Andrei Ko
valiov, care a totalizat 8 p din 
tl posibile, urmat in clasamentul 
final de compatriotul său Kon
stantin Lerner — 7 p.

deosebit de rapid și tehnic al 
Valenciei. Șl simbătâ. „pur
tătorii de cuvînt" ai parte
nerei Victoriei s-au arătat 
puternicii fundași centrali 
Arias și Boro (senatori la 
mingile aeriene), mijloca
șul de construcție Fernanda 
(uneori, totuși, cam lent) și 

abilul Eloy (un vîrf de linia 
a doua). într-o fază, Valencia 
a lăsat impresia unei echipe 
solide, bine organizate, in fa
ta căreia — pentru a se cali
fica — Victoria va trebui să 
se situeze la nivelul cel mal 
înalt al evoluțiilor ei.

După o ultimă informație 
fugară, la terminarea partidei 
termometrul arăta aici + 34
grade, semn al unei canicule 
nocturne sufocante, să notăm 
garnitura prezentată de Vic
tor Esparrago : Ochotorena, ■— 
Quique, Arias, Boro, Torres — 
Bossîo, Arroyo, Fernando, Su- 
birats (min. 65 Toni) — Eloy, 
Fennol (min. 65 Zurdl).

Ovidiu IOANIȚOAIA

• In alte două partide dis
putate simbătâ : Athletic
Bilbao — Real Sociedad 1—0. 
Real Valladolid — F.C. Barce
lona 2—0!. Celelalte meciuri 
au avut loc duminică seara 
tirziu.

*
V.f.B. Stuttgart 4—2. Clasament » 
I, Bayern Mtlnchen — 10 p, 2. 
Eintracht Frankfurt —• 10 p, 3. 
Werder Bremen — 9 p. U.R.S.S, 
(et. 23) : Spartak Moscova •« 
Dusanbe 0—0. Donețk — Dnepr 
0—0. tn clasament, primul loo 
este ocupat, tn continuare, de 
Spartak Moscova — 36 p, urma
tă de Jalghlris Vilnius si Dnepr 
cu cite 29 p.

ALTE REZULTATE « tn ,.Su- 
percupa" Greciei, deținătoarea 
titlului, AEK Atena, a Întrecut 
cu 7—6 (după prelungiri și exe
cutarea loviturilor de la lt m> 
pe ciștigătoarea „Cupei*. Pa* 
nathinalkos Atena. s In turneul 
pentru echipe de cădeți (pînă 
in 16 ani), selecționata URSS ■ 
întrecut cu 4—1 (4—1) formați» 
Olandei, Iar Austria a dispus cu 
1—0 (1—0) de Danemarca.
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