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La Baia Mare, ia concursul de gimnastică ritmică

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE
In finalele pe obiecte la gim

nastică ritmică — categoria a 
II-a. I-a și maestre, de ia Ba
ia Mare s-au aliniat cele mai 
bune sportive, calificate din 
concursul general. Astfel, lupta 
pentru ocuparea unui loc 
podiumul de premiere a 
mai frumoasă, mai strînsă, 
tensionată.

La categoria a Il-^a de~ 
sificare. Ancuța Goia 
Reșița) a ocupat primul loc 
fără emoții, la toate cele cinci 
obiecte (coardă, cerc, minge, 
măciuci, panglică), urmată în
deaproape de mezina concursu
lui, timișoreanca Carmen Or- 
govici, și Roxana Nută, de la 
C.S.Ș. Triumf București.

întrecerile la categoria I au 
fost mai spectaculoase, între 
Mariana Apostu (C.S.Ș. Triumf 
București), Elena Marghidan 
(C.S.Ș. Constanța) — ambele 
componente ale lotului națio
nal pentru C.M. — și reșițean- 
ca Adina Vona (de mare pers
pectivă), împreună cu Veroni
ca Munteanu, tot de la Triumf 
București. Mai în formă decît 
colega ei de lot, Apostu a o- 
cupat trei locuri întîi la coar
dă, măciuci și panglică, iar 
Marghidan două, la cerc și 
minge. Prestații bune a avut 
și Veronica Munteanu la coar
dă, cerc șt panglică (locul III) 
$i Adina Vona la minge și 
măciuci (locul III),

La categoria maestre, evo
luțiile au fost deosebit de fru
moase. de lirice, de spectacu
loase. Aspirațiile la primul loc 
au mobilizat la maximum con
curentele, le-au stimulat, le-au 
capacitat la un înalt grad de

pe 
fost 
mai

cla-
(C.S.Ș.

exprimare artistică. Astfel A- 
driana Stoenescu evoluează 
superb la minge, exercițiu a- 
preciat cu nota maximă (10) — 
prima din acest corcurs —, a- 
poi primește J0 la cerc, ob- 
ținînd două locuri I în fina
lele pe obiecte. Ploieșteanca 
Ileana Alecu nu se lasă inti
midată și, dezinvoltă, mînuieș- 
te panglica — un adevărat 
curcubeu în mișcare — cu mul
tă măiestrie artistică, pe un 
fond muzical adecvat, obținînd 
nota 10 ! Datorită prestațiilor 
ei foarte frumoase, tot ea mai 
cîștigă finalele la coardă și 
măciuci. . aducînd clubului său 
trei titluri de campioană a 
Daciadei. O comportare meri
torie și sperăm ca Ileana să 
evolueze tot atît de bine și la 
C.M. de la Sarajevo, unde ce
rințele sînt, firește, mult spo
rite. Irina Deleanu — și ea o 
mare speranță in această dis
ciplină a grației și frumuseții 
— a fost notată tot cu 10 la 
panglică, 
mul loc 
Alecu. și 
doua la 
ciuci, cu 
diferențe _ . _
această categorie de clasifica
re. ar mai fi de subliniat pres
tațiile de bun nivel tehnic și 
artistic ale gimnastelor Irîna 
Dodea (C.S..Ș Piatra Neamț), 
Maria Lucan și Monica Bîtu 
(ambele de la C.S.Ș. Triumf 
București), Ildico Bodor 
Tg. Mureș), Gabriela 
(A.S.C.M. Iași) ș.a. *

Clasamente, categoria 
minge : 1. Ancuta Goia 
Reșița) 9.65. 2. Carmen Orgovici 
(C.S.Ș. Timișoara) 9.35. Roxana

situîndu-se pe pri- 
împreună cu Ileana 
a ocupat poziția a 

cerc, minge și mă- 
note înalte, la mici 
de cîștigătoare. La

Irina Deleanu
Foto : Petru AOȘAN

Nută (C.S.S. Triumf) 9.10 : cerc: 
1 Ancuta Goia 9.80. 2. Carmen 
Orgovici 9.33. 3. Roxana Nută
9.20 ; minge : 1. Ancuta Goia

Elena DOBINCA

(Continuare in pag. 2-3)

R Campionatele Mondiale de canotaj

ECHIPAJELE NOASTRE AU LUAT
UN START BUN

BLED, 5 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). în a- 
ceastă pitorească stațiune a 
Sloveniei, de numai Ș OuO de 
locuitori, dar asaltată, vară- 
iarnă (cind se schiază intens 
pe cele 16 pîrtii din împreju
rimi), de peste 25 000 de turiști, 
au început Campionatele Mon
diale de canotaj. Competiția 
este și ea la fel de „populată11 
precum Bledul de turiști, fi-, 
ind prezenți peste 900 de spor
tivi din 38 de țări. în întreceri, 
totalizînd probele, se vor afla 
nu mai puțin de 279 de ambar
cațiuni; la o oră de vîrf a an
trenamentelor, cînd majorita
tea schiturilor ieșiseră pe apă, 
aproape că... nu se mai vedea 
nimic din Lacul Blejsko, ci 
numai bărci, vîsle și șalupe de 
însoțire. Acesta a fost însă nu-- 
mai tabloul de început al „pie
sei", fiindcă acum antrenamen
tele au lăsat loc concursului 
propriu-zis.

Primul nostru echipaj intrat 
în întrecere a fost cel feminin

de 4 iame (Adriana 
Mihaela Artnâșescu, 
Leante, Viorica fiica), 
start avea să ne aducă 
tîia izbindă — să

Bazon, 
Li via 

întiiul 
și in-' 

nădăjduim
că vor urma încă multe altele. 
Fără emoții, complet relaxate 
pe ultima porțiune a cursei, 
cînd superioritatea lor deveni
se evidentă, fetele noastre și-au 
asigurat calificarea direct in 
finală, împreună cu echipajul 
R.D. Germane, învingător in 
seria cealaltă (la 4 rame, fi
ind înscrise numai nouă echi
paje, cîștigătoarele seriilor 
„merg“ direct în cursa decisi
vă cînd numărul lor depășește 
cifra de 12, se dispută semifi
nale).

Tot în competiția feminină, o 
dispută de mare spectacol au 
oferit bărcile de 2 rame. Evi
dent. n-am putut să nu ne a- 
m intim că anul trecut în a-

Sorin SATMARI

(Continuare in pag 2-3)

D ’pă „rcanușa Litoralului" și în perspectiva €. FI. de boi

TESTUL SPORTIVILOR

S-a încheiat încă o ediție a 
turneului internațional de box 
„Mănușa Litoralului". Succesul 
de public și organizarea fără 
reproș a întrecerii nu pot fi 
puse la îndoială. Prezența la 
această a XIX-a. ediție a spor
tivilor din Anglia, R.P. Mon
golă, Spania, Turcia, Uniunea 
Sovietică și, firește, România 
a făcut ca interesul în jurul 
disputelor din ring să fie foar
te mare, dar trebuie să spunem 
că valoarea intrinsecă a parti- 
cipanților de peste hotare a 
fost, cu cîteva excepții, destul 
de modestă și, din acest motiv, 
verificarea boxerilor noștri 
din lotul național (în vederea 
apropiatelor Campionate Mon
diale de la Moscova) nu și-a 
âtinis pe deplin scopul. Pugi- 
liștii din R.P. Mongolă și Uniu
nea Sovietică au fost destul 
de tineri, iar cei din Anglia și 
Turcia, deși puternici, cu mult 
curaj, au fost totuși depășiți 
dar de sportivii din lotul nos-

(C.SS. 
Sandu

a rr-a. 
tc s.ș.

LA YACHTING, CONSTÂNȚENII,
CÎȘTIGĂTORI LA TREI CLASE

Timp de o săptămînă, în 
rada Portului Tomis s-au dis
putat finalele Daciadei la 
yachting, care s-au încheiat 
cu un bilanț foarte bun pen
tru veliștil din Constanța, cîș- 
tigători la 3 din cele 5 clase 
de concurs. întrecerile s-au 
bucurat de o organizare foarte 
bună, vremea a fost cu vînt 
și rafale între 2 și 6 m/s, cu 
o mare liniștită de gradul I, 
iar comitetul de cursă, condus 
de maestrul sportului N. Cal
can, a asigurat desfășurarea 
în condiții optime a compe
tiției.

Dacă la majoritatea claselor 
învingătorii s-au profilat după 

• S—4 regate, la clasa FIN lupta 
‘ a fost palpitantă șl abia după 
? ultima regată s-a cunoscut în

vingătorul, acesta fiind C. 
Trandafir, de la Știința Portul 
Constanța.

14,7

DIN LOT NO A LOST
CONCLUDENT !

tru. care au ciștigat astfel ma
joritatea locurilor întîi.

Vorbind despre posibilii se
lecționați pentru echipa ce ne 
va reprezenta la Campionatele 
Mondiale, vom sublinia că A- 
drian Mărcuț (cocoș) a făcut 
— datorită valorii adversarilor 
întîlniți — o verificare cores
punzătoare a posibilităților 
sale. în partidele susținute, 
Mărcuț a arătat o poftă de 
luptă remarcabilă. în orice si
tuație s-a găsit, el a aruncat 
în luptă întreaga sa capacitate 
și a demonstrat 
plecarea la Moscova poate a- 
tinge o formă sportivă cores
punzătoare. Cam în aceeași si
tuație s-a aflat și „pana" Oc
tavian Stoica. Adversarii săi 
i-au pus destule probleme, dar 
el le-a rezolvat, în general,

că pînă la

Paul IOVAN

(Continuare in pag 2-3)

ÎN CURÎND, ÎNCEPE NOUL AN ȘCOLAR.
' a

CUM SINT PREGĂTITE BAZELE SPORTIVE ?

jC 
qL

6.
sc

X
1

Iată medaliații ; clasa optimist
1. L. Frențescu (Electrica 

£. Constanta) 0 puncte, 2. M. San- 
1 du (Electrica Constanța) 22,7 p, 
1 3. C. Tosefide (Electrica Constan

ța) 40,4 p ; clasa planșă cu vele î

1. T. Ioanid (Știlnfa Bacău) 
p, 2. P. Clipa (Știința Portul 
Constanța) 19,7 p, 3. P. Pătrîn- 
jel (Știința Bacău) 20,1 p ; clasa 
FD — 1. M. Jurubița + I. Omo- 
cea (AS1M Constanța) 3 p, 2. 
B. Roșea + R. Mureșan (Sp. 
Studențesc Aeronautica Buc.) 22,4 
p. 3. C. Rizescu + P. lonescu 
(Sportul Studențesc Aeronautica 
Buc.) 30.7 d; clasa fin :
Trandafir (Știința Portul Con
stanța) 14 p, 2. D. Frățilă (E- 
lectrica Constanța) 22.7 p, 3. F, 
Cotte (Știința Portul Constanța) 
34,4 p ; clasa FIN. juniori — 1. 
R. Pislaru (Electrica Buc.) 53,7 
p, 2. I. Preschila (Sportul Stu
dențesc Armătura Buc.) 60,8 p, 
3. L. Boicenco (Electrica Con
stanța) 80.7 p ; clasa „470“ — 
1. F. Făgărășanu + M. Făgără- 
șanu (Sportul Stud. Aeronautica 
Buc.) 0 p, 2. P. Găitan — D. 
Cocoș (Proiect București) 18 p, 
3. Dumitrescu + Covaciu (Spor
tul Stud. Aeronautica Buc.) ; 
clasa „470“. juniori — 1. Dumi
trescu + Covaciu (Sportul Stud. 
Aeronautica Buc.) 31,8 p, 2. M. 
Luniu + D. Mazilu (Soortul 
Stud. Aeronautica Buc.) 31.8 p, 
3. V. Sirbu 4- D. Lupescu (Soor- 
tul Stud. Aeronautica Buc.) 48.7 p.

Cornel POPA

1. C.

început de 
proape peste 
de invăță-.int se simte 
apropiatul i start in noul an 
școlar. Să-*  le de clasă, labora
toarele. atelierele imbracă hai
nă de sărbătoare. Și, la fel, a- 
menajările declinate lecțiilor 
de educație fizică precum și 
activităților spe-tive din ca
drul Daciadei. Fantru edifi
care, citeva notații pe această 
temă de actualitate, surprinse 
dintr-un recent sondaj.
• „TOTUL VA FI GATA 

PÎNĂ LA 15 SEPTEMBRIE". 
Este opinia directoarei Școlii 
nr. 30 din Capitală, prof. Mol
davia Bruja, vizavi de bazele 
sportive. Are în vedere, în 
primul rînd, grija cu care co
legii de specialitate Eugen Vîl- 
san și Ileana Marinescu se în
grijesc de acuratețea terenu
rilor de baschet, handbal și 
fotbal. a sectoarelor de sări
turi și alergări, a sălilor (2).

septembrie. A- 
tot in unitățile 

febra Raidul nostru in unități do

La rîndu-i, prof. Vilsan ne a- 
sigură că „tradiția in gimnas
tică și baschet se va păstra, 
cu noi elemente ce vor fi pro
movate in cercurile de resort 
ale Palatului Pionierilor și Șoi
milor Patriei și cu alte trofee 
la Festivalul National «Cinta- 
rea României-".
• „AM FOST ȘI RĂMÎNEM 

O PEPINIERĂ ÎN BASCHET", 
ține să ne asigure prof. Floa
rea Roată de la Școala nr. 69 
din Capitală (locul I pe Mu
nicipiul Bucur 
an). De aici și 
tușatul terenului 
școlii și pentru parchetul sălii

acest 
pentru 
curtea

de 
Pă 
vele pentru start ar 
mai repede dacă toată lumea 
din școală ar sprijini catedra 
de educație fizică la acest ca
pitol. Cum ar fi de dorit...

• „PRIMELE LECȚII 
PUTEA ÎNCEPE 
MÎINE !“ Afirmația 
prof. Ileana Turcu de la Școa
la nr. 88 din Capitală. care 
Împreună eu prof. Nicolae Po
pescu oferă de pe acum cadrul 
necesar bunei desfășurări a 
primelor lecții precum șl a 
unor întreceri de volei — ra
mură prioritară aici — bas
chet și handbal, fără a negli
ja probele atletice. Existența, 
alături de Școala 88 a imen-

Raid realizat de 
Tiberm STAMA 

Modesto FERRARIN1

r
LA MUNTE

IN VACANTĂ.

sport, nou-nouț. Sigur, du- 
opinia noastră, preparati- 

avansa

AR
CHIAR... 
aparține

(Continuare Vn vag 2-3)

De astăzi, la Mamaia

„INTERNAȚIONALElFTe TENIS (FaTe ROMÂNIEI
»

Astăzi, pe terenurile de te
nis ale complexului Pelican 
din Mamaia, va începe o nouă 
ediție a Campionatelor Inter
naționale de tenis ale Româ
niei rezervate juniorilor. în
trecerea, devenită de tradiție 
în agenda competițională a 
sportivilor noștri, este aștepta-

tă cu justificat interes, întru- 
cît la start se aliniază, de re
gulă, și tenismani fruntași din 
alte țări. în acest an și-au a- 
nttnțat participarea, alături de 
reprezentanții noștri, 
din Bulgaria, Egipt,
R.D. Germană, R.F. Germania, 
U.R.S.S,

sportivi 
Polonia,

Drumețiile 
cărări de munte 
iac întotdeauna 
frumoase zilele de 
vacantă. Si la fel 
popasurile în cor
turi. la umbra co
drilor de brazi, 
așa cum ne su
gerează 
nea de 
prinsă la 
hamului 
nătatea 
montane 
de către ___
terul nostru Aurel 
D. Neagu...

de :
i ne
și imagi- 
fată sur- 
Gura Di- 
(in veci- 
stațiunii 
Bușteni) 

fotorepor-



în Divizia A (grupa a 2-a valorică) la rugby

UN START CU SURPRIZE

finalele Dacisflcl șl ale (amplone

0 EDIȚIE REUȘITĂ, CARE LAS
Duminică au luat startul și e- 

chipelt cte ru^by din grupa a
2-a  valorică a Diviziei A. Iată 
relatări de ta meciurile din e- 
tapa inaugurală.

SERIA I

LOCOMOTIVA PAȘCANI — HI
DROTEHNICA FOCȘANI 20—24 
(7—12), Surpriza seriei „dar vic
torie absolut meritată a oaspe
ților* * — apreciază arbitrui Mar
cel Galanda (București). Au 
marcat Hreniuc. Tudorache și 
Toma — prin eseuri : Tudora
che a mai realizat o transfor
mare și 2 l.p. : respectiv Bră- 
diiă — 2 eseuri. Luca 3 l.p. și 2 
transf. și Mihâilâ — drop. (V. 
apostol, coresp.).

• Astăzi miercuri 6 sentem
brie va avoa loc în București, 
ta sala clubului din str. Doam
nei nr 2. înceDÎnd de Ia ora 
15.50 tragerea obișnuită PBO- 
NOEXPRES a săotămtaii onera- 
tiunile de tragere vor fi trans
mise la radio ne programul I. 
tacenînd de la ora 16.15. urmînd 
ea numerele extrase să fie re
transmise. oe același program, 
ia ora 23.15 si mîine foi. 7 sep
tembrie la ora 8.55 Tragerea 
fiind publică, stat invitat! să 
participe toti ce! interesați
• Asa cum s-a mai anuntat. 

agenda acestei săotămtai mai 
cuprinde si alte acțiuni intere
sante : astfel, vineri 8 septem
brie va avea loc TRAGERE.

donarea giurgiu — con
structorul CONSTANȚA 19—15 
(4—6). Primul meci și... prima 
victorie a noii promovate în „A“. 
Realizatori : Nicola — eseu și 
Oane — drop și 4 l.p.. respectiv 
Mădularu — eseu. Mardare — 
transf. și Piu — 2 drop-uri șl 
O l.p. (Candid ANTONESCU, co
resp.).

„POLI*  AGRONOMIA IAȘI — 
HIDROTEHNICA IAȘI 10—9 (7—3). 
Plusul de experiență al studen
ților a decis rezultatul final. Au 
înscris Chirilă — eseu și Cazacu
— 2 l.p.. respectiv Samoilă — 
eseu transformat de Mititelu și 
Manolache — 1 l.p. A arbitrat 
N. Caloianu — Buzău (Al. PtN- 
TEA. coresn.).

T. C. IND. CONSTANȚA — 
MAȘINI GRELE BUCUREȘTI 
36—0 (16—0). Scorul etapei. Gaz
dele au controlat în permanen
ță jocul, concretizînd prin Mî- 
rea. Cazacopol, Nica, Anefi, To- 
nescu, Călin și Gherghe din 
eseuri. 3 dintre acestea fiind 
transformate de Guraliuc si unul 
de Nica. Arbitru : I. Davidoiu — 
București. (Cornel POPA, co
resp.).

SERIA A ll-a

sportul studențesc tmucb
— PETROCHIMISTUL PITEȘTI 
22—9 (7—6). start cu... emoții al

Flîiiic, în Divizia A STEAUA — C.S.M. SUCEAVA
Campioana țării la rijgby. 

Steaua București, va între
prinde un turneu in Anglia, 
urmînd să intilnească între 
altele cea mai bună chipă 
engleză de club. Bath, în ve
derea deplasării. îucătorii 

DUPĂ „MĂNUȘĂ LITORALULUI" Șl IN PERSPECTIVA C. M. DE BOX

„alb- negrilor*,  care abia după 
pauză au evoluat mai aproape 
de posibilitățile lor. Este de re
marcat apetitul studenților pen
tru acțiuni ofensive, temeinic 
construite, colaborarea dintre 
compartimente și orientarea e- 
chipei în spiritul noilor reco
mandări ale federației (discipli
nă tactică și sportivă, valorifi
carea la maximum a potenția
lului tehnic), ceea ce a concu
rat la un spectacol reușit. Au 
marcat Cojocaru, Ichîm și Se
men (primul a transformat și 
un eseu) prin eseuri și Năstase 
— 2 l.p. și o transformare pen
tru gazde. Popa 2 drop și Vcl- 
cea l.p. pentru oaspeți (Tiberiu 
STĂM A).

TRANSLOC ALBA IULIA — 
ENERGIA BUCUREȘTI 6-3 (3—3). 
Rezultat nescontat. realizat de 
lacob prin l.p. și Olah din drop, 
respectiv Gordin din l.p. (I. AN- 
GHELINA, coresp.).

T.A.M.T. ORADEA — PETRO
LUL ARAD 25—7 (9—3). Gazdele, 
mai active, s-au impus în am
bele reprize. Autorii punctelor î 
Borte și Solomle prin eseuri, 
Ciornai — o transf. și 3 drop și 
Sepetiuc drop și l.p., respectiv 
Rus eseu și Cristorescu l.p. (V. 
SERE, coresp.).

GLORIA BUCUREȘTI — ME
TALURGISTUL CUGIR 22—6 
(9—3). Meci aspru, cu două eli
minări (David și Aioanei) din 
min. 35. pentru lovire reciprocă. 
Au marcat ! Ghinea. ITcatnv si 
Androne prin eseuri, Frăsineanu 
2 l.n. si Bulpr 2 transf.. recnee- 
t.iv Manea l.p. și drop Spiritul 
de fair-plav a suferit mult în 
acest meci, ceea ce a scăzut 
substantial din valoarea întrece
rii. (N. TOCACEK, coresp.).

• Clubul sportiv Steaua orga
nizează o amplă acțiune de se
lecție rezervată copiilor și ju
niorilor între 10 șî 16 ani. Pen
tru relații și înscrieri amatorii 
se pot adresa zilnic la Comple
xul sportiv Steaua din B-dul 

Ghencea, între orele 9—12.

steliști vor susține mime, pe 
propriul teren (de la ora 9,30), 
o partidă în compania forma
ției C.S.M. Suceava — parti
dă ce se dispută în devans, 
în cadrul etapei a patra de 
campionat.

ZECE TITLURI NAȚIONALE. DAR E CAM DE MULTIȘOR 
POVESTE !

Am mai scris fsi nu o singură 
dată) că an de an. handbalul 
feminin timișorean este într-o 
scădere valorică vertiginoasă. 
Avem în vedere, desigur, repre
zentarea acestui oraș în primul 
eșalon valoric. Pentru că. alt
fel..

Iată cum stau lucrurile. Si în 
acest camoionat — oovestea este 
veche — handbalul feminin din- 
orașul de ne Bega este prezent 
în Divizia B cu 3 (trei) echioe : 
A.E.M. Electro-Timiș si Indus
tria lînii. Mai mult. „trio“-ul 
numit activează în aceeași serie 
(D) și. drept urmare cele trei 
formații se ..bat*  între ele (E- 
Iectro — Industria lînii, în etapa 
a t Il-a, industria lînii — A.E.M . 
în' etapa a in-a), fiecare dorind- 
să ocupe o Dozitie cît mai bună 
în clasament. Nimic de reproșat 
în această privință ! Dar cum 
este posibil ca atîtea forte hand
balistice să fie risipite în trei 
direcții — să Ia numim secun
dare — în timn ce Divizionara 
A. Constructorul, abia a scăpat 
de retrogradare în ediția 1988, 
1989 a campionatului trecut, cen
tru ca acum, după șase etape, 
să ocupe locul 12 (cu o victorie, 
este drept. în fata Mureșului) ? 
O astfel de anomalie este posi
bilă deoarece factorii responsa
bili ai mișcării sportive timișo
rene. mai exact sous C.J.E.F« 
nu au considerat necesar să di
rijeze cele mai bune handbaliste

REPROGRAMARI
Două meciuri renrogramate. 

în devans. din etapa a Vil-a a 
Campionatului Diviziei A : Hi
drotehnica Constanta — Con
structorul Timișoara. va avea

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU „CUPA ROMÂNIEI"
La sediul C.N.E.F.S. din str. 

V. Conta nr. 16 va avea loc. vi
neri 8 septembrie a.c,. începînd 
de la ora 12. tragerea la sorți 
pentru ediția 1989'1990 a ,,Cupei

ANTRENORII Șl
Atmosferă de partidă de zile 

mari. în etapa a V-a a Diviziei 
feminine A. la Zalău. în partida 
dintre Textila din localitate și 
Știinta Bacău. Spectatorii, co
nectați și ei — ca si echipele — 
la ,,.înalta tensiune de-a lungul 
celor 60 de minute ale meciului. 
Antrenorii celor două formații, 
Gheorghe Tadici. pe de o parte 
Si Mihai Pintea si Costel Petrea. 
pe Ho alta îsi vedeau — normal 
— de treburile cu care au fost 
investiți. La fel si cei doi ar- 

către ochipa-fanion a municî- 
Diului și a județului. Or aceas
ta — în Divizia A — este Con
structorul Timisoara care. ia+’ 
în etapa a Vl-a. la București, 
în compania Rapidului, a evo
luat deplorabil ! Sîntem siguri 
— cum ne spunea si antrenorul 
principal al Constructorului — 
că dacă s-ar stabili o înțelegere 
cu întreprinderile si instituțiile 
care patronează cele trei for- 
ifiatii divizionare B. ar fi fost 
transferate cîteva jucătoare ti
nere. talentate, ia Divizionara A. 
și altul era acum bilanțul. Și 
cînd te gîndesti la atît de în
delungata si frumoasa tradiție a 
handbalului feminin timișorean 
care, între 1964 si 1978, a obți
nut, consecutiv sau cu între
ruperi. 10 (zece) titluri națio
nale !

Deci să mai așteptăm ..

CLASAMENT
1. CHIMISTUL 6 5 0 1 211-160 16
2. Hidrotehnica 6 4 1 1 135-127 15
3. Textila 6 4 0 2 161-140 14
4. TEROM 6 4 0 2 151-144 14
5. Mureșul 6 3 0 3 136-129 12
6 Știinta 6 3 0 3 148-144 12
7. Rapid 6 3 0 3 145-143 12
8. C.F.R. 6 3 0 3 136-135 12
9. Rulmentul 6 2 0 4 130-137 10

10. Mec. Fină 6 2 0 4 157-190 10
11. Relonul 6 1 2 4 124-147 9
12. Constructorul 6 1 0 5 131-169 8

DE MECIURI
loc azi 6 septembrie. far TEROM 
lași — Chimistul Rm. Vîicca — 
sîmbătă 9 septembrie, de la ora 
17.

României*  la handbal. Sînt in
vitați antrenorii si delegații e- 
chipelor divizionare A si B 
(masculin si feminin).

FAIR-PLAY-UL
bitri bueuresteni. Jean Mate- 
escu si Valter Dăncescu. Se 
cam obișnuiește în handbalul 
nostru ca antrenorii echipei în
vinse să pună insuccesul pe 
seama ..cavalerilor fluierului". 
Ei bine, la Zalău, imediat după 
fluieTul final' Mihai Pintea si 
Costel Petrea — ta prezenta ob
servatorului F. R. Handbal. T 
Curelea — au intrat în cabină 
Si i-au felicitat ne cei doi arbi
tri pentru modul ireproșabil ta 
care au condus partida. Apre
ciabil gest de fair-play I

Rubrică realizată de
Ion GAVRILESCU

Izabcla Martin. învinqătoarea 
junioarelor mari

Finalele Daciadei și ale 
Campionatelor Naționale de 
tenis rezervate juniorilor s-au 
constituit, fără îndoială, în- 
tr-o reușită, această ediție fi
ind cu mult mai reușită 
decît ultimele trei-patru. Și 
cînd spunem aceasta avem 
în vedere, în primul rind. 
cunoștințele tehnieo-tactice e- 
talate de unii jucători, cu
noștințe care s-au materia
lizat în realizarea unor me
ciuri de foarte bună factu
ră. Mai avem în vedere faptul 
că generația actuală de ju
niori este una extrem de 
ambițioasă și dornică de afir
mare. tehnică, inteligentă. De 
aceea, considerăm că un real 
succes aceste finale. chiar 
dacă la start nu au fost pre
zent! Dinu Pescariu, „aurul" 
de la „europene", și nici Lo- 
redana Bujor, campioană de 
senioare și balcanică, și chiar 
dacă întrecerea s-a transfor
mat, ^pentru protagoniști. în 
adevărată competiție-mara- 
ton, aceștia fiind nevoiți să 
joace zilnic patru, cinci sau 
șase meciuri, situație datora
tă perioadei mult prea scur
te rezervată desfășurării ei.

Protagoniștii întrecerilor au 
fost, fără doar și poate. An
drei Pavel (C.S.Ș. 2 Petromar 
Constanța) și Irina Spîrlea

Irina
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(Urmare din pag. 1)

bine, mai ales in finala cu Ion 
Guzganu (Steaua). în fața că
ruia a ciștigat — greu, dar a 
ciștigat.

Despre ceilalți candidați nu 
ne putem exprima e părere 
cît de cît exactă. aVînd în ve
dere că toți au întîlnit adver
sari care nu le-au opus nici un 
fel de rezistentă sau care au 
abandonat lupta de la primele 
contacte mai tari. Astfel, „se- 
mimusca" Petrică Paraschiv a 
ciștigat trei dintre cele patru 
meciuri susținute, prin aban
don în prima sau a doua re
priză și doar partida cu mon- 
golezul S. Numbajar la puncte. 
Francisc Vaștag (semimijlocie) 
și Rudei Obreja (mijlocie mi
că) au boxat și mai puțin. 
Francisc. de exemplu, a stat în 
ring doar 4 minute în meciul 
cu turcul I. Basar. care apoi 
a abandonat, cu sovieticul B. 
Ahmatov doar un minut, iar

ULTIMELE REZULTATE ALE DACIADEI LA TIR
în proba de pușcă 60 f, 

juniori, poziția în picioare, din 
cadrul finalelor Daeiadei de 
tir are următoarele „podiu
muri" : individua, : 1. M.
Olimpiu (Steaua) 539 o . 2. S. 

)

i VACANȚE PE LITORAL
I.T.H.R București vă oferă :
1 ,eju' oe litoral, în toate stațiunile, incepind cu 10 

septemb'ie o.c.
- tarife eduse : 79 lei/zi/pers. (cazare și rnosâ) pînă Io 

’5 septembrie o.c. ; 71 lei/zi/pers. incepind cu 16 septem-
I brie a.c.

- Zilele de plecare și durato sejurului, Io alegere.
2 excursii eu tren special pe Litoral :

I - 15-17 sentembrie a.c. î
- 22-24 seotemb-îe o.c.
preț, t 36Q lei/pers (transpo't. 2 zile cazare și masă) 
înscrieri Io toate agențiile de turism ale I.T.H.R. Bucu- 

I rești din Capitală.
-j-.j—_r r ,r . . _ _ _  _ .

finala a ciștigat-o prin nepre- 
zentarea adversarului. Rudei a 
fost ceva mai „solicitat" în în- 
tilnirea cu Acuarelo Roman 
(cîștigată la puncte), iar apoi 
a realizat două abandonuri in 
prima repriză. Greul Vasile 
Adumitroaie a .avut doi par
teneri de întrecere destul de 
redutabili. Primul. Dumitru 
Senciuc (A.E.M.), i-a pus des
tule probleme timp de 8 mi
nute sportivului din lot, dar 
în ultimul minut a suferit două 
k.d.-uri, s-a accidentat și a 
abandonat. în finală, spaniolul 
Chaumilla Ortega a avut exact 
aceeași „soartă" ca Senciuc...

Deci, pentru boxerii din lo
tul național, testul nu și-a 
atins scopul și în aceste două 
săptămîni care au mai rămas 
pînă la startul Campionatelor 
Mondiale de box antrenorul 
Teodor Niculescu trebuie să ia 
toate măsurile pentru aducerea 
în cea mai bună formă spor
tivă a viitorilor noștri repre
zentanți la C.M., fiindcă, evi-

Micușan (Univ. Cluj-Napoca) 
538 p ; 3. M. Gherghina
(Unirea Focșani) 532 p ; echi
pe : 1. Steaua 1564 p ; 2. Univ. 
Cluj-Napoca 1559 p ; 3. Unirea 
Focșani 1546 p.

i î țI

i

I 

dent, prezența la o competiție 
de asemenea amploare nu poa
te fi comparată cu un turneu, 
iar obiectivele trebuie să fie 
îndeplinite. Așa cum am amin
tit și în cronicile de la Con
stanta. federația de specialita
te și conducerea lotului nu au 
luat o hotărîre clară dacă Ion 
Stan (ușoară) și Doru Mari- 
cescu (mijlocie) fac sau nu 
parte din lot... Cu două săp
tămîni înaintea Campionatelor 
Mondiale, credem că ar tre
bui să se știe și acest lucru.

GIMNASTICĂ RITMICA
(Urmare din pag. 1)

9.50. 2. Roxana Nută 9.25 3.
Cristina Logofătu (Triumf) 9.25 : 
măciuci : 1. Ancuta Goia 9,60. 2 
Roxana Nută 9.25. 3. Cristina
Logofătu 9.20. panglică : 1. An
cuta Goia 9.60. 2. Carmen Orgo- 
vicl 9.40 3. Roxana Nută 9.25 :
Categoria I. coardă : 1. Mariana 
Apostu (Triumf). 9,60. 2. Elena 
Marghidan tC.S.S. Constanța) 
9.55. 3. Veronica Munteanu
(Triumf) 9.35 : cerc : 1. Elent^ 
Marghidan 9.70. 2. Mariana A-,
postu 9,40, 3. Veronica Munteanu
(Triumf) 9.30 ; minge : 1. Elena 
Marghidan 9.70 2 Mariana A-
nostu 9.60 3. Adina Vona (C.S.Ș. 
Reșița) 9 30 : măciuci : 1. Ma
riana Anostii 9.40. 2 Veronica
Munteanu 9-35 3. Adina Vona
9.30 î pangiică : 1. Mariana A-
nostu 9.60. 2. Elena Marghidan
9.45. 3. Veronica Munteanu 9.20; 
categoria maestre. coardă : 1.
Ileana Alecu (C.S.S. 1 Ploiești) 
9.85. 2. Adriana Stoenescu (C S s 
1 București) si Irtaa D^’eanu 
(Triumf) 9,80, cere: 1. Adriana 
Stoenescu 9.90 2 Irfna Deleanu
si Ileana Alecu 9.80 : minge : 
Adriana Stoenescu 10. 2 taina
Deleanu 9,95, 3. Irina Dodea
(C.S.S. P Neamt.1 9.65 : măciuci: 
1. Ileana Alecu 9.90. 2 Irina De
leanu 9 80 3. taina Dodea 9.60 :
panglică : 1. Irina Deleanu și
Ileana Alecu 10. 3 Adriana Stoe
nescu 9.95 : echipe categoria a 
Il-a : 1. C.S.Ș Triumf Bucu
rești 221.90 p : 2. C.S.S. Reșița 
220.35 p ; 3. C.S.S 1 Baia Mare 
217.85 : categoria I : 1. C.S.Ș.
Triumf București 137.05 p : 2.
C.S.Ș. 1 Constanta 135,30 p : 3. 
C.S.S. Reșița 131.90 P : maestre: 
1. C S.Ș. Triumf București 142.45 
P : 2 C.S.Ș. 1 București 139.50 
D ; 3. C.S.Ș. 1 P. Neamț 133.85 p.

ÎN CURÎND, ÎNCEPE NOUL AL
(Urmare din pag. 1)

sului parc din cartierul Balta 
Albă, va facilita, în noul an 
școlar, apropierea elevilor de 
aici de atletism; mai cu seamă 
do probele de alergări.

• Tot în Capitală, sondaj în 
două licee. Mai întîi. la LI
CEUL INDUSTRIAL NR. 33, 
vizitat mereu, în ultimii 3 ani. 
dar de fiecare dată cu baza 
sportivă în... suferință. De da
ta aceasta, însă, surpriză !■ Su
prafața terenurilor de joc a 
fost rebituminată. s-au amena
jat porți de handbal, gata vop
site, sînt în curs de finalizare 
panourile de baschet (două din 
cele 4 existente urmează a fi 
dotate cu plase...). în privința 
LICEULUI DE FILOLOGIE- 
ISTORIE. bune și... mai puțin: 
un model, terenul de handbal, 
marcat și cu porțile vopsite, 
în schimb, cel de volei se pre
zintă cu marcajul șters, de alt
fel ca și cel de baschet. Poate 
pînă la 15 septembrie... Timp 
ar mai fi. Nădăjduim că nu se 
va lăsa totul pînă în preajma 
primului clinchet de clopoțel...

• Și cîteva unități de învă- 
țămînt din cuprinsul țării. Mai 
întîi. ȘCOALA NR. 2 CÎMPI- 
NA. Deși predă o altă materie 
decît educația fizică (și anu

me limba engleză), directorul 
școlii, prof. Alexandru Blank 
face... corp comun cu colegii 
de specialitate, în acțiunea de 
punere la punct a terenurilor 
de volei, handbal și minifot- 
bal. „N-am avut, anul trecut, 
nici un scutii medical. Lecțiile 
de educație fizică, activitățile 
sportive au atras întreaga ma
să de elevi, după aptitudini și 
posibilități. Lucru ce dorim 
să-l repetăm și în noul an 
școlar". Să mai amintim că în 
cursul vacanței, prof. Blank a 
condus o serie de drumeții și 
excursii ale elevilor școlii în 
Bucegi și a oficiat totodată ca 
arbitru ?

• ȘCOALA NR. 8 SLATINA, 
„fruntașă pe județul Olt, și în 
materie de educație fizică" 
(Valeriu Petrescu, președintele 
C.J.E.F.S.) are ambiția să își 
păstreze această faimă. Prof. 
Gh. Șerban, ceilalți colegi de 
catedră, fac totul pentru ca e- 
levii să găsească cele mai bu
ne condiții de lucru: o sală de 
sport bine dotată, amenajări în 
aer liber pentru „jocuri". Vo
cația elevilor de aici se îm
parte între atletism, gimnasti
că și tenis de masă, fără a 
neglija acțiunile turistice în 
care sînt prezente TOATE cla
sele. „Aceleași atuuri Ie vom 
menține în continuare — ne a- 
sigură prof. Șerban — pentru 
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ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRON
obișnuita LOTO (atentie, deci, 
mai sînt DOAR DOUĂ ZTLE 
pînă la închiderea vînzăril la 
această tragere). iar duminică. 
10 spetembrie. TRAGEREA LOTO 
2 si concursul PRONOSPORT. 
Referitor la acest concurs vă 
prezentăm cele 13 meciuri după 
cum urmează : 1 Jiul — F.C. 
Bihor : 2. Ș.C. Bacău — Sportul 
Stud. : 3. Petrolul — ,.U“ Cluj- 
Napoca : 4. Corvinul — F.C Olt: 
5. Bologna — Bari : 6 Cremo- 
nese — Genoa : 7 Fiorentina — 
Lazio : 8 Juventus — Ascoli : 
9. Lecce — Cesena : 10. Milan —

Udinese 
12. Sanr 
rona —
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□Ic flc tenis mc Juniorilor au relevat:

ITREVADĂ PERSPECTIVE FRUMOASE
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PREGĂTIRILE LOTULUI DE TINERET
După cum se știe, Ia 10 

octombrie (în deplasare) și 
14 noiembrie, reprezentativa 
noastră de tineret se va con
frunta cu formația similară a 
Danemarcei, în cadrul preli
minariilor Campionatului Eu
ropean. Aflată, deci, într-o 
campanie paralelă cu prima 
reprezentativă, echipa de tine
ret a folosit, la rîndu-i, pe
rioada de întrerupere a cam
pionatului, disputînd două 
meciuri de verificare, la Arad 
și Oradea, cu U.T.A. și F. C. 
Bihor. Rezultatele se cunosc : 
2—2 (1—0) cu divizionara B și 
5—2 (1—2) cu revelația aces

tui început de campionat, bi- 
horenii acumulînd „patru 
puncte din patru" după pri
mele două etape.

Antrenorul principal al lo
tului de tineret, Mircea Ra
dulescu, și-a exprimat depli
na satisfacție după încheierea 
celor două meciuri-test, în 
condițiile în care terenul 
(moale, inhibat cu apă. după 
ploi abundente) și partenerii 
de întrecere (dîrzi, cu repli
că -.erioasă. cointeresați în 
propria verificare, cu ocazia 
întîlnirilor respective) au so
licitat din plin pe selecționa- 
bili. Obiectivul mărturisit al 
dublei intîlniri cu Danemarca

constituindu-1 dubla victorie, 
eficacitatea deosebită a lotului 
(7 goluri in două meciuri) 
pare a fi garanția unei selecții 
judicioase și a unei certe 
disponibilități de joc. Iată și 
„ll“-le care a reușit repriza 
cea mai convingătoare, cea de 
a doua. în partida cu F.C. 
Bihor, cînd a remontat! de la 
1—2 la 5—2 (Tene — Panail, 
Lupescu. Lucaci, M. Pană — 
Maier, I. Stan, Stanici, Scl- 
limesi — Răducioiu, Buțerchi),

cu mențiunea că pe parcursul 
celor două meciuri au mai 
fost folosiți M. Marius (fun
daș de margine, de la Avîntul 
Reghin), Cotora, B. Bogdan, 
Viădoiu, Pîrvu, Negrăit. Auto
rii celor 7 goluri. în ordine : 
Viădoiu. Panait, Răducioiu, 
Maier, Sellimesi, Răducioiu, 
Buțerchi. Indisponibili: Prunea, 
Ursea, Fulga și Timofte — care 
nu au participat la aceste pre
gătiri, dar se contează în con
tinuare. pe serviciile lor. (I.C.)
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Andrei Pavel, campion absolut 
de juniori

Foto: Eduard ENEA

unul însă nu a constituit o 
surpriză pentru cei din lumea 
tenisului, ba, mai mult chiar, 
rezultatele acestora erau aș
teptate. Totuși, alături de ei 
au mai reținut atenția un nu
măr de jucători, de asemenea 
prin cunoștințele lor în do
meniul tenisului, ca și prin 
ambiția cu care și-au apărat 
șansa și dorința de victorie. 
Ne gîndim la Adrian Voinea 
și Iulian Vespan (finaliști la 
16. respectiv 18 ani. am
bii de la Victoria CCIAG), 
la Alexandru Radulescu (TCR), 
la Daniel Dragu (C.S.Ș. 2
Petromar Constanta), la Ste
fan Stănllă (Progresul IMUC), 
la Ovidiu Dragomir (Di
namo Brasov), Ia Simona 
Petru (C.S.Ș. Reșița) și, nu în 
ultimul rînd. la Ruxandra 
Dragomir (Victoria CCIAG. 
nerefăcută complet după o 
accidentare). Nu îi uităm nici 
pe copiii Cătălina Cristea (Di
namo); Antoneia Voina (C.SȘ. 
Reșița) și Csongor Bibza 
(Constructorul Cluj-Napoca). 
în contrast însă, au evoluat 
mult sub posibilități Ciprian 
Porumb (Dinamo Brasov). 
Marian Onilă (Dinamo). Cla
udia Neacșu (Steaua), Csaba 
Borsos (Mecanica Bistrița), si 
Cristian Zetu (CSM Timi
șoara).

boino STANESCU
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DANEMARCA ROMANIA 2-2 (C.E. juniori I)
Eșalonul nostru îuvenii are 

un bogat program competition al 
international în stagiunea de 
toamnă, punctat atît de meciuri 
oficiale, cît si amicale.

ambele
nind
si. respectiv,

SELECȚIONATA U.E.F.A. *92  
va debuta în nreliminariile Cam-

De teren propriu. întîl- 
renrezentativelp Austriei, 

Danemarcei.
U.E.F.A.

pionatului European la 22 sep
tembrie. cînd va iuca în depla
sare cu echipa Norvegiei. Apoi, 
două jocuri amicale. în depla
sare cu Bulgaria programate ia 
26 si 28 septembrie. Sesiunea de 
toamnă va fi încheiată cu me
ciurile oficiale, ambele ne pro
priul teren. în compania forma
țiilor Norvegiei (27 octombrie) 
și Scoției (7 noiembrie).

•90SELECȚIONATA U.E.F.A.
a susținut ieri, la Roskilde. o 
importantă partidă în compania 
echipei Danemarcei în 
preliminariilor 
European, 
rezultat

Meciurile primei etape a Campionatului Republican I
cadrul

Campionatului 
obținînd un prețios 

de egalitate 2—2 (0—2).
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sportul de 
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GROINDITS- 
• — AIUD,
3azasportivă, 
n-a cunoscut 

zi din ac- 
■arâ. arată — 
lor — proas

pătă și primitoare. Și, la fel, 
sala de sport (amenajată din- 
tr-un fost hangar) aptă să fa
că față, ca și in anii prece- 
denți, competițiilor de baschet 
și unor întreceri la unele pro
be atletice și de gimnastică. 
Meritul aparține neobositului 
profesor de educație fizică 
Dorin Duna, dar sprijinul con
ducerii liceului și al comite
tului de părinți — cum ni ș-a 
semnalat — a fost mereu pre
zent. Liceul rămîne cunoscut 
prin afinitatea colectivului de 
aici pentru handbal, cu fru
moase rezultate în competiți
ile din cadrul Daciadei. în u- 
nele cazuri — ca. de pildă în 
„Cupa U.T.C." — chiar pînă la 
fazele finale pe țară. Ceea ce, 
desigur, crează noi obligații, 
rezultate cel puțin asemănă
toare. Dar, preocuparea cate
drei de resort a fost și rămî
ne cuprinderea integrală a ce
lor ce învață aici în practica
rea exercițiilor fizice.

...Oprim aici acest sondaj cu 
convingerea că exemplele de 
spirit gospodăresc, de dăruire 
a cadrelor didactice de spe
cialitate. a conducerilor de u- 
nităti de învățămînt și a co
mitetelor de părinți menționa
te vor constitui un imbold și 
pentru celelalte de a pregăti 
în mod adecvat cadrul de des
fășurare a lecțiilor de educa
ție fizică, a activităților spor- 
tiv-educative la cerințele și e- 
xigențele mereu sporite ale 
învătămîntului din tara noas
tră.
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a cîstigurtle concursu
lui PRONOSPORT DIN 3 SEP
TEMBRIE 1989. cat 1 (12 rezul
tate) : 7 variante 25% a 44.366 
lei : cat. 2 (11 rezultate) : 3 100% 
a 16 787 lef si 99 25% a 4 197 lei: 
cat. 3 (10 rezultate): 52 100% a 
2.149 lei sl 1 237 25% a 537 lei. 
La cat. 1 n a rti ei nan ti i cantor «v 
Aurel și Leghede Anton, ambii 
din Bacău realizînd cîstiguri si 
la celelalte categorii, oe același 
buletin au obtinut sume cu un 
total de neste 70.000 lei. astfel 
fncît pot opta pentru cîte un 
autoturism ..Dacia 1.300“ si di
ferentele respective în numerar.

Lotul
susține 
plasare, 
lificarea 
neră
Spaniei,
nare, 
dublă 
mâți a
iar la
pută ultimele partide din grupă.

nostru de luniori 
la 4 octombrie. în 
un alt meci pentru 
ia turneul final 

fiindu-j 
lidera

La 15 si 17 octombrie, o 
întîlnire amicală cu for- 
Bulgariei, în deplasare,

1 si 14 noiembrie va dis-

va 
de- 
ca- 

parte- 
renrezentativa 

grupei prelimi-

Se apropie șî startul eșalonu
lui juvenil al fotbalului nostru. 
Duminică 10 septembrie vor fi 
programate, de la ora 13, me
ciurile primei etape a Campio
natului Republican al juniorilor 
I, actuala -■■■• -------- * ■
în cadrul 
spune 
vreme 
la ora 
doua, 
că 17 
Se 
țene să delege ca tușieri ia me
ciurile acestui campionat pe cei 
mai buni arbitri din loturile ju-

ediție desfășurîn -tu-se 
a 10 serii. Se poate 

startul este lansat, de 
joi 14 septembrie, de 
va avea loc etapa a

că
ce
16,

intermediară, iar dumini- 
septembrie etapa a treia, 

recomandă consiliilor jude-

dețene. care, alături de „cavale
rii fluierului" stabiliți să ofi
cieze la centru de către forul de 
specialitate, să contribuie la 
crearea unui cadru optim de 
desfășurare a respectivelor în
tâlniri.

Iată programul etapei inaugu
rale :

SERIA I C.S.Ș. Suceava — 
C.S. Botoșani. Chimia Fălticeni 
— C.S.Ș. Iași. C.S.Ș. Olimpia Pt. 
Neamț — C.S.Ș. Pașcani, C.S.Ș. 
Botoșani — C.S.Ș. Rădăuți, 
C.S.Ș. Tg. Neamț — Ceahlăul 
Pt. Neamț, c.S.ș. Roman —

DIVIZIA B, ÎNTRE VESTIAR ȘI GAZON
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• MECIUL DE LA GALAȚI, a opus două 
dintre fostele divizionare A și pretendente în
dreptățite acum la cîștigarea seriei I din Di
vizia B. Cu forțele slăbite datorită plecării u- 
nora dintre vechii titulari (Burcea a trecut la 
Gloria C.F.R. Galați. Oct. Popescu. Agiu și Baicea 
nu s-au prezentat încă la pregătiri, iar Antohi a 
revenit doar săptămîna trecută) și cu o nouă 
conducere tehnică (fostul secund Ion Morohai 
înlocuindu-1 pe Mircea Dridea după prima eta
pă). Oțelul a apărut cu o formația întinerită și 
a început destui de bine partida, dar s-a stins 
apoi treptat și vizibil din joc. semn evident că 
nu are încă o pregătire (mai ales pe plan fi
zic) corespunzătoare. Echipa buzoiană. în 
schimb, a început meciul cu oarecare timiditate, 
dar și-a revenit pe parcurs, lăsînd o bună im
presie prin jocui ei cursiv și ofensiv chiar în 
condiții de deplasare. De altfel, fără greșeala 
portarului Lazăr din min. 88 oaspeții puteau 
pleca de la Galați cu un prețios rezultat egal, 
pe care l-ar fi meritat. • Deși meciul n-a fost 
ușor de condus, fiind destul de fragmentat din 
cauza faulturilor, avînd unele momente de ten
siune si faze controversate (printre care și a- 
ceea care a dus la golul echipei buzoiepe). ar
bitrul piteștean C. Sorescu l-a dus cu bine la 
capăt, dovedindu-se corect și autoritar, neiă- 
sîndu-se influențat de unele simulări. (C. F,).

rea președintelui secției de fotbal Unirea era 
ne deplin justificată. • Stadionul Milcovul din 
Focșani a fost pregătit în cele mai mici amă
nunte pentru primul meci al Unirii ; terenul 
de ioc foarte bun. gradenele tribunelor vonsite. 
pista din jurul terenului refăcută, ca si secto
rul central al tribunei I. unde au fost montate 
zeci de scaune cje plastic. Si o surpriză : ta
bela electronică pentru marcajul scorului și al 
timpului de joc. (P. V.)

• NE-4M FI AȘTEPTAT să vedem, la Tîr- 
goviște, mult mai mulți spectatori. Echipa lo
cală purtătoare a unei vechi și frumoase tra
diții fotbalistice, era. totuși, la prima apariție 
pe teren propriu în noul sezon, iar vremea a 
fost excelentă, cu cer senin și o adiere plăcută, 
răcoroasă. Din păcate, se pare că pasiunea 
pentru fotbal a scăzut considerabil lîngă Turnul 
Chindiei, antrenînd, sîntem siguri, și evoluțiile 
din ce în ce mai modeste ale C.S.-ului. care, 
anul trecut (cînd ar fi trebuit, mai curînd, să 
vizeze promovarea) a făcut eforturi serioase 
pentru a evita... retrogradarea. 41 De altfel, 
formația tîrgovisteană se poate considera, cu 
două puncte cîștigate beneficiara din plin a 
gratiilor Fortunei Golul din min. 85 a pornit 
de la o fază care nu anunța absolut nimic, iar 
dacă nu ar fi fost învălmășeala apărătorilor 
bucureșteni. ca și devierea absolut întîmnlă- 
toare a lui Pisău. nu s-ar fi înscris nici în... 
două meciuri 41 Mecanică Fină, nou promo
vată în Divizia B, a jucat bine si fără com
plexe. treeîndu-și în cont cele mai mari oca
zii ale partidei. Culmea ironiei, unul din cei 
mai activi și compleți jucători ai săi — Pisău 
— a fost autorul imprevizibilului autogol. 
De-ale fotbalului... (Mg. P,).
• „PREA MULTE EMOȚII*.  Această re

marcă făcută după terminarea meciului de la 
Focșani, aparține lui S. Ghiorghiu, președintele 
secției de, fotbal Unirea. „Totul putea fi rezol
vat în primele 45 de minute, cînd echipa noas
tră și-a creat cîteva situații clare de a înscriej 
însă le-au ratat Argeșeanu și Bivolarii. Și în 
final aceiași jucători au ratat din poziții foarte 
favorabile". . • Unirea Focșani a dominat în 
prima parte destul de categoric jocul cu Steaua 
Mizil. Cifrele casetei tehnice sînt în favoarea 
localnicilor : șuturi : 14—3 (pe poartă : 8—0) : 
cornere : 8—1. Din această cauză, nemulțumi

• SUPERIORITATE EVIDENTA. Șuturi : 8—4
(pe poartă : 4—0). cornere : 10—2. Acestea sînt 
datele statistice înregistrate în partida Strungul 
Arad — A.S.A. Progresul Timișoara (scor 1—0). 
ele atestând 
apare astfel 
Remarcabilă 
în virstâ de 
de actualul 
prof. Ion 
trenor. și 
tat cu tot 
afirmare, 
chiar fost 
reană : Bojtor. Șunda. Munteanu 
Vlătănescu. Dudaș și IIcu. Ceea ce s-a și vă- 4 
zut. dar nu pe întreaga durată a meciului E- Y 
china se așează bine în teren tn snecial în A 
apărare. în Jurul „centralilor" Șunda si Pavlov y 
știe să iasă din anărare si combină frumos, x 
Valoarea Individuală a comnonentilor lotului A 
trebuie să fie adusă. însă, la un numitor co- y 
mun pentru a se evita unele ..eclipse" întil- Y 
nite De parcursul locului. A.S.A. progresul X 
poate iuca un rol Important în acest camplo- A 
nat. (P Z.) X
• DERBYCL ETAPEI în seria a III-a. Olim- X

pia Satu Mare — Electromureș Tg. Mureș (4—1). y 
a corespuns doar în nrima repriză Atît au re- Y 
zistat mureșenii atacurilor susținute ■ ale gaz- x 
delor In reoriza secundă echipa locală a su- y 
pus la o nreslune extraordinară defensiva oas- V 
petilor. obligind-o să cedeze de trei ori, ca sa Y 
nu vorbim si de alte 3—4 situații clare de e A 
De care sătmărenii le-au ratat din Doziții fa- A 
vorabile. • Cu toate că miza nartidei a tost Y 
foarte mare sbortlvitatea s-a dovedit Ia mal- y 
time, conducătorul jocului folosind doar o y 
singură dată cartonașul galben, acordat mure- Y 
sânului Orza. Fiindcă am amintit de arbitrai, A 
trebuie să nrecizăm că partida a fost bine eon- A 
dusă de brigada Z. Erdei si Gh. Popescu (am- Y 
bii din Slatina) șl AI. Renghei (Vaslui), fapt X 
subliniat si de conducătorii echipei vizitatoare. A 
(A. P.). X

superioritatea gazdelor. Victoria lor 
pe deplin meritată, fără dubii • 
evoluția juniorului arădean Plisca, 
numai 16 ani. Descoperit si șlefuit 

.. antrenor principal al Strungul"*.  
Pătrascu (prezent, în calitate de an- 
la loturile U.E.F.A.), Plisca este do- 
ce are nevoie un jucător dornic de 

41 Multi foști divizionari A (unul 
international) în formația timișo- 

II. pologea.

• ÎNTR-O ORGANIZARE EXCELENTA (fan
fară. flori oferite celor două combatante), par
tida de la Slatina a prilejuit o dispută dlrza, 
cu un final dramatic, pe muchie de cuțit, pe 
altfel, președintele secției de fotbal Metalurgis
tul. Gh. Stanciu, cel oare a evoluat aproape 20 
de ani sub culorile clubului slătinean, vădit 
marcat de emoti» ne spunea după înc^eiernn 
partidei : „Am învins un adversar incomod, te
nace. cu un atac penetrant, care va pun© mari 
probleme formațiilor din seria noastră . 
(Pv. P.).

C.S.ș. Tecuci, Politehnica Iași — 
C.S.M. Suceava.

SERIA A Il-a : Viitorul Vaslui 
— Oțelul Galați S.C. Bacău — 
C.S.Ș. Focșani, C.F.R. Pașcani — 
Aripile Bacău, Gloria C.F.R. Ga
lați — F.C.M. Progresul Brăila, 
C S.S. Galati — C.S.S Bacău, 
Viitorul Bacău — Șiretul Paș
cani. Unirea Focșani — C.S.Ș. ' 
Vaslui.

SERIA A III-a : Sportul Stu
dențesc București — Olimpia 
Rm. Sărat; F.C. Farul Constan
ța — C.S.ș. Medgidia, Viitorul 
Buzău — C.S.Ș. Slobozia. Unirea 
Slobozia — Progresul București, 
C.S.Ș. Călărași — Gloria Buzău, 
C.S.Ș. Mangalia — C.S.S. Con
stanta C.S.S. Tulcea — Metalul 
București.

SERIA A IV-a: C.S.Ș. Sighi
șoara — „U" Cluj-Napoca. E-
lectromureș Tg. Mureș — Meta
lurgistul Cugir Metalul Aiud — 
C.S.ș. Tg. Mureș. Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — Sticla Turda, 
C.S.Ș. Cluj-Napoca — A.S.A. Tg. 
Mureș, Viitorul Tg. Mureș — 
Chimica Tîrnăvenî, Avîntul Re
ghin — C.S.Ș. Odorhei.

SERIA A V-a : I.P.A. Sibiu — 
C.S.Ș. Sebeș, Viitorul Hunedoa
ra — Unirea Alba Iulia, C.S.Ș. 
Rm. Vîlcea — Gaz Metan Me
diaș, I.C.I.M. Brașov — C.S.ș Si
biu, Jiul Petroșani — Chimia 
Rm. Vîlcea, Mureșul Deva — 
Corvinul Hunedoara, Tractorul 
Brașov — Inter Sibiu.

SERIA A VI-a: Viitorul Brașov
— Petrolul Ploiești, Dinamo 
București — Poiana Cîmpina, 
C.S.ș. Tg. Secuiesc — C.S.ș. E- 
lectroaparataj București. C.S.Ș. 
Ploiești — C.S.Ș. Brașovia, Pra
hova Ploiești — Victoria Bucu
rești. Autobuzul București — 
Steaua Mizil, I.M.A.S.A, Sf. 
Gheorghe — F.C.M. Brașov.

SERIA A VII-a : Politehnica 
Timișoara — Gloria Reșița, 
C.S.Ș. Strungul Arad — C.S.Ș. 
Timișoara, C.F.R. Timișoara — 
Viitorul Arad, C.S.ș. Reșița — 
Metalul Bocșa, C.S.M. . Reșița — 
U.T.A., Vagonul Arad — Progre
sul Timișoara, Minerul Moldova 
Nouă — Viitorul Timișoara.

SERIA A VllI-a : C.S.Ș. Tg. 
Jiu — F.C. Olt, Constructorul 
T.C.l. Craiova — C.S.Ș. Dvăgă- 
șani. F.C.M. Caracal — C.S.Ș. 
Craiova, Metalurg-stul Slatina — 
Minerul Motru. C,S.^. Slatina — 
Viitorul Craiova. Universitatea 
Craiova — A.S. Drobeta Tr. Se
verin. C.S.ș. Caransebeș — Pan
durii Tg. Jiu.

SERIA A IX-p : Steaua Bucu
rești — Flacăra Moreni. Meca
nică Fină București — C.b. Tîr- 
goviște, C.S.Ș. Curtea de Argeș
— Viitorul Pitești, C.S.Ș. Nucet
— F.C.M. Giurgiu. Metalul Mija
— Sportul „30 Decembrie". F.C. 
Argeș — Rapid București. C.S.ș. 
Alexandria - C.S.Ș. 1 Sportul 
Studențesc București.

SERIA A X-a ; Înfrățirea, O- 
radea — C.S.ș. Sighet. C.S.ș. O- 
radea — C.S.Ș. Baia Mare. F.C. 
Maramureș, Baia Mare — C.S.Ș. 
Dej. C.S.Ș. Olimpia Satu Mare
— Gloria Bistrița. C.S.Ș Victo
ria Cărei — Someșul Satu Mare, 
C.J. Armătura Zalău — Viitorul 
Oradea. Foresta Bistrița — F.C. 
Bihor. ___

Azi, la Timișoara, un joc 
al etapei a III-a din Divizia A 

„POLI" - FLACĂRA MORENI
Azi, pe stadionul „1 Mai" din 

Timișoara, se va disputa parti
da de campionat „Poli" — Fla
căra Moreni (din cadrul etapei 
a III-a a Diviziei A), un meci 
între două formații care n-au 
adunat, pînă acum, nici un 
punct în clasament. Jocul este 
programat la ora 16.30 și va fi 
condus de o brigadă de arbi
tri compusă din Ad. Porum- 
boiu (Vaslui) la centru, ajutat 
Ia linie de C. Corocan (Reși
ța) și I. Toma (Piatra Neamț).

CAMPIONATELE MONDIALE DE CANOTAJ
(Urmare din par). 1)

ceastă probă concurau Home- 
ghi—Alba... Dar Doina Bălan 
și Marioara Curelea ne-au tre
zit din reverie, conducînd tot 
timpul, în stilul ilustrelor lor 
predecesoare, și rezistînd fini
șului furibund al echipajului 
R.D. Germane. Ele au cîști- 
gat cu numai 27 de sutimi — 
calificîndu-se direct în finale 
— insă., au cîștigat, luînd tot
odată o importantă opțiune de 
ordin psihologic asupra princi
palelor adversare.

Sînt însă și momente in care 
strategia de concurs impune 
renunțarea la... fuga după doi 
iepuri: în seriile probei femi
nine de 2 vîsle (nouă echipaje 
înscrise), Veronica Cochela și 
Eiisabeța Lipă au preferat un 
stroc mai scăzut, ultima avînd 
de susținut, la puțină vreme, 
și barajul calificărilor în se
mifinalele probei de simplu 
(14 înscrieri). Scopul a fost a- 
tins, ambde bărci urmînd să 
evolueze în semifinalele de joi. 
Același lucru l-au reușit ?i 
băieții. La 4 11 (Dore! Năsta- 
se, Dimitrie Popescu, Valentin

Robu. Vasile Tomoiagă + 
Gheorghe Marin) au cîștigat 
seria a treia, distanțînd vizibil 
echipajele Cehoslovaciei și Sta
telor Unite. Nici în seria în 
care au concurat reprezentanții 
noștri la 2 rame (loan Snep — 
Dragoș Neagu) n-ar fi fost ne
cesare cronometrele, cu... o- 
chiul liber puțind fi estimate 
cele mai bine de patru secun
de cu care ei au învins echi
pajul Iugosaviei; cînd acesta 
din urmă, la 1300 metri, con
ducea încă, este lesne de pre
supus vacarmul creat de oei 
aproximativ 3 000 de spectatori. 
Revenirea românilor a așter
nut însă liniștea în tribune, o

liniște întreruptă doar de a- 
plauzele care le-au recunoscut 
în finăl superioritatea. După 
cursă? Dragoș Neagu ne spu
nea: „Puteam să obținem un 
timp mult mai bun. dar în fi
nal am redus vizibil ritmul, 
menajindu-ne pentru disputele 
ce vor urma".

Așadar, șase din cele opt e- 
chipaje ale noastre s-au cali
ficat. pînă la ora transmisiei, 

în fazele superioare. A mai ră
mas să evolueze, în serii, am
barcațiunea de 2+1 masculin, 
barca feminină de 8+1 fiind 
calificată din oficiu în finală, 
întrucît aici sînt înscrise doar 
șase schituri.



SPORTULIN L ADRIAN MARCU - RĂZVAN ITU ÎNVINGĂTORI 
ÎN CONCURSUL DIN POLONIA

ATLET» ROMÂNI AU DAT STRĂLUCIRE
„MARELUI PREMIU I.A.A.F. MOBIL"

Din 1985. adică din anul de 
constituire al acestei ..compe
tiții care este „Marele Pre
miu I.A.A.F. — Mobil*,  a- 
tletele noastre sau aflat de 
fiecare dată printre^ frun
tașe. în întrecere cu, fara exa
gerare, cam tot ceea ce a avut 
Si are mai bun atletismul in
ternational.

Astfel. în anul de debut, 
prima în clasamentul general 
a fost alergătoarea americana 
Mary Slaney (3000 m) cu 69 p, 
urmată de *. 2. Stefka Kostadi- 
nova (Bulgaria) — înălțime și 
Judi Brown-King (S.U.A.) —
400 mg. cu 63 n. 4. Jarmiia 
Kratochvilova (Cehoslovacia) — 
800 m 59 p. 5. Maricica Puică 
(România) — 3000 m. Louise 
Ritter (S.U.A.) — înălțime.
Doina Melinte (România) — 
800 m și Genowefa Blaszak 
(Polonia) — 400 mg, toate cu 
cîte 53 p. în întrecerea pe pro
be. Melinte a fost a .doua ia 
800 m, Fița Lovin a cincea (34 
p) și Ella Kovacs a șasea (33 
p) la aceeeasi probă. Puică a 
doua la 3000 m, iar Mihaela 
Loghin a treia la greutate 
(24 P).

în 1986, trofeul a revenit 
bulgărpaicei Iordanka Donkova, 
la 100 mg. cu 69 p, Maricica 
Puică fiind a doua (1500 m), la 
doar 4 puncte, iar Doina Me- 
linte a 13-a. la 1500 m, cu 
44 p. Pe probe, la 1500 m a 
cîștigat Puică urmată de Me
linte, Maricica fiind a șasea 
și la 5.000 m (25 p).

La a treia ediție a trofeului, 
în 1987 pe primul loc s-au 
aflat, la egalitate, iamaicanca 
Merlene O’tey cu Doina Me
linte, ambele cu cîte 63 p, a 
treia Kostadinova. cu 61 o, a 
12-a Puică (o milă și 3000 m) 
cu 46 p. a 13-a Vali Ionescu 
(lungime) cu 45 p. Premiul a 
fost acordat însă sprinterei 
jamaicane, deoarece s-a apre-

La zi CĂLĂRIA Șl J.O.
Una cîte una, bazele sportive 

ale Barcelonei sînt gata, nou 
construite sa» reamenaiate. în 
vederea Jocurilor Olimpice pe 
care marea metropolă catalană 
le va organiza în 1992. Stadionul 
Montjuic, de la care n-au mai 
tost păstrate decît... zidurile ex
terioare, ca monument istoric, 
și care va găzdui in ’92 cere
moniile de deschidere si închi
dere, precum și concursurile o- 
limpice de atletism, va trece 
săptămîna aceasta „botezul fo
cului", fiind gazdă a „Cupei 
Mondiale" la atletism. Altele, de 
asemenea, vor găzdui fel de fel 
de competiții, interne și mai a- 
les internaționale, pentru roda
rea instalațiilor. Doar baza hi
pică. deși și ea reamenajată, va 
rftmîne nefolosită, după toate 
probabilitățile...

Cu cîtva timp In urmă, mai 
precis în 1987, șl, teoretic, ptnă 
în 1991, frontiera spaniolă rămî- 
ne închisă din cauza unei epi
demii de pestă la cai. Este un 
motiv foarte serios, care ar pu
tea influenta C.I.O., fie să scoa
tă întrecerile de echitatle de pe 
programul J.O. >92, fie să le 
transfere tntr-un alt loc. Aachen, 
Roma. Stoneleigh (Anglia) sau 
mici localități din regiunea fran
ceză Languedoc-Roussillon s-au 
și oferit să le organizeze, dacă...

O situație asemănătoare a a- 
vut loc în 1958, cînd Olimpiada 
de călărie a fost organizată la 
Stockholm, separat de restul 
sporturilor, care au avut loc la 
Melbourne, (r. vil.).

PE SCURT • PE
ATLETISM • La Accra (Gha

na) alergătoarea Mercy Addy 
(Ghana) a realizat 51,00 pe 400 
m — nou record al Africii • 
In turul de marș al Romandiel 
(Elveția), după trei etape, pe 
primele locuri se află sportivii 
sovietici Andrei Perlov — 7.28:12 
și Aleksandr Potașev — 7.28:14.

BASCHET • In turneul femi
nin de la Toulouse, Jedlnstvo 
Tuzla (Iugoslavia) — VS Praga 
(Cehoslovacia) 95—70, BC Mi- 
rande (Franța) — Tortoza (Spa
nia) 70—68,

CAlArie • Concursul de la 
St. Gali (Elveția) s-a încheiat cu 
o probă de obstacole. Victoria 
a revenit francezului Pierre Du
rand („Narcotique").

CICLISM g) Cursa de contra
timp individual (59 km) de la 
Bruxelles a revenit englezului 
Sean Yates cu 1.11:57. A fost 
urmat de belgienii van Hooy- 
donck la 2:19 șl Museeuw la 3:08. 
® Elvețianul Mauro Gianetti a 
obținut victoria în etapa a pa
tra a „Turului Marii Britanii" 
cîștigînd ia sprint, în fața engle
zului Miliar, în 5.46:33.

HOCHEI PE GHEAȚA « în 

ciat că rezultatul său de 10,92 
s pe 100 m era valoric peste 
cel de 1:57,46 pe 800 m sau 
4:01,78 pe 1500 m ale Dplnei. 
Pe probe : Mitica Junghiatu a 
șaptea la 800 m. cu 31 p, Pau
la Ivan a doua la o milă, 28 p, 
cu unul mai mult decît Doina 
Melinte. Maricica Puică a fost 
prima la 3000 m, cu 39 p, Ni- 
coleta Căruțașu a cincea la 
400 mg, cu 29 p. iar la lungi
me Vali Ionescu a fost pe pri
mul loc. cu 45 p, și Marieta 
Ucu a patra, cu 34 p.

Și un amănunt interesant : 
în clasamentul general al edi
ției din ’87, Paula Ivan a ocu
pat locul 28, cu 36 p !

In 1988. primul loc a revenit 
campioanei noastre Paula Ivan, 
cu 63 p, tot atîtea cit si sprin
tera americană Grace Jackson, 
dar cu un rezultat de 3:56.22, 
considerat ca mai bun decît 
ale adversarei sale : a treia, 
cubaneza Ana Quirot — 800 m. 
cu 57 p. Paula a fost, firește, 
prima si în clasamentul probei 
de 1500 m, urmată de Mitica 
Junghiatu-Constantin. cu 47 p, 
iar Iulia Beșliu a fost a treia 
Ia 5000 m, cu 28 p.

în sfîrsit, anul acesta, tro
feul a fost cîștigat din nou de 
Paula Ivan, cu 67 p (2. Galina 
Cistiakova — U.R.Ș.S. la lun
gime. 63 p și 3. Sandra Far
mer-Philips — S.U.A. la 400 
ms. 63 p>.

Tot cîte 63 p au totalizat 
Merlene Ottey (Jamaica) la 100 
m șl Ana Quirot (Cuba) la 800 
m. Pe probe, la o milă Paula 
Ivan deține primul loc cu 67 
p, iar Doina Melinte pe cel 
de-al doilea cu 51 p. La lun
gime, Marieta IIcu deține locul 
secund cu 44 p, iar Vali Io
nesco pe al treilea cu 38 p. La 
înălțime. Alina Astafei este 

■ clasată a 6-a cu 28 p.
In legătură cu participarea 

românească la „Marele Pre
miu". vom mai aminti că atle
tele noastre au obținut în 
concursurile sale trei recor
duri : Maricica Puică în 1985, 
la Ziirich 4:17.33, ne o milă 
— rec, european și în 1986, la 
Londra, 5:28,69 pe 2 000 m — rec. 
mondial ; Paula Ivan, anul a- 
cesta. la Nisa. 4:15,61. pe o 
milă-rpc. mondial.

Să mai reținem amănuntul 
că singurul dintre băieții noș
tri clasat înt-e fruntași a fost 
săritorul in înălțime Sorin Ma
tei, locul V. cu 33.5 p în 1936, 
și locul III, cu 36,5 p, în 1988.

„Marele Premiu", un trofeu 
onorat de rezultatele atleților 
români...

Romeo VILARA

„CUPA MONDIALĂ- IA ȘAH
STOCKHOLM (Agerpres), — 

Turneul de șah pentru „Cupa 
Mondială" de la Skelleftea (Sue
dia) s-a încheiat cu victoria ma
rilor maeștri sovietici Garri Kas
parov si Anatoli Karpov, clasați 
pe primul ioc. la egalitate. cu 
cîte 9,5 puncte din 15 posibile. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat Portisch (Ungaria). Sei- 
rawan (S.U.A.) si Short (An
glia). cu cîte 8.5 puncte etc.

tn ultima rundă. Karpov l-a 
invlns pe Andersson. Nunn pe 
Vaganian Hubner a ctstlgat la 
Short, Korcinol a pierdut la Sax, 
iar în partidele Ehlvest — Tal, 
Seirawan — Portisch. Ribll — 
Salov si Nikolic! — Kasparov a 
fost consemnată remiza.

SCURT • PE SCURT
campionatul U.R.S.S. : Sokol 
Kiev ■— ȚSKA Moscova 3—7, Di
namo Moscova — Dinamo Minsk 
8—2, Himnik Voskresensk — 
SKA Urițkovo Kazan 5—2. • Fi
nala turneului de la Anglet 
(Franța) va avea loc între Gi- 
rondins Bordeaux și Polonia 
Bytom. In semifinale : Girondins 
— Sei. din Quebec 5—2, Polo
nia — Sel. universitară din S.U.A. 
6—1. • La Zug : Elveția — Nor
vegia 2—1. • La Zanky (Ceho
slovacia) : Suedia — Finlanda 
4—3.

HOCHEI PE IARBA < La Bir
mingham : Anglia — R. F. Ger
mania 0—2.

ÎNOT © Tn anrooierea insulei 
Hvar, în anele Adriaticei au în
ceput C.E. ne distanțe lungi. 
Cursa ne 5 km a fost cîști^ată 
de sportivii iugoslavi Tgor Mai- 
cen — 1.09:25 s’ Ana Marija Pe- 
tri^evl^l — 1.16:55.

VOLEI * C.M d® 1unîoMl ar/» 
loc la A^na :
3—1. BviDfșirîa — P P. Ch’n»’’5 
3—0 Cuba — P^o 3—0.
Janonia — ?—*».  Bra
zilia — Pn1nnla 3—1, U.R.S S. — 
Indonezia 3—0.

f. E. Icminin de volci

ROMÂNIA - FINLANDA 3.0
MtiNCHEN, 5 (Agerpres). — 

în ziua a treia a Campionatului 
European feminin de volei, 
competiție ce se desfășoară în 
aceste zile în R.F. Germania, 
selecționata României a între
cut cu scorul do 3—0 (15—9, 
15—10. 15—6) echipa Finlandei. 
Alte rezultate: U.R.S.S. — Iu
goslavia 3—0 (15—3, 15—5,
15—3), R.F. Germania — Tur
cia 3—0 (15—7, 15—10, 15—8), 
Italia — Polonia 3—0 (15—9,
15—5, 15—10), Cehoslovacia — 
Bulgaria 3—0 (15—3, 15—8,
15—10), R.D. Germană — Fran
ța 3—1 (15—6, 15—4, 14—16,
15—3).

Totul a Dornit. se zice, de 
la trei marinari americani 
aflat! în permisie în insula 
Hawai. Flecare pretinzînd că 
e mai sportiv decît celălalt 
s-au luat la întrecere. Cum 
primul era familiarizat cu 
înotul, al doilea cu ciclis
mul sl al treilea cu alerga
rea. au decis — pentru Insti
tuirea unor condiții egale — 
să înlănțuie disciplinele res
pective. Si asa. mai degrabă 
din ioacă, s-a născut tria
tlonul.

S-au scurs de atunci 19 
ani. Initial privit ca un 
hobby, apoi ca o curiozitate, 
triatlonul a devenit, cu tim
pul. o competiție care s-a 
instalat tot mai cutezător în 
dispozitivul sportiv. în Eu
ropa, de pildă cu toate că 
noua concurentă a apărut sl 
s-a afirmat îndeobște dincolo 
de Ocean, cel dinții triatlon 
s-a organizat în 1982. în 
Franța, la Nisa. Sânte ani 
mai tîrziu. numai în „he
xagon" s-au ținut 400 de a- 
semenea întreceri. Bă mai 
mult : după ce. în aprilie 
1989. a luat ființă, la Avig

llmcrimaiiel
PRELIMINARIILE C.M. 

ÎN ACTUALITATE
Tn America de Sud continuă 

partidele din preliminariile C.M. 
în gr. 1, echipa Boliviei a ob
ținut o victorie prețioasă, pe te
ren propriu (La Paz — altitu
dine 3 800 ml), In fața repre
zentativei Uruguayului, cu 2—1 
(1—0), prin golurile marcate de 
Gutierez (min. 38), Pena (min. 
47), respectiv Sosa (min. 49).

La Guayaquil, selecționata E- 
cuadorului (gr. 2) a terminat la 
egalitate (0—0) eu echipa Colum
biei. Prima clasată din această 
grupă va susține un meci de 
baraj (tur-retur) cu formația Is
raelului.

în zona Americii de Nord, Cen
trale și Caraibilor, la Port of 
Spain. selecționata Trinidad To
bago a dispus, cu 2—1 (1—1). de 
echipa Guatemalei. Din această 
zonă se vor califica două for

Ieri, la Nitra 0-2 (0-1) cu Cehoslovacia, la fotbal

UN AVERTISMENT
NITRA, 5 (prin telefon de la 

trimisul nostru speciali. Echipa 
României, jucînd mult mai 
slab decît cu Portugalia, a 
pierdut fără drept de apel al 
doilea meci de pregătire, cu 
Cehoslovacia. „Tricolorii" au 
jucat de la egal la egal doar în 
primele 20 minute cînd au avut 
și două ocazii de gol min. 13, 
bară Gh. Popescu,'min, 17. Hagi, 
șut puternic, alături). Dar 
avea să cedeze treptat în fața 
atleticei echipe cehoslovace, a- 
nimată de abilul Hașek, care 
a și ratat două ocazii mari, în 
min. 18 șl 23. La baza acestei 
dominări a echipei gazdă se 
află atît vigoarea echipei lui 
Venglos, jocul ei în perma
nentă mișcare, cît și — pe de 
altă parte — inconsistența în 
joc a liniei de mijloc, care nu 
a reușit nici un moment să 
combine pentru a anihila forța 
atletică a jucătorilor ceho
slovaci. Cu toate acestea, „tri
colorii" ar fi putut încheia cu 
un 0—0 la pauză dar. iată că 
în min. 45. la un corn-r exe
cutat de Moravele. VLK în
scrie cu capul, el fiind complet 
liber Ia 10 m de poartă.

Dună pauză, „tricolorii" scad 
trentat, încercările de contra
carare a ofensivei gazdelor fi
ind limitat» la acțiunile snec- 
taculoase, dar nwei) n<’fr’”ti- 
ficate ale Iui Hagi. Dacă adău

© Cuplul român Adrian Mar- 
cu și Răzvan Itu a cîștigat pro
ba de dublu a concursului de 
la Szczecin din cadrul circuitu
lui ATP din Polonia, întrecînd 
în finală pe sovietici Vladimir 
Gabricidze — David Kacearava 
cu scorul de 7—6. 6—6. La sim
plu, a terminat învingător Ga
bricidze, care a dispus cu 6—4, 
G—4 de olandezul Richard Kraicek.

La Sopot, în concursul ante
rior, Răzvan Itu terminase pe 
primul loc, în urma victoriei 
din finală asupra lui Adrian 
Marcu (scor : 6—2, 6—0 I), în 
timp ce la dublu cei doi s-au 
calificat în finală, cedînd, însă 
la limită (6—2, 3—6, 4—6), în fața 
sovieticilor Kacearava — Gabri
cidze.

A în finala probei de dublu 
de la Budapesta, cuplul Basti- 
ansen — Henriksson (Danemar
ca. Suedia) a întrecut cu 4—6, 
6—4. 6—3. oerechea română Fio
rin Segărceanu, George Cosac,

non, federația internațională 
de specialitate (I.T.U.), cu 
42 de țări membre s-a ad
mis. recent, ca triatlonul să 
intre sl în familia olimp'că. 
el urmînd să fie snort de
monstrativ la J.O. de la Bar
celona în 1992. Pînă cînd. se 
nlănuleste. va fl Dusă în 
mișcare si o . Cupă Mondia
lă". proiect cu reverberație 
pe cele 5 continente...

ASCENSIUNEA
Că triatlonul a deoăsit, sub 

toate aspectele, faza tatonă
rilor și a nlezirismului a 
demonstrat-o ferm, si ediția 
inaugurală a ..Mondialelor", 
desfășurată deunăzi tot la 
Avignon. Contează mai nutin 
cine a dobîndit titlurile (neo
zeelandeza Evin Baker Si a- 
mericanul Mark Allen) cît 
contează faptul, unanim re
cunoscut. că tînăra disciplină" 
(înot + ciclism 4- alergare, 
non stop) s-a impus defini

mații, principalele favorite fiind 
Costa Rica și S.U.A.

Astăzi, zi plină în prelimina
riile C.M. din zona Europei. Pe 
agenda întîlnirllor figurează 
partide importante. Să le enu
merăm : gr. 2 : Suedia — An
glia ; gr. 3 : Austria — U.R.S.S. 
și Islanda — R, D. Germană ; 
gr. 4 : Finlanda — Țara Gali
lor ; gr. 3 : Iugoslavia — Scoția î 
gr. 6 : Irlanda de Nord — Un
garia. Meciul dintre Norvegia și 
Franța (gr. 5) s-a jucat aseară, 
dar rezultatul nu ne-a sosit pînă 
la închiderea ediției.
• In prezent, clasamentul gol-

geterilor din preliminariile C.M. 
din zona Europei se prezintă 
astfel : 8 goluri Johnston (Sco
tia) din 5 i : 3 s — Van der Lin
den (Belgia) — 3 j: 4 a — Tan ju 
Colalc (Turcia) 3 j și Michel 
(Spania) — 6 j: 3 s — Povi.-en 
(Danemarca) — 4 j, Thom
(R.D.G.) — 3 j și Skuhavy
(Cehoslovacia) — 5 j.
• Astăzi un meci amical im

portant, din punctul nostru de 
vedere : Olanda — Danemarca.

CAMPIONATE NAȚIONALE
SPANIA (et. 1). In partidele 

desfășurate duminică, gazdele

PENTRU PARTIDELE CU DANEMARCA
găm și jocul static al lui Lă
cătuș, care n-a repetat nici 
măcar primele 15 minute de la 
Setubal, avem în față tabloul 
unei echipe dominată cu insis
tență, prin acțiuni la care par
ticipau mereu și fundașii late
rali. In min. 59, fundașul BI- 
LEK reia puternic în gol min
gea trimisă din corner, de pe 
partea dreaptă (să mai men
ționăm că și la această fază 
Bilek a avut în jurul său o 
suprafață pustie cu un diame
tru de cel puțin 15 m). Ocaziile 
gazdelor se înmulțesc. Chova- 
nec ratează în min. 68; îl imită 
Hașek (min. 69) și jocul curge 
mereu în favoarea gazdelor. 
Schimbările efectuate în min. 
60 (Săndoi și Klein, adică doi 
fundași într-un moment în 
care se putea încerca o redu
cere a scorului) întăresc im
presia că nimic nu se mai 
putea întîmpla. Intrarea , lui 
Muinai (min. 70) în locul lui 
Sabău, accidentat, n-a mni 
făcut decît să încetinească si 
mai mult jocul. în min. 72, 
Moravcik sutează puternic pes
te bară. Rotariu expediază șt 
el singurul șut sănătos al re
prezentativei noastre (min. 80) 
și jocul se încheie, practic, cu 
o bară a lui Chovanec (min.
85) la capătul unei partide în 
care, din păcate, „tricolorii" nu

© Rezultate din optimile de 
finală ale Campionatelor Inter
naționale ale S.U.A., de la 
Flushing Meadow. feminin : 
Zina Garrison — Dona Faber 
6—4 7—6 ; Manuela Maleeva — 
Natalia Zvereva 6—2, 6—0 ; Chris 
Evert — Monica Seles 6—0, 6—2 ; 
Steffi Graf — Rosalyn Fairi?^"'k 

6—4, 6—0 ; Helena Sukova — La
risa Savcenko 4—6, 6—1. 6—2 ;
Arantxa Sanchez — Barbara 
Paulus 6—2, 6—2 ; Gabriela Sa
batini — Conchita Martinez 6—1, 
6—1 ; masculin : Yannick Noah — 
Alberto Mancini 6—3, 3—6, 6—7, 
6—3, 6—3 : Boris Becker — Mi
kael Pernfors 5—7, 6—3, 6—2, 6—1; 
Jay Berger — Pete Sampras 7—5, 
6—2, 6—1 ; Jimmy Conors — Ste
fan Edberg 6—2, 6—3, 6—1 ! ; Tim 
Mayotte — Michael Chang 7—5,
6—1, 1—6, 6—3 ; Andre Agassi — 
Jim Grabb 6—1, 7—5, 6—3 ; Ivan 
Lendl — Andrei Cesnokov 6—3,
4—6, 1—6, 6—4, 6—3.

tiv. Atît din punct de vedere 
ai spectacolului, urmărit de 
peste 50 000 de spectatori, e- 
logiat de Jean-Philiope 
Lustyk. reputatul comentator 
al rețelei de televiziune ..Ca
nal Plus" („Imaginile înles
nite dp triatlon sînt încărca
te de o mare emoție"), cît 
si — precumpănitor — din 
punct de vedere al disputei 
sportive echilibrate. tensio
nate. S-a dovedit astfel că 
formula minimalizatoare du
nă care triatlonul n-ar fi de
cît un efort ai refulatilor, al 
frustratllor (fără izbînzi în 
disciplinele asa-snus de bază> 
reprezintă o nreiudeeată. 
căci la Avignon s-au între
cut campioni anum« preo
țiți pentru .un sport en 
trois dimensions". capabili 
de înalte performante.

Sport înainte de a fi o sim
plă aventură, cum s-a crezut, 
triatlonul (cel ne distante 
raționale, nu gigantice) își 
continuă drumul ascendent, 
el fiind azi o realitate con
cretă, de netăgăduit.

Ovidiu IOANIȚOAIA

și-au tăiat... partea leului, doar 
Logrones obținînd victoria în de
plasare (1—0 cu Cadiz), iar alte 
două formații. Celta Vi?o teu 
Malaga) și Castellon (cu Oviedo) 
realizînd „afară" scor egal, 1—1. 
In rest : Real Madrid — Gijon 
2—0. osasuna — 1—0. Za
ragoza — Rayo Vallecano 3—0, 
F. C. Sevilla — Teneriffa 1—0.

BULGARIA (et. 4). Campioana 
țării, Sredeț. a pierdut un 
punct la Veliko Tîrnovo, înche
ind la egalitate (1—1) Dartlda cu 
Etăr. Alte rezultate: Ce^'V"''- 
ret Burgas — Cerno More Varna 
4—1, Vltoșa Sofia — Pirin Bla- 
goevgrad 1—1, Trakia Plovdiv — 
Lokomotiv Plovdiv 0—0, Beroa 
Stara Zagora — vrata 3—” s’i- 
ven — Slavia Sofia 2—0, Dunav 
Ruse — Hebur Pazargik 1—1. 
Lokomotiv Sofia — Lokomotiv 
Gorna Oreahovlta 1—0. Cerno- 
moreț Burgas, lidera clasamen
tului, conduce cu 8 p, urmată 
la un punct de Sredeț și la trei 
puncte de Etăr.
• în meci conttnd pentru pre

liminariile Campionatului Euro
pean rezervat echipelor de ju
niori, selecționata Turciei a în
trecut, pe teren propriu cu 1—0 
(0—0), formația Finlandei.

au putut emite vreo pretenție 
la victorie.

A fost o partidă care ar fl 
trebuit să fie un ultim examen 
pentru Copenhaga. Ideea de a 
juca cu o apărare întărită — 
aparent firească — n-a dat re
zultate, deoarece jocul în miș
care al echipei lui Griga a 
dislocat cu destulă ușurință 
sistemul nostru defensiv. Echipa 
națională a suferit o înfrîngere 
severă, lăsînd impresia. în a- 
cest început de toamnă, că tre
buie să ia un nou start. Sin
gura consolare constă în faptul 
că pînă la meciul cu Dane
marca mai sînt cinci săptămîni 
și că în acest răstimp, chiar 
dacă au loc jocurile din cu
pele europene, „tricolorii" tre
buie să-și aducă aminte că do
minanta acestei toamne și a 
greului an competițional este 
dubla manșă cu echipa Dane
marcei,

Arbitrul W. Holzman a condus 
formațiile :

CEHOSLOVACIA î Mikloșko — 
BILEK, Kadlec. Kiniev. Neme- 
cek — HAȘEK. CHOVANEC, 
VLK Moravieik (min. 75Hiravv) 
— GRIGA (min. 82 Cerny), 
Skuhravy (min. 46 Weiss).

ROMANIA : LUNG — Dan Pe- 
trescn imin. 60 Săndoi), Ando- 
ne. REDNTC, Rotariu — Sabău 
(min, 70 Muinai). lovan, Gh. 

“Popescu, I. Diimitres-n (min. 60 
Klein) — Lăcătuș, HAGI.

loan CHIRILA
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