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„Cupa Mondială" - un eveniment de seamă al atletismului

PATRU SPORTIVE ROMÂNE 
ÎN REPREZENTATIVA EUROPEI

Vineri, «îmbăta ți' duminici, 
pe stadionul Montjuich, din 
Barcelona, proaspăt renovat, 
cu 9 piste pentru alergări, se 
va desfășura „Cupa Mondială" 
ia atletism, aflată la cea de-a 
6-a ediție.

Echipe participante, la aceas
tă a V-a ediție a „Cupei Mon
diale" vor fi: FEMEI: Africa, 
America, Asia. Europa. Ocea
nia, li.D. Germană, S.U-A, 
U.R.SS. ți Spania; BĂRBAȚI: 
Africa. America, Asia, Europa. 
Oceania. Marea Britanic, R.D. 
Germană. S.U.A. si. de aseme
nea, Spania ca țară organiza
toare.

Ața cum am arătat, aceasta 
este a cincea ediție a compe
tiției. Prima s-a desfășurat în 
1977 la Dusseldorf (R.F.G.) ți 
a fost cîștigătă la bărbați de
R. D.G. cu 127 p, urmată de: 2.
S. U.A. 120 p si 3. R.F.G. 112
p, iar la femei: 1. Europa 107 
p, 2. R.D.G. 102 p. 3. U.R.S.S. 
89 p; 1979 la Montreal (Cana
da): 1. S.U.A. 119 p, 2. Euro
pa 112 p, 3. R.D.G. 108 p; la 
femei: J. R.D.G. 108 p, 2.
U.R.S.S. 98 p, 3. Europa 88 p; 
1981 la Roma (Italia): 1. Eu
ropa 147 p, 2. R.D. Germană 
130 p, 3. S.U.A. 127 p; la fe
mei: 1. R.D.G. 120.5 p, 2 Eu
ropa 110 p, 3, U.R.S.S. 98 p; 
1935 Ia Canbera (Australia): L 
S.U.A. 123 p. 2. U.R.S.S. 115 p, 
3. R.D.G. 114 p; la femei: 1, 
R.D.G. 121 p, 2. U.R.S.S. 105,5 
p, 3. Europa 86 p.

De-a lungul anilor, din echi
pa Europei au făcut parte și 
atlete române. în 1977, de alt
fel. victoria acestei reprezen
tative, datorită programului de

»

ECHIPELE NOASTRE
DE BASCHET FEMININ 
IN CUPELE EUROPENE

MtlNCHEN, 6 (Agerpres). — 
La Miinchen s-a efectuat tra
gerea Ia sorți a meciurilor din 
primul tur al cupelor euro
pene de baschet.

In „Cupa Campionilor Euro
peni" feminin, echipa Univer
sitatea Cluj-Napoca va juca 
(primul meci în deplasare) cu 
formația Partizan Tirana. Par
tida tur sp va disputa la 28 
septembrie, iar returul la 5 
octombrie.

în competiția feminină „Cu
pa Liliana Ronchettl", echipa 
Voința București este califica
tă direct în optimile de fina
lă, In care va înlilni (primul 
joc în deplasare) formația so
vietică Orizont Minsk.

8 MEDALII PENTRU TINERII JUDOKA 
LA „TURNEUL PRIETENIA- DE LA HAVANA

La Havana a avut loc 
„Turneul Prietenia- la judo 
la care au participat con- 
curențl șl concurente din 
10 țări. Tinerii noștri judoka 
au avut o frumoasă com
portare, cucerind ( medalii: 
Gheorghe Branches — aur la

Notaf ii dupâ Campionatele Balcanice

NU I0II CĂLĂRfJM NOȘTRI ‘
AU TRECUI „UBSIACUEEIE" EUGENIEI

Așteptat timp de doi ani, cel 
mai important examen al călă
reților noștri, Campionatele Bal
canice, s-a Încheiat, duminică, 
la Piatra Neamț — municipiu 
care a găzduit in premieră o 
competiție Internațională de e- 
chitație ți care ți-a atras prin 
ospitalitatea dovedită deosebi
tele elogii ale participanților —, 
la această a XVIII-a ediție bi
lanțul reprezentanților noștri 
totalizînd 9 medalii, dintre caro 
doar două de aur, la dresaj.

Așadar, Gheorghe Nicolae $1 
Radu Marcoci, în special, că
rora Ii s-a adăugat ți Marius 
Curteanu. au readus dresajtM 
nostru în virful Ierarhici după 
10 ani, la individual (A. Do
inesc» — 1979), ta timp ce ar 
chips a mal reușit această per
formanță ultima dată ta 197L 
Succesul sportivilor noștri a 
fost Indiscutabil, la mat bina 

concurs, avea să fie decisă de 
campioana noastră Argentina 
Menis. care a aruncat discul 
la 63,33 m, claslndu-se a doua 
după recordmana mondială, so
vietica Faina Melnik, cu 68,10 m.

Iată sportivele române care 
au ooncurat ta reprezentativa 
Europei. Deci, 1977: Argentina 
Menis la disc II ți Natalia 
Andrei la 1500 m — 4:13,1 IV 
(1. Kazankina U.R.S.S. 4:12,7); 
1979: Eva Zorgo-Raduly la su
liță — 65,82 II (1. Fuche
R.D.G. 66,10 m) ți Doina An
ton la lungime — 6,09 m V 
(1. Stukane U.R.S.S. 6,64 m); 
1981: Maricica Puică la 3000 m 
— 8:55,80 II (Zauber R.D.G. 
8:54,89). 1985: Doina Melinte la 
1500 m — 4:19.66 IU (1. Kor- 
ner R.D.G. 4:10,86).

Sportiva română cu ode mai 
multe selecții, ca titulară sau 
ca rezervă, este Maricica Puică.

La această a cincea ediție 
tara noastră participă cu cele 
mai multe atlete de pînă acum: 
Doina Melinte la 800 m, Paula 
Ivan la 3000 m, Marieta Ilcu 
la lungime și Alina Astafei la 
înălțime. Viorica Ghican fiind 
rezervă la 10 000 m.

I-e dorim succes tn presti
gioasa întrecere de la Barce
lona.

Romeo VILARA

Edițla a X a a festivalului sporturilor Tchnico-Apllcatlvc

O DEPLINĂ REUȘITĂ
Desfășurată la Arad, frumo

sul oraș de pe malul Mureșu
lui, ediția a X-a a Festivalului 
sporturilor tehnico-aplicative, 
organizată sub genericul Da- 
ciadel de C.C. al U.T.C., Sec
ția P.T.A.P. Sport, a reunit 
pesfe 800 de participanțl din 
formațiunile de pregătire pen
tru apărarea patriei care și-au 
disputat întîietatea la 7 disci
plina tehnico-aplicative : tir, 
orientare sportivă, radiogonlo- 
metrie. automodelism, racheto- 
modelism, aeromodelism șl na- 
vomodelism.

Timp de două zile, pe o 
vreme total nefavorabilă (ploa
ie torențială si frig). Poligonul 
Pădurice, Pădurea Ceala, Ba
za Clubului Sportiv Școlar, 
Ștrandul „Neptun", Aeroportul 
Arad, Pădurea Vladimirescu, 

categoria ușoară, Nicu Ilașe- 
gana (semimijlocie), Nicolae 
Stanciu (grea ți open), Ga
briela Pîrîianu (cat. 61 kg), 
Simona Richter (72 kg ți 
open) ți Minodora Nemeș 
(+72 kg) — bronz.

de 100 p față de formația Bul
gariei, de fapt singura lor ad
versară, călăreții iugoslavi, cu 
foarte bune clasări in „topuri
le* mondiale, fiind absențL Dar 
aoeasta nu umbrește cu nimic 
meritul învingătorilor, ta con
dițiile in care, pentru prima 
oară, trei din cei 5 arbitri au 
fost neutri, N. Erich (R.D.G.), 
J. Mathias (Portugalia), Nina 
Gromova (U.R.S.S.), fiind recu
noscui prin excelenta lor re
putație șl. mal ales, prin exi
gență. Atlt Gh. Nicolae, cit ți 
R. Marcoci au executat bine 
progresiile, mareînd un evident 
ascendent In privința calității 
ți prezentării in concura Chiar 
dacă n-au fost in „față", au 
lăsat să se vadă certe promi
siuni Ramona Polivanov, Cris
tina Călin și Alina Alexandres- 
«u. dar drumul tar «pno notei»
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POLOIȘTII DE LA DINAMO-INTRE SUCCESUL 
DIN „CUPA ROMÂNIEI" Șl ASPIRAȚIILE PENTRU C.C.E.
După ce a ciștigat un nou 

titlu ta campionat (ediția 
1988—89), echipa Dinamo Bucu
rești și-a confirmat deunăzi 
supremația in sportul cu min
gea pe apă, cucerind șl „Cupa 
României", competiție desfășu
rată sub însemnele Daciadel. 
Un succes cu atît mal notabil, 
cu cit el a fost obținut după 
o autentică finală, o finală „de 
zile mari", susținută in com
pania unei alte merituoase 
formații. Steaua, cele două 
fruntașe ale poloulul nostru 
furnizînd, în fapt, marea ma
joritate a componenților lotu
lui reprezentativ. întors recent 
după frumoasa prestație de la 
Campionatele Europene.

Victoria de săptămîna trecu- 

din comuna cu același nume, 
locurile unde s-au desfășurat 
întrecerile, au cunoscut o efer
vescență deosebită.

Clasamente, orientare snortivă. 
feminin. 14—10 ani : 1. Monika 
Kasa (Satu Mare). 2. Aurora 
Brînzei (Arad), 3. Harmatka Ho-

(Continuare In pap 2-3)

La Campionatele Mondiale de lupte libere

SCHIMBĂRI SUBSTANJIĂLE ÎN IERARHIILE UNOR CATEGORII
• Locul 4 ocupat de juniorul C, CORDUNEANU este 

meritoriu, R. RAȘOVAN putea realiza mai mult
La silrșitul săptămânii tre

cute, in mica localitate elve
țiană Martigny s-au desfășu
rat întrecerile Campionatelor 
Mondiale de lupte libere, com
petiție la care au participat 
199 de sportivi din 39 de țări, 
intre care și România. După 
cum este cunoscut, luptele li
bere din țara noastră au fost 
reprezentate numai de doi 
sportivi: Romică Rașovan (48 
kg) ți Constantin Corduneanu 
(52 kg).

La înapoierea în țară a de
legației țării noastre, i-am so

Călăreții Gheorghe Nicolae (am la individual). Radu Marcoci ți 
Marius Curteanu au cucerit titlul pe echipe la dreiaj 

Foto : Cornel MIFTODE — P. Neamț
In'emațional — să depună stră
danii pentru a lua locui... bă-

mări este tacă hmg. Să nu 
uităm, insă, că pe plan mon
dial dresajul este dominat de 
amazoane, un motiv st pentru 
fetele noastre — prezente pen
tru prima oară la un concura 

tă are. totodată, ți o semnifi
cație ta perspectivă apropiată: 
Dinamo reprezintă potoul ro
mânesc intr-o prestigioasă com
petiție internațională — Cupa 
Campionilor Europeni. Reali
zatorii „eventulul" pe plan In
tern vor întQnl la Zagreb, In
tre 22 st 24 septembrie, cam
pioana.., campioanei mondiale

Învingătorii tn Cupa României, campioni ai Daciadel: Ș. Po
pescu, B. Olaru, D. Balanov, A. Georgescu, S. Diaconu, M. Totolicl, 
V. Șerban, E. Ionescu, B. Ștefănescu (rindul de tui, de la itinga la 
dreapta) ; Cr. Dan. FL Ardelean, V. Hagiu, antrenorul Dinu 
Popescu. L. Răducanu. M. Simion. Lipsește din fotografie 
C. Moiceanu. Fot” : Eduard ENEA

șl olimpice, formația iugosla
vă Mladost, precum ți cele 
mai bune echipe de dub din 
Grecia ți Anglia, două din ce
le patru participante la acest 
turneu calificîndu-se pentru 
faza următoare. Iată de ce e- 
voluțitle bune din «Cupa RotnJ- 

licitat informații antrenorului 
principal al lotului național, 
Nicolae ravel.

Ca o apreciere generală a- 
supra competiției, tehnicianul 
respectiv este de părere că În
trecerile au fost foarte dificile 
pentru sportivii europeni, fă- 
cindu-se simțit saltul' valoric 
realizat de o serie de țări e- 
slatice, ca R.P.D. Coreeană, 
Coreea de Sud, Japonia (toate 
acestea. în special la categori
ile mici). De asemenea, intr-o 
puternică revenire «-au pre
zentai luptătorii iranieni, ocu- 

lețllor,
Emanueî FANTANEANO

(Continuare in pao. J-Jj 

nici» «int «ocolite de către an
trenorul principal al dinamo- 
triștilor. Dinu Popescu. drept 
suport al aspirațiilor pentru 
accesul ta fazele superioare ale 
C.C.E.: „Ne-am dorit mult 
acest succes, pentru un moral 
olt mai ridicat înaintea între
cerii continentale ți cred că, 
pe ansamblu, jocul echipei 

noastre a satisfăcut. Vom fo
losi timpul rămas in vederea 
Intrării depline în ritmul ce
rut de o competiție atît de pu
ternică. spertad să continuăm 
remarcabilul sezon al poloulul 
românesc".

Mugur POPOVia

punți ai locului 3 ta clasamen
tul pe medalii, ca și cei anș< 
ricani (două medalii de aur M 
patru de argint). Nivelul teh
nic ți spectacular al întreceri
lor a fost foarte ridicat. ac«A 
stil beneficiind de un bagaj de 
procedee tehnice de atac mult 
mai numeros decît luptele gre- 
co-romane.

Referindu-se la comportarea 
luptătorilor români, antrenorul 
Pavel s-a declarat mulțumit 
de evoluția lui Constantin Cor
duneanu (debutant la O com
petiție de acest nivel ți tacă 
la virsta junioratului) ți ne
satisfăcut de felul cum a lup
tat Romică Rașovan (ți el de
butant), sportiv de la care aș
tepta mal mult.

C. Corduneanu a concurat la 
categoria 52 kg. In cane au fost 
înscriși 18 sportivi. Liber tn 
primul tur, Corduneanu l-a in- 
tîlnit apoi pe sud-coreeanul 
Lee Joo-U, în compania căruia 
a făcut o partidă excelentă, 
învingîndu-1 prin tuș tn min. 
2,17. în meciul următor, cam
pionul nostru l-a învins prin 
superioritate (16—0), tn mln. 
2,59, pe tunisianul B. Chokri, 
în turul patru. Corduneanu a 
realizat o victorie foarte pre
țioasă. In fața turcului M. To- 
paktas, pe cane l-a depășit la 
puncte (7—4), într-un med

Mihai TRANCA

(Continuare tn pao. s 4-a)

leit In etapa a lll-a a Diviziei A

„POLI- TIMIȘOARA - 

FLACĂRA MORENI 0-0
Citiți ta pag. 2—3 cronica 

meciului |i clasamentul la «1



DACIADA întrecerea pe asociație șl... primii muguri In performanță

ȘAHIȘTII DE IA ELECTROTEHNICA DISTRIJA,

Finalele juniorilor II la baschet
IN PLINA AEIRMARE

Divizia

HI
C(

ECHIPELE C.S.Ș. DEJ (f) Șl C.S.Ș. 1 ORADEA (m), IN FRUNTE
Cote mai bune echipe de ju

niori H la baschet si-au dis
putat. la Dej, turneele finale 
din cadrul Daciadei, în condi
ții organizatorice de excepție 
asigurate de organele locale, 
prin Clubul Sportiv Școlar. În
trecerea formațiilor feminine 
a fost cîștigată de C.S.Ș. Dej 
(antrenor; Petre Stăvariu), ur
mată în clasamentul final de: 
2. C.S.Ș. Mediaș. 3. C.S.Ș. Sa
tu Mare. 4. C.S.Ș. St. Gheor- 
gbe, 5. C.S.Ș. Arad, 6. C.S.Ș. 
5 Rapid București, 7. C.S.Ș. 2 
Oradea. 8. C.S.Ș. Brașov. La 
băieți, victoria a revenit echi
pei C.S.Ș. 1 Oradea (antrenor! 
Iosif Lajcsak), urmată de: 2. 
C.S.Ș. 1 București, 3. C.S.Ș. 
Ploiești, 4. C.S.Ș. Tîrgu Jiu, B. 
C.S.Ș. Timișoara, 6. C.S.Ș. Tîr
gu Mureș. 7. C.S.Ș. Bacău. 8. 
C.S.Ș. Arad.

La ambele turnee au avut 
loc dispute foarte echilibrate, 
iar ocupantele locurilor frun
tașe au putut fi cunoscute doar 
după desfășurarea meciurilor 
ultimei reuniuni. O surpriză 
plăcută au produs-o formațiile 
masculine C.S.Ș. 1 Oradea, 
CJS.Ș. 1 București și C.S.Ș. 
Tirgu Jiu, ocupante ale unor 
poziții onorante. înaintea cîtor- 
va echipe din centre cotate 
mai bine în baschetul juvenil 
din tara noastră.

Premiile speciale oferite de 
organizatori au revenit urmă
torilor — Erzsebet Ambrus 
(C.S.S. Sf. Gheorghe) și Alin 
Bicov (C.S.Ș. Timișoara) — cei 
mal tehnici jucători și eoșge- 
ieri ai turneelor; Monica Bro- 
șovschl (C.S.Ș. Arad) — cea 
mal bună conducătoare de joc; 
Simona Dărăban (C.S.Ș. Satu 
Mare) și Daniel Costea (C.S.Ș. 
Tîrgu Jiu) — cele mal bune 
extreme; Erzsebet Ambrus și 
Mircea Constantin (C.S.Ș. Plo
iești) — oei mai buni pivoți.

tn legătură cu desfășurarea 
acestor turnee finale ale Da
ciadei, antrenorul federal Geor
ge Chiraleu ne-a relatat: „tn-

trecerile au prilejuit afirmarea 
unor elemente deosebit de do
tate, ca: Dana Stăvariu, Da
niela lordăcbioaia (C.S.Ș. Dej), 
Monica Broșovschi, Melinda 
Metzger (C.S.Ș. Arad), Simo
na Dărăban, Adrian Anghel 
(C.S.Ș. Satu Mare), Paula Ghi- 
ță (C.S.Ș. 2 Oradea), Larisa 
Scrghei (C.S.Ș. 5 Rapid Bucu
rești), Mircea Constantin, Con
stantin Pălii (C.S.Ș. Ploiești), 
Alin Bicov (C.S.Ș. Timișoara), 
Luca Diaconescu, Mihai Petcu 
(C.S.Ș. 1 București). Daniel
Costea (C.S.Ș. Tîrgu Jiu), Șer- 
ban Sere, Attila Veres (C.S.Ș. 
1 Oradea), Cosmina Costea 
(C.S.Ș. Brașov). Nu am amin
tit de Erzsebet Ambrus, deoa
rece această sportivă este de 
acum consacrată, ea făcînd 
parte din reprezentativa țării.

vicecampioană europeană la 
sadele și ciștigătoare a -"Tur
neului Prietenia-. Îmbucură

tor este faptul că disputa bă
ieților s-a apropiat, ca nivel 
tehnic și prin echilibrul de 
forțe dintre majoritatea fina
listelor, de cea a fetelor. Com
petitorii au beneficiat de splen
didele terenuri ale bazei C.S.Ș. 
Dej, iar eind vremea a fost 
nefavorabilă meciurile au fost 
găzduite de sălile Liceului in
dustrial nr. 1 Dej și Școlii ge
nerale din comuna Cuzdrioara, 
ambele puse la punct in mod 
exemplar. Profit de prilej pen
tru a mulțumi și pe această 
cale organizatorilor pentru con
dițiile de excepție create par- 
ticipanților la această ediție a 
Daciadei pentru juniori II (că
deți)". (D. STANCULESCU)

O DEPLINĂ REUȘITĂ
Cristian Claudiu Apolon (Tul- 
cea); Aeromodelism; 1. Ioan Mi- 
heț (Hunedoara). 2. Csaba Szel 
(Bihor), 3. Endre Molnar (Mu
reș) ; clasament general mode- 
lism : 1. Vilcea, 2. Dîmbovița.
3. Iași ; Radiogoniometrie, fe
minin : 1. Luminița Simona Do- 
bre (Hunedoara), 2. Elena Mi- 
hălță (București), 3. Ecaterina 
Szekely (Constanța) ; masculin:
1. Gheorghe Sauclue (Neamț),
2. Marin Ungur (Maramureș), 3. 
Cristian Boicu (Botoșani) ; cla
sament general : L Hunedoara, 
2. Gorj. 3. Galați : clasament 
general al Festivalului sporturi
lor tehnlco-aplicative : 1. Galați, 
1 Arad, 3. Suceava.

(Urmart din pag. 1)

doș (Mureș) ; 17—19 ani ; 1. Mo
nica Buda (Arad). 2. Marcela Io- 
nescu * “ ~
peanu 
Arad, 
culin, 
Konig
(Suceavă), 3. Cristian Popa (Al
ba) ; 17—19 ani : 1. Richard
Hoffman (Arad), 2. Szilard Sell- 
gi (Timiș), 3. Alin Laco (Hune
doara) ; pe echipe : 1. Timiș, 2. 
Prahova, 3. Brașov ; clasament 
general : 1. Timiș, 2. Brașov, 3. 
Arad ; Tir, feminin : 1. Alina 
Ancuța Merce (Arad), 2. Szillar- 
da Gego (Bistrița Năsăud), 3. 
Alina Popovlci (Bihor) ; mascu
lin : 1. Sorin Băjen (Buzău),
2. Adrian Mușat (Vrancea), *
Noculev Danieleț (Suceava) ; 
echipe : 1. Arad, 1. Vrancea, 
Suceava ; Rachetomodelism : 
Nicolae Dragomlr (Buzău), 
Radu Ștefănescu (Sibiu), 3. Bog- 
dănel Scripcă (Suceava) ; Auto- 
modellsm : 1. Alice Ardelean
(Arad), 3. Richard Bartl .(Timiș),
3. Dan Negulescu (București) ; 
Navomodelism : 1. Coroabă Sl- 
mionescu (Vîleea), 2. Marius 
Comellu Novac (Dîmbovița). 3.

(Prahova),, 3. Mirela Cîm- 
(Vilcea) ; pe echipe : 1. 

2. Galați, 3. Brașov ; mas- 
14—16 ani : 1. Helmuth
(Timiș), 2. loan Miftode

La nivel de cerc, inițial, de 
secție, cum a fost «tatuată ul
terior, activitatea șahistă de la 
I.P.E. (Întreprinderea de pro
duse electrotehnice) din mu
nicipiul Bistrița cunoaște, in 
ultimii 3 ani, o dezvoltare re
marcabilă. începutului, cu a- 
nonime partide între reprezen
tanții unor secții și sectoare 
de producție, cu campionate pe 
asociație, i-au urmat multe al
tele, la nivelul orașului și al 
județului, teste necesare pen
tru descoperirea și nominaliza
rea celor ce aveau 
zinte Electrotehnica 
competiții oficiale, 
dacă vizăm viitorul 
în Divizia B, foarte 
Vatra Dornei.

Un concurs de amploare, în 
organizarea șahiștilor de aici, 
încheiat recent, s-a înscris, de 
asemenea, în acest efort de 
clarificare a ierarhiilor, cum 
ne-a dat de înțeles secretarul 
secției de șah. Petre Tudora- 
chc. Un concurs care a dat cîș- 
tig de cauză lui Iosif 
cu 9 victorii din 11 
Concursul a avut, Insă, 
racier mult mai larg, 
rind totodată să aducă 
spectatorilor de la Casa Tine
retului o serie de șahiști ex
perimentați. din județ și din 
țară. Cazul lui Ion Glodeanu 
(Callatis Litoral), C. Butnaru 
(Petrolul Ploiești) și A. Stra- 
tan (Spartac București) clasați, 
în această ordine, în turneul 
principal rezervat maeștrilor 
si eandidaților de maeștri. A 
fost o reușită popularizare a 
șahului, așa cum aveau să fa
că si participanții de la cate
goria I: Cristina Nicolcea — 
C.S.Ș. 1 București. Sîmona Si- 
mion — Electrotehnica Bistrița 
și Daniela Mânu — Petrolul

să repre- 
Bistrita în 
In speță, 

apropiat, 
curînd, la

Ghcng, 
runde, 
un ca- 
urmă- 

în fata

Ploiești în cazul fetelor, Ș. Ni- 
toiu — I.G.O. Bistrița, Șt. Mu
iat — Callatis Litoral și FI. 
Petrescu — Constructorul Plo
iești, dacă ne referim la bă
ieți.

„Un concurs care atestă mul
tă maturitate din partea 
nizatorilor și ambiția de 
junge repede în rindul 
iîor de frunte din tara 
tră", apreciază de comun 
arbitrii delegați de federație. 
Elena Răducanu și Vasile Mun- 
teanu. Aceasta vrea să însem
ne o mențiune nu numai pen
tru conducerea secției de șah 
(ing. Vasile Podină), sau a în
treprinderii (director, ing. Va
lerin Bodean, totodată pre
ședintele asociației sportive), ci 
și pentru C.J.E.F.S. Bistri*a- 
Năsăud și comisia de resort,

.Șahiștii de la Electrotehnica 
Bistrița au proiecte mult mai 
cutezătoare: promovarea în
prima divizie, crearea uncr 
centre de pregătire a copiilor 
și juniorilor, inițierea unui tur-

intcrnațional.
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acord

COI
TIMI:
Mult -1 

scorul ai 
de la i 
In jocul 
petelor, 
bela de 
Cîteva ir 
drotehnic 
cu trecei 
tremă si 
tru, au 
handballs 
mării, ca 
cerea și 
De rema 
ambilor 
care au 
cărița să 
tin de 1( 
Cazacu 7, 
lovănescu 
Cojocăritf 
leac 1. Ș 
Igna 2.

Arbitri: 
cea (Rm.

CorniT. BRĂDATEANU

PE ȘOSELELE CLUJUL
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Cea de a cincea etapă (din 
Sase) a campionatului — Ra
liul Avram laneu — se desfă
șoară la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni pe șoselele județului 
Cluj. Cei mai buni specialiști 
ai genului se vor întrece pe 
un traseu lung de 408,1 km, 
din care doar 251 km sînt pe 
asfalt, restul pe șosele nemo-

dern 
specia» «iJ< 
— vineri 
ora 20,00) 
Cluj-NapO' 
retului). ( 
dată echiț 
Zărnescu, 
în trei ra 
putate) ?

In campionatele pe echipe

CURSE DE MOTOCROS SAU
CIRCUITE DE... OBSTACOLE ?

RALIUL APPULUM ’8

„OBSTACOLELE" EXIGENȚEI
fost preferată Cristina Ciocan; 
după considerente care ne sca
pă, iar pe de alta evoluțiile 
foarte oscilante ale Ioanei Da
vid și Marianei Moisei au dus 
la cele 2,47 p diferență de e- 
chipa învingătoare, în timp ce 
la individual, fosta deținătoa
re a titlului. Ligia Ilin (sin
gură constantă la un nivel me
ritoriu), a pierdut șansa reedi
tării performanței după pri
mul parcurs al ultimei probe. 

Desigur, cauzele acestor ne- 
impliniri sînt numeroase. Una 
vizează modul In care se des
fășoară competițiile interne. 
Scriam nu demult că nici unul 
dintre concursurile noastre nu 
se desfășoară după sistemul 
balcanic. Ni s-a reproșat atunci 
că aceasta privește doar pro
blema arbitrajului, grija concu- 
rențîlor fiind să treacă doar... 
obstacolele. Iată că n-a fost 
așa, fiind pregnant faptul că 
și cunoașterea condițiilor teh
nice are o influentă hotăritoa- 
re asupra evoluției în sine a 
sportivilor. Oare în Cupa Ro
mâniei sau Cupa Federației nu 
se poate aplica acest sistem ? 
Alte cauze țin și de modul cum 
au fost efectuate pregătirile, 
cum și în ce condiții au fost 
exersate unele combinații, une
le sărituri etc., cum nu pot fi 
trecute cu vederea nici crite
riile după care au fost alcă
tuite echipele, cu deosebire cea 
feminină și cea a seniorilor. 
Desigur, nu poate fi omisă nici 
valoarea garniturii de cai care, 
an de an, se depărtează de 
ceea ce se aliniază la con
cursurile internaționale, din 
suficient de multe motive, u- 
nele (selecție, pregătire ra
țională ș.a.) fiind cunoscute și 
ignorate de mult timp.

Iată, așadar, doar cîteva din 
direcțiile ce se impun a fi a- 
nalizate in perioada următoare
— sezonul competițional se a- 
propie foarte curînd de sfirșit
— pentru a putea fi luate grab
nice măsuri de redresare a 
acestui sport cu îndelungi și 
frumoase tradiții, dar care bate 
pasul pe loc, prea mulți fiind 
cei care promit sprijin eficient 
și prea puțini cei care cu ade
vărat fac treabă.

(Urmare din pag. 1)

Urmărite cu maxim interes 
de către miile de spectatori, 
întrecerile de obstacole n-au 
adus reprezentanților - noștri 
nici un titlu, înregistrîndu-se 
în această direcție o neplăcu
tă... premieră. Faptul, simpto
matic pînă acum, s-a cronici- 
zat tn ceea oe-i privește pe 
seniori (ultima victorie în 1983 
la individual și 1984 la echipe) 
și juniori (1983 — individual.
1982 — echipe). Ni se poate 
spune că nu ținem seama de 
faptul ci juniorul Răzvan Bo- 
zan — cel mai bun din echipa 
tînără, împreună cu Valentin 
Vele* — a pierdut titlul la o 
diferență de 0,12 p, un handi
cap minim, eind o ,.bară“ va
lorează 4 p, iar o derobare 3 
p. Este adevărat, dar aceasta 
este o excepție, care nu afec
tează fondul problemei, acela 
al unor evoluții în care greșe
lile tn conducerea calului. în 
abordarea unui anume tip de 
obstacole sau combinații au fost 
vizibile (a se vedea. în special 
Magda Isopescu sau Silviu Mi
hai). Dar toate acestea au ieșit 
șl mai mult In evidență acolo 
unde ar fi trebuit să fie mai 
puține, adică la seniori (1). din 
păcate, din nou. departe de o 
formă corespunzătoare, locul 2 
la echipe fiind mai mult rodul 
întîmplării și nu al unor evo
luții satisfăcătoare. Nici unul 
dintre componența de bază — 
Al. Bozan. M. Neagu, R. Ilioi. 
I. Bucur — a căror experiență 
este binecunoscută nu se poate 
lăuda cu un parcurs bun, în 
disputa pentru podium la in
dividual aflîndu-se „rezervele", 
Marian Feraru, care a clacat în 
ultima probă, și Ștefan Stoica, 
după un debut foarte bun pier- 
zîndu-se în anonimat. Senioa
rele — această categorie meda
liată cu aur la ultimele ediții 
și care se vede acum trecută în 
umbră — au fost și ele foarte 
aproape de încă un titlu, dar 
pe de o ‘parte neintroducerea 
în prima echipă a Izabelel Nă- 
dașan (cu un foarte merituos 
loc 4 în final și mereu prin
tre cele mai bune la testele de 
verificare), In locul căreia a

Se știe că organizarea curse
lor de motocros necesită un 
mare volum de muncă, înce- 
pînd cu alegerea și marcajul 
terenului accidentat și termi- 
nînd cu amenajarea drumuri
lor de acces, a traseelor, afla
te de regulă la marginea ora
șelor. In acțiunea pentru asi
gurarea condițiilor corespunză
toare bunei desfășurări a în
trecerilor, asociațiile sportive 
și cluburile care găzduiesc di
feritele campionate naționale 
sau competiții de nivel repu
blican sint sprijinite de facto
rii cu atribuții din localitățile 
respective, care adesea, prin- 
tr-un efort colectiv, dobîndesc 
un remarcabil succes organiza
toric si de public.

Toate ar fi fost bune și la 
locui lor dacă in ultima vre
me nu ar fi apărut tendința 
ca organizatorii, mai corect 
spus tehnicienii unor secții de 
motocros să reducă (din dis
poziția cui ?) din gradul de 
dificultate al unor trasee, care 
— prin renunțarea la porțiu
nile mai grele — au devenit 
mai mult arene de... obstacole. 
Ne referim la majoritatea tra
seelor. unde numărul micșorat 
de trambuline naturale, „co
coașe", pante abrupte și alte 
elemente autentice de moto
cros ușurează vizibil misiunea 
piloților, care merg intr-o ma
nieră specifică circuitelor de 
viteză. Fiind mai puțin soli
citați atît fizic, cit și tehnic în 
concursurile interne, alergăto
rii fruntași, obișnuiti cu un 
tempo de... pas de vals, eind 
evoluează peste hotare, pe tra
see cu un desen mai dificil, 
nu pot face fată ritmului alert 
impus de puternicii lor adver
sari.

Revenind la Campionatele 
Republicane pe echipe, aflate 
în plină desfășurare. trebuie 
să spunem că. spre deosebire 
de etapele anterioare de la 
Zărnești si, mai ales, de la Ti
mișoara, duminica trecută, la 
Cîmpulung Muscel, cunoscutul 
antrenor de aici. Valeriu Mi- 
lea, a ales, în pofida opoziției 
multor confrați, un traseu 
o configurație autentică 
motocros, arenă care dacă 
fi completată cu celelalte
menajări auxiliare, ar putea 
rivaliza cu cele mai competi
tive baze ale genului. Unii an
trenori n-au vrut, de teama 
durității terenului, să semneze 
procesul de omologare a tra-

seului, alții au susținut că este 
prea îngust și nu se pot efec
tua depășiri, iar cei mai multi 
n-au fost de acord cu locul de 
start, pentru că se afla în 
pantă. întrecerile au arătat în
să că realitatea este alta: evo- 
luind pe un traseu complet, de 
natură să... radiografieze inte
gral potențialul alergătorilor, a 
ieșit la iveală decalajul valoric 
existent intre piloți, manii'es- 
tindu-se mari discrepanțe de 
exprimare chiar pe parcursul 
aceleiași manșe. Bunăoară, 
pasionantul „duel" de la clasa 
celor mai puternice mașini 
(250 cmc — seniori) dintre e- 
chipele Torpedo Zărnești și 
Steaua, despărțite doar de cî
teva puncte în clasamentul 
general, a dovedit că tinerii 
Fl. Pop (S) și D. Titilencu (T), 
angajați din start în lupta 
pentru întîietate, sînt superiori 
cu o clasă tuturor adversari
lor. La rîndul lor. Al. Ilieș (S) 
și P. Titilencu (T), angrenați 
în disputa pentru locul III, 
s-au distanțat apreciabil de 
restul concurenților. Se poate 
afirma, deci, că traseul de la 
Cîmpulung-Muscel a triat a- 
lergătorii după calitățile și se
riozitatea cu care s-au pregă
tit. Așadar, adueîndu-se trase
ele la cote competitive, moto- 
erosiștii de toate categoriile (șl 
implicit antrenorii lor) vor fi 
supușiaunor teste eu adevărat 
concludente.

Raliul Appulum ’89 s-a des
fășurat în județul Alba, clu
bul de aici fiind pentru prima 
dată organizator. Traseul de 
277,6 km al Raliului Appulum, 
au pornit să-1 străbată 71 de 
echipaje, dar l-au terminat 
doar 54. în final, pe primele 
trei locuri — individual: gru
pa „A": X. V. losub — L. Ulian 
(IT A Suceava), 2. C. Hie — M. 
Stîncă (CJAK Oltcit Craiova), 
3. I. Giurgiuveanu — M. Bar-

bu (ICIM 
dine identi 
generau: 
Roveiijl (I 
Borta — I 
torul Brașt 
C. Voicule 
rești); ecl 
Turda, 2.
va, 3. Trac 
raru — K. 
deci, fn al 
secutiv de

CE DACA-1 MAȘINA DEEE

Troian IOANIȚESCU
• Etapa a 2-a a Campionate

lor Republicane de motociclism 
viteză pe echipe, programată 
duminică la Tg. Mureș, se amină 
pentru o dată eare va fi anun
țată ulterior.

Inexplicabil ț Există echipa
je care se prezintă pentru a 
concura în dificilele raliuri cu 
mașini ce nu întrunesc condi
țiile tehnice cerute. Sistem de 
frînare defect, bare de susți
nere interioare — inexistente, 
lipsa întrerupătorului electric 
general etc. Și, firesc, la revi-

REȘIȚA - ÎN SERIE
Reședința județului Caraș 

Severin, Reșița, cunoscută ca 
mare... prietenă a sporturilor 
mecanice, va găzdui în perioa
da imediat următoare trei in
teresante concursuri automo
bilistice: 7—8 septembrie. . în 
Valea Domanului, viteză in 
coastă; 9—10 septembrie, pe 
străzile orașului, viteză pe cir
cuit; 16—17 septembrie, cea de 
a patra etapă a Concursului 
Prietenia la viteză pe circuit. 
Succes organizatorilor și spor
tivilor !

PĂCĂLEALA N-A PRINS
Echipajul V. Barbu — V. Pa- 

triche, de la CJAK Piatra 
Neamț, a concurat In Raliul 
Appulum în cadrul grupei „A“ 
si s-a clasat pe locul III. In 
loc de felicitare, echipajul a 
fost însă... descalificat. Pe 
drept. Mașina lor, „Oltcit 1 100“, 
avea — s-a constatat după 
terminarea cursei — carbura
tor de 1.300 ! Mașina a strălu
cit între „surate", in schimb 
peste echipaj s-au lăsat... norii 
nesportivității.
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ANUNȚ
I.D.M.S BUCUREȘTI informează publicul interesat că 

pînă la 30 septembrie a.c., autoturismele DACIA 1310 berlină, 
break și 1320 se livrează cumpărătorilor care au banii 
depuși in cont pentru autoturisme plnă la data de 31 de
cembrie 1086.

Autoturismele DACIA 500 se comercializează la prezen
tare prin toate magazinele auto I.D.M.S. din țară.

Vînzările se efectuează în funcție de stoc și de capaci
tatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care 
au banii depuși la CEC în cont pentru autoturism astfel :

Autoturisme OLTCIT CLUB — pînă la 31 decembrie 1988.
Autoturisme DACIA 1410 SPORT — pînă la 30 septembrie 

1987.
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Sigur că dominanta partidei 
de la Nitra. ca si a calei de la 
Setubal. a fost pregătirea dublei 
manșe cu Danemarca. Dar. indi
ferent de Drofilul unui meci, e- 
xistă si o altă dominantă de 
care nu putem face abstracție. 
Este vorba de prestigiul cîștigat 
de fotbalul nostru în ultimii sa- 
se-șapte ani și care ne face 
să nu privim cu indiferentă fe
lul ta care „tricolorii" se pre
zintă pe gazon. Iar faptul că 
publicul de la Nitra a primit cu 
o rumoare admirativă rostirea 
numelor unui Lăcătuș sau Hagi 
la microfon ne-a demonstrat că 
..publicul stie“. cu atît mai mult, 
cu cît amintirea meciului jucat 
de Steaua la Praga. cu Sparta, 
adusese ta prim-plan cel puțin 
doi jucători de talie europeană.

La Nitra. echipa României a 
jucat cu cel mult o jumătate din 
valoarea ei o recunoaște, spor
tiv si antrenorul Jenei : „Dacă 
la Setubal echipa noastră a ur-

Pînă cînd au devenit „virfurl" 
de care să se ocune cite doi 
apărători. Pe teren propriu, m-as 
mal descurca, dar afară e mult 
mai greu, mai ales că nici linia de 
mijloc nu vine la sprijin, 
cum au făcut Hasek si 
vanec".

Ajungînd aici, trebuie să 
glndim șl la desenul simplist din 
jocul liniei de mijloc, ta care 
Gică Popescu descrie doar lin. 
drepte, care nu prea deruten-'i 
anărarea adversă. Ilie Duiri- 
trescu nu mai are libertatea de 
mișcare din partidele cu Spar
tak sau Goteborg, dnd Pițurcă, 
Sărind „fals", ca la plasa de 
volei, lărgea mult unghiul de 
eficacitate al tlnărului mijlocaș 
„zburător", adică volante, cum 
spun italienii. În al treilea rind, 
Sabău, remarcat de Jenei in pri
ma partidă, n-a mal dat randa
mentul așteptat, poate și din 
cauza unei infecții la gleznă. In 
M treilea rînd, cei patru mijlo-

asa
Cho-

ne

Portugalia — România 6—6. Încearcă tă contraatace linia de 
prin Rotariu (la balon) ji Andone.
cat spre 60—70 la sută din va
loare. aici, la Nitra am eoborît 
spre 40—50 la sută". Care să fie 
cauza sau cauzele ? „cred că 
Ia Nitra am fost obosiți, ne 
spunea Rednic — după o călă
torie cu escale la Geneva. Zu
rich, Viena plus o deplasare 
nocturnă dincolo de miezul nop
ții. Nu e posibil să te refaci 
după 14 ore" La prima vedere, 
s-ar părea că explicația e justi
ficată. Ea ar fi confirmată si de 
fantul că fotbaliștii noștri au 
jucat bine primele douăzeci 
minute, 
destule 
păcate.
Setubal 
pentru . „
gui portughez. în primele 25 de 
minute să se Impună cu Driso- 

* sintă . Si cum la Setubal nu se 
poate vorbi de oboseală, cauzele 
trebuie căutate si în altă parte.

Elementul comun celor două 
partide este — si asta o recunosc 
toti cei prezent!, inclusiv jucă
torii — lipsa de consistentă a 
atacului, lăsat oe seama lui Lă
cătuș si a ..celuilalt vîrf" Ho- 
Dar Hagi s-a dovedit Încă o dată 
up as ai penultimului... tronson 
spre poarta adversă, după care... 
Ce spune Hagi 7 .Intr-adevăr, 
mi-e foarte greu să joc rolul 
vîffului. Nu poți deveni virf 
peste noapte. Cămătaru sau Pi- 
turcă au ..tras" vreo zece ani

Din 
de la

pentru a coborî 
trepte sere final, 
profilul meciului __ 
a avut tot un start bun, 
ca după pauză forcin-

Foto : Nuno FERRARI
fund, 
.Joia"

cași au fost... trei, pentru că 
Iovan, retras pe linia fundașilor 
centrali, n-a mai fost nici valo
rosul fundaș lateral care este 
și nici omul de sprint de pe 
linia de fund. Să mai adăugăm 
și faptul că plecările lui Dan 
Petrescu, aparent justificate în 
cadrul unui triunghi de fundași 
centrali fortificat, au lăsat totuși 
mari culoare de trecere pentru 
atacurile oehoslovace pe partea 
stingă, zona majorității amenin
țărilor. La toate acestea, dacă 
adăugăm neaderenta lui Hagi la 
zona cea mai avansată, avem ta
bloul unei partide în care, așa 
cum remarcau șl antrenorii, cei 
mal buni oameni au fost Lung, 
libero-ul Rednic, Rotariu și Sa- 
bău, pentru primul joc. Șl cum 
remarcarea primilor trei este va
labilă si pentru prima partidă, 
atunci apare și mal clar incon
sistenta
sa - ___ __lat mal de mult, după fructuosul 
meci cu Bulgaria, de la Sofia.

Sigur că jucătorii și chiar Je
nei „corectează" aceste rînduri. 
spunînd : „Și totuși, dacă am fi 
marcat Ia Setubal, ta primele 
minute, cînd cu bara lui Dumi
trescu, șl nu am fi ratat ta fi
nal cel puțin două mari ocazii, 
altfel ar fi fost, poate, rezultatul". 

De acord, deși invocarea Jul dacă 
nu mai e de mult valabilă în 
fotbal. Jenei atinge miezul pro-

blemei : ..Ratăm prea mult. Ma
rile echipe au nevoie de două- 
trei ocazii neutru a marca unul 
sau două goluri Nouă ne tre
buie io sau 15".

Ce urmează de acum Încolo, 
pină la 11 octombrie 7 Antreno
rul Jenei comentează : „Eu ră
nita la părerea că evoluția e- 
chlpei noastre a fost marcată ta 
primul rind de o anume lipsă 
de pregătire fizică. Acum, jucă
torii trebuie să se autodepășeas- 
că ta jocurile de campionat și 
ta cupele europene, știut fiind că 
cele cinci sau șase zile pe care 
le vom avea ia dispoziție Înain
te de Copenhaga vor fi consa
crate ultimelor șlefuiri"

Părerea noastră e că fortifi
carea numerică a apărării a 
contribuit la diminuarea forței o- 
fensive. De altfel, unele erori 
— șl nu numai la cele două 
goluri de la Nitra — sugerează 
faptul că nu densitatea apără
rii, cit relațiile dintre apărători 
sînt esențiale. în afară de asta, 
reînchegarea liniei die mijloc, 
fără un tribut atît de mare plă
tit apărării, va putea da aripi 
atacului. In fond, nu se poate 
aștepta scurgerea celor 90 de mi
nute, ta speranța unui 0—0... A- 
cest lucru s-a intimplat la A- 
tena. Danemarca face 
altă categorie...

înaintea 
calcule, 
să le 
colorilor" 
turneu final al C.M. este marele 
vis al oricărui fotbalist, cum 
spunea și Lung ta seara meciu
lui de la Nitra, parcă pentru a 
sublinia că el rămlne convins 
că echipa națională a României 
ța fi ta Italia. Dar pentru asta 
e nevoie de stringerea rindurilor, 
de recunoașterea faptului că ta 
această toamnă MONDIALUL 
este marele obiectiv și că „tri
colorii" vor ști să-și apere pres
tigiul cîștigat cu atita trudă ta 
ultimii șase-șapte ani. Bineînțe
les că apelul la aruncarea ta 
luptă a tuturor forțelor nu este 
suficient. Mai e nevoie — și nu 
e foarte tîrzlu — de crearea al
biei tn care să se adune aceste 
eforturi. A doua zi._după Nitra, 
ta zori, antrenorul 
■otit de operator. 
Amsterdam, pentru 
ehipa Danemarcei 
Olanda. O măsură 
flcată —
Nitra —. ........ „.........  •—portant e ca echipa noastră să-și 
cunoască " - •- •
mul rind

parte din
acestor 

momentul 
..tri-

tuturor
este 

reamintim ......
că participarea Ia un

Drăgușln, tn- 
a plecat la 
a urmări e- 

în meciul cu 
perfect justi- 
și danezii laau fost 

dar Inrrul cel mai im-
la perfecție — ta pri- 
ea — jocul.

loan CHIRILA

ofensivă. ta depla- 
care s-a lnsta-

O REUȘITA
Fotbalul... pitic rămîne 

actualitate. Aproape că nu
în 

__________ . _ e 
săptămînă în care să nu se în
cheie sau să se dea startul In
tr-o competiție rezervată co
piilor. Această vacanță mare 
a anului școlar, acum pe sfîr- 
șite, a favorizat organizarea 
întrecerilor la cel mai îndră
git dintre sporturi, „a făcut și 
mai frumoasă vacanta, atît 
pentru copiii noștri, cît si pen
tru noi...“, ținea să remarce

UTABIL, la Piatra 
Campionatelor Balca- 
ur. Rugîndu-1 pe pre- 
oan Balciza, unul din 
n-a existat ta aceas- 

, nici... noapte, să-l 
i dintre cel care au 
iețl, acesta ne-a spus 
spirit de falr-piay : 
nu am fost doi sau 
care a lucrat ea • 
-am fl putut sft re
nale". Fără îndoială, 
iml", felicitările noas- 
ELE bazei hipice de 
fruntînd uneori ploaia 
lătrunzător, s-au aflat 
itorl, el susținînd cu 
sportivilor. O dovadă 
:ut • și pe aceste me- 
ietfeni. • PREZENȚI 
a, șl reprezentanți ai 
in Roman — in ca
ilor de juniori — și 
mărturisită de a ur- 
nlc, dar șl cum se 
:tiție de vîrf. Sîntem 
oe vedea, a CERCUL 
a scos cu acest pri- 

iri speciale cu ștam- 
siunii avînd ca „mo- 
e realizate de picto- 
titulate „Cai din cres-
(Em. F.).

joritatea timpului ta favoarea luptătorului 
de la Progresul, care conducea ta final cu 
scorul de 10—1. Un avantaj net, care H 
scutea de emoții pe M. Drugan. Dar, ta 
loc să păstreze rezultatul, ori să cedeze 
cîteva puncte adversarului (vorba aceea, 
avea și de unde), eu cîteva secunde Îna
inte de final, el l-a oferit adversarului 
posibilitatea unei prize pentru „turul de 
cap", pe care Cioranu l-a executat fără 
ezitare șl eu destulă precizie, făcindu-și 
tuș partenerul de Întrecere. Șl astfel, in 
locul unei victorii clare la puncte, Dru
gan s-a văzut învins la tuș I • CU PRI
LEJUL aceleiași reuniuni, a avut loc o 
intîlnire Intre „greii" clasați pe locurile 
2 (Ion Hanu — I.M.U. Medgidia) și 3 
(Constantin Olaru — Progresul) la fina
lele Daciadei din acest an (meci care n-a 
avut loc eu ocazia competiției amintite). 
Clasamentul Întocmit cu acel prilej s-a 
dovedit corect : Hanu a cîștigat prin des
calificare. (M. Tr.).

Poiana Cimplna, după un remarcabil pal
mares ca pilot, maestrul sportului C. Go
ran a devenit ta 1976 un Iscusit mecanic 
la aceeași secție, introducind mulți tineri 
ta tainele pregătirii motoarelor pentru 
concurs. Duminică, in lipsa antrenorului 
Șt. Chițu, el l-a condus pe cîmpineni, e- 
chlpa micilor motocrosiștl — formată din 
M. Dtaescu și A. Dumitrache — reușind să 
urce pe cea de a doua treaptă a po
diumului de premiere la St cmc. • DIN
TRE NUMEROȘII COPII partlclpanțl la 
clasa 50 cmc, FI. Manta șl AI. Oprescu 
(amtadol de dte 12 ani), de la I.U.P.C. 

Băicoi, progresează văztad cu ochii, spre 
bucuria părinților lor, C. Manta șl, res
pectiv, Gb. Oprescu, aflați ta postură de 
antrenori. (Tr. I.).

NIUNEA de „greco- 
ogresul am fost mar- 
puțin obișnuite, care 

?ție deosebit de utilă 
practlcanților acestui 
ră. în întflnirea Pro- 
rurbomecanica, la ca- 
rcat pe saltea spor- 
(Progresul) *1 George 
1 desfășurat în ma-

MOTO. LA ETAPA a S-a a Campio
natelor de motocros de la Clmpulung-Mus- 
cel, mult comentatul arbitraj s-a ridicat 
la înălțimea competiției, deoarece Colegiul 
central a delegat o echipă bueureșteană 
completă, condusă de C. Constantinescu, 
director de concurs, V. Caracas, arbitru 
principal, P. Negescu, cronometror șef, și 
Nicoleta Olariu, secretară. O singură scă
pare : nu a fost „plantat" un arbitru în 
zona de reparații, unde s-au aflat, din 
nou. mal multi mecanici de la o singură 
secție, ceea ee atrage după sine exclude
rea alergătorilor nevoițl să îndepărteze 
aici defecțiunile tehnice. • ÎN ALTA or
dine de idei, eele mai mari eforturi au 
fost depuse duminică de arbitrul de le
gătură, P. Duieă (post în premieră), care 
a cules toate... evenimentele de pe traseu 
(lung de aproape 2 000 m). acestea fiind 
rezolvate operativ. • DEBUTÎND în 1964 
pe traseul de motocros ca alergător la

RUGBY. CELE TREI ETAPE de ptnă 
acum, din grupa valorică de frunte, au 
oferit bucureștenilor posibilitatea de a 
urmări tot atitea cuplaje. Cum duminică 
va avea loc al patrulea, se cuvine să 
subliniem eforturile inimoasei comisii de 
competiții, precum și înțelegerea cluburi
lor organizatoare (Steaua și Grlvlța Ro
șie). Sperăm, totodată, că și ta a doua 
grupă valorică se va ajunge la asemenea 
programări. • NOUL Colegiu de arbitri 
are ta componența sa numai foști „cava
leri ai fluierului", cunoscut! la vremea lor. 
Ceea ce, firește, este foarte bine. Atita 
doar că delegările la primele „secvențe" 
de campionat au generat unele nedumeriri. 
Astfel, în vreme ce ieșeanul M. Popa, a 
fluierat etapă de etapă —'și doar la me
ciuri foarte echilibrate, două fiind auten
tice derbyuri — „internaționalul" I. Vasl- 
llcă nu a oficiat deloc la centru în gru
pa I. Pe de altă parte, aflăm că unele 
decizii de arbitraj la partida Dinamo — 
Știința CEMIN, care au nemulțumit un 
stadion întreg (în tribune aflîndu-se nu 
numai simpli spectatori, dar și specialiști 
ta materie), au fost socotite corecte de 
reprezentanți • ai Colegiului. Sigur, respec
tăm dreptui de opinie, dar sîntem infor
mați că. Însuși președintele acestui or
gan H spune arbitrului In cauză să nu 
la seama Ia aprecierile altora, inclusiv 
cele din presă, pe care le califică in 
termeni Jignitori. Ceea ce. de bună sea
mă, nu mal e bine... (G. R.).

5

TIMIȘOARA, C (prin tele
fon). Programată în devans, 
partida (din etapa a 3-a) din
tre „Poli" din localitate ți 
Flacăra Moreni, practic o „ul
timă repetiție" pentru oaspeți 
înaintea iocului-tur din oadrul 
„Cupei U.E.F.A.-, cu F.C. Por
to, a fost viu disputată. Am
bele combatante au aruncat în 
luptă totul. încă din primele 
minute de joc. Mai insistentă 
în atac la început, echipa din 
Timișoara a dominat minute 
bune, fără a-și crea situații 
prea clare de gol, cele cîteva 
șuturi expediate, aproape fără 
excepție, din afara careului de 
16 m, fiind parate de tânărul 
și talentatul portar Tene. In 
min. 4, ..Poli" a beneficiat de 
o lovitură liberă de la 18 m, 
perpendicular ne poartă. dar 
balonul șutat de Pascu a trecut 
razant cu „transversala". în 
min. 8, Trăistaru a tras puter
nic pe jos. din interiorul ca
reului mare. însă Tene a plon
jat și a reținut la coltul de 
jos, din stingă porții. Peste 
două minute. Timofte II, într-o 
poziție favorabilă, a șutat im
precis. Timișorenii și-au inten
sificat atacurile. întîmpinînd 
însă dificultăți la finalizare și 
datorită așezării bine grupate a 
apărării din fată, în frunte cu 
Butufei. în min. 18. o acțiune 
a lui Timofte II, încheiată cu 
un șut puternic, ar fi putut 
duce la deschiderea scorului, 
dar Tene a scos de sub „trans
versală" în corner. Nici Cașu- 
ba. peste două minute, nu-1 va 
învinge cu o lovitură plasată, 
în continuare. Flacăra va echi
libra jocul și își va face mai des 
simtită prezenta în atac, obli- 
gîndu-1. în min. 25. pe Almă
șan să plonjeze la picioarele 
Iui Stere, portarul timișorean 
remarcîndu-se din nou în min.

CLASAMENT

I „POLI- 0 I| FLACARA _ J
Stadion „1 Mai" ; teren foarte 

bun ; timp frumos ; spectatori 
— circa 20 000 ; Șuturi : 12—8
(pe poartă : 6—2). cornere :11—5.

„POLI" : Almășan 7 — Pascu 
7, Ionuț 7, Andreaș 7,5, C. Var
ga 7 — Bungău 6 (min. 65 cni- 
na 6), Oloșutean 6, Timofte II 
7, Bărbosu 6 (min. 41 D. Mănăilă 
7) — Trăistaru 6, Cașuba 6.FLACAra ; Tene 7,5 — Purdea 
6,5, Butufei 7, Beldie 7, Balaur 
I « - D. Sava 6, C. Pană UI 7, 
Chlriță 7 (min. 78 Glăvan), Mar- 
eu 7 — Stere 5 (min. 46 Văidean 
6), Lala 6.

A arbitrat Ad. Porumboiu (Va
slui) ; la linie : c. corocan 
(Reșița) și I. Toma (Piatra- 
Neamț).

Cartonașe galbene : BUNGAU, 
c. pana iii, d. mănaila,, 
MARCO BALAUR I.. CHIRIȚĂ.

La speranțe : i—i (1—0).

L DINAMO 2 2 6 6 8-1 4
2. F.C. Bihor 2 2 0 6 6-1 4
3. Petrolul 2 2 6 6 3-0 4
4. Steaua 21166-13

I- 6. F.C. Farul 2 110 4-23
Univ. Craiova 0 110 4-23

7. F.C.M. Brașov 2 110 1-03
6. Sportul Stud. 2 10 14-22
9. F.C. Olt 21014-42

16. F.C. Inter 21015-73
11. Corvinul 2 10 12-52
12. Victoria 2 0 111-21

13-14. S.C. Bacău 2 0 111-31
„Poli" Tim. 3 0 12 4-61

15-16. Jiul 2 0 111-41
„U“ Cluj-Nap. 2 0 112-51

17. Flacăra 30120-51
16. F.C. Argeș 2 0 0 2 1-5 0

29, după un reușit „un-doi“ C. 
Pană III—Lala. La cealaltă 
poartă. Țene va boxa. în cor
ner. un balon trimis cu efect, 
spre vindu, de Bărbosu (min. 
34). dar repriza se va încheia 
cu mari emoții pentru gazde. 
Mai întîi. în min. 40, la un 
contraatac. Lala nu va fruc
tifica centrarea ideală a lui 
Purdea, apoi. în min. 44, Stere 
va trage slab din punctul de 
la 11 ni. balonul ocolind poarta.

„Poli" a început furibund re
priza secundă, ratînd prin Io- 
nut (min. 54) și D. Mănăilă 
(min. 62) două excelente oca
zii. Oaspeții, scăpati fără gol 
după această perioadă tensio
nată la poarta lor. vor ..rune“ 
din nou ritmul, împingînd trep
tat desfășurarea ostilităților 
spre mijlocul terenului. Ba. 
mai mult. în cîteva rînduri vor 
fi chiar mai periculoși pe atac. 
Pînă în final, am mai notat 
alte situații de a se înscrie, 
dar Chirită (min. 55). Lala 
(min. 63), D. Sava (min. 72 — 
lovitură liberă bine plasată, a- 
părată de Almășan) și Timofte 
II (în penultimul minut al 
partidei — o altă „liberă", 
foarte periculoasă. „stopată" 
cu siguranță de Tene) nu au 
reușit să modifice tabela de 
marcaj. Un 0—0 care reflectă 
bi mane măsură desfășurarea 
jocului și. mai ales, ineficaci
tatea ambelor echipe.

Gheorghe NERTEA

COMPETIȚIE PENTRU COPII
unul din membrii comitetului 
de părinți al Clubului Sportiv 
Școlar 1 Sportul Studențesc, 
Marian Curuia.

Am apelat la această remar
că pentru că C.S.Ș. 1 Sportul 
Studențesc s-a aflat printre 1- 
nitiatorii celor mai multe și 
mai reușite competiții minifot- 
balistice din această vacanță 
de vară. La ultima dintre ele 
— cu participarea unor jucă
tori în vîrstă de 13 și 14 ani —, 
încheiată recent, alături de e- 
chipa clubului organizator s-au 
aflat cele ale C.S.Ș. Tîrgoviște, 
câștigătoarea întrecerii (antre
nori: Eugen Popescu și P. Be- 
cheanu), Dinamo București (I. 
Chirilă), situată pe locul 3, 
Oțelul Galați, Progresul Bucu
rești și A.S. Drobeta Turnu Se
verin. Formația clubului gaz
dă (antrenor: prof. Gh. Măr- 
culescu) a avut satisfacția de 
a-și disputa locurile I—II 
câștigătoarea...

Directorul C.S.Ș. 1, prof, 
rinei Oaneea, și antrenorii 
ției de fotbal (alături de 
Mărculeseu, Gh. Ojoc, f 
titular al Rapidului, responsa
bilul catedrei) țin să sublinie
ze nu numai reușita, tn plan 
strict competitional. a acestei 
întreceri, ci și sprijinul de 
care clubul lor se bucură din 
partea conducerii Sportului 
Studențesc. Pe undeva firesc, 
deoarece C.S.Ș. 1 este și ră
mîne una din pepinierele,

cu

Ma- 
sec-
Gh. 

fostul

„alb-negrilor“. La rîndul său, 
prof. Eugen Banciu, vicepre
ședinte ăl clubului Spartul Stu
dențesc, a dorit să completeze: 
„Există o foarte bună colabo
rare cu C.S.Ș. 1, în plan fotba
listic in special, astfel că a- 
vem certitudinea multor reuși
te în direcția descoperirii și 
modelării unor posibili titulari 
ai echipei de seniori. _ Pentru 
competiția în speță, mi-a plă
cut mult Pădurariu. care pro
mite foarte mult. Simț al por
ții — dovadă: a fost și golge- 
terul întrecerii —. mobilitate 
și fantezie. Aș remarca de la 
oaspeți pe Cocea, de la Dina
mo București, poate cel mai 
tehnic jucător, pe Regekampf, 
de la C.S.Ș. Tîrgoviște, unul 
dintre cei mai... multilaterali 
fotbaliști, întreaga echipă a 
Progresului pentru fair-play și, 
desigur, arbitrajele prestate de 
Gh. Vasile, V. Damian și FL 
Tache, obiective și competen
te. Vom sprijini în continuare 
toate inițiativele similare, pen
tru că ele se înscriu în efor
tul nostru de a ne asigura o 
pepinieră puternică".

Să notăm. în fine, că și în 
această vacanță de vară, la 
toate competițiile de fotbal, 
comitetul de părinți al C.S.Ș. 1 
a înțeles să fie prezent. să 
contribuie la reușita lor, pe 
toate planurile.

Tiberiu STAMA

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
numerele extrase 

LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES 

DIN 6 SEPTEMBRIE 1989

EXTRAGEREA I: 30 10 6 35 
27 22.

EXTRAGEREA A Il-a 9 4 13 
11 32 1.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI: 462.142 LEI. din care 
8.114 lei, report la categoria 1.
• Astăzi, joi, 7 septembrie 

este TERMENUL LIMITA pentru 
exprimarea opțiunilor în ceea ce 
privește numerele favorite la 
tragerea obișnuită LOTO a săp- 
tămînii, ce va avea loc mflne, 
vineri, 8 septembrie !

CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 27 AUGUST 1985

FAZA I, categoria 1 : 1 varian
tă 100% — autoturism „Dacia 
1.300“ (70.000 lei) și 3 25% a
17.500 lei : cat. 2 : 4 100% a
12.662 lei (sau, la alegere, o ex
cursie de două locuri în R. D. 
Germană și diferența In nume
rar) și 4 25% a 3.165 ; cat. 3 : 
6,75 a 7.507 lei; cat. 4: 36,50 a 
1.386 lei: cat. 5: 72 a 704 lei ; 
cat. 6 : 423,25 a 100 lei; cat. 7 : 
5.898 a 40 lei. FAZA a II-a, Cat. 
B: 4 25% a 15.802 lei; cat. C: 4,75 
a 6.653 lei ; cat. D : 24 a 1.317 
lei ; cat. E : 88.25 a 100 lei : cat. 
F : 2.431,75 a 40 lei. La faza I, 
autoturismul „Dacia 1300" (70.000 
lei) a revenit particlpantuJtri 
Glmiga Vasile din Iași.



Campionatele Mondiale de canotaj

CURSĂ REMARCABILĂ A BĂIEȚILOR
Piliru echipaje românești calificate în finale, alte patru

BLED, 6 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru special). După 
citeva zile de ploaie mărunta, 
rece, soarele s-a ivit deasupra 
Bledului. făcînd ca tribuna de 
la sosire să devină arhiplină, 
iar cheiul din dreptul startului 
să tie înțesat de... binocluri, 
îmbiate de vremea splendidă, 
pe lingă maluri și-au făcut 
apariția și cîrduri de rățuște, 
atit de multe la număr. Incit 
le-au impus organizatorilor 
semnarea lor drept mascote 
competiției...

Dintre probele reuniunii, 
mai așteptată a fost cea mas
culină de 2+1. Și aceasta — 
ziarele nu o ascundeau — pen
tru că urmau să evolueze cei 
mai ..titrați" concurenți, frații 
Giuseppe și Carmine Abagnale, 
din Italia. multiplii campioni 
mondiali și olimpici, de cinci 
ani neînvinși. Iar după cum 
începuse întrecerea, nimeni și 
nimic nu avansa ipoteza că 
regula va fi infirmată de data 
aceasta : după 500 de metri. 
„Abagnalii" conduceau cu o 
lungime barca R.D. Germane, 
în vreme 
fanții noștri, 
Dragos Neagu
Marin, rămăseseră mult în ur
mă. ne locul 5. La o mie de

de- 
ale

cea

ce rep-ezen- 
Toan Snep. 
+ Gheorghe

metri, italienii se distanțaseră 
la patru secunde față de prin
cipalii urmăritori și la șase se
cunde de sportivii români I A 
fost momentul în care, la Cen
trul de presă, un confrate ita
lian s-a îndreptat jovial spire 
telexuri, anuțînd ziarului său 
calificarea în finală a celebri
lor frați. Mai erau însă încă 
o mie de metri de parcurs. Și 
oe mie I Lansîndu-se într-o ur
mărire impresionantă. Snep șl 
Neagu au ridicat strocul exact 
In momentul în care majori
tatea adversarilor începuseră 
să resimtă efortul. La 1500 
metri, cronometrele îi indicau 
la numai două secunde de li
deri, iar fiecare zvîcnet al pa
lelor îi arăta tot mai aproape 
de barca din frunte, Snep 
vîslea îndîrjit. Neagu — de
bordant. dorind să controleze 
tactic cursa, iar din însumarea 
acestor stiluri diferite a re
zultat o înaintare Irezistibilă, 
concretizată prin depășirea i- 
talenilor exact pe linia de so
sire ! !

„Fantastic, fantastic! — ex
clama în tribuna oficială pre
ședintele (încă) în funcțiune al 
F.I.S.A., Thomas Keller. Cre
deam că numai în filme se 
poate îniîmpla așa ceva !“. 
Dacă un om care a văzut în

cinstim si am a mir
U

NOȘTRI LA 2+1
evoluează azi hi semifinale

viața lui sute, poate mii de 
curse palpitante a fost atit de 
uluit, vom fi mai îngăduitori, 
credem, cu ziaristul Italian care 
se reîntorcea abătut la telex 
pentru cuvenita rectificare...

Și încă un amănunt semnifi
cativ : cînd grupul celor ce-1 
îmbrățișau pe Neagu-Snep-Ma- 
rin s-a mai rărit, l-am auzit 
pe fostul cirmaci, medaliat olim
pic și mondial. Lovrenschi a- 
tenționîndu-i pe cel trei : .Răb
dare, băieți, finala incă nu s-a 
disputat

A fost ultima serie prelimi
nară disputată de „tricolori". 
Recapitulînd, avem pînă acum 
patru echipaje calificate ta fi
nală (2+1 masculin, 2 rame. 4 
rame și 8+1 feminin), în vreme 
ce alte patru ambarcațiuni 
(4+1, 2 rame la masculin, sim
plu și 2 vîsle la feminin) — 
in probe la care au fost în
scrise mai mult de 12 schituri 
— vor trebui să susțină semi
finalele, Așadar, pînă acum un 
bilanț în nota previzibilului, în 
nota valorii știute a canotaju
lui 1 nostru. Să așteptăm șl se
mifinalele de joi. cu speranța 
că ele nu vor schimba aprecie
rile ce ne-au fost adresate de 
mai toți comentatorii (116 la 
număr) prezenți la Bled...

(IȘTIOĂTOARE A TUWlOi

DE $AD DIN R.II.fi.
Participînd la turneul de șah 

„open" die la Dresda, tinăra 
șahistă română Cristina Stan- 
ca-Iosif a obținut un frumos 
succes, ocupind primul loc în 
clasamentul feminin, cu 5,5 p 
(din 8 posibile). La masculin, 
primul s-a clasat maestrul 
sovietic R. Dautov, cu 7,5 p.

ÎNTRECEREA SUPREMA
A PUGILIȘTILOR

MOSCOVA, i (Agerpres). Or
ganizatorii celei de-a 8-a ediții 
a Campionatelor Mondiale de 
box, programate sa se desfășoa
re In perioada 17 septembrie — 
1 octombrie, la Moscova, au a- 
nunțat, că, plnă ta prezent, s-au 
Înscris la Întreceri 320 pugillșU 
din 42 de țări, aprecilndu-se că 
numărul total al țărilor partici
pante va fl de S0.

Meciurile vor fi găzduite de 
ringul Instalat ta sala „Olim- 
piiskl" cu o capacitate de 10 000 
locuri șl va fl utilizată o mașină 
de punctat pentru arbitraj, de 
producție sovietică.

C.M. DE VOLEI-JUNIORI
în ziua a doua a C.M., de 

juniori, de la Atena, au fost 
înregistrate rezultatele : R.P.
Chineză — Grecia 3—2 (8, 7, 
—12, —13, 10), Bulgaria — Spa
nia 3—2, (7, —5, 8. —12, 9), 
Argentina — Algeria 3—1 (—9, 
9, 9, 3), Japonia — Bahrein 3—0 
(5. 5. 3), Brazilia — U.R.S.S. 
3—0 (8, 13, 13). Polonia — In
donezia 3—0 (10, 11, 12).

„CUPA MONDIALĂ"
NAIROBI, 6 (Agerpres). în 

prima zi a „Cupei Mondiale" la 
tenis de masă masculin, compe
tiție ce se desfășoară la Nai
robi. jucătorul belgian Jean 
Michel Saive a furnizat o mare 
surpriză învingîndu-1 cu 2—0 
(21—15, 21—13) pe suedezul
Jan Owe Waldner, deținătorul
titlului mondial.

IA TENIS DE MASĂ
Alte rezultate: Mikael Appel

gren (Suedia) — Noel Carvalho 
(Kenya) 2—0 (21—8, 21—10); Yu 
Shentong (R. P. Chineză) — 
Claudio Kano (Brazilia) 2—1 
(16—21, 21—12, 21—10); Leszek 
Kucharski (Polonia) — John 
Onifade (S.U.A.) 2—0 (21—12,
21—17),

Sorin SATMARI

OCHIUL VIGILENT AL APARATELOR

fi IN PRELIMINARIILE CJH. 
(zona Europei), marți seara la 
Oslo, ta grupa a 5-a, echipele 
Norvegiei și Franței au terminat 
la egalitate : 1—1 (0—1). Au În
scris Papin (min. *0, din pe
nalty) pentru oaspeți, iar gazde
le au egalat prin Bratseth (mln. 
84). Miercuri au avut Ioc alte 
partide. Iată rezultatele sosite 
pînă la închiderea edițleL

PE SCURT® PE SCURT
ATLETISM ® La Macerata 

(Italia), sulițașa Petra Fdke 
(R.D.G.) a stabilit cea mai bună 
performanță mondială a sezonu
lui, cu 76,88 m. Sprintera Sllke 
Moller (R.D.G.) a fost cronome
trată în 11,11 pe 106 m £> In
tr-un concurs la Anshan (B.P. 
Chineză), Jin Bingjie a realizat 
un nou record mondial la 10 km 
marș, cu timpul de 43:15,06. Pre
cedentul fusese deținut de sovie
tica Elena Nikolaeva, cu 43:36,4k.

CICLISM » Scoțianul ~ 
Millar a - —
Britanii", 
elvețianul 
4:23 pe 
Stumpf.

BASCHET * în turneul de ia 
Toulouse : Jedinstvo Tuzla 
goslavla) — vif Sofia 
VS Praga — BC Parma 
69—65.

HOCHEI PE GHEARA 
Garmlschpartenklrchen : 
Germania — suedia 3—3 
1—1, 0—0) • Turneul desfășurat 
Ia Anglet (Franța) a fost eiști- 
gat de Polonia Bytom, care a 

7—5 (după 
de penall- 
Girondlns 

minute de 
9) Formă-

... __ ,____ Robert
cîștigat „Turul Marii 

lntrecîndu-1 cu 8 s pe 
Mauro Gianetti șt eu 
vest-germanul Remlg

(Iu- 
100—94 
(Italia»
» ta
R. F.

. (2-*,

Întrecut In finală, cu 
executarea de șuturi 
tate, ca baraj), pe 
Bordeaux. După 60 de 
joc scorul fusese 4—4 ______
țla cehoslovacă din Vitkovice a 
evoluat la Kapfenberg în Aus
tria. și a cîștigat cu 12—3 •
Competiția de juniori (plnă la 
20 ani), desfășurată In U.R.S.&, 
a revenit reprezentativei sovieti
ce. Aceasta a întrecut cu 8—1 
selecționata Suediei.

POLO PE APA * Turneu in
ternațional la Sofia : Steaua 
București — Hellias fR.F.G.) 
6—5, Ț.S.K.A. Scptemvriisko 
Zname Sofia — Lokomotiv So
fia 5—4.

TENIS a La Flushing Meadow, 
pe terenurile „Louis Armstrong", 
ta prezența a 20 000 spectatori, 
ta sferturi : Zina Garrison — 
Chris Evert 7—6. 6—2, Martina
Navratilova — Manuela Maleeva 
6—0, 6—0. La dublu bărbați s-au 
calificat ta semifinale plnă ta 
prezent : McEnroe. Woodforde, 
FLach. Seguso. iar la femei: Ste
ffi Graf. Gabriella Sabatini, Ma
rie Joe Fernandez. Pam Shriven,'

Mulțumită aparaturii, tot 
mai perfecționate, de înre
gistrare a sosirilor în diferi
tele ramuri sportive, au pu
tut fi stabilite clasamente 
corecte, conforme realității, 
care, altfel, ar fi fost aproa
pe imposibil de realizat. Ar
bitrii de sosire, orictt de 
versațl ar fi, bazîndu-se doar 
pe ceea ce văd, vorba aceea, 
cu propriii ochi, n-ar fi ta 
stare să stabilească un ast
fel de clasament absolut real. 
De aceea au șl existat ta tre
cut atltea cazuri de 
egalități sau chiar 
de ordini inversa
te într-o 
bă sau 
paratelor __ _
sofisticate a pus însă ordine. 
Și astfel, spre exemplu, ta 
finala olimpică a cursei de 
400 m din i960, de la Roma, 
s-a putut stabili exact că în
vingător a fost americanul 
Ottis Davis șl nu vest-germa
nul Karl Kaufmann, amtndol 
fiind Înregistrați însă eu a- 
oelași timp : 44,9 s. Șl au
mai fost încă multe probe 
atletice decise doar de foto
grafia sosirii...

Astfel de exemple nu-i lip
sesc nici Înotului. Anul tre
cut, Ia Seul, la IM m flu
ture, surlnamezul Anthony 
Nesty a obținut o sunrlnză- 
toare victorie la o infimă di
ferență 4» numai o sutime 
de secundă (adică pentru 
doar cîțiva... milimetri 1) — 
el 53.00 s. Mat Blond! 53,01. 
Cel mal tipic exemplu 1-a o- 
ferit însă finala de 400 »

pro-
alta. Ochiul a- 
din ce în oe mal

mixt la J.O. de la MUn- 
chen. Suedezul Gunnar Lars
son și americanul Tim McKee 
au fost înregistrați cu același 
timp : 4:31,08. Și, pentru de
partajare, pentru prima oară 
ta istoria olimpică, s-a ape
lat la miimile de secundă. 
Larsson a atins peretele ba
zinului cu numai două milmi 
înaintea iul McKee It

Tot așa, o diferență, prac
tic infimă, a fost Înregistrată 
șt in recentul Tur ciclist al 
Franței. După ce rutierii au 

lăsat ta urm» 3 259 
km. adică 3 250 000 
m, Greg Lemond 
a obținut victo

ria, asupra Iul Fignon, 
eu un avans de 82,226 
m, adică o... bagatelă de doar 
8 secunde, cea mai mică în
registrată vreodată în 
lungata istorie a acestd 
petiții. Si. nrobabil. că 
n-ar fi existat sistemul 
tronlc de cronometraj, 
aceste opt secunde n-ar 
fost sesizabile. In î “ 
înseamnă acestea ------------
la timpul total de 87h 38:35 al 
Învingătorului T O situație 
foarte rară s-a întlmplat ta 
cursa de 110 mg la gala fi
nală a „Mareltd Premiu 
I.A.A.F.-Mobil", ta care nid 
măcar aparatele n-au putut 

- sesiza o diferență cit de mică 
între britanicul Colin Jack- 
son șl americanul Tonle 
Campbel, ambii Intregistrațl 
tn 13,22 s 1

lnde- 
com- 
dacă 
eleo- 
nid 

' fl 
fond, ce 
raportate

Romeo VILARA

SCHIMBĂRI SUBSTANȚIALE
sit de experiență, el l-a ofe
rit adversarului posibilitatea 
să egaleze și chiar să cîștige 
cu 4—3. Kim Jong-Shin deve
nind apoi campion mondial 1 
în turul următor, Rașovan a 
cedat și în fața vest-germanu- 
liri R. Heugabel. adversar fa
ță de care a căpătat un nejus- 
tifîcat complex de inferioritate, 

în concluzie, Nicolae Pavel 
a apreciat că întrecerile la 
aceste prime două categorii 
au fost foarte dificile, cu multi 
candidați la locurile fruntașe 
și că, participînd cu o delega
ție mai numeroasă (Radu Ana, 
Dumitru Prefit, Gheorghe Mî- 
țu), sportivii noștri ar fi pu
tut să se numere printre me- 
dialiații actualei ediții a C.M. 

Iată primit trei clasați la cele 
zece categorii — ** kg : 1. Kim

(Urmare lin pap, f)

toarte disputat. în ultima în- 
tilnire din cadrul grupei, spor
tivul nostru a fost învins la 
puncte (2—10) de către V. Ta- 
govzov (U.R.S.S.), clasîndu-se 
pe locul 2 in serie. în „finala 
mică", C. Corduneanu n-a pu
tut să-1 depășească pe irania
nul M. Torkan (sportiv în virs- 
t& de 30 de ani) și, pierzînd 
la puncte (4—10), s-a clasat pe 
locul 4 — performanță meri
torie și promițătoare pentru un 
tânăr aflat încă Ia vîrsta ju
nioratului.

Itomică Rașovan a început 
foarte bine concursul și în 
meciul cu Kim Jong-Shin (Co
reea de Sud) conducea eu 3—6 
pînă cu 30 secunde înainte de 
gongul final. Emoționat și lip-

Gr. 2 : Suedia ■- Anglia 0—0
Gr. 3 : Austria — u.r.s.s, o—o
Islanda — RJD. Germani 0—3
Gr. 4 : Finlanda — Tara Ga-

Iilor 1—0
Gr. S : Iugoslavia — Scoți*

3—1
Gr. 7 ; Belgia — Portugalia 3—0
In C.E. de tineret : la Beveren, 

Belgia — Portugalia 1—1 (0—0); 
la Amstetten (Austria), Austria 
— U.R.S.S. 0—2 (0-9).
• In meci amical la Varșovia i 

Polonia — Grecia 3—9 (3—0).
• IN OLANDA, Feyenoord. 

P.S.V. Eindhoven și chiar AJax 
nu se afirmă la acest început de 
campionat. Duminică, pe teren 
propriu, P.S.V. a terminat la 
egalitate (1—1) ou Den Bosch. 
Ajax a pierdut (1—3) la Ensche
de, ou Twente, iar Feyenoord a 
eedat, in deplasare, ta fața noii 
promovate, Vitesse (1—Z) I In 
clasament conduce Kerkrade cu 
8 p (5 j). Ajax ocupă locul * 
cu 6 p (5 j), iar Feyenoord.,. ul
timul cu 1 p I • RUCH CHOR- 
ZOW, campioana Poloniei din e- 
diția trecută, nu strălucește... In 
etapa a 7-a Ruch a suferit o 
nouă tafrîngere, la Poznan cu 
Olimpia (0—2) I Conduce G.K.S. 
Katowice cu 13 p, urmată de 
Zawisza Bydgoscz U p șl Zagte- 
ble Lubin (nou promovată) M p. 
• SURPRIZA in etapa inaugu
rală a campionatului Turdei 1 
Galatasaray a pierdut la Samsun, 
cu 1—0 1 După cum se știe, ta 
sezonul trecut, Samsunspor și-a 
pierdut Întreaga echipă Intr-un 
accident rutier. Federația turcă 
a hotărlt ca aceasta să fie ex
ceptată să mal susțină vre
un med șl să rămtnă ta 
continuare In primul eșalon. 
Acum, Samsun șl-a alcătuit un

nou lot șl, se pare, cu perspec
tive • ALTE ȘTIRI. F.I.F.A. ■ 
hotărlt ca la toate meciurile 
care se vor desfășura sub egida 
acestui for, ta scopul securității 
fotbaliștilor, arbitrii să contro
leze ta afara «Tampoanelor de 
la ghetele jucătorilor șl apărăto- 
rile • JUCĂTORUL nr. 1 al a- 
nulul ta B.F. Germania a fost 
desemnat Thomas Hassler (F.c. 
Koln), ln vlrstă de 23 de ani, de
5 ori internațional A. El este 
urmat de Klaus Augenthaler 
(Bayern Mdnchen) șl Andreas 
Moller (Borussia Dortmund) • 
IN ECHIPA P.S.V. Eindhoven ac
tivează jucători internaționali din
6 țări 1 : Van Breukelen. Va- 
nenburg (Olanda), Bwalaya (Zam
bia), Chovanek (Cehoslovacia), 
Gerets (Belgia), Romario (Bra
zilia), Derby, Povlsen, Helntze șt 
Nielsen (Danemarca) I O ade
vărat» selecționată Internațio
nală... • ANTRENORUL olandez 
Rlnus Michels, care a pregătit ta 
trecut reprezentativa țării (ta

a lumii șt 
a Europei), 
un an la 

s-a reîntors 
primit func-

trecut ...________
in*, vlcecamploană 
ta 1981 campioană 
după ee a activat
Bayer Leverkusen, 
ta tara sa, unde a 
fia <te antrenor coordonator al

• Numeroase meciuri 
internaționale • Re
flecții după primele eta
pe din citeva campio
nate naționale • De 

pretutindeni

loturilor naționale • DE un an. 
ta Belgia a fost inițiată o com
petiție rezervată copiilor întră 
7 șl 9 ani. Echipele stat formate 
din 7 jucători (la început erau 
9) șl jocurile se desfășoară pa 
dimensiuni mal mici decll cele 
ale terenurilor obișnuite. în tim
pul vacanțelor de primăvară și 
var» sute de asemenea formații 
stat angrenate în diferite com
petiții. • INTERNAȚIONALUL 
brazilian, fundașul Ze Carlo» 
(Flamengo), face parte In pre
zent din lotul echipei portugheze 
F.c, Porto, o achiziție excelen
tă, spun portughezii spre regre
tul suporterilor formație! din Rlo 
de Janeiro • ÎN PORTUGALIA, 
procentul cel mai mare al 
sportivilor legitimați tl deține 
fotbalul. La cele 37 de discipli
ne stat Înregistrați 177 500 de le
gitimări. dintre care 74 m» «tnt 
jucători de fotbal. Urmează 
handbalul cu 12 400.

Rubrică realizată de 
Ion OCHSENFELD

UMBRELE UNUI TRIUMF
*• Știe, fotbalul brazilian pentru a-fi

Jong-Shin (Coreea de Sud), 2. 
Li Hak Son (R.P.D. Coreeană), 
3. G. Mielovmlan (U.R.S.S.) ; a 
kg : 1. Valentin lordanov (Bul
garia), 2. V. Tagovzov (U.R.S.S.), 
3. M. Torkan (Iran), *. C. Cor
duneanu (România) ; SI kg : 1. 
Yeung Sik Kim (R.P.D. Coreea
nă), 2. A. Mohamadian (Iran), 
3. R. Pavlov (Bulgaria) ; 62 kg: 
L John Smith (S.U.A.), 
G. Bohay (Canada), 3. 
Polki (R.D.G.) ; 68 kg s
Boris Bovdaiev (U.R.S.3.), 2. 
Akaishl (Japonia), 3. A. Cakld 
(R.F.G.) : 74 kg : 1. Ken Mon
day (S.U.A.), 2. A. Fadzaev
(U.R.S.S.), 3. L. Enhbayar (Mon
golia) ; 82 kg : 1 ------ — •-
brailov (U.R.S.S.), 
glas (S.U.A.), 3.
(Franța) ; 96 kg t
Hadarțev (U.R.S.S.), 2. J. Scherr 
(S.U.A.). 3. G. Toth (Ungaria): 
100 kg : 1. Ahmet Atavov
(U.R.S.S.), 3. B. Scherr (S.U.A.), 
3. U. Neupert (R.D.G.), 130 kg : 
1. AII Reza Solelman! (Tran), 2. 
B. Baumgartner (S.U.A.), 3. A. 
Hadarțev (U.R.S.3.).

a. 
î.

1.

a. 
c.
i. 

K.

Elmadl Ja> 
2. M. Dou- 
A. Legrand 

Maharbek1.

De 19 aal a avut nevoia. «
dL^‘rISU1- '““F1 zU- • fost 'nevoie sâ treacă aomâp™ d’S 

decenii pentru ca „selețao”. învingătoare la „Mundlalur ~ 
^eȚ1C6rea®ci ‘rofeu de anvergură, recenta , Amerire . Deși începutul n-a fost deloc ușor. 0—0 cu Chil- șl o—o 

lui ‘seSSSl C<d <n'Lurmâ cotat 08 labil", echipa
Lazaronl redresat pe parcurs, cîștigtnd pin» la
r* comT>etiția ta care, ca de obicei, Uruguayul a tâ- 

Sr,,°_,fIguf4 ®ru",oa?ft- lar Argentina, campioana lumif en titre • 
deriluzlonat. Dup» oboseala indiferent» a Iui Maradona

Dar „Copa America", organizat» ta Brazilia, a interesat șl din a» 
punct de vedere, cunoscut fiind faptul că. întrecută ln cursa pen- 
tru găzduirea C.M. din 199*. țara lui Pele Intenționează să-și de- 
?998 ° n°u» eandldatur» dorind a» organizeze turneul final din

La acest capitol Insă, judecind dup» impresia lăsată de „Capa 
America-, Brazilia a dezamăgit. Organizarea a fost, dup» revista 
franceza „Onze-, „decepțlonantă", iar dup» alte surse, slabă neper- 
mia de neglijentă. Bunăoară, starea gazoanelor a suferit ctomul de 
Joc de pe stadionul ..Fonte Nova" din Salvador părind să fl foat.„ 
cultivat cu cartoll I Nid la Golana, situația nu s-a prezentat mal 
bine, o iarbă „crescută ca o buruiană" obllgînd formațiile Inclusiv 
pe cea a Argentinei, să paseze mal mult pe sus I Nervos, dar șl 
— poate — îndreptățit, Carloa Bllardo a „amendat” amenajările de
pășite de vreme de oe toate stadioanele, menționlnd că „prea pu- 
CM)"'?U schta,bat alcl dln 1950 cîn<1 Brazilia » fost gazda

Defecțiuni majore s-au semnalat și ta alte domenii. Delegațiile 
au așteptat autobuzele puse la dispoziție șl ...două ceasuri (cazuj 
Paraguayului, care a depus șl un protest), telefoanele pentru 
presă mal degrabă n-au funcționat (la Golana Îndeobște), la Sal
vador un med s-a Întrerupt din cauza unei pene de electricitate^ 
relutadu-se după 20 de minute (echipele reintnaseră la vestfare 1), 
ziariștilor 11 s-au rezervat, chiar pe „Maracana” (150 000 de specta
tori la Brazilia — Uruguay, partida pentru titlu) locuri fără vizi
bilitate etc., etc.

Pîn» >a urmă, eu amabilitate, comentatorii au acceptat scuzele 
amfitrionilor, aceeași ..Onze" notlnd că „Întrecerea a fost, din feri
cire. salvată de gentilețea șl răbdarea naturală a brazilienilor". Dar 
de aici șl pînă la organizarea unul „Mondial" rămtae — opinie unanimi 
Împărtășită — o cale lungă. Brazilia neavînd, cel puțin deocamdată, 
posibilități concrete de a-și asuma un proiect atit de pretențios. De 
unde se vede că. dezictadu-se de „dosarul" înaintat la F.I.F.A. de 
tara sa (pentru C.M. 1994), Peăe 
critica degeaba....

mexican
recenta sfCoipa

■ avu* dreptate. „Perla neagră” n»

Ovicfiu fOANIȚOAIA 
tribunelor, cu manifestări de feri» 
unii spectatori prezentl duminica 

preliminariile C.M. să luml-
P.3. Entuziasmul delirant al 

cit carnaval, a determinat pe 
trecută Ia meciul cu Chile din _ __________ ___ _ ___
neze cerul de ia Rio de Janeiro cu petarde ta fel de fen de culori. 
Una dintre ele, precum se cunoaște, a căzut ta capul portarului ad
vers. Echipa statului Chile s-a retras de pe teren, a înaintat 
memoriu pe care F.I.F.A. urmează să-1 analizeze, sl date fiind Ap
tele, să decidă. Să așteptăm acum hotărlrea forului fotbalistic 1o« 
tematlonal...
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