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ÎN MAREA COMPETIȚIE POLISPORTIVĂ

fSd
„CUPA U.N.C.A.P

Oină a mai făcut un pa* 
spre inimile iubitorilor de 
sport, prin intermediul unei 
tradiționale întreceri găzduită 
recent de municipiul Bacău — 
cea de a XVI-a ediție a „Cu
pei U.N.C.A.P.", competiție 
desfășurată sub genericul Da- 
ciadei. La start, 13 formații, 
multe dintre ele fruntașe în 
sportul nostru național, care 
au oferit spectatorilor — cu 
sutele, în fiecare din cele 3 
zile de întrecere —. un veri
tabil recital. Frumusețea oinei 
a fost relevată nu numai de 
excelenta pregătire fizică a 
majorității jucătorilor, ci și de 
tehnica adecvată pe care și-au 
însușit-o, de tactica aborda
tă, alta de la meci la meci, 
și — fapt cu totul remarca
bil — de ținuta disciplinară. 
Puține cartonașe galbene, în 
pofida unei puternice încleștări 
datorită echilibrului de forțe 
și ambiției celor mai multe 
echipe de a urca pe podium. 
„O competiție reușită pe toa
te planurile !» apreciază secre
tarul F. R. Oină, Cristian 
Costcscu — și o binevenită 
repetiție pentru apropiatul 
campionat al tării..."

înainte de a consemna nu
mele formațiilor evidențiate, 
să subliniem eforturile gazde
lor — U.J.C.A.P. și C.JJÎ.F.S. 
Bacău — care s-au implicat 
direct în asigurarea unor con
diții optime de desfășurare a 
competiției, lucru remarcat, 
de altfel, de reprezentantul 
U.N.C.A.P., Dumitru Mateescu, 
membru în Biroul federal. A 
avut în vedere atlt starea ex
celentă a terenurilor, condi
țiile de cazare, cit și cele o- 
ferile particlpanțllor, priit in-

„DORIM CA HOCHEIUL SĂ SE CALIFICE LA VIITOARELE J. 0. DE IARNĂ"
JM&cția întreabă^. — FeiiraLțiits xăspuni

- fllirmi secretarul E.lUl.G., 
Nicolae Constantin

De la încheierea sezonului 
de hochei a trecut suficient 
timp pentru a se cristaliza o- 
piniile, noul sezon bate la uși 
și este pregătit intens, astfel 
că am considerat oportun si 
invităm pe secretarul federa
ției, tovarășul Nicolae Constan
tin, la o discuție privind ac
tivitatea precedentă șl obiecti
vele viitorului sezon.

— Cum apreciați campiona
tul 1988/1989 ?

— A fost mal echilibrat do
rit ia precedentele ediții, deal 
Steaua a cîștigat șl da această 
dată detașat. Senzația da echi
libru au dat-o unele replici 
viguroase ale formațiilor Di
namo, 8. C. Miercurea Ctaa 
șl C.S.M. Dunărea Galați, ea 
și uncie meciuri slabe ale Ste
lei. Se poate spune d s-n 
realizat uncie progrese ta ca
litatea focului, el echipele 
S-au mai omogenizat, prta a- 
portul unor Jucători compo
nent! ai loturilor, ea Sorta 
Mohorca, Zsolt Antal, Dăntiț 
Fopovlcl, Jenă Solomon, Da
niel Androne (Dinamo), Ionel 
Corcîovă, Iulian Domnițann, 
Andrei Nuțu (Dunărea),

— Dar cei de Ia Miercurea 
Ciuc ?

—• Sînt așteptați încă s8 con
firme.,.

Ce lipsuri ați sesizat ta 
campionatul Diviziei A 11

— Inconstanța in evoluția w- 
hor formații ca Steaua șl Sport 
Club, oscilînd tatre „foarte bi
ne" vf „nesatisfăcător*, fără... 
caile de mijloc.
“ Cu aceeași jucători f
*— Da. Nu valoarea lor scade 

io 1* • zl la alta, d f$l spua

.“-O REUȘITĂ PLEDOARIE PENTRU 
SPORTUL NOSTRU NAȚIONAL

termediul resortului de propa
gandă al U.J.C.A.P. (responsa
bilă, Adela Suditu) de a cu
noaște noua înfățișare a Ba
căului, întinerită, modernizată 
în ultimele două decenii. Cei 
peste 200 de sportivi sosiți din 
întreaga țară au plecat cu im
presii de neuitat din această 
mereu mai frumoasă urbe mol- 
doveană.

Satisfacția ocupării locului I 
a revenit echipei Biruința 
Gherăești (Neamț), antrenată 
de prof. Mihai Blaj. Dar, după 
cite emoții I Pentru, că, inițial, 
echipa Biruința pierduse ta

Tiberiu STAMA
(Continuare fot pco 3-3)

euvintui infatuarea cu care a- 
bordează. Jucători și antrenori 
deopotrivă, meciuri considerata 
ea și ciștigate. Partenerii la 
știu meteahna și, printr-o pres
tație de excepție, reușesc chiar 
să-i taving£

—■ Cum apreciați evoluția ta 
competițiile internaționale din 
sezonul încheiat T

— Bine seniorii, la C. ML. 
reveniți in grupa C. dia care, 
de fapt, nu retrogradaseră, așa 
cum s-a explicat la timpul res
pectiv. St tot bine tineretul 
la C.M. grupa R....

— Bine locul al treilea, față 
da 1—3 kt ediția precedentă 
etad a avut aceleași puncta cu 
echipa Norvegiei, promovată 
ta prima grupă î

— Da, pentru că. la Chamo
nix, ta ziua a dona s-aa acet-

Dornici si cunoas
că tot mai multe 
din frumusețile pa
triei, elevii Scolii 
generale nr. * din 
lari au făcut ta 
vacantă o excursie 
In masivul Buce ai

Foto } 
Aurel D. NEAGU 

Un spectaculos „prins la mij
loc* al unul jucător de la Re
colta Cărei, in meciul cu for

mația Viată Nouă Olteni 
Foto ; Gabriel MIRON

AU ÎNCEPUT „INTERNAȚIONALELE" 
DE TENIS ALE ROMÂNIEI (juniori)

MAMAIA, 7 (prin telefon). 
Timpul extrem de nefavorabil 
(ploaie din abundență, vint și 
frig) a Împiedicat serios buna 
desfășurare a Campionatelor 

dentat cei mai buni trei fun
dași : D. Popovici, J. Solomon 
și Z. Nagy, care an necesitat 
na tratament îndelungat. Cau
za principală — echipamentul 
de protecție necorespunzător.

— Dar juniorii 7...
— Mai slab ca ta trecut Ca

litatea campionatului intern in 
acest compartiment a scăzut 
mult față de ultimele ediții. 
Juniorii care au înlocuit pe 
cei șase colegi promovați la 
lotul de tineret an avut la 
.europene» o valoare mai mo
destă.

— De ce ?
— înlocuitorii antrenorilor 

chemați la lot nn l-au instruit

Mircea COSTEA
(Continuare In pag. a 4-a)

Camplehofeî* Mondiale de canotaj 

TOATE CELE 8 ECHIPAJE
ROMÂNEȘTI

BLED. 7 (prta telefon, de la 
trimisul nostru special). Pe 
Lacul Blejoko, ta continuare 
Însorit cu apa oglindi, cu spec
tatori din ce ta oe mai mulți. 
pa măsură ce reprezentanții 
țârii gazdă au avansat el ei. 7 
la număr, în această fazi su
perioară a întrecerii, s-au dis
putat joi semifinalele Campio
natelor Mondiale de canotaj.

La 3 vlsle feminin. Veronica 
Cocheta, Ellsabeta Lipâ s-au 
impus lejer in fața echipajelor 
din Franța șt Danemarca (4 
secunde față de a doua clasa
tă), după o cursă In care $i-au 
menajat vizibil forțele dat fiind 
faptul că nu peste multă vre
me Lipă urma să ia startul și 
în proba de simplu. Cu toate 
acestea ele au condus cap-coa- 
dă lăsind să se întrevadă Încă 
multe resurse pi, poate, o me
dalie. Mult mal disputată a 
fost întrecerea băieților la 4+1. 
Din prima semifinală îșî asi
guraseră calificarea Cehoslova
cia, R.D. Germană și U.R.S.S. 
In cea de a doua semifinală 
echipajul nostru (Dorel Năsta- 
se, Dimitrie Popescu, Valentin 
Robu, Vasile Tomoiagă + 
Gheorghe Marin) n-au luat un

De azi, la Cluj-Napoca

DE BASCHET EEMININUN INTERESANT TURNEU
Clubul sportiv Universitatea 

Cluj-Napoca organizează un 
turneu internațional de bas
chet feminin, care se înca
drează în manifestările prile
juite de împlinirea a șapte de
cenii de la înființarea acestei 
unități de referință în sportul 
de performanță din țara noas
tră. întrecerile se vor desfă
șura de sîmbătă pînă miercuri, 
in Sala Sporturilor din orașul 
de pe Someș, cu participarea 
următoarelor echipe : Spartak

Internaționale de tenis — ju
niori ale României, găzduite de 
terenurile Complexului Palas- 
Pelican din Mamaia și ale 
Bazei sportive T.C. Ind. din 
Constanța. Competiția a în
ceput cu o zi șl jumătate mai 
ttrziu decit era prevăzut și 
acesta ar fi un motiv mal mic 
de supărare ta raport cu slabul 
interes manifestat de organele 
sportive locale față de o între
cere internațională cu o fru
moasă tradiție.

în ceea ce privește concursul, 
slnt înscriși pe tablouri, de cîte 
32 de sportivi, 39 de jucătoare și 
40 de jucători, disputîndu-se 
partide preliminare. Cei 8 
„capi" de serie stabiliți in ur
ma palmaresului stnt: Ruxan- 
dra Dragomir. Izabeta Martin, 
Andreea Vane (România), 
Vena Vitele (U.R.S.S.), Irina 
Spirlea (România). Barbara 
Kozyra (Polonia), Olga Noviko
va (U.R.S.S.), Kirsti Knabe 
(R.D.G.), ta feminin și Andrei 
Favel (România), Oleg Borisov 
(U.R.S S.), Ciprian Porumb 
(România), Dujan Prchlih (Ce
hoslovacia), Emil Dujkov (Bul
garia), Bartolomei Kvriatowskl 
(Polonia), Omar Haagag (Egipt), 
Andreas Finke (R.D.G.). la mas
culin.

Rezultate, feminin, preliminarii '■ 
Roxana Răducanu — Irina Botbo- 
reanu 6—X T—3. Anna Mari* 
Hartweg — Raluca Nina 7—4.

ÎN FINALE
start rău dar s-a văzut con
dus aproape jumătate din tra
seu de barca Angliei. Cu o 
cadență bine gradată, mereu 
sporită, băieții noștri au de
pășit insă la 1000 m pe am
basadorii Iul... Oxford — Cam
bridge. Poziție pe care s-au 
menținut pînă ia sosire: 1. 
România (6:11,79). 2. Anglia, 3. 
Italia, iar comparînd timpul 
cu cel al Învingătorilor din 
seria cealaltă (6:13.53) și aici 
Întrevedem posibilități de ur
care pe podium.

Drago* Neagu. Ioan Sncp 
(2 rame) par hotărîți să ne 
Îmbolnăvească de inimă 1 Du
pă ce In seriile probei de 
2+1 fuseseră conduși cu nu 
mal puțin de 6 secunde, pen
tru ca în final să li învingă pe 
frații Abagnole — mondialii 
(cum zgomotos îi denumește 
presa italiană). Ei au realizat 
acum șl... episodul TI al aces
tui veritabil film de suspans: 
din start au pornit Ultimii, a- 
celași loc il dețineau șl la 500 
m. numai că de această dată

Sorin SATMAR1

(Continuare in oaa- a t-a)

Institutul de tehnologie Mos
cova, Vozdovac Belgrad, Ga- 
latasaray Istanbul. Septem- 
breska Slava Mihailovgrad 
(Bulgaria). Selecționata divi
zionară și Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca, campioa
na României.

Programul reuniunii de mîi- 
ne este următorul — de 1a 
ora 15: Vozdovac —, Spartak, 
Sel. divizionară — Galatasaray, 
Universitatea — Septerabreska 
Slava.

iiiiiiiiiiiuiiHiiiuiiiHiiuiiiiiiiiiiitiiiiinm

• Vremea nefavorabila a 
împiedicat desfășurarea 
în bune condiții a 
jocurilor

umiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiimmimminm

t— 1. Mlrela Ivănceanu — Simo
na Caragea 8—». 6—4; turul I’ 
Ruxandra Dragomir — Taur* 
Beldiman 6—0 6—2 Laura Str
ica — Aura Ttrnoveanu 6—4. 
6—4. Iohanna Pană — Kirsti 
Knabe 6—1. 6—2. Daniela Burice*
— Raluca Coman 6—0 8—2. Că
tălina Cristea — Susanne Reins 
(R.D.G.) 8—1. 8—0: masculin,
DreliminarU : Ovidiu Dragomir
— Traian Georgescu 6—s. 8—Oî
Eduard Samson — Llvlu Nită 
6—1. — 6—2. Remus Onlsle — Floria 
Olt* 6-2 4—0 s-4 Robert Pe
tre — Adrian Pelmtis 8—4 0—2 
Remus Fărcas — Cătălin NaIdea 
0-0. 6-4 Silviu Matei - Ștefan 
Dănilă 6—1. 6—0 Marius Maleh 
(R.F.G.) — Răzvan Sabău 4—0,
6—2. 6—0. Cristian Zetu — Andrei 
Iordăchescu 6—1. 8—0 Alexandru 
BSndlă — Ton Dragnea 6—0. 
6—1 î turui I s Tudor Mance» 
(Bulgaria) — Robert Schumann 
(R.D.G.) 7-8 0-1 Andre! Fill-
oov (U.R.S.S.) - De!aa Nabl
(Eglptt 6—4, 8-2. dorian Po*
rumb — Mihai Fulea 6—S. 0—3. 
Daniei Dragu — omar Haagag 
6—4. 6—L Adrian Volnea — OM 
Borisov 4—2, 2—0 (abandon, ear 
torzt).

Ooino STANESCU

MIIm, la Sala Rapid dla Capitals

CAMPIONATELE 
INTERNATIONALE' 

BE JUDO ALE ROMÂNIEI
In Sala Rapid din Capitală 

M vor desfășura mîine Între
cerile celei de-a XI-a ediții 
a Campionatelor Internaționale 
de judo ale României pentru 
tineret (18—21 de ani). Și-au 
anunțat participarea concu
rent! din Belgia, Cehoslovacia, 
Franța, B. D. Germană și, de
sigur, România,



Centre atletice mici

C. S. Ș. CARACAL 
ȘI CAMPIONII SĂI

Să vorbim despre tradiție 
atletică în Caracal ? Nu este 
imposibil, chiar dacă la în
ceput ar trebui să amintim 
„minunea" că abia în ultimii 
ani orașul și-a amenajat o 
pistă de atletism la parametrii 
pretinși de înalta performanță. 
Și totuși, încă din vremea în 
care antrenamentele 
șurau în spații mai 
cit improvizate, iar 
rile... mai mult prin 
din Caracal porneau 
loxandrescu și Cornel Stroe 
(devenit ulterior mult mai cu
noscut în calitate de condu
cător al fotbaliștilor craloveni, 
după ce fusese la început un 
pcntatlonist de valoare, chiar 

. recordman național într-o vre
me), tot de aici lua „startul" 
fostul sprinter, recordman na
țional, Gheorghe Dulgheru. 
Putem, deci; . să abordăm și 
problema tradiției.

Numai că rezultatele ultime
lor sezoane vin să depășească 
toate realizările anterioare : 
despre săritoarea în lungime 
Mirela Belu se auzise de mai 
multă vreme, se știa că antre-

se desfă- 
mult de- 
concursu- 
alte părți, 
Mima A-

cîteva zile

ULTIMUL TURNEU IN „TROFEUL SPORTUL"

SATMARISorin

La Turneui nr. 6 fnlfimnB din 
circuitul dotat cu „Trofeul Spor
tul- (iași, intre 19 si 22 septem
brie) si-au anuntat participarea

care nî 
mai des 
Iată răs- feminină 

Divizia A
mari. Și, 
nu numai 

de reușite

noarea Viorica Vis- 
copolcanu o văzu
se sărind într-un 
concurs desfășurat 
la Caracal și o se
lecționase pentru 
grupul „de elită" 
pe care îl pregă
tește. Ochiul fostei 
campioane olimpice 
nu s-a înșelat, Mi- 
rela devenind acum ___ .. —
campioană continentală a cate
goriei ei de vîrstă. Fiindcă a 
venit vorba, să consemnăm și 
amănuntul că, prin Mirela, 
săritura în lungime continuă 
o veche și superbă tradiție 
românească, tradiție ce a ur
mat „ruta" Viorica Viscopo- 
leanu — Dorina Cătineanu — 
Vali Ioncscu — Anișoara Cuș- 
mir. Și care, lată, pare a nu 
se opri aici...

Tot la Varazdin, la aceleași 
campionate ale Europei pentru 
atleții juniori, s-a aflat ți fon- 
distul Ion Avramescu. Nu a 
izbutit — acum — să urce pe 
podium, dar simpla lui inclu
dere lntrun lot care reprezin
tă țara la o competiție atit

27 DE JOCURI INTR-UN AN I

de importantă echivalează, vom 
conveni, cu un alt succes al 
centrului de atletism caraca- 
lean. încă unul sau chiar mai 
multe, fiind semnate ți de se- 
mifondista Mihaela Ciu (pe 
care v-o prezentăm în fotogra
fie) la recenta ediție a „Con
cursului Prietenia" de la Phe
nian. Spunem „mai multe", fi
indcă eleva antrenorului Ni- 
colae Vulpe a cîștigat In a- 
ee.ot mare concurs internațio
nal și proba de 1 500 me
tri, dar ți pe cea de 3 000 ! 
După ce, la Campionatele Na
ționale, terminase prima In 
întrecerea rezervată junioarelor 
mici, dar izbîndise apoi ți în 
fața fetelor mai mari cu un 
an-doi decît ea I Bravo, Mi
haela ! Și felicitări, totodată, 
acestei unități atletice mici 
(director Doru Matei), dar a- 
nimată de ambiții 
după cum se vede, 
de ambiții, ci ți 
depline...TRICOLORII

Avem în față calendarul in
ternațional al rugbyștilor trico
lori pe 1990. Numărăm o dată, 
și încă o dată, crezînd că am 
greșit la început : sînt, cu totul, 
27 de meciuri — mai multe de
cît oricînd ! Dar nu numai prin 
număr, vom cădea imediat de 
acord impresionează acest program...

Va fi, mal întâi, premiera din 
februarie, reprezentată de tur
neul în Japonia, de patru parti
de, între care un joc-test. Două 
întilniri din C.E.,, în Italia și 
Franța, la 14 aprilie, respectiv 
24 mai, aceste luni de primăva
ră fiind marcate, in plus, de un 
alt periplu spre Noua Zeelandă, 
unde se dispută nu mai puțin 
de nouă meciuri (un test cu „AII 
Black". unul cu Selecționata Maori).

în toamna lui ’90, sezonul va 
fi inaugurat, în septembrie, de 
o importantă confruntare din

cadrul competiției continentale, 
ta u.R.s.s., după care vom pri
mi vizita primei laureate a Cupei 
Mondiale, naționala neo-zcelan- 

întrecere supre- 
sportulul cu ba- 

’91, ne va ține 
de la anul : e- 
partlcipă în oc-

Mondiale, i__,„ 
deză. Viitoarea 
mă din lumea 
Ionul oval, din 
„în priză" încă 
chipa României „__ ______ ___
tombrie la turneul de califica
re din Italia, unde dispută, îm
preună cu alte trei formații re
prezentative, două locuri la tur
neul final al C.M. Vor răspun
de, de asemenea, vizitei rugbyș- 
tilor noștri șl cei din Tara Soa
relui Răsare, (patru partide, 
două teste). O altă întîlnire din 
C.E., în Polonia sau Belgia, pre
cum și, în fine, testul România 
— Irlanda, de la București, în 
decembrie, completează un pro
gram mai mult decît solicitant, 
cu adevărat angajant pentru tri
colori.

Răsare, (patru' partide,
în Polonia sau Belgia, pre-

OASPEȚI INEDIȚI : RUGBYȘTII DIN ZIMBABWE
Plnâ una-alta insă, sînt me

ciurile internaționale din aceas
tă toamnă. Cele mai apropiate — 
cele cu reprezentativa Zimbab
we, care se va afla in premieră 
în țara noastră și va evolua la 
Constanța (20 septembrie, cu lo
tul de tineret) și la Brașov (24 
septembrie, cu prima echipă a 
României). Cum timpul pînă la 
primirea acestor oaspeți inedlți 
este. iată, scurt, federația a 
chemat, miercuri, mal bine de 
70 de jucători la o acțiune de 
trial. Marea majoritate a lor a 
răspuns convocării, mal puțin 
accidentații — Toader, Fulina, 
Rădulescu, Gh. Ion, Chirilâ, din-
tre titularii ultimului sezon. Flo- 
rescu. Gurănescu, Clllnca Brîn- 
ză. Cojocariu ș.a. S-au alcătuit, 
patru formații, pentru două 
partide, la finele cărora Colegiul 
de antrenori a decis componen
ța loturilor : echipa A (antre
nori M. Naca șl Th. Rădulescu), 
Carp (Grivița Roșie), Boldor 
Șerban (Steaua), Sasu (Farul), 
Lungu (Dinamo), Sava (MInaur), 
Răcean Domocoș (Universitatea

Eltjm), Ignat, Coman (Steaua), 
Neaga (Dinamo), Șugar (Minaur), 
D. Nistor (Universitatea Eltim), 
Muraxlu, Oroian (Steaua), Bă- 
clucanu, Doja (Dinamo), Ciorăs- 
cu (Minaur), Dumitraș (Contac- 
toare Buzău), Vasluianu. CoUbă 
(Politehnica Iași), Dumitrescu, 
Leonte (Steaua), Stan (Contac- 
toare), l’așcu (Dinamo) ; selec
ționata de tineret (antrenori 
Constantin Fugigi și Mircea Pa- 
raschiv) : Brici (Farul), Tofan 
(Dinamo), A. Mltocaru (Univer
sitatea Eltim), Caiafeteanu (Gri
vița Roșie). Cumpătescu (Farul), 
Amariei (CSM Sibiu), Franciuc, 
Fi. ion (Dinamo), Roșoagă (Ra
pid Metrou), Roșu. Fugigi (CSM 
Sibiu), Trancă (Farul), Șugaru 
(Petrolul Arad), losef (Steaua), 
Dinu (Grivița Roșie), Drăgucea- 
nu (CSM Sibiu), Slușariue (CSM 
Suceava), N. Marin. Cr. Brănes- 
cu (Farul), Țepurică (Universi
tatea Eltim), Moțoc (Steaua). Cr. 
Gheorghe (Grivița). Tufă (Dina
mo), Popa (Rapid Metrou). Cos- 
tea (Steaua), Botezatu (CSM Su
ceava), Vlad (Grivița Roșie).

VICTORIE CLARĂ A CAMPIOANEI ÎNAINTE DE... BATH
In preajma plecării în turneul 

din Marea Britanle — unde va 
juca, între altele, cu foarte va
loroasa echipă Bath, campioana 
Angliei —, STEAUA a disputat 
ieri dimineață, anticipat și la 
București (nu în deplasare, cum 
era programat inițial) partida 
CU C.SJH. SUCEAVA, contând 
pentru a patra etapă a întrecerii 
din prima grupă valorică. Cum 
ne și așteptam, campioana noas
tră s-a impus clar, cu 44—22 
(20—9), realizind o seamă de ac
țiuni de efect, șapte încheiate 
prin eseuri, semnate de LEON
TE, HODORCA, MOTOC, MOT, 
IOSEF. SERBAN, plus unul de 
penalizare, două (doar...) fiind 
transformate de IGNAT șl A-

LEXANDRU — ultimii au mal 
punctat din cîte două lovituri de 
pedeapsă. Dar, dincolo de reuși
tele lui Florea, Moț, Moțoc și 
coechipierilor, sînt de semnalat 
șl unele nesincronizărl (urme ale 
oboselii după trialul din ajun?), 
care nu trebuie In nici un caz 
„repetate" în jocurile din patria 
rugbyului. In ce-i privește pe 
oaspeți, e de remarcat replica lor 
tăioasă. Autorii punctelor suce
venilor : CONACHE, NEGRU — 
eseuri, NICHITEAN 3 l.p„ drop, 
transformare. A condus Enciu 
Stoica.

Rubrică redactată de 
Geo RAEȚCHI

A răi 
gat seze 
titil. în 
tare. D< 
titii ale 
instanța 
cludem 
£n toate 
negre s 
zentan

La î 
partidă 
maestră 
Polihror 
șah dir 
nMnă 
deosebit 
secvențî 
Polihron 
(..Berlin 
l.e4 c5 2.1 
Nd7 5.T 
7 D :d4 e 
10.0—0—0 
Cd7 13. 
15.De2 C 
N:ei 18. 
20 h5 W 
Df5 23.N 
25.NC3 
Tf8 28.T 
30 Db3 I 
33.Tb4 1 
Tc7 36 
38.Dd5
40. TM+
42. Dd4 !- 
teresantg 
(propusă 
A. Mii
41. Dd4 b
43. Th7 |-
45.DM-!- 
47.T34 
49.Ta7, <

Iar ar 
-la o alt 
vers*’’ră. 
la Bici 
estră 
face din 
sale stra 
mează :

Mani

grupe. La Orebre. formația 
noastră va Intîlni ne rlnd : iu
goslavia (cu care va juca la 23 
septembrie). Polonia (24 septem
brie). Olanda (25 septembrie). 
Grecia (27 septembrie) U.R.S.S. 
(28 septembrie). Din cealaltă 
grupă fac parte : Italia. Bulga
ria, Suedia. R. D. Germană. R.F. 
Germania si Franța, care vor 
evolua la Stockholm. Semifina
lele si finalele se vor desfășura 
in zilele de 30 septembrie șl 1 
oetombrie, tot la Stockholm.

* Confederația Europeană de 
volei a desemnat la aceste 
jocuri si un arbitru român : Du
mitru Vasiie. La C.E. feminin. 
In curs de desfășurare In R.F. 
Germania, oficiază ~

IN PREAJMA CAMPIONATULUI EUROPEAN (m)
Normal, m ultima perioadă 

prima reprezentativă masculină 
de volei a Românie) se Dregă- 
teste Intens pentru a participa 
la Camnionatul European de vo
lei. care va Începe in ziua de 
23 septembrie în Suedia. O perioadă la Piatra Neamț, alta (a- 
cum) ta Constanta si jucătorii 
noștri narcurg ultima etapă a 
nregătlrilor finale. Antrenorii C 
Oros șl V. Dumitrescu manifestă 
o Justificată exigentă fată 
echipă, ..........................
parte.
Dascălu,
Solea. L __
durețu si Pitlgoi. 
ditie a 
echipele

r___  __ __ _ ___ de
din lotul căreia fac 

între alții : Constantin, 
i. Pralea. Pop. Rotar, 
Schftberi. Pentelescu. pă- 

' La actuala e-
de volei masculin, 
împărțite în două

JUNIORII MAI AU DE LUCRU 
selecția de anul trecut, 
de juniori mici — femi- 

au jucat Dri-

M. Nicoiau.

După 
loturile_ _nin si masculin _ ___  . _
mele lor meciuri Internationale, 
partenere fiindu-le formațiile si
milare ale Bulgariei. Rezultate 
nu prea bune, din patru meciuri

clstigîndu-se doar 
scorurile : feminin, 
masculin 1—3 
de lucrat. Să 
din meciurile 
Russe...

unul.___  2—3 si 3—o ; 
șl 2—3. Mai este 
vedem rezultatele 

revanșă de

AU PORNIT Șl ARBITRII
Semnalăm primele acțiuni și 

In tabăra arbitrilor. în zilele de 
11—13 septembrie, ia Constanța, 
..divizionarii" vor narticioa la

consfătuirea anuală. Le urăm 
Bucces si inspirație în noul se
zon !

CIND ÎNCEP CAMPIONATELE ?
Aceasta-1 întrebarea 

se pune din ce în cc 
la telefoanele redacției 
Duns*urlle : Divizia A 
începe la 1 octombrie.

masculină la 22 octombrie , 
vizia B — tineret la 1 octombrie 
iar Campionatul Republican 
juniorilor si școlarilor la 24 
tembrte.

ySBGE3Z33S3CS!ffiKSS®

SEMIFINALELE C.E. DE SENIORI
In urma disputării (în primă

vară) a turneelor de calificare 
centru Campionatul European 
de seniori. în cele patru serii 
semifinale s-au calificat urmă
toarele reprezenta ti vo — scria 
A : România, Bulgaria. Grecia, 
Suedia ; seria B : Belgia. Polo
nia Olanda. Italia : seria C : 
R. F. Germania. Anglia Spania, 
Iugoslavia ; seria D : Cehoslova
cia. Israel. Franța. U.R.S.S. E- 
chlpele clasate pe locurile 1 si

>>
S-a încheiat ..Tabăra giganți- 

lor". la care au participat cele 
mal Înalte 10 fete șl cei mai 
înalt! 10 băieți selecționați cu 
prilejui Criteriului Național de 
minibaschet dotat cu „Cupa 
Pionierul". Sub îndrumarea pro- 
fesorilor-antrenori Stelian Gheor
ghiu. Silvia Popescu si Mariana 
Dondoi. minlbaschetbalistii s-au 
antrenat, au făcut excursii, au 
participat la jocuri de cabană si 
au susținut un spectacol, la sfîr- 
șltui căruia au fost rulate filme 
avînd ca subiect minibaschetul 
șl baschetul. O scurtă apreciere 
asupra desfășurării taberei ne-a 
fost făcută de nrof Gheorghiu î

echipele : Rapid București, 
mia Hi» Vilcea, Penicilina 
Farul Constanta. Dacia Pitești si 
C.S.U. Rapid Galați. Se așteaptă 
confirmarea si din partea altor 
divizionare.

Rubrică redactată de 
Modesto FERRARiNi

Noile promovate
2 se vor califica pentru turneul 
final al Campionatului European 
din 1991.

Jocurile-tur ale selecționate! 
tării noastre s» vor desfășura 
astfel : miercuri 22 noiembrie — 
România — Bulgaria : simbătă 
25 noiembrie — Grecia — Româ
nia ; miercuri 29 noiembrie — 
Suedia — România. Partidele-re- 
tur vor avea loc în luna fe
bruarie 1990.

JABARA GIGANȚILOR"
• Foarte tinerii practicant! ai 
SDOrtulut cu mingea la cos s-au 
bucurat de condiții optime de cazare, ia vila "Mureș», și de 
hrană, la cantina „23 August" 
(responsabil : Hie Grama). An
trenamentele. excursiile si cele
lalte activități le-au fost de reală 
utilitate celor 20 de minibaschet- 
balisti. care au plecat cu amin
tiri plăcute. Toți participanții 
la tabără au frumoase perspec
tive. dar in mod deosebit s-au 
evidențiat ~
ian Rares
Napoca) și 
Ploiești).

___  _ s-au
Codruta Cenea-n. Bo- 
(C.S.S Viitorul Cluj- 
Viorel Marian (C.S.Ș

IN CURIND DESCHIDEREA NOULUI SEZON
Prima dintre Întrecerile cu

prinse In calendarul competitio- 
nal 1939—1990 este Divizia școlară 
si de Juniori, care va Începe la 
17 septembrie. Vor urma : Di
vizia A (masculin si feminin): la

de ti- 
la 
fi

1 octombrie si Divizia B_
nenet (masculin si feminin) 
28 octombrie. Divizia A va 
precedată de turnee tradiționale 
organizate de cluburi si asocia
ții sportive.

TRANSFERĂRI
Dlntre cele mai importante trans

ferări «efectuate amintim : ioana 
Cocîrian si Svetlana Simlon (de 
ia Voința C.S S. 2 București) la 
Universitatea Clui-Napoca. Mar
gareta Vercs și Maria Vlgh (,,U“ 
CIul-Nanoca) la Gaz Metan 
C.S.Ș. Mediaș. Marilena Dumi- 
trache (Comerțul Ttrgu Mureș).

Angela Păduroanu. Cati Chirlcă 
(Voința Iași) la Rapid C.S.S. 5 
București. Gabriela Mărgineanii 
(,.U“ Cluj-Napoca) la Olimpia 
București, ștefan Cerbu (Steaua) 
la I.C.EJ5. C.S.S. 4 București.
Marius Dolhan (C.S.U Brașov) 
Dinamo I.M.P.S. Oradea.

la

„CRITERIUL
Ultima competiție a sezonului 

1988—1989. .Criteriul speranțelor" 
pentru juniori ni. se află 
curs de desfășurare 
Vilcea. __ _____ _____  _ .
din : Clui-Nanoca. Rîmnicu Vll- 
eea, București nr. 2 si nr. 5. Plo
iești. Sf. Gheorahe. Arad. Satu 
Mare (la fete). Ploiești. Mediaș. 
Ttraoviste. Constanta (nr 1) pi-

__  în
_________ la Rîmnicu

. Iau parte echipele C.S.ș.

SPERANȚELOR"
tești. Arad București (nr. 3) 
Deva (la băieți).

In aceeași perioadă au loc lu
crările cursului de perfecționare 
a antrenorilor echipelor din Divi
zia A și din Divizia B de tineret.

Rubrică redactată de 
Dumitru STANCULESCU

și

ORiCA A CIȘTIGAT „CRITERIUL CAILOR DE TREI ANI
Luînd un start bun și ocupînd 

un loc exoelent in alergare. Orlca 
Si-a învins fără drept de apel ad
versarii din „Criteriul cailor de 
3 ani". deși acorda acestora avan
taje ce mergeau oină la 120 de 
metri. .Eleva" antrenorului G 
Tănase se situează in momenta' 
de față în fruntea Ierarhiei cai
lor de 3 ani. fapt confirmat, de 
altfel, si de cea de a doua vic
torie consecutivă a ei obținută 
In reuniunea din 3 septembrie 
cînd. într-un final de mare spec
tacol. a reușit să smulsă un cap 
ne notou Varbitel In cea mai 
frumoasă cursă a anului Dlr 
formația aceluiași valoros antre
nor au mal tnvins : Ramna cam 
ușor handicapată. si Jindav

după o lungă absentă 
gări.

In Intervalul scurs de 
rltia precedentei noastre 
au mai consemnat cele 
rit. obținute 
titre". M. Stefănereu. care 
fel revine în lupta pentru 
mul loc. Cele 6 victorii au 
obținute de : Sebesel. care 
a cîstiga a avut nevoie doar de 
un sprint în finalul cursei 
Varbița. la mare luptă cu stre- 
tean Ritual, care se anunță o 
valoare a generației , sale, 
sing, care a început să 
me originea sa selectă 
într-o alergare cu multe 
de susnens. si Rom”'a _ 
luptat de mai bine de trei luni 
spre a reuși acest succes. Cele

la apa-
rubric1

6 vict" 
î de campionul 
Stefăne^cu.

„en 
ast- pri- 
fost 
sore

Va- 
confir- 

Rccif 
ouncte 

oa^e a

lalte două curse cu caracter etc 
sic au revenit Iul Rimet, în 
..Premiui Centrului Renublicnr 
V Moise dovedind mare abil1 
tate în conducerea lui. si Turla 
care deși a greșit de două ori 
nu a avut de îndeplinit decit o 
simplă formalitate spre a învi " 
în .Premiul cailor de 2 ani", 
aceasta din cauza modului cum 
a fost întocmit handicanul

Liderul celor două clasamente, 
ncvrînd să 
mal înscris 
trei victorii, 
handicapată.
final de mare spectacol 
king în mare progres 
loare. Formația D. Todută 
cialistă a surprizelor 
cu Aries, în frumos salt de va-

cedeze locul 
în nalmares 
cu Remiza.
Tufărina

si-a 
încă 
ușor 

într-un 
si Vi

de va- 
.soe- 
a cîstigăt

HIDROTEHNICA CON
La sfîrșitul sezonului 1987/33, 

Ilidrotehnica Constanla lunta din 
răsputeri pentru răminerea în 
eșalonul secund al handbalului 
șl. la data respectivă. părea ex
centrică declarația maistrului e- 
lectrician Ion Crăciun, portar, 
căpitanul formației : ..Nu mă 
voi lăsa de handbal oină nil voi 
juca Iii Divizia A bineînțeles cu 
echipa constăn(eană“.

Cert este că Ion Crăciun si 
colegii săi au făcut nasul hotă- 
rito-r sure prima scenă handba
listică a tării numai cu un an 
mai tîrzlu. la sfirsitui sezonului 
1038'89 performantă cu atit mai 
notabilă, cu cit este o premieră' 
la Constanta, dună anroane două 
decenii de tentative continue de 
a promova o formație în Divizia 
A. De mai mul le ori în prirn- 
Dlannl divizie' secund? handba- 
liștilor constănțeni le lipsea un 
antrenor caro să le pună in 
valoare nosibilitătile 31 acesta 
a fost cel care, cum spunea un 
hitru „de handbal nu se va face 
bine niciodată", antrenorul eme
rit Oprea Vlase. pionierul titlu
rilor mondiale ale handbalistilor 
români, antrenorul care. cu 
neobosita-| pasiune pentru hand
bal nu s-a sfiit s-o ia din nou 
de la capăt. Si iată că succesul 
nu l-a ocolit nici de aceasta 
dată. Nici nu se putea altfel, ln- 
trucît munca fără menajamente 
care i-au adus în vîrful pirami-

del !>e Hr.at 
coma., a fos 
de lege si 1: 
lui 1983. Suci 
logic șl Con 
o nouă diviz 
handbal, și 
teren fertil, 
zultate bune.
trul Oprea 
stantin Rizes 
și urechi inc 

tul de la profi

„CUPA U.N.C.A.P." L
(Urmare din pag- 1)

ambii, de 
șl Benic, 
rezervate 
izbutind

loare, Ostrel șl Sauna, 
asemenea, în progres, 
într-una din cursele 
amatorilor (S Stănilă 
să cistige după mai bine de doi 
ani si arătînd că a rămas ace
lași mare luptător la sosire). 
Cealaltă cursă a amatorilor a 
revenit iui M. Trandafir care a 
reușit să acopere un parcurs 
corect cu Runc si să treacă ast
fel solitar în fruntea clasamen
tului. cu trei victorii. Așteptăm 
răspuns de la B. Manea si R. 
Neagu. Mai sînt de menționat 
victoriile realizate dc Tufănela 
în cursa de viteză si Carmela 
care a produs cea mal mare 
surpriză a zilei închizînd jocu
rile

A. MOSCU

fața formației Clubului Spor
tiv Sătesc (Sectorul Agricol 
Ilfov) cu 20—14. Cele două 
puternice echipe aveau să se 
reîntîlnească însă într-un ’ 
blu meci de baraj, pentru 
la rîndu-le, jucătorii de 
C.S.Ș.-S.A.I., pierzînd la 
mina Mărgineni (Bacău), 
14—21, au totalizat, în final, 
același număr de puncte (13) 
ca și Biruința. în baraj, celor 
de la C.S.Ș.-S.A.I. nu le-au 
„mers" barurile, cum și-ar fi 
dorit, cedînd cu 13—20 și, apoi, 
cu 13—18 ! Dar, și învingătorii 
și învinșii (antrenor, Marius 
Stănescu) au meritul de a fi 
furnizat cele mai atractive me
ciuri din întreaga competiție. 
Locul 3 pe podium a fost o- 
cupat de echipa județului or
ganizator, Lumina Mărgineni 
Bacău.

In continuare, clasamentul a 
arătat astfel : 4. Energia Kîm- 
nicclu (Buzău), 5. Viață Nouă 
Olteni (Teleorman), 6 Recolta 
Apoldul dc Sus .(Sibiu), 7. Re
colta Cărei (Satu Marc), 8. îna
inte Modelu (Călărași), 9. U- 
nirea Tricolor Dăbuleni (Dolj), 
lO.Spicul Avămeni (Botoșani), 
11. Victoria Surdila-Greci 
(Brăila). 12. Vulturul Chiuești 
(Cluj), 13. Recolta Mihalț (Al-

du
că, 
la 

Lu-
cu

ba), o singt 
eanizatorul (. 
Gorj...

Subliniind 
jelor (au ofi 
cotați caval» 
se impune să 
cendentul va 
Recolta Care 
unor formații 
rimentate. Oi 
afirme și pe 
rene !
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I „TREBUIE SĂ JUCĂM LA VALOAREA
I NOASTRĂ, ÎNCĂ DIN PRIMA MANȘĂ./'

nostru exemplu
dintr-o partidă 

la

jucase 
lăsînd 

nebunul

Dialog cu antrenorul D. Dumitrii), care a văzut
juclnd echipa fram Reykjavik

abodefgb

Ultimul 
provine ___  _ __
„mlxstă". Fosta salangeră 
titlul mondial, sovietica Nana 
Ioseliani, are negrele în fața 
iugoslavului Ivan Nemet.

Cu o mutare 
albul 
Cf3—eS. 
priză" _ __ __  __
Cum trebuie sancționată 
vom vedea la analiză - 
coastă greșeală ?

Mai trebuie să dăm șl răs
punsul în legătură cu finalul partidei Grossman — Holler 
(Bgt Dh7. Tel. Nffi. Pa2. bl. 
ea ft g3 h2 : Rea DM. Td7. 
Nb7. c5. Pa7. b6. fi). După 
l...Nd4. mutarea de cîstig 
ora numai 2.De4 + 1 cu con
tinuarea 2...TC7 (2 N:e4
3.Tc8 + TdS 4.T:d8 mat) 3.Dld4 
Db6 4.Tdl sau 2 .De7 3.D:e7 + 
T:e7 4.N:e7 R:e7 5.TC7+.

Radu VOIA

mal devreme, 
intempestiv 

oractic 
său din

de handbal masculin I

ȚA - în PREMIERĂ I

vaci et 
cu titlu 
ia snu- i urmat 
vă are 
tot la 
.tehnica, 
tru re- 

maes- 
n con- 
îai ochi 
vele to- 
Mai tre-

IĂ
i : Me- 
județul

arbitra
ri bine 
erului), 
și as- 

echipei 
naintea 

expe- 
să se 

sătmă-

„Cupei 
tită de 
ioi).'

bule amintit că succesul hand
balistelor de la Hidrotehnica nu 
este întimnlător. el avînd rădăcini adinei la Clubul Sportiv 
Școlar nr. 1, unde, alături de 
directorul Sorin Ponescit. acti
vează o catedră de handbal cu 
nume : Mlhai Făgărăsanu. so
rin Baican. Marin Severin. Lu
cian Rișnită (antrenorul divizio
narei A feminine a... Hidroteh
nicii). Vasile Cordos. La fel de 
nedrent ar fi dacă alături de 
Drofesionistil . handbalului con- 
stănțean nu i-am aminti și pe di
rectorul Ing. Mircea Măgureanu 
sau pc lng. dr Nicolae Pomazan. 
piloni de bază a! snriiinului 
pentru această formație a Hidro
tehnicii.

In sHrsit. dar nu în cele din 
urmă, iată-i ne realizatorii din 
teren al promovării reprezentan
ților handbalului din Constanta 
pe prima scenă : Ion Cră
ciun, Daniel Ilie, Ashan Omer 
și Cristian Bărbulcscu, ultimii 
doi au mal activat în Di
vizia A Marius Timofte. Ionel 
Iancu. Gabriel Vasilescu. Cris
tian Coiocaru. Daniel Ene. Yuk- 
sei Osman Alexandru Militarii, 
Eden Hairl. Viorel Milu. Coste! 
Anghel. Adrian Moise. Dorin 
Tudose. Marian Ponovicl. Corne' 
Gluglca Gheorghe Rusu. AH 
Nurhan.

Mihail VESA
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IȚE PE LITORAL
i oferă s

în toate stațiunile, incepind cu 10

9 lei/zi/pers. (cazare și masă) pînă !o 
71 iel/zi/pers. incepind cu 16 septem-

e șl durata sejurului, la alegere, 
ipecial pe Litoral :

a.c. ; 
i o.c.
(tronspo't, 2 zile cazare și masă) 

agențiile de turism ale I.T.H.R. Bucu-

I 
I
I
I
I
I

în tribunele stadionului Mu
nicipal din Reykjavik, care a 
găzduit meciul Fram — Knatt- 
spyrnufelag, s-a aflat dumini
că și Dumitru Dumitriu, an
trenorul secund al Stelei, că
ruia i-am propus un scurt 
dialog.

— Mai întii, scorul final...
— A fost 2—1 In favoarea 

lui Fram, golul victoriei fiind 
înscris în penultimul minut al 
partidei. Prin acest rezultat, 
Fram a devansat-0 în clasa
ment pe Knattspyrnufelag, o- 
cupînd, acum, cu 29 de punc
te, locul 2. De Valur, lideră cu 
două etape Înainte de Inche- 

0 
de

mai 
față

ierea campionatului, 
desparte în momentul 
un singur punct.

— Cum joacă Fram 7
— Practică un fotbal 

re angaiament fizic, dar 
rat șl fără să-și piardă luci
ditatea. în acest sens, aș spu
ne că. în pofida unor influențe 
britanice, ea nu acționează de
loc... englezește,* cu mingi a- 
runcate înalt In careul advers. 
Astfel îneît, deși condusă pe 
tabela de scor timp de 54 de 
minute, viitoarea noastră par
teneră de întrecere a construit 
cu migală, încă de la linia de 
fund, angaiîndu-și, în genere, 
cele două vîrfnri eu mingi pe 
culoare utilizabile.

în concluzie, Fram mi-a a- 
părut ca o echipă foarte dis
ciplinată din punct de vedere 
tactic, jucătorii ei. Intre care 
destui internaționali, nepermi- 
tîndu-si nici un fel de arti
ficii.

— Starea lor de spirit, a ce
lor dc Ia Fram, înaintea man
șei de la București, cum ai 
găsit-o 7

— înainte de toate, mi-a fă
cut plăcere să constat că e- 
chipa noastră este foarte sti-

de ma
cii-

mată la Reykjavik 
secinjă, tratată la 
cu o mare atenție, 
împiedică conducerea clubului 
islandez să afișeze și opti
mism : „încercăm să 
«lovitura» în compania 
tigioasei campioane a 
niei. Dacă vom obține 
carea, cota noastră va

și, in con- 
ora actuală 
Ceea ce nu

dăm 
pres- 

Româ- 
califi- 
crește 

enorm în arena internațională" 
— au opinat ei.

— Fiind vorba de un par
tener inedit din toate punctele 
de vedere, ne-ar interesa cîte 
ceva referitor la ambianța c- 
xistentă la meciul pc care l-ai 
urmărit...

— în stadionul de aproxima
tiv 10 000 de locuri au luat loc 
8 000 de suporteri ai localni
cilor, care, deși... nordici, și 
pe un timp rece, ploios i-au 
încurajat pe ai lor cu multă 
căldură. Ce să vă mai spun 
despre explozia de entuziasm, 
atunci. în min. 89. cînd eu go
lul victoriei !?

— Cei de la Fram, cum spu
neai, sînt încrezători în for
țele lor. Dar Steaua 7

— înregistrăm cu toată se
riozitatea dorința ei de succes. 
Naționala Islandei. egala re
prezentativei U.R.S.S. în pri
măvară, pe terenul acesteia, 
ne avertizează și ea că trebuie 
să jucăm la valoarea noasțră 
încă din prima manșă,
vrem 
genul 
să la 
I.F.K.
Numai tratînd meciul de 
miercuri cu întreaga atenție 
vom reuși să cîștigăm lupta 
cu... ursul din Reykjavik.

Gheorghe NICOLAESCU

dacă 
să ne calificăm. Ceva in 
ultimelor prestații, aca- 

noi, cu Spartak Moscova, 
Goteborg, Galatasaray... 

tratînd

REVIRIMENT (tardiv?)
La Roskilde, în Danemarca, 

selecționata de juniori U.E.F.A. 
’90 a țării noastre a disputat 
marți o nouă întîlnire în ca
drul preliminariilor C.E. Re
zultatul obținut (2—2) în com
pania puternicei reprezentati
ve a Danemarcei, pe terenul 
acesteia, mărturisește un revi
riment al lotului nostru, anun
țat, de altfel, de cîștigarea 
Balcaniadei, eveniment surve
nit cu aproximativ o lună în 
urmă. în afara semnificației 
sale de palmares, „draw“-ul de 
la Roskilde scoate (practic) 
din cursă echipa Danemarcei 
si conferă „tricolorilor" un 
procent de șansă, potențată 
numai în măsura în care vor 
reuși să învingă, la 4 octom
brie, în Spania, pe învingăto
rii lor de la Ploiești (!).

După cum ne relatează Mir
cea Sandu, secretarul F.R.F., 
care a condus delegația noas
tră, partida a avut două re
prize diametral ooiis^. For
mația noastră, alcătuită din 
Coleeag — Moldovean u, Arti- 
mon. Heidiner. Moroșan ■ —
Dicu, Zane, Sabo (min. 46 Mo- 
ga), Gabor — Săvoiu, Năstase 
(min. 75 Crude), a părut. în 
primele 45 de minute, dezorien
tată, copleșită de atacurile pe 
flancuri ale adversarului. .To
cul ei static și pasele la în- 
tîmplare au fost sancționate de 
gazde. Acestea au marcat în 
min. 10 și 12. Drin vîrful de 
atac P. SORENSEN, care a 
fructificat centrările miiloca- 
șului N. Sorensen. După pau
ză echipa noastră renaște. Pu-

AL JUNIORILOR NOȘTRI7
ternic mobilizată, ea „demo
lează" replica adversarului, 
care nu-și mai găsește traseele 
obișnuite, dominarea noastră 
teritorială devine cvasi-totală, 
abia acum apare vizibilă și 
superioritatea tehnică a junio
rilor români. Logica lucrurilor 
modifică și tabela de marcaj, 
golurile echipei noastre tnscri- 
indu-se astfel : în min. 62, 
MOGA execută o lovitură li
beră direct la „vinclu"; în 
min. 75, la un fault asupra lui 
Gabor, Crudu. abia venit de 
pc banca de rezerve, execută 
rapid spre DICU, care inter
ceptează, intră în ir-un careu 
luat prin surprindere și reia 
pc lîngă portarul venit în în- 
tîmpinare. Cel mai buni din 
echiDa noastră : Coleeag. Moga 
și Săvoiu (în opinia interlocu
torului nostru). Despre echili
brul întîlnirii vorbește și ra
portul cifric al șuturilor la 
(pe) poartă și al comerelor : 
12 (4) — 9 (3), respectiv 6-3.

Ion CUPEN

CLASAMENT
1. Spania
2. Danemarca
3. România
4. Austria

4 3 0 1 9—6 6
3 111 6—6 3
3 0 2 1 4-6 2
2 0 11 2—3 1

LA 14 SEPTEMBRIE, 0 NOUĂ ETAPĂ ÎN „CUPA ROMÂNIEI"
Joi 14 septembrie, populara 

competiție „Cupa României", ce 
se desfășoară sub genericul Da- 
ciadei. se va disputa o nouă e- 
tapă (a Il-a) Interjudețeană. Iată 
programul : Metalul Rădăuți — A.S.A. ctmpulung Moldovenesc. 
Aurora Tg Frumos — Minerul 
Gura Humorului Electro Boto
șani — Metalul Botoșani. Voința 
Roman — Constructorul Iași. 
I.T.A. Celuloza Piatra Neamț — 
Relonul Săvinesti. Unirea Ne
grești — Steaua Mecanica Huși. 
Textila Buhuși — Proletarul Ba
cău. C.S.M. Borzestl — Mecanica 
Vaslui Recolta Cislău — IPRE- 
I.OM Doaga. Gloria Ivești — Pe
trolul Moinestl, S.N. Galati — 
Mecano Sport Galati. Laminorul 
Roman — Petrolul Brăila lanca. 
Chimia Buzău — Hidrotehnica 
Buzău. Granitul Babadag — 
F.CM Delta Tulcea. Portul 
Constanta — Calatis Mangalia. 
S.N.C.S. Tulcea — Progresul 
C.S.S. Medgidia Unirea Urziceni
— Victoria Tăndărei. ISCIP Ul- 
meni — Victoria Lehliu. Calcu
latorul București — Dunărea 
Călărași, Rapid Braniștea — Ș.N. 
Oltenița. Tehnometal București
— A S.I.C București. Danubiana 
București — Metalul București. 
Gloria Păstîrnac — Electrica 
Fienl. I.U.P.S. Chitii» — Victo
ria Florest.l, Unirea Cîmpina — 
Metalul Plopenl. A.S, Chimia 
Brazi — Precizia Sâeele. Petro
lul Poieni — Chimia Victoria Tr. 
Măgurele, Spicul Coteana — 
ROVA Roșiori, Forestierul Bă- 
benl — Recolta Stoicânesti. Con
structorul Horezu — Electrica 
Titu. Cavalerii Fluierului Pitești
— Muscelul C. Lung. Muscel. 
Minerul ITUC Rovlnari — Petro
lul Stoina, I.O.B. Balș — Elec- 
troputere Craiova, Progresul Băl-

lesti — Mecanizatorul Simian, 
Foresta Zăvoi — Minerul Anina. 
Furnirul Deta — Minerul Ora- 
vița, Unirea Sînnicolaul-Mare — 
Energia Auto Timișoara. Agro
nomia Sag — Petrolul Arad. Re
tezatul Hațeg — Minerul Stilnta 
Vulcsn. Șoimii Llpova — Aurul 
Brad. Metalul Sibiu — Victoria 
Călan. Textila Cisnădle — Car- 
patl Agnita. Bihoreana Marghita
— Voința Oradea. înfrățirea ora
dea — Victoria Card, Bradul VI- 
seul de Sus — Chimia Tășnad. 
CtTPHOM Bala Mare — C.I.L. 
Sighet. Unirea Seini — Minerul 
Cavnic. Dermata Cluj-Napoca — 
IZOMAT Șimleul Silvanlei. O- 
limpia Gherla — Industria Sîr- 
mei C.Turzil. Metalul Sighișoara
— Nltramonia Făgăraș, Metalul 
Reghin — Mureșul Luduș. Meta- 
lotehnlca Tg. Mures — Proare-

sul Odorhel, Tirnavele Blaj — 
Metalurgistul Cugir, Minerul 
Bălan — Unirea Cristur, Chi
mia Năsăud — Mecanica 
Bistrița, Metrom Brasov — 
Carpati Covasna, Metalul Tg. 
Secuiesc — Electro Sf. Gheorghe. 
Metalurgistul Sadu — Dlerna 
Orșova.Reamintim că tn caz de egali
tate. dună consumarea timpului 
regulamentar de 1oc meciul se 
va prelungi cu două reprize a 
15 minute fiecare, iar dacă ega
litatea va persista se vor exe
cuta lovtiuri de la 11 m nentru 
denartajare. Ora de încenere a 
nartidelor : 18.

Conform comunicatului F R. 
Fotbal echipele stnt obligate să 
folosească Pe toată durata jocu
lui un junior si patru iucători 
eub 24 de ani.

PROGRAMUL ȘI ARBITRII

ETAPEI " A 3 A

A DIVIZIE! A
JIUL PETROȘANI — F. C. 

BIHOR : N. Voinea ; M. Ni- 
culescu (ambii din București) 
și V. Donțu (Galați).

S. C. BACĂU — SPORTUL 
STUDENȚESC : M. Axcnte (A- 
rad) ; Al. Mustățea (Pitești) 
și I. Moise (Buzău).

VICTORIA — UNIVERSITA
TEA CRAIOVĂ : O. Ștreng 
(Oradea) ; S. Necșulescu (Scor- 
nicesti) și C. Sorescu (Pitești).

STEAUA — DINAMO : D. 
Petrescu (București) ; Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea) și Ad. Mo- 
roianu (Ploiești).

F. C. INTER — F. C. AR
GEȘ : M. Constantinescu ; G. 
Ionescu și V. . Ilie (toți din 
București).

PETROLUL PLOIEȘTI — 
„U“ CLUJ-NAPOCA: I. Velea 
(Craiova) : C. Gheorgbe (Su
ceava) si A. Huzu (Sibiu).

CORV1NUL HUNEDOARA — 
F. C. OLT : M. Salomir (Cluj- 
Napoca) ; R. Petrescu (Brașov) 
și M. Ștefănoiu (Tg. Jiu).

F.C.M. BRAȘOV — F. C. 
FARUL : Fl. Popescu (Plo
iești) ; N. Dinescu (Rm. Vîl
cea) și I. Danciu (Petroșani).

Toate partidele vor începe 
la ora 17.

ADMINISTRATA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• REZULTATELE CON

CURSULUI PRONOSPORT DIN 
C SEPTEMBRIE 1989. 1. Ascoli
— Sampdoria (pauză) X; 2. 
Ascoli — Sampdoria (final) 1;
3. Atalanta — Milan (pauză) 2;
4. Atalanta — Milan (final) 2;
5. Bari — Verona 1; 8. Cesena
— Napoli (pauză) X; 7. Cese
na — Napoli (final) X; 8. Ge
noa — Roma (pauză) X; 9. 
Genoa — Roma (final) 2; 10.
Intemazionale — Lecce 1; 11. 
Juventus — Fiorentina 1; 12.
Lazio — Cremonese X; 13. U- 
dinese — Bologna X.

DUMINICĂ

participați cu cît m-1 
multe bilete!

La 10 septem
brie, din nou o in
teresantă tragere 
Loto 2, ultima din 
acest trimestru © 
Se extrag 12 nu
mere, in cadrul a 
3 extrageri „lega
te", cu posibilita
tea de a se ciști- 
ga și cu numai 2 
numere • Partici
parea se face eu 
taxa unică, de nu
mai 10 lei H Ul
tima zi pentru în
cercarea șanselor 
cu numerele fa
vorite este sîm
bătă, 9 septem
brie !

Fond total de cîștiguri: 
713.702 lei.

• ClȘTIGURILE TRAGERII
LOTO DIN 1 SEPTEMBRIE 1989. 
Ca*. 1 : 1 variantă 166% — au
toturism ..Dacia 1.300“ (70.000 lei) 
și 3 25% a dte 17.500 lei : cat. 2: 
17 25% a 3.888 lei : cat. 3 : 12.25 
a 5.396 lei : ca*. 4 : 37 a 1.786 
lei : ea*. 5 : 134.50 a 491 lei : cat. 
6 : 251.25 a 263 ld : ca* x : 
1.548.75 a 100 lei Report la cat. 
1 : 10.570 lei. Autoturismul ..Da
cia 1.300 (70.000 lei) a reve
nit participantului Dumitrache 
Gheonghe din București.• Tragerea obișnuită LOTO de 
astăzi, vineri, 8 septembrie, va 
avea loc în București. în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
incepind de la ora 15,50. Opera
țiunile de tragere vor fi radio
difuzate pc programul I, la ora 
16,35, urmînd ca numerele ex
trase să fie transmise șl în re
luare, pe același program, la 
ora 23,15, și mîine. sîmbătă la 
ora 8,55. După efectuarea ope
rațiunilor de tragere, va rula un 
film artistic.
• Nu uitați nici de TRAGE

REA LOTO 2 de duminică. 10 
septembrie — ultima tragere de 
acest fel a trimestrului —. pre
cum șl de interesantul concurs 
PRONOSPORT din aceeași zi, 
care programează cele mal a- 
tractive partide din campionatul 
nostru și cd Italian.
• Administrația de Stat Loto- 

Pronosport atribuie săptămînal 
zeci și zeci de importante eîști- 
guri, din rindul cărora sînt ne
lipsite autoturismele televizoa
rele color, dar și excursiile 
peste hotare. Informăm. în ru
brica de față, pe participanțil la 
sistemele de ioc că ieri seară 
un nou grup de ciștigătorl în 
excursii a plecat lntr-o plăcută 
călătorie în U.R.S.S. Partidpînd 
frecvent la acțiunile cu caracter 
aparte și dv.. vă puteți înscrie 
numele pe listele cu marii cîs- 
t’gătorl !

• TRIAL. In vederea testării 
unor jucători care activează în 
campionatul Diviziei B și Tlne- 
ret-Sperante. pentru a fi cu
prinși în viitorul lot de Tineret- 
Olimpic (născuțl după 1 august 
1869). forul de specialitate orga
nizează un trial la București, ce 
se va desfășura în zilele 11—13 
septembrie. Pentru această acți
une au fost convocațl următorii 
jucători : Ungureanu (MECON 
Buc.). Diaconescu (F.C. Argeș)
— portari ; Mircea (Univ. Cra
iova), Sburlea (Univ. Craiova), 
Falub („U“ Cluj-Napoca), Gîr- 
leșteanu (Univ. Craiova), Cărbu- 
naru (Electroputere Craiova), 
Răcbită (Steaua), Mustățea (Ra
pid). Cr. Stan (Petrolul Ploiești)
— fundaș! ; A. Popa (Sportul 
Studențesc). Mihai (F.C. Farul), 
Rădulescu (Prahova C.S.U.), 
Paul (Explorări Clmpulung Mol
dovenesc). Timar (Unirea Alba 
Iulla), Săsărman (Gloria Bistri
ța). Tanca (Gloria Bistrița), Mi- 
nea II (Mecanică Fină Buc.), — 
mijlocași ; Voinea (Rapid) Fi- 
rici (Aripile Victoria Bacău), 
Buia (Minerul Cavnlc) Prisecca- 
nu (F.C. Argeș). Sima (Steaua), 
TIrțău (Dinamo) — atacanfi. Co
lectivul tehnic al trialului este 
format din antrenorii M. Rădu- 
tescu, D. Apolzan șl N. Petrescu.
• „CUPA ELECTBOMUREȘ" 

LA MtNTFOTBAL confirmînd o 
frumoasă tradiție si deosebita 
atenție ne care o acordă eșalo
nului juvenil. C.S.M. El^otromu- 
r"s Tc Mures a organizat re
cent ediția a VII-a a „Cupei 
Etectromures» la mini fotbal, 
nentru copii născut! în 1976. La 
turneu au participat echipele 
r.S S Arini Pitești Industria 
Slrmei C. Tnrzii. Mecanica Bis
trița. inter Sibiu si Eiectromu- 
res Te Mores. Trofeul a reve
nit formației Elcctromureș (2—0 
in finala cu C.S S Aripii Do- 
d'umul actualei ediții fiind ur
mătorul : 1 Eleclromures Tg. 
Mures (antrenor Tiberin Mărgi
neanul. 2 c S.S. Arioi Pitești 
'antrenor Ion Vameșul. 3. In
dustria Strmci C. Turzii (antre
nor Nicolae Crăciun).

A PMtWOA AUTOBUZUL — 
RAP’D din cadrul elenei a 3-a 
a Diviziei B. se va disputa du
minică de ia ora 11 De stadio
nul Giulestl. Biletele de intrare 
nentru acest meci s-au pus in 
vînzare la casele de bilete de 
la stadioanele Giulestl. Autobu
zul si Dinamo.

iaest.ru


SUCCESE ALE VOLEIBALISTELOR NOASTRE
In penultima etapă din ca

drul grupelor Campionatului 
European feminin de volei, care 
aedoslășoară in R. F. Germania, 
reprezentativa României a re
purtat un frumos succes, ta- 
vingind cu 5—2 (13, —3, 13, 
—13. 14) echipa țării gazdă, 
după un meci extrem de dis
putat. pe parcursul a circa 
două ore și jumătate de joc. 
Prin acest rezultat volaibalis- 
tele noastre șl-au creat o 
bună șansă de a fl prezente 
în semifinalele locurilor 1—4, 
Ia Stuttgart. Depinde Insă de 
rezultatele ultimei runde (a- 
searâ tîrziu). In speță de cele 
ale meciurilor România — Tur
cia si Om - R. F. Ger
mania Tn formația noastră au 
evoluat : Gabriela Dumitrescu 
(Daniela Gîlcă), Ioana Cotorp-

Cristina 
, Alina 
Popescu

gazdă.

după 4 etape: 8. U.R.S.S. 8 p 
(12:0), 2. R. F. Germania 7 p 
(11:3) 3. România 7 p (9:5)
etc. In grupa a Il-a, la Karls
ruhe : Bulgaria — Polonia 3—1 
(3, —14, 13, 10). K. D. Ger
mană — Italia 
ți Cehoslovacia 
(9, -13, 14, 10).

Primele două 
care grupă vor 
semifinalele locurilor 1—4, ur
mătoarele două tn semifinalele 
locurilor 5—8, iar ultimele 
două din grupă tn cele pentru 
locurile 9—12.
• tn orașul Durres, din Al

bania. a început Campionatul 
Balcanic rezervat junioarelor : 
România — Grecia 3—0, Alba
nia — Turcia 3—0, Bulgaria — 
Iugoslavia 3—0.

3-0 (11. 13, 4)
— Franța 3—1

clasate In fie- 
juca mline In

POLOIȘTII DE LA STEAUA
AU CIȘTIGAT TURNEUL DE LA SOFIA

SOFIA, 7 (Agerpres). — Tur
neul international de polo de 
la Sofia a fost ciștigat de e- 
chipa Steaua București, urma
tă de ȚSKA Septemvrisko Zna- 
me, Lokomotiv Sofia și Khe-

lias (R.F.G.). 
ultima 
ua — 
Zname 
2-1);
e-«.

Rezultate din 
zl a competiției: Stea- 

ȚSKA Septemvrisko 
10—3 (3—0, 2—1, 3—1, 
Lokomotiv — Khelias

PE SCURT • Pt SCURT

nu. Mirela Bojescu, 
Pîrv (Cristina Buzîlă), 
Pralea șl Felicia 
(Georgeta Ene). în celelalte 
două partide ale ___ : ’
U.R.S.S. - Finlanda 3-0 (3, 
t, 7), $1 Iugoslavia — Turcia 
3—0 (5. 14. 12). Tn clasament.

grupei :

• Rezultate din ziua a treia 
a C.M. de juniori, de la A- 
tena : Grecia — Bulgaria 3—1, 
R. P. Chineză — Spania 3—0, 
Cuba — Italia 3—0 ; Japonia — 
Algeria 3—0, U.R.S.S. — Po
lonia 3—1, Brazilia — Indone
zia 3—0.

MADRID, 7 (Agerpres). Cu 
prilejul Congresului Federației 
Internaționale da Atletism, ținut 
la Barcelona, a-a hotârtt ea. pe

CAMPIONATELE MONDIALE DE CANOTAJ
(Urmări fin two Li

sec.au mărit diferența la 7:22 
fată de barca R.D. Germane 
care conducea, altfel spus, cam 
cu 50 m; la jumătatea traseu
lui se mențineau in coada plu
tonului: a urmat insă partea 
a doua a cursei care Impune 
din nou atributul de fantastic 
acordat cu o zi Înainte de 
președintele F.I.S.A., Thomas 
Keller. Ca si cum ar fi dat 
drumul la încă... două motoare, 
barca lor a Început să avan
seze vertiginos ajungîndu-le 
una după alta pe cele ale Spa
niei. Elveției, .la 1500 m pe 
cea a Ungariei. Iar In imedia
ta apropiere a liniei de sosire, 
sftdtnd parcă vacarmul din

tribune și pe cea a Iugosla
viei I Locul 2 pentru Neagu — 
Snep și
Extrem
lor doi 
bătă —
2+1 șl

calificarea in finală, 
de grea misiunea ce- 
care vor susține sîm- 
duminlcă barajul și 1a 
la 2 rame. Să sperăm 

că ei vor găsi 
„mia infernală" 
deși preferabil 
mai bun. decît

resurse pentru 
Izbutită astăzi, 
ar fi un 
cele de

start 
pînă

acum...
în snchimb, la simplu 

nin Eiisabela Lipă a cîștigat 
detașat, atît de detașat, îneît 
principala sa adversară, Ka
thrin Sarlosy (Ungaria), care 
a Încercat să-i prindă cadența, 
a leșinat după sosire răstur-

feml-

nîndu-se cu schif cu tot și 
făclnd necesară intervenția u- 
neia din echipele 
drl-salvatori care 
permanent de-a
Iul.

Așadar, toate 
paje românești 
Bled s-au calificat pentru fi
nalele de sîmbătă și duminică. 
Pînă acum „cursa" de ansam
blu este remarcabilă, dar re
prezentanții noștri știu bine, 
antrenorii lor de asemenea, că 
s-a cîștigat numai o bătălie 
nu șl războiul. Incit deviza 
pentru sîmbătă — duminică va 
fi „cu toată viteza Înainte I* 
Să așteptăm deci...

de scafan- 
veghează 

lungul traseu-

cele 8 echi- 
prezente la

viitor, la primul control antido
ping pozitiv un atlet participant 
la o competiție s* fle suspendat 
pe o durată de doi ani. Delegații 
la Congres au aprobat propune
rea de a se anula recordul mon
dial Ia 100 m, 1,83 stabilit de atle
tul canadian Ben Johnson tn 1*81, 
la Roma, intructt sportivul res
pectiv a recunoscut ca a folo
sit. Încă din anul 1981. substanțe 
stimulatoare interzise. Așa cum 

lui 
de 
la 
de 
de

se cunoaște, anul trecut 
Johnson 1 s-a retras medalia 
aur la Jocurile Olimpice de 
Seul, unde cîștigase „suta 
metri* in 1,7», record mondial
asemenea anulat pentru motive 
de dopaj.

BASCHET • tn turneul de la 
Pleven : Statiba Vilnius — Bu- 
ducnost Titograd 118—117 (după 
prelungiri).

handbal • La Ankara: Tur
cia — Bahrein 29—10, R.p. Chi
neză — Turcia tineret 2»—32.

HOCHEI PE GHEAȚA. • M 
R.F. Germania : ERC Schwennin
gen — SC Berna 4—3 • In ca
drul campionatului unional, der* 
byul ȚSKA Moscova — Dinamo 
Moscova s-a terminat la egali
tate 4—4 (9—3. 3-9, 1—3). Re
zultate: Aripile Sovietelor — Di
namo Harkov 3—3, HImlk Voa- 
kresensk — Torpedo Gorki 6—3, 
Sokol Kiev — Dinamo Minsk 1—3.

TENIS • Alte rezultate din 
sferturile de finală la Flushing 
Meadow, femei : Steffi Oral — 
Helena Sukova 8—1, 4—1, Ga
briela Sabatini — Arantxa San
chez 3—6, 6—4, «—1 ; bărbați s 
Becker — Noah 6—3, 6—3, 6—3, 
Kricksteln — Berger 3—6, 5—4. 
4—2. 1—0 ab. Din cauza diferen
ței de fus orar nu ne-au par
venit rezultatele ultimelor parti
de : Lendl — Mayotte și Agassi 
— Connors.

TENIS DE MASA « In cadnd 
„Cupei Mondiale*, la Nairobi, 
suedezul Appelgren l-a Întrecut 
eu 2—9 (15, 17) pe compatriotul 
său Perason. iar americanul O- 
ntfade a dispus. în mod surprin
zător, eu 2—0 "* — ‘
pionul mondial 
ner (Suedia).

ȘAH • tn _____________
conduce campionul lumii, mareo» 
maestru sovietic Garri Kasparov, 
cu 83 puncte, urmat de Karpov 
(U.R.S.S.) 81 puncte, Salojr
(U.R.S.S.) 68,5 puncte. Elvest
(U.R.S.S.) 68 puncte. Ltuboievici 
(Iugoslavia) 66,5 puncte, Nunn 
(Anglia) 65,5 puncte. Beliavski 
(U.R.S.S.) 63,5 puncte. Short (An
glia) 63 puncte. Tlmman (Olan
da) 57,5 puncte etc.

(17, 39) de cam-
Jan-owe Wald-

„Cupa Mondială*

PRELiriiNARllLE C.M. PE 11LI1MA LINIE DHtAPTl

Vt DORIM HOCHEIUL SE CALIFICE VIITOARELE . DE IARNĂ"
(Urmtrt Un pag. U

cu spirit de răspundere pe ju
cătorii rămași la cluburi. E și 
cazul colegilor lui Stelian Ru- 
su, antrenorul principal al lo
tului de juniori. De altfel, for
mația C.S.Ș. 2 Constructorul 
Galați, de pe locul I a căzut 
re poziția a 111-a, la IC punc
te diferență de prima.. Apoi, 
juniorii recomandați de C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc și C.S.Ș. 
Gheorgheni s-au dovedit ne
competitivi la „ea ■opene", sub 
toate aspectele—

- Ce valori reale au promo
vat compet!țiile internet

— Pe lingă seniorii citați mai 
Inaintr. tinerii Gheorghe Dra- 
gomir (eare nu a dai totul), 
Csaba Gal, Ion Zaharia, San
dor Andras șl Marius Gliga. 
Bat la porțile afirmării junio
rii Gabriel Dan, Corne! Stoica. 
Viorel Nicolescu. Attila Nagy 
(cel de la Gheorgheni). Totuși, 
puțini față de posibilitățile 
cluburilor și nevoite celor trei 
loturi...

— Ce ne puteți spune despre 
starea disciplinară 7

— E în progres. Au scăzut 
abaterile disciplinare grave, 
s-au dictat doar 3—4 suspen
dări pe două etape. Este rezul
tatul intensificării muncii edu- 
entive la nivelul cluburilor șî

loturilor. Dă roade și prevede
rea regulamentară că pentru 
cumul de pedeapsă pentru rea 
conduită sportivul este sus
pendat o etapă. Firește, exi
gența și, in general, calitatea 
arbitrajelor au contribuit la 
Îmbunătățirea disciplinei, deși 
mai sint jucători și antrenori 
care mai protestează la deci
ziile arbitrilor. Asta ia cam
pionatul intern, unde riscă să 
piardă un meci din atîtea al
tele. Afară sint disciplinați, ua 
meci pierdut Ia .mondiale" sau 
.europene" avind implicații 
mult mai mari.

— Se justifică eforturile ce
rute de cele trei „fronturi", 
juniori, tineret, seniori 7

— Desigur, cum o confirmă 
și activitatea din anul 1983 
pînă în prezent, In hochei 
cele trei trepte sînt obligatorii. 
Ua junior nu poate promova 
direct in echipa de seniori 
fără riscuri, iar exemplul cam
pioanei, Steaua, a dovedește. 
De altfel, și federația inter
naționala menține, ca o nece
sitate obiectivă, competițiile o- 
ficiale pe cele trei categorii 
de vîrstă. pe care își organi
zează activitatea hocheistică 
toate federațiile naționale.

— Care sînt obiectivele vi
itorului sezon T

— Așa cum ne-am angajat 
eu prilejui Conferinței Națio-

nale. a mișcării sportive și 
menfinind sistemul competițio- 
nal intern pe categoriile copii, 
juniori, tineret, seniori, sistem 
divizie plus turnee, dorini să 
asigurăm in actualul ciclu o- 
limpie calificarea la J.O. de 
iarnă din 1992. Vom organiza 
campionatele interne astfel In
cit fiecare lot să aibă timp 
pentru pregătirea participării 
la „europene** și „mondiale". 
Sperăm ca toate patinoarele, 
mai ales cel din București, să 
se deschidă la timp, oferind po
sibilitatea ea echipele să se 
pregătească bine și asigurînd 
desfășurarea campionatelor și 
activitatea loturilor. Credem 
că vom fi sprijiniți să asigu
răm la fiecare patinoar o sală 
de forță, neapărat necesară în 
sportul nostru, după cum a 
sosit, apreciem, timpul ca, a- 
nul acesta, să intre in produc
ție de serie — așa cum ni s-a 
promis — echipamentul de pro
tecție pentru copil. “ ___2
1989—1990 este decisiv pentru 
realizarea obiectivului 
de perspectivă și vom face to
tul, in strînsă colaborare eu 
cluburile și asociațiile eu sec
ții de hochei, cu consiliile ju
dețene respective, pentru ca șl 
hocheiul, acest sport atlt de 
Îndrăgit, să se înscrie între dis
ciplinele fruntașe.

K

jj

• FEDERAȚIA INTERNAȚIONALA DE 
box AMATM (AtBA) a decta. ta cadrul 
unei reuniuni la Nairobi, ta Kenya, ca vii
toarea ediție a Campionatelor Mondiale s& 
fie organizată nici mai mult nici mal pu
țin. decît tn... trei localități, din tret con
tinente diferite : Bombay (India), Dublin 
(irlanda) st Havana (Cuba). Fiecare din
tre aceste orașe va organiza Întreceri la 
cile oatru categorii de greutate. Pînă a- 
cutn au mal fost orașe care au organizat 
în comun felurite competiții sportive, dar 
niciodată trei, ca ta ac.st cazi • IN 1908 
au concurat Ia organizarea forului Inter
national al hocheiului oe gheată doar cinci 
tăr! Prin recentele afilieri la I.I.H.F.. ale 
federațiilor naționale din India șl Thai
landa numărul țărilor membre ia Fede
rația Internațională este acum exact de 
sânte ori mai mare dectt ta 1908 Sl fapt 
important, printre țările membre nu sînt 
doar cele tn care clima rece ar favoriza 
acest sport, cl șl altele, cu o efltnă foarte 
caldă. Existenta patinoarelor artificiale a- 
cooerite este explicația acestui fact . • 
FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ DE HAL
TERE (IWF) a locis. la Teneriffe. tn Sca
ma. ca tnceoind din acest an să nu mai 
omologheze, ea recorduri mondiale decît 
nerformantele realizate cu orileiut Jocu
rilor Olimpice st al Campionatelor Mon
diale I Pînă acum aceste recorduri nu-

teau fl stabilite si ta cadrul Cuoe! Mon
diale si a! diferitelor camoionate conti
nentale. Această restricție se datorește, ta 
primul rtad. faptului că la J.O. sl C.M. 
controlul antldoolng este eu mult mal se
rios decît ia celelalte competiții. Asta În
seamnă es recordurile mondiale vor mai 
putea fl Îmbunătățite doar o singură dată 
pe an t t • IN 1SSI LA DELHI, in India,

▼a avea Ipo prima ediție a Jocurilor Afro- 
Aslatice. In orindplu s-a hotărlt ca flecare 
dintre edițiile acestei competiții să cuprin
dă tn mod obligatoriu. Întreceri ia opt 
ramuri sportive: atletism, box. fotbal, 
gimnastici, handbal, natatie. lupte sl vo
lei. Separat, tara organizatoare mal poate 
include ta program alte două ramuri spor
tive după proprla-1 dorință • NU Dl 
MULT a luat sfîrsit Campionatul Africii 
la handbal La bărbați, in finală î Alge
ria — Egipt 18—17. iar Ia femei. Angola 
a Întrecut cu 23—17 reprezentativa C®te

Sezonul

nostra

Miercuri a fost o zl foarte bo
gată ta oartide conttad pentru 
preliminariile C.M din Europa. 
De ne acum, se conturează cîș- 
tlgătoarele unor grupe, chiar șl 
ocunantele locurilor doi (în gru
pele cu cinci echipe), care vor 
merge ta Italia ’99. Să amintim 
că ta grupele cu Datru formații 
se califică direct Drlma clasată, 
tar alte două vor promova ta 
turneul final tn urma nunctaju- 
lui mai bun sau la golaveraj. în 
această situație stat grupele : 1. 
(România Danemarca). 2. (An
glia, Suedia, Polonia) șl 4. (Olan
da. R.F. Germania).

Desigur, pe noi ne-a intere
sat amicalul de la Amsterdam, 
dintre Olanda sl Danemarca. 
Scor : »—3 (1—9) Gazdele au
condus cu 2—9 (B Koeman, 
Wauters). dună care danezii au 
egalat prin Heinze sl Bartram 
din U tn. tntr-o altă tntîlnire. 
tot amicala, la Dublin : irlanda 
— B.F. Germania 1—1 (1—1).
prin golurile lui Stapleton, res- 
oectiv DBrtner.

Iată clteva clasamente Ia zl. 
oficiale de

3 Turcia 5 2 1 2 8- 6 5
L R.D. Germană 6 2 1 3 7- 9 5
I. Islanda 7 0 4 3 4-10 4

Meciurile următoare : ao.9 t 
Islanda — Turcia : 8.10 : n D.G 
- U.R.S.S.; 25.10: Turcia — 
Austria ; 8.11 : U.R.S.S — Tur
cia ; 15.11 : Austria — R.D.G.

!,„Fi!?,anda ~ Tara Gall- *°r Z0-?11 Helsinki. 7 300 de. ------- MlkJw

dună partidele 
miercuri.

GB. 2 : Suedia 
Stockholm. »« 56» 
1. Anglia 
3. Suedia
3. Polonia
4. Albania

Meciurile
Suedia — ______  . ___ .
nla — Anglia : 25.10 : Poloni» — 
Suedia 5 15.11 : Albania — Polo
nia.

— Anglia t-a 
spectatori.5 3 2 0 ‘ ‘ * 

4*11
3 10 1
4 0 0 4

i«-«t 
4-11 
a- s i 
î-it t

următoare :
Albania ; 11.10 :

Anglia
3.16:
Polo-

GR 3 : Austria — U.R.S.S. 
Vlena. S5 504 de spectatori 
landa — RD Germană 
(•—•» Reykjavik. TOM de 
tatorl. Au înscris: Sammer 
55) Ernst (min 
•S).
1 UR.S.S 
!. Austria

S3) noi

d’Ivoire, deținătoarea titlului • SERVI
CIILE VAMALE americane, ta colaborare 
eu poliția călare canadiană au arestat doi 
indivizi eare. pentru 2.1 milioane de dolari. 
Introduceau In S.U.A. o mare cantitate de 
sterolzi anabollzantl pentru doparea... ani
malelor. Bietele de ele. ce le aștepta șl 
încă ce ie mal așteaptă 1 • MULTA
VREME, ta derfdere. se aprecia că vo
leiul este doar un sport de.„ plajă. Bine
înțeles e* a fost dovedit, sl răsdovedit. 
contrariul. Dar. lată că Federația franceză 
de volei a inițiat • competiție Internațio
nali. cu participarea unor echloe din Gre
cia. italia. Spania. Suedia. Uniunea So
vietică șl. evident, din Franța. Turneui s-a 
desfășurat pe... plaje! • UNUL DINTRE 

bAtrinh campioni al boxului este pugl- 
llstul american Mike Weaver ta vîrstă de 
3T ani. Recent, Ia Felt Forum din New 
York, M |t-a apărat eu succe» titlul de 
campion a< greilor continentului ameri
can fa dispus la puncta. In 13 reprize, de 
PhH Brown). Weaver, a tort deținător al 
titlului de campion m lumii (WBA). are 
32 de victorii, nn med eg® »I 14 tafrf- 
geri. Acum re gîndeste. sl nn doar attt. 
ei o sl spune, la on meci eu Tyson 1 La 
care deținătorul ttttahrt mondial a repli
cat. foarte serie». c* nu vrea să-l albe pe 
conștiință... *

Romeo VtlARA

3

spectatori. A înscris: 
oonen fmin. 50)
1. Olanda
2. R.F. Germania
3. Finlanda
4. Tara Galilor

Urmează 
R.F.G. — 
^a*rZ>r *7- • Atf.xv. : K.r’.s»
landa # Ga,1,or S1 Olanda — Fta-

Iugoslavia - Scoția 
»~* (•—1). Zagreb. 50 000 dB 
spectatori. Au marcat : Katanee 
fmin. 54). McLeish (min 56) — 
autogoi Vujovici fmtn. 60). respectiv Durle (min. 27).
1. Iugoslavia
2. Scoția
3. Norvegia
4. Franța 
s. Cipru

Meciurile 
Iugoslavia — 
— Scotia ; 18 10 : cipru goslavia ; is.il • scoția “ 
regia ; li.io. • Franti _

gr « 
Ungaria —.
8 000 de spectatori. /

.(mini 89). __
13) Bognar (mta.

4 2 : 
4 i : 
4 1 :
4 0 !

jocurile : 
Finlanda : 11.10 
Olanda : 15.16. ■

3 0 3-1 0
3 I S-l 5 
133-73 
333-43

4.io : 
l. : Tara 
: R.F.G.

o 0 3 0 13- 50 4 11
0 3 13 
«112
«010

următoare : 
Norvegia si

11- 0
0- 7
3- T3-10

1» »
6 
8
1

11.10 I 
Franța 
— Iu- 

• Nor* 
Cipru.'

Irlanda de Nord
1—3 (9—2). Belfast,

Au Înscris t respectivWhiteside (a 
Kovacs (min,
I. Soania 
3. Irlanda
3. Ungaria
4. Tri. Nord 
». Malta

Urmează
Ungaria — Spania ; Irlanda --

Portug'alta 
38 — 

marcat : 
Van der

8 4 3 0 5 3 11
4 2 11
4 18 3
5 0 0 1

partidele 4 .
Portugalia î «.ta • ce» 
— Portugalia ; 11.1« ( 
Belgia. Luxemburg «• 

‘ — Lw— Five- 
Luxem*

« 5 « I 14- 1 1»
«321 5- 1 »
6 2 3 1 «- 1 t
7 3 14 S- I 57 0 3 » 3-14 3Jocurile : 11.14 1

— Ungaria. Malta —'
GR. I : Belgia — 

*—• tt—9). Bruxelles, spectatori. au 
mana fmin. 33) 
(min. 88 sl 86).
1. Belgia
2. Cehoslovacia3. Portugalia
4. EI veți a
3. Luxemburgurmează
Elveția — 
hoslovacla
Elveția — __ ,__ ___
Portugalia î 25.10: Belgia 
xemburg. Cehoslovaci* 
tta I 11.11 t Elveția — 
burg : 16.11 s Portugalia — ce
hoslovacia.

ooo da 
Ceule- 
Linden
12- S
I- 3
5- *
5- I
1-16

1»
T•
1

MJ I

MIERCURI s-au jucat meciu
rile din etana » j-a a campio
natului Italian : Genoa — Roma 
0—3 ro—tn. Ascoii — sampdo- 
ria 2—1 (0—01. Atalanta — Milan 
»-4 10—U, Bari — Verona 2—4 
(1—0). Cesena — Napoli 0-0. Tn- 
ternazionale — Lecce 2—1 fl—W,' 
Jttventus — Fiorentina 3-4 
Cl—II. Lazio — Cremonese 1—4 
(0—D. Udinese — Bologna 1—4 
fl—0). in clasament conduo Ju* ventus. Inter șl Napoli, eu MM 
I a. Milan. Roma si Bari. on 
t»te 4 d.

Documentar alcătuit de fi 
Ion OCHSENFELD ;


