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Proletari din toate țările, uniți-yj !
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La Palatul Republicii a avut 
loc vineri dimineață ceremonia ^y ț țy rtfiz'ioln rl zv aSFma

tovarășul 
secretar 
Comunist ______  .
Republicii Socialiste 
a președintelui Republicii Af
ganistan, Najibullah, care a e- 
fcctuat o vizită de lucru în 
tara noastră.

Pe platoul din fața Palatului 
Republicii erau arborate drape
lele de stat ale României și 
Afganistanului.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat cu cordialitate pe 
președintele Najibullah. Cei 
doi șefi de stat și-au strins 
miinile cu prietenie.

Garda militară, aliniată 
cinstea sosirii președintelui 
Afganistanului, a prezentat 
onorul. Au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări.

în continuarea ceremoniei, 
cei doi președinți au trecut în 
revistă garda dc onoare.

Șefului statului afgan i-au 
fost prezentați membri ai con
ducerii partidului și statului 
nostru, generali, alte persoane, 
oficiale.

Un grup de pionieri a oferit 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și președintelui Najibullah bu
chete dc flori.

șh
La Palatul Republicii 

desfășurat, vineri, 8 
brie, convorbiri oficiale 
tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român. ...._____
le Republicii Socialiste Româ
nia, și Najibullah. secretar ge
neral al C.C. al Partidului De
mocratic al Poporului 
Afganistan. președintele 
publici! Afganistan.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat vizita dc lucru în țara 
noastră a președintelui 
Najibullah, subliniind că aceasta 
reprezintă o expresie a relați
ilor existente între România și 
Afganistan și deschide pers
pective deosebite pentru dez
voltarea raporturilor de prie
tenie si colaborare statornicite 
intre țările si popoarele noas
tre.

Mulțumind pentru primirea 
călduroasă și ospitalitate, pen
tru posibilitatea de a se in- 
tilnl cu șeful stalului român, 
președintele Najibullah a re
levat importanța deosebită a 
acestei vizite în extinderea re
lațiilor de colaborare pe mul
tiple planuri dintre România 
și Afganistan.

In cursul convorbirilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Najibullah au 
convenit să se acționeze pen
tru întărirea și dezvoltarea, in 
continuare, a relațiilor bilate
rale, pe plan politic, economic, 
tehnico-științific. cultural, pre
cum și a cooperării pe arena 
internațională.

oficiale do către 
Nicolae Ceaușescu, 

general al Partidului 
Român, președintele 
.. România.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Najibullah au 
făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri în I _ 
cu o serie de aspecte ale vie
ții internaționale, îndeosebi cu 
privire la 
zarmării și 
rezolvarea 
dezvoltării, 
noi ordini 
naționale.

Convorbirile au relevat 
seninătatea soluționării 
cale politică, prin tratative, a 
stărilor de încordare și con
flict, a tuturor problemelor li
tigioase dintre state, înlătură
rii folosirii forței și amenință
rii cu forța din relațiile inter- 

in

s-au 
septem- 

intre 
Ceausescu, 
Partidului 

președinte-

rlin 
Re-

§

legătură § 
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Înfăptuirea 
asigurarea 
problemelor 
instaurarea 

economiee

lu
pe

naționale. în acest context, 
cei doi președinți au subliniat 
necesitatea de a se face totul 
în vederea soluționării politi
ce. prin tratative, pe calea re
concilierii naționale, a situației 
din Afganistan.

în 
s-au 
feră 
fost 
niel 
contribui activ 
unui climat de pace și securi
tate. de înțelegere și cooperare 
în întreaga lume, la înfăp
tuirea aspirațiilor de liberta
te, independentă si progres ale 
tuturor popoarelor.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretai’ general al Partidului 
Comunist Român, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, a oferit, vineri, un dejun 
în onoarea președintelui Re
publicii Afganistan, Najibullah.

în timpul dejunului, 
șurat intr-o atmosferă 
prietenească, 
Nicolae Ceaușescu 
tele Najibullah au 
turi, care au fost 
deosebit interes și 
cu vii aplauze.

★
în după-amiaza aceleiași zile 

— după încheierea convorbirilor 
oficiale și a dejunului oferit 
de tovarășul Nicolae Ceausescu 
—, a avut loc ceremonia plecă
rii oficiale a președintelui 
Najibullah.

Cei doi președinți și-au luat 
un călduros rămas bun, și-au 
strins miinile cu prietenie.

★
La plecare, pe aeroportul 

Otopeni, oaspetele a fost salu
tat de tovarășii Manea 
Măncscu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., loan Totu, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, de alte persoane oficiale.

cursul convorbirilor, care 
desfășurat într-o atmo3- 
caldă, prietenească, a 
reafirmată voința Iiomâ- 
și Afganistanului de a 

la instaurarea

desfă- 
caldâ, 

președintele 
și președin- 
rostit toas- 

urmăriie cu 
subliniate
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în întîmpinarea celui de al XlV-lea Congres al partidului

AMPLE ÎNTRECERI SPORTIVE DE MASĂ
în organizarea Consiliului 

Municipal București pentru _E- 
ducație Fizică și Sport, astăzi 
se va da startul într-o am
plă acțiune sportivă de masă 
dedicată Congresului al XIV- 
lea al P.C.R.

Acțiunea se va desfășura 
astfel: etapa I, de la 9 sep
tembrie la 30 octombrie, cu 
întreceri pe asociație (la ni
velul școlilor, întreprinderilor, 
instituțiilor etc.) ; etapa a II-a,

de la 1 la 15 noiembrie, cu tică, turism (inclusiv concursuri 
întreceri pe sectoare (inclusiv 
Sectorul Agricol Ilfov) ; etapa 
a IlI-a, finala pe Capitală.

Rezervată oamenilor muncii 
de toate vîrstele și profesiile, 
această acțiune sportivă de 
anvergură va cuprinde între
ceri de atletism (cu prioritate 
alergări de cros, specifice se
zonului de toamnă), fotbal, 
handbal, volei, baschet, tenis 
de masă, popice, șah. gimnas-

FRUMOASE SUCCESE ALE TINERILOR 
GIMNAȘT1 ROMÂNI ÎN JAPONIA

La Yokohama, în Japonia, 
s-a desfășurat, săptămîna tre
cută. un important turneu in
ternational de gimnastică pen
tru juniori. Reprezentanții gim
nasticii românești au avut pre
zente notabile în această în
trecere, obținînd frumoase suc-

cese. Astfel, Cristian Brczcanu 
s-a situat pe locul I la sol și 
sărituri, iar Gina Gogean a 
cîștigat finala Ia 
exercițiu notat cu 
semenea, Bianca 
clasat a doua la

sol, cu un 
9,825. De a- 
Fcrario s-a 
bîrnă.

de orientare), precum și ser
bări, spectacole și demonstra
ții . sportive (îmbinate cu re
prize specifice Festivalului Na
țional - „Cîntarea României")

La reușita acestei frumoase 
acțiuni vor colabora Inspecto
ratul școlar, Comitetul U.T.C., 
U.A.S.C., Consiliul sindicatelor 
și Consiliul Organizației Pio
nierilor, prin comisiile si sec
toarele de resort.

Astăzi, de pildă, cu prilejul 
startului, vor avea loc — prin
tre altele — întreceri pe ba
zele sportive C.P.B. și P.T.T. 
(Sectorul 1), Electroaparataj, 
F.R.B., Cinescoape și Felix 
(Sectorul 2). Gloria. Trapezului 
și Glina (Sectorul 31 Tineretu
lui (Sectorul 4), Autobuzul, 
Zaharoase si Bragadiru (Sec
torul 5), URBIS și Semănătoa
rea (Sectorul 6), pe cele din 
Comunele Buftea, Gruiu, Cor- 
beanca, Pantelimon si Brănesti 
fecctorul Agricol Ilfov).

Remarcabilă performantă la C. E. de volei '89

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI, ÎN SEMIFINALE!
Reprezentativa feminină de 

volei a României s-a calificat 
în semifinalele celei de-a 16-a 
ediții a Campionatului Euro
pean. găzduită de R.F. Ger
mania. O performanță remarca
bilă, care atestă ascensiunea 
valorică a voleiului nostru fe
minin. De altfel, prezența in
tre primele 4 din Europa (cu 
șanse deschise chiar pentru 
podium) mai are doar un sin
gur termen de comparație în 
istoria participării voleibalis
telor române la comoctiția 
continentală, și anume meda
lia de bronz cucerită la ediția 
din 1963, organizată în țara 
noastră. Va fi egalată (sau 
depășită) această performanță? 
Vom vedea după semifinalele 
de azi și finalele de mîine, ce 
se vor desfășura la Stuttgart. 
Semifinala va fi însă 
grea pentru jucătoarele noas
tre, care întîlnesc pe campioa
nele europene, voleibalistele 
din R.D. Germană...

în ultima zi a întrecerilor din 
grupa I (la Hamburg), forma
ția României a întrecut cu 3—1 
(12; —9. 7, 12) pe cea a Tur
ciei. în celelalte două partide: 
U.R.S.S. — R.F. Germania 3—0 
(9. 7, 4), Iugoslavia — Finlanda

3—0 (10. 7, 3). în grupa a II-a 
(la Karlsruhe) : Polonia — 
Franța 3—1 (9, 11, —11. 12), 
Bulgaria — Italia 3—1 (12. 14. 
—12, 8) 1 șl R.D. Germană — 
Cehoslovacia 3—2 (6, 4. -10. 
—8, 12). Iată clasamentele, gru
pa I : U.R.S.S. 10 p (15:0), 2. 
ROMANIA 9 p (12:6). 3. R.F. 
Germania 8p (11:4), 4. Iugosla
via 7 p (6:9), 5. Turcia 6 p 
(4:13), 6. Finlanda 5 p (1:15); 
grupa a II-a : 1. R.D. GERMA
NA 10 p (15:3), 2. ITALIA 8 p 
(10:7), 3. Cehoslovacia 8 p
(11:8), 4. Bulgaria 8 p (9:9). 5 
Polonia 6 p. 6. Franța 5 p.

în semifinalele de azi (locu
rile 1—4) : România — R. D. 
Germană și U.R.S.S. — Italia.

★

în ultima decadă a lunii, re
prezentativa masculină a Ro
mâniei va juca și ea in faza 
finală a C.E.. în Suedia. în șe
derea startului. voleibaliștii 
noștri au întîlnit, la Constanța, 
în meci de verificare, echipa de 
tineret a Cubei pe care au in-, 
vins-o cu 3—0 (2. 3. 11) în ca
drul unui turneu la ca>-e rraj 
participă România B și Dinamo 
București (C. POPA — coresp.)

Campionatele Mondiale de canotaj
foarte

time-out" Înaintea finalelor

Astăzi și mîine, etapa a lll-a a Diviziei A de fotbal

PARTIDA STEAUA DINAMO DOMINĂ PROGRAMUL
• Cel mai important meci al sezonului, în centrul atenției • Pe stadionul Victoria, 
o întrecere echilibrata • Revelația campionatului evoluează la Petroșani • Băcă
uanii speră să obțină prima victorie • La Sibiu, în arenă, o formație avidă de 

punctajului total • Va 
Hunedoara ? • La Brașov, 
față în față, două formații 

vecine de clasament

puncte (F. C. Argeș) • Ploieștenii, lansați în tentativa 
reedita F. C. Olt surpriza din campionatul trecut, de la 

rfvwwvdwipROGRAMUL JOCURILOR vwavawaX
astăzi

BLED, 8 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special). Zi de 
pauză vineri, aici, pe lacul 
Blejsko, locul de desfășurare 
a Campionatelor Mondiale de 
canotaj. Vocile starterilor și 
ale poligloților crainici de con
curs au amuțit pentru 24 de 
ore, lăsîndu-i doar pe cîrmacii 
ieșiți la antrenamente să spar
gă liniștea oglinzii de apă. Pe 
maluri au „înflorit" expoziți
ile multicolore ale celor 29 din 
cele 84 de firme producătoare de 
schituri catalogate ca atare la 
F.I.S.A. „Montgolficre" la fel de 
frumos colorate precum schi
turile survolează stațiunea, a- 
vînd agățate de ele noile pan
glici uriașe pe care sînt anun
țate insistent finalele și. bine
înțeles, în parc fanfara cîntă: 
în costume de vizibilă influen
tă tiroleză (coada Alpilor se a- 
flă la doi pași), instrumentiștii 
și-au lansat acordurile, inter- 
pretînd melodii din repertoriul

tuturor țărilor prezente ia în
trecere. Zi de pauză la Bled...

Pentru delegația noastră, de
sigur. pauză este un fel de 
a spune, fiindcă antrenamen
tele au alternat cu programul 
intensiv de recuperare. capi
tol la care „comanda" a fost 
preluată de asistentul medical 
Dan Angheliu, competent, gri
juliu și plin de abnegație. S-a 
găsit timp și pentru ciocnirea 
unui .
din firmele care sponsorizează 
întrecerea) pentru aniversarea 
zilei de naștere a Mihaelei Ar- 
mășcscu. a lui Dimitrie Po
pescu și Gheorghc Marin Dra- 
goș Neagu, acest sportiv exem
plar. dar și un admirabil om 
de echipă, este însă un... tonic 
mai bun decit Schwenns-ul, 
răspîndind o permanentă voie 
bună în jurul lui. Parafrazînd

Sorin S ATM ARI

pahar de Schwepps (una

(Continuare In pap a 4-a)

București : STEAUA - DINAMO
(Stadionul Steaua)

București : VICTORIA - UNIVERSITATEA CRAIOV
(Stadionul Victoria)

MÎINE
Petroșani : JIUL - F.C. BIHOR
Bacău: S.C. BACĂU - SPORTUL STUDENȚESC
Sibiu : F.C. INTER - F.C. ARGEȘ
Ploiești : PETROLUL - „U“ CLUJ-NAPOCA
Hunedoara : CORVINUL - F.C. OLT
Brașov : F.C.M. - F.C. FARUL

„POLI" TIMIȘOARA — FLACARA MORENI,• Partida
din cadrul acestei etape, s-a disputat miercuri, încheindu-se 
cu scorul de 0—0.

Toate jocurile vor incepe Ia ora 17.

în tabăra de la Bucșoaia (Suceava)

300 DE COPII OPTEAZA PENTRU SPORTUL VOINICILOR!
• Primul Festival pe țară al celor mai mici luptători 

anticipează apariția
De la kilometrul 54 de pe 

banda de asfalt a șoselei Su
ceava — Vatra Dornei, un in
dicator te călăuzește către ta
băra Bucșoaia a Ministerului 
Educației și Invățămintului. 
Fac popas aici, vara sau iarna 
(condițiile îngăduie) mii de 
copii și elevi din întreaga ța
ră, Vin la, odihnă, l» principal.

unor mari performeri
Dar. la odihnă activă, pentru 
că atit amenajările de la Buc
șoaia (sală de sport, terenuri 
pentru „jocuri", spatii pentru 
atletism și gimnastică 
cit și împrejurimile, cu 
moașele 
care te 
excursii, 
mișcare.

etc.), 
fru- 

obcine împădurite, 
invită la drumeții ?« 

totul îndeamnă la 
Si totul creează •

ambianță de neuitat in zilele 
pe care participanta la tabăra 
de la Bucșoaia le petrec în 
acest veritabil orășel 
din Tara

Pentru 
Bucșoaia 
mult. De 
s-a legat 
lor mai

turistic 
de Sus a Moldovei !... 
sezonul estival 1989, 

a însemnat ceva mai 
numele acestei tabere 
primul Festival al ce- 
mici luptători. Copii

Tiberiu STAMA

. .. (Continuare In pag. 2-3)



„Internaționalele" de tenis (juniori) ale României

VICTORII APLAUDATE
{CHIPtIE BE IUPTE LIBERE, BIN NOU IN ARENA Handbalul

MAMAIA, 8 (prin telefon). 
Meciurile din cadrul Campio
natelor Internaționale de tenis 
ale României, rezervate junio
rilor, au continuat, vineri, prin
tre picăturile de ploaie, pe te
renurile de la Complexul Peli
can din Mamaia, ca și pe cele 
ale T.C.I. din Constanța. Tere
nurile foarte moi, datorate plo
ilor căzute din abundență în 
ultimele zile, au influențat, 
desigur, spectacolul pe care 
tenisul îl oferă de obicei, min
gile ingreunîndu-se foarte 
mult, iar jucătorii fiind mai 
mult atenți să nu se acciden
teze...

Partidele programate în a- 
ceastă zi au fost cele din pri
mul tur la masculin și din tu
rurile 1 și 2 la feminin. în 
general, favoriții au rămas în 
competiție, cei care au pierdut 
nefiind dintre cei mai buni. 
Așa a fost cazul jucătoarei din 
R. D. Germană, kirsti Knabe, 
învinsă de reprezentanta noas
tră Johanna Pană (6—1, 6—2). 
în competiția masculină. Iulian 
Vcspan și Daniel Dragu au 
reușit, în urma unor meciuri 
de bună factură, să elimine 
capii de serie nr. 6, respectiv 
7, adică polonezul B. Kwia- 
towskî (6—2, 6—4) și egipteanul 
O. Ilaagag (6—4, 6—3). Princi
palul favorit al concursului, 
campionul nostru absolut de 
juniori. Andrei Pavel, a evoluat 
în primul tur în compania Iui 
Oviditi Dragomir. A fost un 
meci frumos, palpitant doar în 
setul al doilea, dar Pavel și-a 
dovedit din plin superioritatea 
prin servicii puternice, passing- 
shoot-uri realizate în special cu 
reverul. Scor: 6—2, 6—4. Și tî- 
nărul Eduard Samson a obți
nut o victorie aplaudată în 
fața polonezului R. Liwinski, 
cu 7-5, 6—0.

în competiția feminină, re
prezentantele noastre, de la 
care așteptăm rezultate bune, 
au avut evoluții apreciate, deși 
adversarele lor de pînă acum 
nu le-au solicitat prea mult. 
Un meci urmărit cu viu interes 
a fost cel dintre Claudia Neac- 
șu (17 ani) și Antonela Voina 
(14 ani). A fost o dispută a 
ambițiilor. în care cea de a 
doua jucătoare și-a dorit un 
nou succes în eșalonul supe
rior. așa cum mai reușise în

această vară. Cu un plus de 
luciditate în setul decisiv, 
Neacșu și-a adjudecat însă vic
toria cu 6—2, 6—7, 6—2. Am 
mai remarcat și buna prestație 
a tinerei de 13 ani, Monica 
Boaghe, care a pierdut la li
mită (6—3, 4—6, 4—6) întîlni- 
rea cu poloneza Barbara Ko- 
zira (cap de serie nr. 6).

Alte rezultate, feminin : Ru- 
xandra Dragomir — Laura Bîr- 
lea 6—2. 6—3; Irina Spîrlea — 
Daniela Buricea 6—3, 6—2 ;
Simona Petru — Beata Szczy- 
pczyk (Polonia) 6—2, 6—0; Ru- 
xandra Mățăoanu — Vera Vi- 
tels (U.R.S.S.) 6—0, 6—2; An
dreea Vane — Mădălina Du
mitrescu 6—1, 6—2; Mircla I- 
vănceanu — Katerina Vlckova 
(Cehoslovacia) 6—2, 6—2. Mas
culin: M. Onilă — R. Petre 
6—0, 6—0; C. Porumb — M. 
Fulea 6—3, 6—2; M. Malek
(R.F.G.) — N. Goncev (Bulga
ria) 6—1. 6—2: S. Matei — M. 
Porsche (R.D.G.) 6—2, 6—3.

Duminică, în București și 
alte localități sînt programate 
partidele din etapa a IlI-a 
(restanță) a Campionatului Re
publican de lupte libere pe 
echipe. în Capitală vor avea 
loc două reuniuni. Danu
biana, în sala Giulești, va pri
mi vizita echipelor Steagul 
Roșu Brașov și Gloria Pandurii 
Tg. Jiu, două adversare nu im
batabile, dar destul de greu 
de întrecut. Electra, in sala 
promie, speră într-o victorie 
în fața Viitorului Vaslui, dar 
nu are nici o șansă în fața 
puternicei formații Rapid,

Celelalte partide vor avea loc 
la Gheorgheni (Voința Lugoj,

Constructorul Hunedoara și 
Viitorul Gheorgheni), Tg. Mu
reș (Voința Cluj-Napoca, A.S.A. 
Oradea și Comerțul Tg. Mureș), 
Bocșa (U. M. Timișoara, Armă
tura Zalău și Metalul Bocșa), 
Brașov (Vagonul Arad, Lem
narul Odorhei și Dinamo), Sf. 
Gheorghe (înfrățirea Oradea, 
Mureșul Tg. Mureș și C.S.M. 
Sf. Gheorghe), Satii Mare (Jiul 
Petrila, Metalul IURT Lugoj 
și UNIO), Tg. Jiu (Dunărea Ga
lați, C.S. Tîrgoviște și C.A.L. 
Tg. Jiu), Craiova (Steaua, 
URBIS București și C.F.R. Cra
iova), Călărași (C.S. Onești, 
Progresul Brăila și Oțelul Că
lărași).

LECȚIA DE LA „Ml
Vom acorda și în acest an o atenție 

handbal înscrise în cupele europene, cu 
primele S etape ale campionatului au ar 
(va juca în Cupa Cupelor), Mureșul Tg. 
(Cupa I.H.F.) și ciiiar Chimistul Km. Vi 
în proporții diferite, serioase neajunsuri( i

Timp de remedieri — precizăm din i 
din cele patru formații doar TEKOM fiinc 
în _primul tur, iar buna evoluție în cu 
jucătoarele să reprezinte cu cinste ATT 
PECTIVE, CÎT ȘI HANDBALUL ROM. 
BLUL SAU.

E3

Doina STĂN5SCU

Etapa a VII-a a Diviziei A la 
handbal feminin nrogramează 
astăzi sl mîine două partide de 
mare interes : la Iași, 'două 
dintre ..europene4' — TEROM 
din localitate si Chimistul Rm, 
Vilcca —, ocupantele locurilor 
patru și, respectiv, unu, se vor 
întâlni azi. după-amiază în-

MIINE, MECIURI IN AMBELE GRUPE

VALORICE ALE DIVIZIEI A LA RUGBY
O nouă etapă, mîine, în cele 

două grupe valorice ale Divi
ziei A. Echipele „plutonului'4 
de frunte al rugbyului 
susțin jocurile celei de 
tra runde ; în fapt, se 
tă doar patru meciuri, 
avînd loc joi (Steaua — 
Suceava 44—22), al șaselea din 
program, cel dintre C.S.M. Si
biu și C.S.M. Minaur Baia 
Mare, fiind amînat. Două din
tre partide au loc în Capitală, 
dar, din păcate, nu în cuplaj. 
La Parcul Copilului se întîi- 
nesc de la ora 9,30 GRIVIȚA 
ROȘIE si FARUL CONSTAN
TA, într-o dispută care se a- 
nunță echilibrată, deschisă ori
cărui rezultat. Interesantă va 
fi, mai mult ca sigur, și con
fruntarea dintre DINAMO 
BUCUREȘTI și RULMENTUL 
BÎRLAD, găzduită de Stadio
nul Olimpia, cu începere de la 
ora 10,30. După cum nu lipsi-

nostru 
a pa- 
dispu- 

unul 
C.S.M.

te de atractivitate — dimpo
trivă 1 — par jocurile CON- 
TACTOARE BUZĂU — RAPID 
METROU BUCUREȘTI (Sta
dion Posta Cîlnău, ora 10,30) si 
ȘTIINȚA PETROȘ ANI — UNI
VERSITATEA ELTIM -------
ȘOARA (Stadion 
ora IC).
• ÎN GRUPA A 

LORICA, meciurile 
cloua, seria I : Mașini Grele 
București — Dunărea Giurgiu 
(Stadion Olimpia, ora 9), 
drotehnica Iași — T. C. 
Constanța, Hidrotehnica 
șani — Politehnica Iași, 
structorul Constanța — 
motiva Pașcani ; seria a 
Petrolul Arad — Transloc Alba 
lulia. Petrochimistul Pitcșli — 
I.A.M.T. Oradea, Metalurgistul 
Cngir — Sportul Studențesc 
T.M.U.C.B., Energia București 
— Gloria București (Stadion 
Tineretului IV. ora 10).

TIMI- 
Știința,

Ii-a VA- 
etapei a

Hi- 
Ind. 
Foc- 
Con- 

Loco- 
II-a :

tr-un meci -în care estp greu de 
anticipat 
tele din 
succesul 
terioară. _ ... .... _____
să-și valorifice din plin avanta
jul terenului oropriu. în timp ce 
echipa campioană, cu motoarele 
turale la maximum în ultimele 
partide, va încerca, fără îndoială, 
să-și valorifice la cote superioa
re valoarea recunoscută a celor 
mai multe dintre componente. 
La fel de echilibrat se 
și meciul de la Zalău. 
Textila primește vizita 
ției Mureșul Tg. Mureș.
.europeană", cele mai

Șanse fiind de partea gazd^’or.
Programul etapei este următo

rul : ȘTIINȚA BAC AU — RA
PID. TEROM IAȘI — CHUVITS 
TUL RM. VÎLCEA, TEXTILA 
ZALĂU — MUREȘUL TG. MU
REȘ, MECANICA FINĂ BUCU
REȘTI — C.F.R. CRAIOVA (Sala 
Floreasca duminică, ora 1=0.15 ; 
în deschidere Confecția Bucu
rești — Electromotor Pitești — 
fem., Div. B, de la ora 9, iar de 
la ora 11.30 — Steaua li Me-os 
București — I.M.P. Sf. Gheor
ghe, mase. DiV. B), RULMEN
TUL BRAȘOV — RELONUL SĂ- 
VINEȘTI. Partida dintre Hidro
tehnica Constanta si Construc
torul Timișoara s-a d'sputat în 
devans ; scor : 21—20 (10—10)
pentru formația de pe Litoral.

o favorită. Handbalis- 
Dealul Copoului. după 
notabil din partida an- 

de la Bacău. speră

anunță 
în care 
forma- 
o' altă 

mari

în primele etape de campio
nat, cînd a pierdut 3 din 4 
meciuri (cu 
Constructorul Timișoara și Hi
drotehnica Constanța), echipa 
Mureșul Tg. Mures a nemul
țumit pe numeroșii săi supor
teri. Analiza care a avut loc 
în Biroul executiv al C.J.E.F.S. 
Mureș a pus în evidență cau
zele. s-au tras concluziile ne
cesare. au fost luate măsuri. 
Ce se întimplase ? După o în
delungată perioadă de provi
zorat, la conducerea tehnică a 
fost numit antrenorul loan 
Gherhard, venit do la Chi
mistul Rm. Vîlcea. Adept al 
muncii de calitate, în pas cu 
cerințele acestui sport și ad
versar al compromisurilor, el 
a spus hotărît jucătoarelor că, 
în marca performanță nu se 
mai poate progresa cu un sin
gur antrenament pe zi, că in
tensitatea lucrului trebuie să 
corespundă marilor obiective

C.F.R. Craiova,

„CUPA ROMÂNIEI" 
LA HANDBAL (m-f f)

• Datele de desfășurare 
ale etapelor I și II

leri. la sediul F.R. Handbal 
s-au tras ia sorti Jocurile etape
lor I și a D-a ale ..Cupei Româ
niei44. din cadrul Daciadei, edi
ția 1989—1990. masculin si fcml-

SĂ PARCURGI 2000 DE KILOMETRI
PENTRU O GAROAFA.-

INTENSE PREGĂTIRI 
PENTRU SEZONUL 

TOAMNĂ
După o perioadă In care acti

vitatea ne plan intern a. cunos
cut o ușoară ..temporizare44 da
torită participărilor ia eîteva 
foarte importante competiții In
ternationale. atentia începe să se 
îndrepte din nou. cu maximă 
acuitate spre eîteva puncte aș
teptate cu firesc interes (ulti
mele tururi ale Diviziei A. re
turul campionatului de Juniori, 
Cupa României etc.), care ar 
trebui să declanșeze (dacă nu 
s-a făcut pînă acum) un pro
gram intens de pregătire la ni
velul secțiilor astfel ca sporti
vii să se prezinte în formă ma

ximă. Iată, așadar. programul 
competitions! al perioadei ur
mătoare — Turul 3 al Diviziei 
A : 23—24 septembrie (Slatina) 
Si 24—25 septembrie (București. 
Bistrița. Constanta) : Concursul 
Republican individual, Juniori H 
Si copii : 23—30 septembrie. Tg. 
Mureș, si turul Campionatului 
Republican, echipe. Juniori I î 
12—14 octombrie. Buzău ; Cupa 
României : 27—30 octombrie. A- 
rad.

COMPORTARE BUNA LA
JUNIORI ALE CEHOSLOVACIEI

„INTERNAȚIONALELE" DE

Cei mai tineri reprezentanți al 
tenisului nostru de masă au luat 
parte la Campionatele Interna
tionale de juniori ale Cehoslo
vaciei care ___
localitatea Malacky. 
alături de sportivi din 
Bulgaria. Cehoslovacia. 
Ungaria Si U.R.S.S.. 
noștri s-au aflat în 
toate probele printre 
ei situîndu-se pe următoarele

s-au desfășurat în 
partlctoînd 

Austria, 
Polonia, 
jucătorii 
aproape 
fruntași.

locuri : 2 dublu masculin (C. 
Toi. M. Piciul si feminin (Geor- 
geta Cojocaru. Laura Nicolae), 
3 simplu (C. Toii si dublu mas
culin (V. Căluș. M. Pagony — 
Ungaria). O comportare frumoa
să. într-o companie puternică 
(să nu uităm că fetele, spre e- 
xemplu. sînt încă ia vîrsta ca- 
detelor) ceea ce menține tînăra 
generație la o cotă ridicată.

TOP 12" DE LA ARAD
La Arad au avut loc nasio- 

nantele disDUte din cadrul tra
diționalului ..Top 12“ pentru co
pii (11—12 ani), micii competi
tori făclnd dovada unei fru
moase nregătiri si. mal ales, lă- 
sînd să se întrevadă certe Der- 
soectlve. Iată Drimii clasați : 
masculin — 1. L. Demeter (C.S.Ș. 
Constructorul Tg. Mures) : 2. A. 
Filimon (C.S.Ș. 2 Știința IJPIP' 
Constanta) ; 3. A. Petrean
(C.S.M. SINTEROM Clui-Naoo- 
ca) ; 4. L. Robu (C.S.Ș. 2 Ști
ința IJPIPS) : 5. I. Nagy (C.S.Ș. 
Constructorul) : 6. W. Berg (C.S. 
Arad) ; feminin — 1. Antoanela 
Mănac (C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS1; 
2. Mihaela Encea (Juventus 
București) ; 3. Imelda Ardelean 
(C.S. Arad) : 4 
(C.S.M. SINTEROM) ț 
lacob (C.S.M. ------
zău)

Gabriela Tbrok 
5. Virginia

C.s.ș. A.S.A Bu- 
; 6. Mădălina Savu (IMGB).

TOPSPINURI...
FORUL Internațional a fă- 

cunoscut noul clasament

DOUĂ UTILE TURNEE IN R.P.D. COREEANĂ
* Șl R. P. CHINEZĂ

Participarea la Campionatele 
Internationale ale R.P.D. Core
ene, alături de jucători fruntași 
din Cehoslovacia. R.P. Chineză, 
RD. Germană. Indonezia. R. P. 
Mongolă. Nicaragua. U.R.S.S. și 
tara gazdă, s-a soldat cu un loc 
3 Dentru dublul Romulus Revlsz 
— Emilia Ciosu. ei si ceilalți 
eomoonenti ai lotului (Otilia Bă- 
descu. Adriana Năstase. Vasile 
Florea, Daniel Cioca) luînd parte 
anol la un stagiu de Dregătire

în R. P. Chineză. Cei doi antre
nori. Viorel Filimon si Gheor
ghe Bozga. care au însoțit echi
pele, ne-au spus, referindu-se 
la aceste turnee, că ele au pri
lejuit un foarte util schimb de 
experiență pentru sportivii noș
tri mai puțin familiarizați cu 
stilul jucătorilor asiatici, expe
riența căpătată putîndu-le fi de 
real f los pentru evoluțiile ulte
rioare.

• 
cut ________ ____ _________
mondial. în cel feminin figurina 
si iucătoarea noastră Otilia Bă- 
descu. situată pe locul 16. In
tr-un pluton dominat, firește, de 
jucătoarele asiatice.

« REVISTA ..Tischtennis44
(R.F.G.) continuă să publice c- 
couri după Campionatele Euro
pene de juniori si cădeți care au 
avut loc în Luxemburg pe co
perta ultimului număr aflîn- 
du-se si o foarte frumoasă foto
grafie a Georgetei Cojocaru. du
blă medaliată cu aur, articolul 
cuprinzînd. la rîndu-i. aprecieri 
elogioase ia adresa evoluției ca- 
delelor noastre.

Rubrică realizată de
Em- -uel FĂNTÂNEANU

Gheorghe F. Nicolae. așa cum 
este el înscris în bule
tinul de identitate și cum este 
cunoscut de iubitorii sportului, 
în special de „mărșăluitorii de 
cursă lungă**, este un personaj 
pe care orice ziarist l-ar „vîna‘* 
pentru o eventuală carte de in- 
terviuri, portrete inedite și chiar 
reportaje senzaționale. De ce ? . 
Pentru că Gheorghe F. Nicolae 
a fost, timp de 44 de ani, tele
grafist la poștă, mai exact spus, 
ceea ce vrea să însemne că timp 
de 44 de ani a transmis din 
București către tară și a primit 
din țară pentru București sute 
de mii de telegrame. Cită viată, 
cite întîmplări se află dincolo de 
cuvintele stereotipă ale unei te
legrame in care t ' ‘ -
„stop** apare, ca 
mele** lui Caragiale, 
și cînd nu trebuie ? !

Dar, fostul tele
grafist Gheorohe 
F. Nicolae ar mai 
fi un „personaj** 
și din punctul de 
vedere al reporte
rului sportiv. Și ___
gumentele : interlocutorul nos
tru a făcut parte din acea 
vestită echină de rugby P.T.T.R. 
— București, care în ediția din 
1940/41 a campionatului, cucerea 
titlul național, și, ca o confir
mare în plus a valorii sale, cu
cerea și „Curta României**. Cu 
cîtiva ani înaintea acestui nota
bil eveniment din viața sa de 
snortiv, Gheorghe F. Nicolae, 
fiul unor țărani din Țebea, își 
încerca puterile in atletism, la 
Cluj-Nanoca, unde făcea parte 
din echina Șoimii si alerga în 
două probe, 800 și 1500 de metri.

Oricît ar părea de curios, dar 
rugbustul de mai tîrziu, deși în
cununat cu laurii a două mari 
victorii, a tînjit mereu după at- 
tletism. Așa sînt moții. rămîn 
credincioși vină la moarte iubi
rii dinții. Drept dovadă, după 
ce a ieșit la pensie, Gheomhe F. 
Nicolae și-a înscris în palmares 
un mars de cursă lunnă. Tvrul 
României, pe ios. în anul 1987. 
Abia s-au stins ecourile acelui 
marș si Gheorghe F. Nicolae. 
neastîmnărat —• un frumos ne- 
astîmnărat 1 — s-a așternu^ în 
vara acestui an din nou la drnm. 
„Cel mai greu, zice, a fost să 
găsesc un motiv. adică

acel buclucaș 
în „telegra- 

, cînd trebuie

’ NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 8 SEP
TEMBRIE 1989. Extragerea I : 
80 40 5 84 9 60 67 13 29; 
extragerea a Il-a: 75 62 33
68 30 59 35 10 17. Fond total 
de cîștiguri : 583 440 lei, din 
care 10 570 lei, report la ca
tegoria I.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 6 SEPTEM
BRIE 1989. Cat 1 (13 rezultate) * 
41 variante 25% a 3.483 iei • ea*. 
* f?* rezultate) î 17 variante 
106% a 1.100 lei si 711 variante 
25% a 275 Iei ; ca*. 3 (11 rezul
tate) : 189 variante 100% a 203 
lei oi 6 294 variante 25% a Si lei.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
tt Dună cum am mal informat, 

mîine. duminică. 10 septembrie, 
va avea ioc o nouă TRAGERE 
LOTO 2 — ultima tragere de a' 
cest fel a trimestrului. Așadar, 
un alt prilej pentru iubitorii a- 
cestui gen de tragere, care pro
mite ciștiguri dintre cele mai 
importante, inclusiv autoturisme 
Dacia 1300. alături de diverse 
sume de bani de valori fixe si 
variabile. După cum se cunoaște, 
la tragerile LOTO 2 se pot ob
ține ciștiguri si pentru numai 
2 numere ieșite ctstigătoare din- 
tr-o variantă la oricare extra
gere. Biletul de participare (10

lei varianta) asigură accesai la 
toate cele 3 extrageri (cu un to
tal de 12 numere din 75). si. im
plicit. ia toate categoriile de 
cîștiguri.

Nu uitați ! 
este ultima zl _____  ..
rea , biletelor de participare.
• TOT ASTĂZI este si ULTI

MA Zl pentru depunerea buleti
nelor ia interesantul 
PRONOSPORT axat 
echilibrate meciuri 
natul nostru si cel
• Tragerea LOTO 

nică, 10 septembrie, 
în București 
din str. Doamnei nr. 2. 
eepere de la ora 16,30,

Astăzi, simbătă, 
pentru procura-

concurs
De cele mai 
din campio- 
italian.
2 de dumi- 

. va avea loc 
în sala clubului 

cu în-

care stau 
mijloacele 
nice și 1 
fecționate 
înnoite. ? 
ratat cclc 
liste ale 
și Esztcra 
este binet 
mea, deci 
și, ca un 
nele modi

In Ioc 
tatea și 
antrenor, 
succeselor 
de el, fap 
mul, să r 
cele două 
tele) n-au 
sperînd că 
plă, după 
renunța 1 
supără cel 
rea lor n< 
tras atenț 
norul Ghe;

nîn. Jocur 
chine d’n 
loc în 
1989. . c
(intră in 
țiile divizio 
urmează : 1 
masculin și 
feminin. Pr 
vom public 
merele viile

cara să dea marșului meu 
semnificație. Și l-am găsit toc
mai unde mă așteptam mal pu
țin ; adică, literatură. citeam 
volumul „România pitorească44 
Iul Al. ..............
zis ? I _ .._______ ___ ,_____
ciorul, din Fălticeni, de unde a 
pornit și Vlahuță, și să urmez 
cît mai exact posibil traseul 
descris atît de frumos în pagi
nile cărții sale ! Zis și făcut44.

Intr-adevăr, zis șl făcut ! Ce 
mal încoace-încolo, Gheorghe F. 
Nicolae probează din plin că 
este moț : a plecat din Fălticeni, 
in ziua de 12 iunie * șl a ajuns la 
Drobeta Turnu-Severin in data 
de 3 auaust. A bătut cu piciorul, 
pe urmele scriitorului vlahuță 
(Cu „România Pitoreasca» in 
mînă ?, it întreb. ,,Da dc unde, 
iml răspunde, că doar știam 

traseul pe de rost. 
Dar, continuă el, 
asta 
că n-a 
rucsac 
tea, 

jurnalul <jc zl

.. . al
Vlahuță ®1 ce ml-am

la să pornesc eu, cu Pi

REPORTAJUL 
wastAxv
lată ar

continuă
nu înseamnă 

i aveam
• si

alături
al

în 
car- 

de 
w______ călă
toriei") peste 2 000 de kilometri. 
A zăbovit o zi la Drobeta Tur- 
nu-Severin : și, misiunea fiind 
încheiată, a luat trenul și s-a 
reîntors la București, unde ne
potul său. Bogdan, l-a întîmpl- 
nat cu o garoafă. „Garoafa asta. 
zice, este de neprețuit. Pentru 
că asa cum Bogdan mi-'a dă
ruit-o, din toată inima, tot așa 
vreau să-i dăruiesc și eu. din 
toată inima, lui și tuturor copii
lor tării, inclusiv celor mai în 
vîrstă. dragostea pentru sport, 
pentru mișcare.

E clar : lectura de-atîtea ori 
reluată a cărții lui Vlahuță a 
lăsat urme în felul de a vorbi 
al interlocutorului nostru. Dar, 
dincolo de această constatare, 
neapărat vom mai adăuga că, 
de-a lungul călătoriei sale, „poș
tașul** Gheorghe F. Nicolae a 
fost nre^'»>t>ndeni întîmpinat de 
colenii săi, factori poștali, ofi- 
cianti, diriginti de poștă ele. 
„Colegul nostru, au anreciat poș
tașii din județul Prahova, a e- 
fectuat cea mai lungă cursă de 
distribuire din istoria poștei ro- 

Am citat d’n jurnalul de 
bord al acestei călătorV. Numai 
că in loc de scrisori. Gheorghe 

Nicolae dus cu sine

QUINTUS. PLOIEȘTI. 
Performanta iunioarel Mircla 
Belu. care a devenit campioană 
europeană la lungime, v-a inspi
rat următorul catren : 
O felicităm, firește.
Si dorim în tot momentul. 
S-auzim că depășește. . 
Continentul !

PANAIT POP. BUCUREȘTL 
Iată datele solicitate, privitoare 
Ia vîrful de atac al echipei

Sportul Studențesc, Sorin Ruuu- 
canu : are 26 de ani. 1.88 m 
înălțime și este student în anul 
IU ia I.E F.S. Împărtășesc și cu 
părerea dv. despre calitățile a- 
cestul fotbalist, despre ne~soec- 
f4ve=e lui. Dar ace~+ea rtenind 
exclusiv de el, de seriozitatea cu 
care se va oroostt în continua
re. nebazîndu-se cele 3 go
luri marcate în meciul cu Jiul, 
ct pe cele... viitoare 1

Un om G 
un rucsac o 
bet. Adică ut 
iubi sportul

Fot
carte șl drag 
meție. dragot 
pentru mișec 
urma urmeloi 
cea mai bună 
putea-o primi 
cru, nu-i așa

PEN'
(Urmare

intre 11—14 c 
in sportul vo 
ile cluburilor 
O acțiune cu 
parținind. C 
Școlar Bucovii 
neobositului s 
Vasile Storoj.

Este cu neț 
nezi o cronic 
cuprmd^ toate 
tui Fe'.'Vival. 
ganizatori, pro 
ne-a rugat să 
tuși, numărul 
intr-o singură 
„clasice", în li 
28 kg. au avu 
duri. Ne-ar < 
mare chiar m 
gătorilor la c< 
in total 25. Si 
fine — cu ase 
norilor — pe < 
luptătorilor de 
care și prin 
prin ambiție ț 
nă succesori a 
erați în sportul 
Pîrvulescu sau 
Martinescu sau 
lovea sau un P 
se ? „Au toate 
mă. cit cir” osc- 
prof. Storoj, d



'e europene
................ »l

JL“ TIRGU MUREȘ
lipelor de 
lt, cu cît 
ța Bacău 
LOM Iași 

prezintă, 
lor.

■> există, 
să joace 

ne obligă 
LE RES- 
ANSAM-

;hipei, că 
îare teh- 
iesc per- 
t posibil, 
iar, a a- 

handba- 
!va Mozsi 
stilul lor 
toată lu- 

>r> tracer at 
aducă u- 
egătire.
: sinceri- 
i noului 
.1 girul 
pregătite 

gaia, pri- 
nai mult, 
Iar și al- 
igențelor, 
se întîm- 
cri se va 
ul care... 
spre ma- 
li s-a a- 
îa antre- 
renunța,

ci la jucătoarele — indiferent 
cîte — care nu răspund cum 
se cuvine exigențelor, mai ales 
că ele nu sînt numai ale an
trenorului.

De înțeles că atitudinea fe
telor s-a schimbat cu 180 de 
grade, în prezent atmosfera — 
ne asigură președintele clubu
lui, Radu Savonea, și însuși an
trenorul loan Gherhard — este 
bună, adaptarea la noile ce
rințe se face, firesc, mai greu 
pentru început, dar există 
certitudinea că jocul echipei 
va crește în valoare. începu
tul pare să-l fi făcut cele două 
victorii, la Rulmentul și Meca
nică Fină, fn partide care au 
purtat amprenta înnoirilor — 
în momentele cele mai bune, 
ca și a unor obișnuințe, semn 
evident că mai sînt multe de 
făcut, că mai e mult de 
muncă.

Momentul critic a fost, așa
dar. depășit, iar modul cum 
a fost rezolvată problema con
stituie realmente o lecție,

Diviziei A

Etapa a Ifl-a

OPT PARTIDE ECHILIBRATE

PROGRAMUL
Șl ARBITRII

ETAPEI DE BUNE

I
I
I
I
I
I
I

Abia despărțindu-se după re
centul turneu al echipei re-' 
prezenta ti ve, numeroșii inter
naționali ai Stelei și ai lui Di
namo se întîlnesc din nou, 
astăzi, dar de o parte și de 
alta a baricadei, în tradiționalul 
derby al fotbalului nostru, con
stituit, ca de obicei, intr-un 
transfocator care ridică tem
peratura pasiunilor, a interesu
lui, dar, nu ne îndoim, și a 
valorii a tot ce are mai bun 
fotbalul românesc. Înaintea a- 
cestui eveniment, pronosticuri
le îngheață, posibilitățile rela
tiv egale ale protagonistelor, 
conectate Ia dorința lor sub- 
înțeleasă de a tranșa în meci 
direct soarta titlului de cam
pioană, spulberînd orice certi
tudini. Particularitățile derby- 
ului se reduc la faptul că a- 
vantajul (teoretic) al terenului 
propriu este de partea Stelei, 
că echipa gazdă îl abordează

cu handicapul neașteptat al 
unui pas greșit făcut chiar la 
începutul campionatului (ega
lul de la Cluj-Napoca).

Tot astăzi. Victoria, înaintea 
partidei de la Valencia, are po
sibilitatea unei verificări exi
gente, în compania Universită
ții Craiova. Trecînd acest exa
men, gazdele nu numai că s-ar 
arma psihic înaintea primei 
manșe în Cupa U.E.F.A., dar 
și-ar redresa și poziția în cla
sament, unde, la această oră, 
se găsesc în plutonul doi. U- 
niversitatea deține ascendentul 
moral al unei victorii chiar pe

CLASAMENT

A DIVIZIEI B
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Mircea COSTEA
I

F. C. Arces

PE ROTILE

8 Sportul Stud. 
9. F.C. Olt 

10 F.C Inter
11. Corvinul
12. Victoria

13—14. S.C. Bacău 
„Poli" Tim. 
Jiul 
„U“ Cluj-N.

DINAMO 
F.C. Bihor 
Petrolul 
Steaua 
F.C. Farul 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov

LA CREAȚII ÎNTRECERILOR

15—16.
„U" UI

17. Flacăra
18.

2 2
2 2
2 2
2 1

4-2
4-2
1-0

4
4
4
3
3
3
3

4-2 2 
4-4 2

2 0-5 1
2 1-5 0
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DE PATINAJ
Găzduite pe pista de asfalt 

din Suceava, finalele Daciadei 
la patinaj pe rotile, ediția 1989, 
au reunit 86 de vitezisti, de 
toate categoriile, din 12 clu
buri și asociații sportive, care, 
în prealabil, au îndeplinit ha
remurile impuse de regula
ment. în cele 3 zile de con- 
curs, vremea nu a... ținut per- 
manent cu alergătorii, ploaia 
căzută în cea de a 2-a reu
niune obîigînd organizatorii și 
corpul de oficiali să „măreas
că" programul ultimei zile. Cu 
toate acestea, s-au obținut o 
serie de rezultate remarcabile, 
înregistrîndu-se 16 recorduri 
de senioare, juniori și copii, 
autorii acestor performanțe 
fiind, cu două excepții, elevii 
antrenorilor Ernest Petrie 
(C.S.M. Tractorul Brașov) și 
Ion Opincariu (Petrolul Plo
iești). Pe temeiul ascensiunii 
lor valorice, brașovenii au do
minat disputele senioarelor și 
juniorilor, iar ploieștenii s-au 
impus în confruntările celor 
mai tineri patinatori, obținînd 
17 și, respectiv, 14 locuri I 
pe probe șj în clasamentele 
generale. Celelalte poziții frun
tașe au revenit alergătorilor 
de la LM.A.S.A. Sf. Glieorghe, 
Viitorul Cluj-Napoca, Electro
mureș și Mureșul Tg. Mureș.

NITÂ

Iată laureații Daciadei, ediția 
1989 : Mihaela Dascălu (C.S.M. 
Tractorul Brașov — C. O. Meca
nică Fină București) la 500 m 
senioare — 52.7 (record), 1 000 m 
1:62.0 (r), 1 500 m — 2:55,3 (r)

clasament general — 167,300 p 
Tiberiu Mate (Mureșul Tg. 
reș) 500 m seniori — 49,7, Ed
mond Cseh (C.S.M. Tractorul 
Brașov) 1 000 m — 1:48,6, Laszlo 
Antal (IMASA Sf. Gheorghe) 
1 500 m — 2:51,5, 3 000 m —
6:01,7, clasament ----------
224,293 p ; L
Tractorul Brașov) 500 m junioare 
I 55,5, 1 000 m — 2:01,0, 1 500 m
— 3:13,1, clasament general
181,366 p ; Zsolt Ballo (C.B.M. 
Tractorul Brașov) 500 m juniori 
I — 51,5, 1 000 m — 1:49,0, 1 500 
m 2:48,7 (r). 3 000 m — 6:00,0 (r), 
clasament general — 222,233 p 
(r) ; Gabriela Vagași (C.S.M. 
Tractorul Brașov) 500 m junioa
re II — 55,4 (r), 1 000 m —
2:02,9, 1 500 m — 3:16,8 ; clasa
ment general — 132.450 p <r> ; 
ștefan Varga (C.S.Ș. Viitorul 
Cluj-Napoca) 500 m juniori n
— 55,6. 1 000 m — 2:00,6, 1 500 m
— 3:02,0, clasament general — 
176,566 p ; Camelia Nicolae (Pe
trolul Ploiești) 500 m copii I — 
57.7 (r), 1 000 m — 2:08,4, cla
sament general — 121,900 p ; A- 
drian Stroescu (Petrolul Ploiești) 
500 m copii I — 55,9 (r), 1 000 m
— 1:57,2 (r), clasament general — 
114,500 p (r) ; Dana loneseu (Pe
trolul Ploiești) 500 m copii II — 
62,7, clasament general — 125 600 
p, Ibolia Kertesz (Electromureș 
Tg. Mureș) 500 m — 61.1 (r) ; 
Csaba Balasz (Mureșul Tg. Mu
reș) 500 m — 62,0 șl 62,8, cla
sament general — 124,300 p : An
dreea Nae (Petrolul Ploiești) 250 
m speranțe — 32,9 (r), 500 m — 
67,0, clasament general — 66,400 p 
(r) : Mădălin Marin (Petrolul 
Ploiești) 250 m speranțe — 32,0, 
clasament general — 64,500 p, 
Radu Davidoiu (Petrolul Ploiești) 
500 m — 64,5.

I
isament general — |
Erika Covaci (C.S.M. I 
rașov) 500 m junioare •

terenul gazdei sale (cu 
campionate în urmă), ritmul ei 
ds echipă în ascensiune, cu un 
sprint final energic în sezonul 
trecut, anunțînd-o drept parte
neră demnă de reputația ad
versarei. Așteptata prezență a 
galeriei deplasată din „Bănie" 
va conferi un plus de... dina
mism atmosferei meciului (pre- 
cizînd, cu această ocazie, la 
cererea clubului organizator, că 
biletele dc intrare sînt puse 
în vînzare la casele Stadionului 
Dinamo).

Distanța dintre competitoare 
pe scara clasamentului fiind 
(obiectiv) mică, recuperabilă, în 
momentul de față, fiecare în- 
tîlnire rămasă în program are, 
la rîndu-i, încărcătura ei de 
miză. La Jiul, F.C. Bihor (ne
învinsă pînă acum), neavînd ce 
pierde, va încerca „marea lo
vitură" pe terenul unei forma
ții care n-a avut timp să se 
scuture de toate complexele 
„B“-ului. Intre Cosmoc și Ton- 
ca există deosebirea dintre un 
șahist și un luptător dc „libe
re". Va prevala subtilitatea tac
tică sau angajamentul ? Spec
tacolul se anunță captivant. 
Sport Club Bacău, cu „adevă
rul" ciuntit în prima etapă, 
cînd n-a putut trece de F.C.M. 
Brașov, își dorește o repunere 
în matcă. Cel mai emoționat 
este antrenorul Grigore Sichi- 
tiu, la debut pe prima scenă, 
cu atît mai mult, cu cît Sportul 
Studențesc își face, se pare, 
cursa sa de regularitate, cu 
care ne-a obișnuit în returul 
campionatului trecut. F.C. In
ter Sibiu are, să-i zicem, ne
șansa de a primi pe F.C. Argeș, 
singura echipă care n-a acu
mulat nici un punct și care, 
deci, va lupta cu mare ambiție 
pentru a „sparge gheața". Pe
trolul, nou promovata care 
zburdă deocamdată pe prima 
scenă (patru puncte din patru!), 
față în față cu „U“ Cluj-Napo
ca. Clujenii evoluează sub scu
tul frumoasei amintiri a meciu
lui cu Steaua. Corvinul, cu F.C. 
Olt, un meci clasic, în care 
gazdele nu concep să piardă, 
iar oaspeții țintesc punctul de 
aur care poate ține atît de cald. 
Brașovul și Farul, iată două 
formații cu start vioi îri acest 
campionat. Veleitarismul lor 
anunță un meci de mare luptă.

SERIA I : C.S M. Suceava — 
Poiana Cimnina : D. Ciolan (Pi
tești), Foresta Fălticeni — C.F.R. 
Pașcani : C. Olteanu (Drobeta 
Tr. Severin). Steaua Mizil — 
F.c.M. Progresul Brăila : G An
drei (București), Șiretul Pașcani
— Ceahlăul P. Neamț: L. Pantea 
(București). Viitorul Vaslui — 
C. S. Botoșani : G. Simcso (De
va). Gloria Buzău — Prahova 
C.S.U. Ploiești : Șt Petricâ 
(Craiova). Olimnia Rm Sărat — 
Otelul Galati : J. Grama (Bucu
rești). Unirea Slobozia — Aripile 
Victoria Bacău: R. Musat (Bucu
rești). Unirea Focsani — Poli
tehnica Iași : D. oiogeanu (A- 
rad).

SERIA A ll-a : Gloria pandu
rii Tg. Jiu — Metalul Mija : I. 
NfCulițov (Focsani), Autobuzul 
București — Rapid București : 
P. D. Manolc (București) — sta
dionul Ciulești, I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe — Metalurgistul Slati
na : M. Bumbul (Oradea) Meca
nica Fină București — Unirea 
Alba lulia : Gr Mocavei (Deva)
— stadionul Mecanică Fină. A.S. 
Drobeta Tr. Severin — Chimia 
Rm. Vîlcea : M. Nisif (Reșița). 
Constructorul Craiova — C S. 
Tîrgoviște : Gh. Vodă (P. 
Neamț). Tractorul Brașov — 
F.C.M. Caracal : A. Grama (Bis
trița). Sportul „30 Decembrie" — 
I.C.I.M, Brasov : v. Curt. (Con
stanta). Gaz Metan Medias — 
Mineru) Motru : Gh. Bizinschi 
(Ploiești).

GIl.

Ion CUPEN

2)

erai — I
(C.S.M. I 
juniori •
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la „spcranfcr 4 ECHIPE AU LUAT UN
Canmionatul snerantelor nu a 

fost desființat, asa cum iși dă
deau unii cu părerea. S-a nroce- 
dat cu înțelepciune, nentru că 
este foarte ușor să renunți la o 
competiție si mult, mult mai 
greu — dar în folosul fotbalului 
— s-o perfecționezi continuu, 
s-o faci mereu mai atractivă, 
mai utilă, să corespundă exigen
telor tot mai mari.

Anul trecut s-a încercat va
rianta cu loviturile de la 11 m 
după minutul 90. în căzui că 
scorul era egal. Nu credem că 
a fost o măsură inutilă. Mai 
complicate au fost lucrurile cu 
punctajul acordat după epilogul 
penaltyurilor. Dar. ia acestea s-a 
renunțat, campionatul a revenit 
la formula clasică, aceea a Di
viziei A, iar o dată cu primul 
eșalon s-a dat startul si în ul
tima ediție din acest deceniu a 
campionatului speranțelor îna
inte, însă, de a ne referi pe 
scurt la primele două etape con
sumate. să amintim care sînt 
cele nouă cîstisătoare ale com
petiției din perioada ’30—’90.

Campionatul ediției 1900'1981 a

fost eîstigat de Dinamo, după 
care victoriile au revenit tineri
lor jucători de la S. C. Bacău, 
Universitatea Craiova tdol anii.

CLASAMENTUL „LA ZI"

1. Univ. ev. 2 2 0 0 10-0 4
2. Steaua 2 2 0 0 6-2 4

3— 4. Dinamo 2 2 0 0 3-0 4
F.C. Bihor 2 2 0 0 3-0 4

5. F.C, Olt till 3-13
6 Victoria 2 110 5-4 3

7— 8. Sportul Stud. 2 10 1 5-4 2
Flacăra 2 10 1 4-3 2

9 Farul 2 10 1 5-5 2
10—11. Corvinul 2 10 1 2-3 2

F.C. Inter 2 19 12-82
12. S.C. Bacău 21012-82
13. F.C.M. Brasov 20112-31
14. Petrolul 2 0 110-31
15. F.C. Argeș 2 0 0 2 1-3 0

16—17. „U« Cluj-N. 2 0 0 2 2-5 0
...Poli" Tim. 2 0 0 2 1-4 0

18. Jiul 2 0 0 2 2-7 0

la rînd 
învins 

clubului Steaua ; în 
în nremieră — a cîștigat 

iar anul trecut, cum 
la încenotnlSPORTUL VOINICILOR

ctivează 
n secți- 
școlare. 
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Sportiv 

Idăuți $i 
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i creio- 
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Hănțar, 

ăm, to- 
Numal 

cea de 
itegoriei 
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: spațiu 
a cîști- 
stilurl: 

rom re- 
l antre- 

mini- 
ivă. cei

al taberei, cel căruia la Ră
dăuți i-au trecut prin „atelier" 
zeci si zeci de voinici; iar 
acum, la Centrul Național O- 
limpic (din aceeași așezare su
ceveana) activează multe spe
ranțe, sub îndrumarea aprecia- 
ților antrenori Viorel Hănțar, 
Virgil Gherasim și Eugen Hup- 
că. Prof. Storoj este încredin
țat că „foarte curînd chiar din 
rindul primilor laureat! ai 
Festivalului celor mai mici 
luptători care au concurat aici, 
o parte vor ajunge printre e- 
levii Centrului". La „clasice", 
de pildă, C. Sulica (28 kg) și 
D. Toader (.>0 kg), reprezen
tanți ai C.S.M. Medgidia, D. 
Manolc (37 kg) de la C.S.Ș. Ca
lați. I. ‘ - -..................
Boicu (50 kg), 
C.S.Ș. Bucovina Rădăuți, 
la libere, 
■piii care 
Tractorul 
28 kg. 
Erseu

O reușită demon
strație în sprijinul 
frumuseții lupte
lor, a medaliatului 
cu aur Ia Turneul 
Prietenia — 1989. 
Ovidiu Croitoru, 
în fața sutelor de 
mini...
ia Bucșoaia. 
ciază arbitrul 
ternațional 
Lazăr.

voinici de
Ofi- 

in-
Ovidiu

Gabriel
Foto :

MIRON

In continuare, de trei ori 
în ’«5. 136 si ’37. au 
..speranțele"»gg
Victoria, 
subliniam la incenutn) 
rînduri, au trecut primii linia de 
sosire elevii antrenorului Con
stantin Frătllă. Deci, trei suc
cese Steaua, cîte două Dinamo 
si Universitatea. unul Victoria, 
unui S.C. Bacău.

SERIA A IH-a : Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca — Chimica Tirnă- 
veni : St. Rotărescu (Iași). So
meșul Satu Mare — A.S.A. Tg. 
Mures : A. Ganea (Slobozia). 
Gloria Bistrița — C.S.M. Reșița : 
I. Crăeiunescu (Rm. Vîlcea). “ 
lectromures Ts. Mures — Armă
tura Zalău : c. T" “ 
Gloria Reșița — 
sul Timisoara : 
hei), Mureșul 
limpia Satu Mare 
(Alexandria) F.C. __________
U. T. Arad : L. Ciucu (București). 
Vagonul Arad — Metalul Bocșa:
V. Drăgan (București). C F.R 
Timișoara — Strungul Arad : V. 
Titorav (Plopeni)

Toate partidele vor începe 1® 
ora 11.

E-
Făgaș (Te Jiu).

• A.S.A. Progre-
M Hies (Odor-
Deva — O- 

: FI. Scoicaru
Maramureș —

START LANSAT
Cum se prezintă' situația a- 

cum, după ce fiecare echipă a 
jucat un meci acasă sl unul în 
deplasare din noua ediție ?

Patru echipe au pornit „ca din 
pușcă". Cîstigătoarea ultimei e- 
ditii. Dinamo formația caro a 
avut un retur în forță, aflîn- 
du-se la un pas de a cîștlga ti
tlul, Steaua, o altă echipă, F. C. 
Bihor, care vrea să tină pasul 
sl să confirme că toamna joacă 
mal bine ca în retur si. în sflr- 
șit, Universitatea Craiova, cla
sată pe locul trei iu campiona
tul 1988/1989 sl care caută să de
monstreze prin juniorii ei cam
pioni că talentul rămîne talent și 
numai din talent izvorăște va
loarea. Va fi oare, o ..dispută" 
în trei intre Sburlea, . Mitriță 
Gîrleșteanu (Craiova), Crețules- 
cu. Țițeica. Șerban (Dinamo) si 
Cioacă Teculescu. Abăluță 
(Steaua) 1 E prematur de dat un 
pronostic, eu atît mai mult, cu 
cît — după cum se vede — la 
cuvînt s-au înscris și orădenii, 
dar și „speranțele" Iul F. C. Olt 
și ale Victoriei.

Sigur, doar o echipă va 
ga. Important nu e însă
dintre ele. Important e ca aces
tui campionat să i se acorde 
atenția necesară, pentru a-Si a- 
tinge scopul : aducerea la ram" 
pa Diviziei A a unul număr cit 
mal mare de talente, pentru că 
fără ele fotbalul scade mult di” 
valoare si calitate.

Laurențiu DUMITRESCU

cîsti-
care

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA

Schcul (45 kg) și V. 
ambii de la 

Iar 
in primul rină, co- 

uu reprezentat C.S.S. 
Brașov (Gh. Guiu — 
Răzvan — 33 kg, C. 
45 kg, D. Șerban — 

Apanaghie
Brăila <N. Bal- 

Șt. Gheorghiu — 
Coteț — 37 k.g). 
r-u—oase oferă, 

după noi, sl M. Dită — 60 kg 
(C.S.S. 5 Rapid București), e- 
lev al antrenorului Ovidiu La
zăr. totodată arbitru interna-

N.

un
țtrroo ~

dar și 55 kg și G.
2 devi- kg) si C.S.$.

consa- tag 30 kg,
‘art wn 73 kg si V.
nea. un Persnective
îsu.
a.,

afir- 
rm!'-te. 

tehnic

66

și oficial la Festianal. care a 
t i val.

Oricum, cei 
luptători s-au 
printr-un flux de 
tehnice deosebite (supleuri, a- 
runcări peste șold, aruncări 
peste spate etc.) executate cu 
multă amplitudine și, lucru la 
fel de important și de subli
niat. printr-o grijă aparte pen
tru acuratețe. De aici, absen
ta aproape totală a descalifi
cărilor (una singură, pentru 
obstrucție). „Se recunoaște, 
astfel, o muncă .bine orientată 
a antrenorilor, în plan tehnico- 
tactic și educativ, în spiritul 
recomandărilor făcute cluburi-

mai multi mini- 
impus atenției 

combinații

lor și asociațiilor sportive". 
cum opina chiar președintele 
F.R.. Lupte. Alexandru Crăciu- 
nescu, prezent la această in~ 
trecere.

Salutînd 
rii acestei 
mai mici 
federației . . ._
Ministerului Educației și Invă- 
țămintului — a permanentiză
rii ei, cum am fost asigurați, 
anticipăm, de pe acum, reuși
ta scopului ei: descoperirea și 
mai ales modelarea viitorilor 
luptători de performantă, care 
să continue frumoasa tradiție 
a „sportului voinicilor" în ța
ra noastră.

41 Trei ..cazuri” din campiona
tul de ..speranțe". Uitind că ac
tivează în acest campionat al 
SPERANȚELOR. Marian «Farul) 
Si Sibriu (F.C. Olt) s-au „evi
dențiat" altfel decît ar fi fost 
de așteptat : nr'mul — aducînd 
injurii unul jucător de ia Victo
ria. Iar cei de al doilea, pentru 
încercarea de lovire a unul ad
versar de la Petrolul. Ambii au 
fost suspendați dc cîte două e- 
tape. Pentru atac violent în me
ciul F.C. Arccs — Dinamo (a- 
tac care ar fi nutut duce atît 
la accidentarea adversarului, cît 
Si la propria sa accidentare).

fost suspen-

UN SINGUR 
meciul cuSeverin,

Slave (Dinamo) a 
dat pe o etapă.
• Mal rămăsese 

MINUT de ioc. în
A.S. Drobeta Turnu 
cînd Pona (Unirea Alba Iulia) 
a fost eliminat de arbitru. N-a 
reieșit clar dacă a fost vorba dc 
lovirea unui adversar sau de 
imDingerca acestuia, dar „ceva" 
făcuse Popa. ..ceva" pentru care 
arbitrul îi arătase cartonașul 
roșu, iar Comisia de disciplina 
l-a suspendat pe două clape.

sa Jacl< BERARIU

inițiativa organiză- 
competiții a celor 

luptători — comună 
de specialitate și

ANUNȚ
La meciul de fotbal 

STEAUA — DINAMO, ce 
se va desfășura astăzi pe 
Stadionul Steaua, accesul se 
va face pe baza biletelor 
speciale cu seria A04. a le- 
gitimațiilor-abonament roșii 
eliberate de C.N.E.F.S. și a 
abonamentelor clubului Stea-

ua. Legitimațiile gri si verzi 
sint valabile însoțite de ti- 
chete cu rezervare de loc 
sau acreditări.

Publicul spectator este 
rugat să respecte sectorul, 
rindul și locul indicate pe 
documentul de acces în in
cinta stadionului.

Biletele sint puse in vîn- 
zare Ia casele stadionului.



OASPEȚII ELOGIAZĂ, PRIN TELEGRAME, $

41 de ani de la proclamarea R.P.D. Coreene «area sărbătoare națională a Bulgariei

INTR-UNSPORTUL 
CONTINUU AVÎNT

41 de ani în urmă, la 9 septembrie, a 
proclamată Republica Populară Demo- 
Coreeană, victorie istorici obținuți de

SUCCESUL COMPETIȚIEI

SUCCESUL UNEI INIȚIATIVE 
SPORTIVE DE MASĂ §

Oaspeții ediției a 8-a a Cam
pionatului European de bas
chet pentru cadet» își amintesc 
cu plăcere de frumoasele zile 
petrecute în orașul-gazdă, Ti
mișoara. în Sala Sporturilor 
,;Olimpia“, de splendida reuși
tă organizatorică a competiției, 
de căldura cu care au fost în
conjurați. în acest sens, edi
ficatoare sînt cîteva telegrame 
primite Ia F. R. Baschet.

Așa, de pildă. într-o telegra
mă semnată de Aleksandr Boș- 
kov, președintele Comisiei de 
junioar» din cadrul FIBA și 
vicepreședinte al Federației 
bulgare de baschet, se spune : 
„Vă mul(umim mult pentru 
călduroasa primire si sprijinul 
primit pe parcursul Campio
natului European de cadete. 
Felicitări pentru excelenta or
ganizare și pentru frumosul 
succes at reprezentativei Româ
niei. vicecampioană a Conti
nentului".

Reinhard Bachmayer, secre
tarul Federației austriece de 
baschet. mulțumește pentru 
ospitalitatea de care s-a bucu
rat la Timișoara și încheie 
astfel : „Cînd veți veni la noi, 
ne vom strădui să fim gazde 
la fel de bune cum ați fost 
dumneavoastră".

Din partea Federației de 
baschet din Ungaria s-a pri
mit următoarea 
„Permiteți-ne să 
prin prezenta

erată
poporul acestei țări printr-o luptă dină îm
potriva asupririi 
socială și 
retul tării 
izbinzi in 
cluslv în 
tulul

străine. pentru eliberare 
națională. Poporul coreean, ține
au obtinut de atunci remarcabile 
toate 
acela

domeniile de activitate, tot
al educației fizice si spor-

Se împlinesc astăzi 45 de ani de la victoria 
Revoluției Socialiste din Bulgaria. în pe
rioada care s-a scurs de la istorica zi de 
9 Septembrie 1944 și pină in prezent. în 
opera de construcție socialistă din tara ve
cină au fost înregistrate mari succese in 
toate sectoarele, inclusiv în cel al educa
ției fizice și sportului.

$

I

BALCANIADA DE TIR

telegramă ; 
exprimăm 

___ mulțumirile
noastre colaboratorilor federa
ției dumneavoastră și organi
zatorilor entuziaști care ș-au 
ocupat de echipa maghiară 
participantă la Campionatul 
European <le cadete. Profităm 
de ocazie pentru a ne arăta 
recunoștința față de . munca 
dumneavoastră organizatorică 
bine executată. Felicităm echi
pa României pentru excelenta 
și binemeritata performantă 
realizată. Dorind și în conti
nuare o colaborare fructuoasă, 
vă rugăm să primiți exoresia 
sentimentelor noastre cele mai 
hune". Semnează: Ervin Kassaî, 
vicepreședinte și Frigyes Hor
vath. secretar.

Aceste aprecieri, care le 
completează pe cele făcute în 
timpul competiției și publicate 
la timpul cuvenit, subliniază 
succesul Campionatului Euro
pean de baschet pentru cade
te, organizat la cel mai înalt 
nivel de F. R. Baschet, cu 
sprijinul organelor de partid 
și de stat din județul Timiș 
șî din municipiul Timișoara, 
de fapt succes al mișcării spor
tive din România. ■

Dumitru STÂNCULESCU

Deunăzi 
cheiat la 
Elveția. 
Campionatelor

în-

PENTRU JUNIORI
BELGRAD, 8 (Agerpres). — 

în orașul iugoslav Ohrid au 
început Campionatele Balcanice 
de tir pentru juniori. în pri
ma zi a competiției, proba fe
minină de armă liberă calibru 
redus, poziția culcat, a fost 
cîștigată de echipa Bulgariei, 
cu 1 733 puncte, urmată de 
România 1 727 puncte și Iugo
slavia 1 723 puncte. La indivi
dual pe 
Malenița 
via) cu

' de pistol 
(juniori), 
toare 
1 708 puncte, urmată 
nia 1 657 puncte și 
1 648 puncte.

Titlul balcanic la 
a fost adjudecat de 
tul bulgar Draganov 
puncte.

primul loc s-a clasat 
Mladenka

587 puncte. în proba 
cu aer comprimat 

a terminat învingă- 
selecționata

(Iugosla-

Bulgariei 
de Roniâ- 
Iugoslavia

individual 
concuren- 

575

r>TIME OUT" î
(Urmare din pag. I)

diale. 
India, 
reprezentativa mascu
lină a R.P.D. Coreene 
a obtinut medalia de 
bronz în întrecerea 
pe echipe, iar forma
ția feminină s-a cla
sat a cincea. Cu a- 
cest prilej, dublul fe
minin Hui Cho Jong 
— Li Gun Hui a ob
tinut șl el medalia 
de bronz. Dintre a- 
ceste sportive. Li Gun 
Hui a fost selecțio
nată. anul trecut. în 
reprezentativa Asiei 
pentru meciul tradi
țional cu echipa Eu
ropei. Tntîlnirea a a- 
vut loc la Roma si 
Liibek (R. F. Germa
nia). iar tînăra jucă
toare coreeană s-a 
comportat excelent, 
cîștigînd turneul in
dividual.

în ultimii ani. mai 
cu seamă. în R.P.D. 
Coreeană au avut loc 
numeroase i 
sportive de 
între care, 
acest sezon, 
internațional 
nia la atletism,

ÎNAINTEA FINALELOR
o zicală, dacă un asemenea om 
n-ar exista într-un colectiv ar 
trebui inventat.

Avem timp să cercetăm mal 
atent și listele de participanți: 
cei mai mulți sînt din R.F. 
Germania (18 ambarcațiuni, 66 
de concurenți), urmați do re
prezentanții R. D. Germane 
(14 — 52); cei mai puțini, da
că se poate spune astfel, din 
Irlanda, cu numai un sportiv 
la simplu masculin ; cel mai 
vîrstnic concurent este norve
gianul Alf Hansen, 42 de ani, 
fost campion mondial, olimpic 
și încă în activitate. El zîm- 
beșle dintr-un poster 
pretutindeni. ornat de 
166 de medalii naționale și in
ternaționale pe care le-a cu-

afișat 
ocle

TURNEUL DE TENIS DE LA FLUSHING MEADOW
NEW YORK, 8 (Agerpres).— 

Proba de dublu mixt din ca
drul turneului de tenis de la 
Flushing Meadow a fost cîști- 
gată d« cuplul american Robin 
White — Shelby Cannon, cars a 
învins în finală cu 3—6. 6—2, 
7—5 perechea Rick Leach — 
Meredith McGrath (S.U.A.).

în ultimele două partide din 
sferturile de finală ale pro
bei de simplu masculin, cam-

pionul cehoslovac Ivan Lendl 
l-a întrecut cu 6—4, 6—0, 6—1 
pe americanul Tim Mayotte, 
iar Andre Agassi (S.U.A.) a 
dispus cu 6—1, 4—6, 0—6, 6—3, 
6—4 de compatriotul său Jimmy 
Connors.

în semifinale, Ivan Lendl îl 
va întîlni pe Andre Agassi, iar 
Aaron Krickstein va juca în 
compania lui Boris Becker.

JAV.WAW.'

i I
i
f,

>'

s-au
Martigny, în 

întrecerile 
Mon-

desfășurate în 
la New Delhi,

CU MOTOCICLETA PE ÎNĂLȚIMI MONTANE

Motoalpinismul este un sport relativ nou. In 
tara noastră, spre exemplu, prin 1947 sau 1948 
motociclistul Valter Agathon a urcat cu mașina 
sa pînă la cel 2432 m al Cara’manului. demon- 
strînd curaj. îndemlnare sl Știința de a fi pre
gătit minuțios motocicleta pentru un astfel de 
drum atît de puțin obișnuit.

In U.R.S.S., în urmă cu 20 de ani. un alpi
nist Iosif Kahiani. cu Aleksei Berberașvill. a 
urcat pe Pamir parcurgînd între altele. 80 de 
kilometri pe ghețarul Fedcenko. In 1972. Ghenadi 
și Stanislav Kareakln au traversat, pe motoci
clete. Caucazul. Recent, frații Ghenadi. Stanis
lav Sl Aleksandr Kareakln. cu motociclete spe
cial adaptate unor astfel de ascensiuni (în carP 
nu doar profilul montan este o dificultate, ci si 
linsa de oxigen sl frigul Înălțimilor), au tăcut 
o călătorie pe muntele Elbrus pînă la 5 300 m. 
adică, ptnfi doar ia 320 m de vîrf !

§
S; diale de lupte libere, 

competiție la care au 
luat parte si sportivi 
din „Țara dimineților 
liniștite". Dintre aceș
tia. Li Hak Son. la 
categoria 48 kg. a e- 
voluat cu mult curai 
și a obtinut medalia 
de argint. Cel mai 
mare succes l-a re- 

t însă Yeung 
_________ în cadrul 
categoriei 57 kg. A- 
doptînd un stil de 
luptă ofensiv. într-o 
continuă mișcare, reu
șind acțiuni de mare 
efect, datorită cărora 
s-a impus în fata ira
nianului Mohamadian, 
el a cîștigat autoritar 
titlul de campion al 
lumii.

Un sport care se 
bucură de multă popu
laritate în rîndurile 
tineretului coreean 
este tenisul de masă, 
care promovează con
tinuu jucători si ju
cătoare de valoare. 
La ediția din 1987 a 
Campionatelor Mon-

II
§ mare 
§ purtat
§ Sik Kim,

I
s

§

$

carierecerlt de-a lungul unei 
sportive de 22 de ani.

Congresul F.I.S.A. își 
șoară și el lucrările sub 
dinția lui Thomas Keller, care 
va mai „guverna" un an, du
pă care va lăsa locul lui Den
nis Oswald, fost secretar al 
acestui for. Va fi singura 
schimbare, regulamentul ră- 
mînînd același.

Să răsfoim și ziarele. Zdenko 
Fajdiga, cel mai cunoscut co
mentator de canotaj din Iugo 
slavia, notează în titlul croni 
cii sale din „Sportske Novosty 
— Zagreb : „Românii — pro 
ceniaj sută la sută piuă acum*

Că este „sută la sută" știm 
și noi, motiv pentru care în
treaga delegație este bucuroa
să. optimistă. Cu „pînă acum" 
este problema. Să nădăjduim 
însă că finalele nu vor modi
fica prea mult procentajul de 
reușită. Lucru pe care îl do
resc în primul rînd sportivii 
noștri înșiși.

Organizatorii 
disputarea curselor 
titlurile de campioni pe 
a două zile, sîmbătă și 
nică, cele opt echipaje 
nești intrînd în concurs 
sîmbătă — 4 rame, 2 vîsle, 2 
rame (feminin) șl 4+1, 2 rame 
(masculin), iar duminică — 
simplu, 8+1 (feminin) și 2+1 
(masculin).

desfă- 
preșe-

competiții 
amploare, 
chiar în 
Concursul 

Priete-

Pentru prima oară, 
sugestia a fost făcută 
de ziarul „Naroden 
Sport" din Sofia sl se 
referea la organizarea 
unei competiții de 
masă pentru copii, 
intitulată „Zece zile 
de fotbal pentru e- 
levi". Primită cu oa
recare scepticism de 
către cei mai mulți, 
inițiativa a găsit și des
tui oameni care au 
îmbrățișat-o cu entu
ziasm și care s-au 
implicat în reușita ei. 
astfel că. în scurt 
timp, nu se mai pu
nea problema atrage
rii de cit mai multi 
copii pe terenurile de 
fotbal, cl de a orga
niza cit mai judicios 
și cît mai bine în
treaga activitate de
clanșată 
ziarului, 
de la... 
siune a

de inițiativa 
Pornindu-se 

unanima pa- 
copiilor pen

tru fotbal si de la 
rinta lor de a-si 
trece cit mai 
timpul liber din 
canțele de primăvară 
Si de vară, a fost 
lansată pur si simplu 
o invitație elevilor de 
a veni pe terenurile 
de fotbal si de a 
juca. Tehnicieni repu-

do- 
oe- 
util 
va-

tați, sau chiar fotba
liști în activitate, su
praveghează locurile 
copiilor, încercînd să 
depisteze pe cei cu 
calități deosebite, ca
re să fie selecționați 
pentru performantă, 
în vacanta de 
vară si în cea 
ră din acest 
exemplu, s-au 
tat. în cadrul 
acțiuni, peste 
de meciuri, cu parti
ciparea a peste 32 000 
de echipe si au fost 
testați aproape 400 000 
de elevi cu calități 
fotbalistice. Succesul 
înregistrat chiar de 
la debutul ei de a- 
ceastă inițiativă a fă
cut ca. la nivel na
țional. să_ se aprecie
ze că 
fotbal pentru 
trebuie să se trans
forme într-o compe
tiție tradițională și 
să fie cointeresată în 
reușita ei si federația 
de specialitate bulga
ră. cu scopul final de 
a se descoperi cît mai 
multe talente dp care 
are atîta nevoie fc 
balul nostru.

IVAILO GHERCEV 
„Naroden Sport" — 

Sofia

primă- 
de va- 
an. de 
dispu- 
acestei 

76 000

„Zece zile de 
elevi"

I

I

$

au programat 
pentru 
durata 
dumi- 
româ- 
astfel:

EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFII 
„ SPORTUL ÎN BULGARIA'1

In cadrul manifestărilor organizate în tara noastră _ _ 
prilejul celei de-a 45-a aniversări a victoriei Revoluției 

Socialiste în Bulgaria, sub auspiciile Consiliului Național 
pentru Educație Fizică șl Sport, la București s-a des
chis vineri. în sala Asociației artiștilor fotografi, expoziția 
de fotografii „Sportul în Bulgaria".

în alocuțiunile rostite la vernisaj au fost relevate pro
gresul educației fizice și sportului în țara vecină și prie
tenă în cei 45 de ani de construcție socialistă, succesele 
sportului bulgar în arena internațională, bunele relații 
existente între mișcările sportive din țările noastre.

Au participat reprezentanți al C.N.E.F.S., ai Ambasadei 
R. P. Bulgaria la București, un numeros public.

(Agerpres)
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CEI MAI BUNI CICLIȘTI Al TURULUI FRANȚEI
Desl 

Turului 
Franței. 
Quetii (1957 61. 62. 63.
Sl 64). Eddy — ‘
(1969. 70 . 71 
Si Bernard 
(1978. 79. 
figurează 
victorii 
totuși că 
rituos dintre __ ____
ticioantii care au e- 
voluat In ..La grande 
boude* este olandezul 
Joon Zoetemelk. deși 
acesta n-a obtinut vic
toria decît o dată. In 
1980 El are însă me-

FOTBALUL SE MAI Șl JOACA I
Ziarul de tineret .,Junge Welt", din R. D. 

Germană a avut o remarcabilă inițiativă, or
ganizing o amplă competiție de masă pent-u 
tinerii sl foarte tinerii fotbaliști, care s-a bucu
rat de un deos-bit interes si. implicit, de suc
ces. Deviza sub care s-a desfășurat aceasta a 
fost : ..Toată lumea vorbește de fotbal, noi H 
jucăm !“.

în palmaresul 
ciclist al 

Jacques An-
ritui de a fi terminat 
Turul de 11 ori Intre 
primii

81. 
cu 
se 
cei

Merckx 
72 sl 74)

Hinault 
82. si 88) 
cite cinci 
apreciază 
mai me- 
totl par-

cinci clasați : 
1 (80). 2 (70. 71. 78. ~ 
79. 82). 4 (73. 75. ...
Sl 5 (72). In tabloul de 
onoare 
ziarul 
..1’EquiPe' 
a totalizat astfel 11 o. 
Pe locui doi.
se află 
Ravmond 
belgianul 
Impe al 
7 n. este 
pe cinci 
Anquetil 
etc.

78,
81)

deîntocmit _
parizian 

Zoetemelk

CU 8 D. 
francezul 

Poulidor sl 
Lucien Van 
treilea cu 
Hinault si 

cu cite G n. 
sl Merckx.

Rubrică realizată de
Romeo VILARA
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DupA meciurile de miercuri 
seara din preliminariile C.M.. 
printre reprezentativele ea si 
calificate Dentru turneul final 
din Italia sînt Iugoslavia si Sco
tia (gr. 5). indiferent de rezul
tatele meciurilor care urmează. 
Bucuria iugoslavilor a fost ma
re. după succesul repurtat ne 
stadionul Maximir. din Zagreb 
In minutul 54. scorul era 1—0 în 
favoarea scoțienilor. duDă care, 
în numai sase minute. gazdele 
au marcat 3 goluri 1 Si alte e- 
chloe tsi conturează calificarea. 
Printre ele vom menționa : An
glia. U.B.S.S. Spania si Belgia, 
care si-au consolidat poziția în 
clasamentele respective • FAP
TE tragice petrecute miercuri la 
Stockholm. înainte si după me
dul Suedia — Anglia (0—0), 
săvîrsite de un grup de huligani 
englezi. După cum relatează a- 
gentiila internaționale de nresă 
așa-zișil suporteri englezi, în 
majoritate în stare de ebrietate, 
au fortat nortile stadionului 
Kasunda. neavînd bilete de in
trare. dar cei 800 de do1W'm 
suedezi au reușit să-f îndepăr
teze ! El s-au făcut vinovati. în 
continuare, de spargerea șl de
vastarea unor magazine si res
taurante. Numeroși huligani au 
fost arestați. * DOUA meciuri 
amicale (tot de miercuri) au a- 
tras atenția. Pe noi ne-a intere
sat mai mult cel de la Amster
dam. dintre Olanda sl Danemar-

ea. Se apreciază că rezultatul ds 
2—2 este echitabil pentru am
bele formații sl că danezii au 
jucat, de data aceasta. mult 
mai bine decît cu puțin timp în 
urmă, cînd au capotat la Bru
ges cu 0—3. In fata Belgiei. O- 
landezil spun că fără Gullit. 
Van Basten si Riikaard (acci
dentați) reprezentativa ..Tării 
lalelelor" nu-sl poate demonstra 
adevărata forță de ioc. La Du
blin. partida dintre Irlanda sl 
R.F. Germania s-a încheiat tot 
la egalitate : 1—1 irlandezii
(care candidează la un loc în 
turneul final al C.M.) au jucat 
foarte bine, fiind aproape de 
victorie, dar în min. 87 Whelan 
a ratat o ocazie măre cît .roata 
carului". Beckenbauer n-a fost 
prea mulțumit de evoluția echi
pei pe care o conduce în care 
a revenit (după 3 ani) Augen- 
thaler. alături de tineri' HSss’itr 
(F. C. Koln), DSrfner (Bayern), 
Moller (Dortmund) si mai cu- 
noscutii Llttbarskl (K61n) si 
Thon (Bayern) • rareori s-a 
întîmplat ca în Italia să aibă 
Ioc trei etape de campionat în
tr-o singură săptămînă ! S-a 
jucat duminica trecută, miercuri. 
Iar mîine este nrogramată etapa 
a 4-a t După 3 etaoe s-au des
prins cele mal bune echipe 1 
Juventus. Inter sl Nanoli.

Rubrică '•ealizaiâ de
Ion OCHSENFELD
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