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După finalele la gimnastică ritmică de la Baia Mare
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La Otopeni, in intimpinarea valoroșilor laureați ai „mondialelor" de la Bled

BOGATA RECOLTĂ DE MEDALII CONFIRMA 
ÎNALTA CLASĂ A CANOTAJULUI ROMANESC

Amurg luminos, Însorit, de 
toamnă la Aeroportul Olo- 
peni. După o așteptare (ne
prevăzută) de aproape oa- 
tru ore (la Liubliana, cea
ta, dominantă, a împiedicat 
decolarea avionului nostru) in 
sfirșit delegația română parti
cipantă la Campionatele Mon
diale de canotaj se z reîntoarce 
incununată de laurii' victoriei.

Zimbele. flori. felicitări. 
Colegi, antrenori, tehnicieni 
din canotaj, familiile. priete
nii ii înconjoară cu dragoste 
și admirație pe proaspeții 
laureați ai competiției supreme 
a sportului cu vîsle și rame.

Componenta lotului reprezentativ etalînd la întoarcere rodul muncii și eforturilor lor, me
daliile de laureați ai unui campionat mondial. Și unii dintre canotorii noștri au cite două...

Foto : Nicolae PROFIR

Radioasă, fericită. Elisabela 
Lipă se remarcă în grupul ca
notoarelor noastre nu numai 
prin cele două medalii obți
nute, ci și prin modestia celui 
care iși cunoaște valoarea, dar 
nu și-o etalează cu ostentație. 
.Am ezitat multa vreme să 
ure in barca de simplu. dar

ÎN AJUNUL STARTULUI ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
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C. C. E. Cupa Cupelor Cupa U.E.F.A.

STRÎNGtBE A RÎNDURILOR * DINAMO - DECISĂ SĂ-ȘI UN PRIM ANTRENAMENT FLACĂRA MORENI, 1 N FAȚA

• Irina Spîrlea continuă 
să cîștige ® Jucătorii ro
mâni creditați cu prima 
șansă au lăsat mult de 
dorit • Organizarea — 

sub așteptări

în această competiție — a că
rei desfășurare a fost serios 
stînjenită de ploaia căzută 
în primele două zile ale 
întrecerii (teren moale, mingi 
grele, ploaie cu intermitente).

Irina Spîrlea, tînăra noastră 
medaliată cu argint la „euro
penele" din această vară. și 
sovieticul Alexei Filipov sînt 
laureații „Internaționalelor" 
României, tn privința celorlalți 
jucători oaspeți aliniați la 
start, aceștia nu au depășit 
faza sferturilor de finală, unii 
dintre el acuzînd neacomodarea 
cu mingile „Aeroplane" cu ca
re s-a jucat. Am scris acest lu
cru pentru a sublinia că valoa
rea trebuie să-și spună cuvân
tul. indiferent de mingea fo
losită, învingătorul întrecerii 
masculine fiind exemplul cel 
mai concludent în acest sens.

în privința reprezentanților 
noștri vom spune că. din nou, 
tînăra generație s-a aflat în

îl STEAUA ÎN VEDEREA PRIMEI 
MAMȘE CU ERAM REIKJAVIK

La puține ziie după derby-ul 
etapei cu nr. 3. stadionul din 
Ghencea găzduiește un nou 
meci al formației gazdă. Stea
ua, care, reluîndu-si traseele 
europene. întilneste. mîine. pe 
campioana tslandei Fram 
Reykjavik.

Cum era si normal prepa
rativele în vederea acestei im
portante partide au început 
cu analiza iocului disputat 
simbătâ. cînd. dincolo de me
ritele incontestabile ale învin
gătorilor. aplaudați la fine
le iocului. de un stadion plin 
au fost si unele greșeli tacti
ce ale Învinșilor, prompt a- 
mendate. „Au existat erori indi
vidual# și în colectiv săvîrșite 
cu precădere, de unii compo
nent! al sistemului defensiv" 
era de părere la vestiare, si 

insistentele antrenorului nos
tru, Victor Mociani, m-au con
vins. Priceperea și experiența 
sa au fost confirmate de me
dalia de aur obținută in proba 
care nu mă atrăgea. Oricum, 
pentru aceasta a trebuit să 
muncesc cu îndirjire, dar 
acum eforturile ne-au fost 
răsplătite".

Din echipajul masculin al 
schifului de 4 +1 ies în... e- 
vidență doi tineri părinți. Di
mitri# Popescu, tatăl unei fe
tițe (soția sa, Marioara Po
pescu, este și ea canotoare de 
performanță, pe care o aștep
tăm să-și reia activitatea în

•ezonul viitor) și cîrmaciul 
Marin Gheorgbe, și el în brațe 
eu fiul său. De altfel, cei doi 
nici nu se mai despărțeau de 
„bijuteriile*  lor, copiii și- 
medaliile obținute la Bled I Și 
ceilalți trei componenți ai e- 
chipajuluL Dorel Năstase, Va
lentin Robu și Vasile To-

CONFIRME BUNEÎE EVOLUȚII 
9IN EDIȚIA PRECEDENTA
tn cursul acestei dimineți. 

Dinamo părăsește Capitala. în- 
■Ireptîndu-se. pe calea aeru
lui. spre Tirana, unde va îr.- 
rîlni mîine pe Dinamo din lo
calitate. în orima manșă a 
turului I al ..Cupei Cupelor".

Un nou start, deci, al echi
pei din Șoseaua Ștefan cel 
Mare, actuala lideră a cam- 
oionatului nostru. în ..C 2“.
competiție in care de cîtiva 
ani. evoluează cu regularitate, 
si in care speră, după cum ne 
declara zilele trecute Rednic. 
„să realizeze un parcurs cel 
puțin la fel de bun ca și cel 
de anul trecut".

Cititorii noștri tsi reamin
tesc. desigur, că în ediția 
1988—'89. Dinamo a absolvit 
primul tur cu două victorii 
(ambele cu 8—0) asunra lui 

moiagă surid spre fotorepor
ter cu satisfacția celor care 
și-au văzut visul împlinit.

Fetele dețin majoritatea in 
grupul celor 18 laureați. Este 
și firesc, dacă ținem cont că 
numai ambarcațiunea de 8+1 
reprezintă jumătate din 
delegația noastră. Și Încă o 
„jumătate" de aur ! Alcătuiesc 
un grup compact: Doina Bălan, 
Viorica Ilica, Mîhaela Ar- 
mășeseu, Adriana Bazon, Geor- 
geta Soare, Anca Tănase, Ma
rioara Curelea, Livia Leonte Și 
— ieșind clar în evidență prin 
gabarit (redus) — Ecatcrina 
Oancea, cîrmaciul echipajului.

Cîteva dintre ele mai au si a 
doua medalie, de argint sau 
de bronz. Doina Bălan și Ma
rioara Curelea au „tras" și la

Dinu COSTESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Al VICTORIEI LA VALENCIA
VALENCIA, 11 (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe
cial). De luni la prînz. după 
un zbor liniștit de peste trei 
ceasuri. Victoria se află la 
Valencia, în vederea partidei 
tur cu echipa locală din prima 
etapă a Cupei U.E.F.A. Au 
făcut deplasarea 17 fotbaliști 
apți de joc. dat fiind faptul că 
Nițu. Mirea si D. Daniel nu 
vor putea evolua miercuri 
seara. pe iarba stadionului 
„Luis Casanova". Primii doi 
sînt suspendați. Mirea și oen- 
tru meciul retur, iar cel de 
al treilea, o piesă „grea" in 
dispozitivul defensiv, este in
disponibil pe o perioadă mai 
lungă, după o operație de 
tendinită. Se mizează însă pe 
reintrarea Iui C. Solomon, care 
a reapărut în finalul întîlnirii 
cu Universitatea Craiova, după 
o absență de aproape trei

Ir timpul scurt pină la C M.. 
componentele lotului mai au 

de tăcut retușuri...
Urmărite cu maxim interes 

de către un public din ce în 
ce mai numeros. întrecerile 
finale ale competiției națio
nale Daciada la gimnastică 
ritmică, la categoriile de cla
sificare a Il-a. 1 si maestre, 
de la Baia Mare, si-au atins 
scopul : acela de a vedea la 
lucru tot ceea ce au mai bun, 
mai valoros, asociațiile și clu
burile sportive din întreaga 
tară în această disciplină cu 
statut olimpic. Concursul a 
avut — asa cum am mai scris 
— un bun nivel tehnic si ar
tistic, la toate cele trei cate
gorii. superior fată de anii 
trecuti. Un alt fapt îmbucu
rător a fost acela că si sec
țiile din provincie au dovedit 
că sînt puternice, că au spor
tive valoroase, talentate. de 
perspectivă, unele dintre ele 
selecționate deia in loturile 
naționale — Ileana Alecu, E- 
lena Marghidan. Ancuța Goia. 
Carmen Orgovici s.a.

Este locul să subliniem, 
încă o dată, ideea federației 
de specialitate ca tehnicienele 
de la loturile naționale (ju
nioare si senioare) să lărgeas
că colectivele cu gimnaste 
care au avut prestații bune și 
chiar foarte bune la finalele 
Daciadei. în vederea abordării 
noului ciclu olimpic mai efi
cient. Există creată o bază de 
masă în această disciplină 
sportivă, atît prin secțiile clu
burilor sportive din Capitală, 
în frunte cui C.S.Ș. Triumf 
București — cu cea mai bună

JUNIORII NOȘTRI AU FOST

DIN NOU IN PRIM-PLAN
Campionatele Internaționale 

de tenis ale României rezervate 
juniorilor, competiție ăe tradi
ție pentru federația u jajti ă de 
specialitate, cuprinsă ir. calen
darul federației' internaționale, 
s-au derulat, după cum se știe, 
săptămîna trecută, pe aceleași 
terenuri pe care se derulează 
de douăzeci și doi de ani incoa. 
ce. adică pe cele de la com
plexul Pelican din Mamaia. 
Chiar și singur acest fapt tre
buia să fi fost un motiv sufi
cient de serios pentru luarea.

UNUI EXAMEN OlfICIL
PORTO, 11 (prin telefon, de 

ta trimisul nostru special). Du
pă mai bine de 6 ore de zbor, 
cu o scurtă escală la Valencia, 
unde a coborît lotul echipei 
Victoria București. ae'-onava 
companiei Tarom i-a depus pe 
pista aeroportului din Porto pe 
fotbaliștii de la Flacăra Mo- 
reni. care, miercuri, iși "a ta
ce debutul într-o competiție 
europeană intercluburi. înlîl- 
nind în orima manșă a Cupei 
U.E.F.A. puternica formație 
oortugheză F.C. Porto, tntîm- 
oinați de numeroși ziariști, 
fotoreporteri și conducători al 
clubului local, dar și de o căl
dură de-a dreptul sufocantă, 
lotul formației din Moreni s-a 
îndreptat spre hotelul „Sclver- 
de Ah Espinho". situat la a- 
proxlmativ 25 de kilometri de 
vacarmul orașului. în imediată 
apropiere de țărmul Oceanului 
Atlantic. După o scurtă odih-

Ancuța Goia fC.S.S. Reșița) 
evoluind superb la minge 

Foto : Petru AOȘAN — 
Baia Mare

secție de gimnastică ritmică, 
dovada că Triumful a... tri
umfat ne toată linia, ocupînd 
primul loc pe echipe (la toa- 

Eleno DOBINCĂ

(Continuare in pap 2-3)

de către organizatori — CJEFS 
și O.J.T., Constanța — a unor 
măsuri pentru desfășurarea in 
bune condiții a unei competi
ții internaționale care angre
nează prestigiul țării, și care a 
adunat laolaltă nu numai pe 
cei mai buni juniori ai noștri, 
ci . pe alții fruntași din Bul
garia. Cehoslovacia. Egipt, Po
lonia. R.D. Germană. R.F. Ger
mania. U.R.S.S.

Ediția din acest an a ..Inter
naționalelor" s-a desfășurat, 
așadar, sub orizontul de aștep
tare a federației de specialita
te. al tu'uror color prezenți și 
implicați tntr-un fel sau altul

Gheorghe NICOLAESCU Radu URZICEANU Ovidiu IOANIȚOAIA Gheorghe NERTEA Doina STĂNESCU

(Continuare în pag 2-3) (Continuare tn pag 2-3) (Continuare In pag 2-3) (Continuare în pag 2-3) (Continuare în pag a 1-a)



Campionatul Republican de lupte lîbere pe echipe CUPA ROMÂNIEI
ÎNTRECEREA PENTRU PUNCTE DEVINE TOT MAI APRIGĂ

Dișpuiindu-se întrecerile e- 
tapei a III-a. restanță. Campio
natul Republican de lupte li
bere pe echipe a intrat și el 
în desfășurare normală, la 24 
septembrie urmînd să aibă loc 
penultima etapă (a VU-a). 
Concursurile de duminică au 
fost aprig disputate, formațiile 
amenințate cu retrogradarea 
depunînd mari eforturi pentru 
acumularea punctelor necesare 
menținerii In primul eșalon va
loric.

BUCUREȘTI. Reuniunea or
ganizată de A. S. Electra, in 
sala proprie, la care au mai 
fost prezente echipele Rapid și 
Viitorul Vaslui, a fost reușită, 
cu multe meciuri echilibrate și 
viu disputate. Merită sublinia
te eforturile organizatorilor 
pentru reușita concursului, dar 
este necesar ca ei să depună 
strădanii asemănătoare și pen
tru alcătuirea și pregătirea li
nei formații redutabile, capabi
lă de prestații corespunzătoare.

tn primul meci s-au întflnit 
formația gazdă și Viitorul Vas
lui, o altă echipă „subțire", a- 
menințată cu retrogradarea. 
Disputa a dat cîștig de cauză 
sportivilor de la Electra, în
vingători la șase categorii : V. 
Minescu, 
Meceanu, M. Safta, 
ghe (toți prin tuș) și A. Dumi
tru. De la oasneți au obținut 
succese V. Frățilă (luptător ta
lentat. ' component al lotului 
național). V. Clatea, N. Spîna- 
che 
prin

în
s-au
tre fruntașele clasamentului de 
anul trecut — și Electra. Deși 
a pornit în întrecere cu opt 
puncte la pasiv, neavînd com
ponent la categoria 48 kg. for
mația antrenată de Stelian Po
pescu și-a dovedit din nou va
loarea și buna pregătire, riști- 
gînd detașat: 28—7. De altfel, 
exceptîr.d meciul cîștigat prin 
neprezentane de I. Patac, for
mația gazdă n-a mai reușit 
nici o victorie pe saltea. De 
la rapldiști au cîștigat la punc
te S. Troeea (52 kg). C. Beje- 
naru (62 kg). FI. Dănact (62 
kg) și N. Ghită (82 kg), iar FI. 
Icniți (57kg),D. Ioniță (74 kg), 
C. Poteraș (90 kg), I. Ba
ciu (100 kg) au obținut victorii 
prin tuș, C. Pavel (130 kg) a 
realizat tot 4 puncte, dar prin 
nenrezen tarea lui N. Radu (ac
cidentat).

în ultima întîlnire, Rapid a 
dispus tot Ia un scor categoric 
de Viitorul Vaslui: 26—5. punc
tele învinșilor fiind obținute ca 
urmare a absenței din formația 
Tapidistă a unui reprezentant 
la cat. 48 kg și a unei singure 
infringer: la. puncte (1—3), la 
categoria 52’ kg. în rest, cu 
excepția dublei descalificări la 
categoria grea (C. Pavel — C. 
Manca), luptătorii de la Rapid 
au obținut succese categorice.

A fost o reuniune bine or
ganizată, desfășurată tn con
diții de deplină sportivitate șl

disciplină, reușită in c«re un 
rol important a avut și brigada 
de arbitri condusă de Ion Dra
gon, ir (Cîmpulung Muscel), în 
care au mai fost prezenți 1. 
Șuleapă (București) și N. Bur- 
gaza (Galați).

Mihai TRANCA
Triunghiularul desfășurat in 

Sala Giulești, organizat deA.S. 
Danubiana, a fost dominat de 
sportivii de la Steagul Roșu 
Brașov, ciștlgători neoontestațl 
în ambele partide susținute.

în primul tur s-au lntîlnlt 
Gloria Pandurii Tg. Jiu și Da
nubiana. A fost o dupută a- 
prigă, echilibrată, cu multe 
meciuri interesante, 
luptătorii olteni au

C. Avramescu. St.
P. Gheor-

și C. Manea (ultimii doi 
tuș).
cea de a doua partidă 
tntîlnit Rapid — una din-

CU
. in care 

_____ ____ i terminat 
învingători la șase categorii : 
Șt. Popa (48 kg), C. Manea 
(57 kg), O. Streanga (82 kg), 
V. Dumitrescu (68 kg). C. An
drei (74 kg) și L. Luea (82 kg). 
Punctele gazdelor au fost rea
lizate de G. Bordeuș (52 kg), 
D. Gidoiu (90 kg). Gh. Florea 
(100 kg) și P. Simion (130 kg). 
Scor final: 23—17.

Steagul Roșu Brașov, cu o 
formație mai omogenă, din 
rîndul căreia s-au remarcat A. 
Popescu (62 kg), C. Paveliuc 
(74 kg) și V. Stănescu t90 kg), 
a cîștigat detașat în partida cu 
Gloria Pandurii Tg. Jiu (31—9), 
obtinînd șase victorii prin tus.

Mult mai echilibrată a 
întîlnirea brașovenilor cu 
nubiana. formație care 
păstrează extrem de puține 
sanse (teoretice) de a rămîne 
în prima divizie. Bucureștenii 
au terminat, totuși. Învingă
tori la patru (!) categorii: G. 
Bordeuș, I. Tudor, G. Florea 
sl P. Simion. De ia Steagul 
Roșu au cîștigat A. Plăcintă, 
Gh. Acali. A. Popescu. C. Pa- 
veliuc. Gh. Donose si V. 
nescu. Scor final: 25—14 
tru Steagul Roșu Brașov.

Au arbitrat: Constantin 
xandru (arbitru F.I.L.A.,

Marinescu 
Șandragan

București). Nicolae 
(Craiova) și Aurel 
(Galati).

Florin

fost
Da
ma 1

Stă- 
p$p-

Ale-
din

BRASUL
serlei aBRAȘOV. Lidera

Ii-a, Dinamo Brașov, tratează 
în continuare cu multa serio
zitate Campionatul Republican 
pe echipe, aliniind In inai toa
te Intîlnirile prima garnitură. 
Așa se și explică scorurile cate
gorice cu care ea a cîștigat 
cele două partide susținute în 
sala proprie; 33.5—5,5 cu Va
gonul Arad și 28,3—6 cu Lem
narul Odorhei. Meciul dintre 
cele două echipe vizitatoare a 
fost cîștigat de Vagonul Arad: 
25—11 cu Lemnarul. Dintre 
sportivii brașoveni s-au evi
dențiat R. Rașovan, D. Bircu, 
V. Buelea, T. Marinescu, D. 
Lungu și A. Ianko — toți cu 
cîte două victorii. (C. GRUIA 
— coresp.).

SATU MARE. Luptătorii lo
calnici și-au valorificat calita
tea de gazde, ciștigînd. destul 
de clar, cele două întîlniri sus
ținute ; 20—9 cu Jiul Petrila și

Divizia A la rugby

23-17 cu Metalul IURT Lu
goj. Sportivii din Petrila i-au 
învins pe cei din Lugoj cu 
scorul de 24—16. Remarcați: V. 
Avram, L. Ogaș, R. Biro, T 
Sîrbe, I. Mangu și M. Țenț 
(Satu Mare). A. Cîndea, N. 
Saluc, de la Petrila. (Șt VIDA
— coresp.).

CRAIOVA. Cum era și fi
resc, reuniunea a fost domi
nată de multipla campioană a 
țării. Steaua. Sportivii mili
tari au intîmpinat însă c dîr- 
ză rezistență din partea e<hi- 
pei locale. în evident progres 
în ultima vreme. Rezultate : 
Steaua — C.F.R. Craiova 25- 
15. cu URBIS Buc. 34—5. C.F.R
— URBIS 28—10. Sportivi re
marcați: Gh. Neagoe, C. Tămă 
duianu (Steaua), A. Pan, D 
Cucu și V. Anca de la Craiova 
(T. COSTIN — coresp.).

TG. MUREȘ. Formația clu
jeană Voința a cîștigat ambele 
partide, dovedindu-se mai o- 
mogenă și bine pregătită. Vo
ința Cluj-Napoca — A.S.A. O- 
radea 32—7 și 21—19 cu Comer
țul Tg. Mureș. Echipa locală 
a cîștigat cu 24—12 îr.tllnirea 
cu A.S.A. Oradea. Semnalăm 
absența de la concurs a arbi
trilor E. Teglas (Odorhei) și 
T. Balaș din Brașov. (C ALBU
— coresp.).

SF. GHEORGHE. Nepnezen- 
tarea echipei Mureșul Tg. Mu
reș a făcut ca reuniunea să 
cuprindă un singur meci: în
frățirea Oradea — C.S.M. Sf. 
Gheorghe 19—16. (G. I.ORAC
— coresp.).

»■
La sediul F.R. Handbal s-a 

efectuat tragerea la sorti pen
tru primele două etape ale 
„Cupei României**,  competiție 
organizată sub generosul în
semn al Daciadei. La FEMI
NIN, ediția a XIII-a, progra
mul primei etape (numai e- 

B) este ur- 
A1 Textila 
Galați. Olim- 
Cetatea Tg. 

Focsani —

HANDBAL ♦f)
llidrotehnica Constanța, C.F.R. 
Craiova și cîștig, 
Jocurile vor avea 
programul 1—3 și 2—4, 4—1 și 
3-2, 2—1 și 4—3.

seria C. 
loc după

I
I SI

chipe divizionare 
mătorul : seria 
Buhuși — Oțelul 
pia Slobozia — 
Neamț. Filatura----------
Precizia Vaslui. Victoria Con
stanta — Chimia Brăila: se
ria B : Confecția București — 
Dorobanțul Ploiești. Voința 
Rm. Vîlcea — I.T. București, 
Vagonul Caracal — Olimpia 
Plopeni. Electromotor Pitești 
— Trainica Puciosa ; seria C : 
C.S.M. Independența CEDO- 
NIA Sibiu — C.S.M. Bistrița. 
C.S.M. Sf. Gheorghe — Voința 
Odorhei. Carpatex Brașov — 
Textila Sebeș. Electromureș 
Tg. Mureș _ — Nitramonia Fă
găraș ; seria D s Constructorul 
Baia Mare — „U“
Cluj-Napoca. A.E.M. ____._
ra — Industria Linii Timișoa
ra. REMIN Deva — I.P.A. 
Satu Mare. Jocurile vor avea 
loc în zilele de 19—22 octom
brie 1989. în etapa a II-a. în 
care vor intra în competiție și 
divizionarele A (5—7 ianuarie 
1990). echipele au fost împăr
țite astfel (la sorți) : seria 
A ; Textila Zalău. TEROM 
Iași. Mecanică Fină București 
si cîștigătoarea seriei B ; sc
ria B : Mureșul Tg. Mureș, 
Rapid București, Constructo
rul Timișoara, cîștig, seria 
A : seria C : Chimistul Rm. 
Vîlcea. Rulmentul Brașov, Re
lonul Săvinești. cîștig. seria 
D : seria D : Știința Bacău.

Farmec 
Timișoa-

La MASCULIN, ediția a 
Xl-a. programul primei etape 
(divizionare B. 19—22 octom
brie 1989) : seria A : Mecon 
Iași — l.M.U. Bacău, Moldosin 
Vaslui — Relonul Săvinești. 
Celuloza Brăila — A.S.A. Bu
zău. C.S.M. Borzești — C.S.U. 
Rapid Galați ; seria B : Arctic 
Găești — Tractorul Brașov. 
Petrolul Teleajen — I.M.P. 
Sf. Gheorghe, Steaua II Me- 
cos București — Calculatorul 
IIRUC București, I.O.B. Baiș 
— Utilajul Basarabi ; seri*  C ; 
Metalul Hunedoara — Comer
țul Sînnicolau Mare. Construc
torul Arad — Independența 
Carpați Mîrsa. Metalul Timi
șul Lugoj <— Autoturisme Ti
mișoara, Utilajul Știința “ 
troșani — C.S.M. Reșița 
ria D : Mecanica 
Metalul Bistrița. 
Odorhei — Minaur 
Mare. Unio Satu Mare 
căra Roșie Sighișoara, 
lurgistul Cugir — Constructo
rul C.S.U. Oradea. în etapa a 
Ii-a (și divizionare 
decembrie 1989 : 
A.S.A. Electromureș 
reș. Universitatea

Pe- 
se- 

Oradea — 
Tehnoutilaj 

II Baia 
- Fla- 
Meta-

1—3
A :

Mu-

A), 
seria 
Tg.

Craiova, 
Hidrotehnica Constanta și cîș- 
tigătoarea seriei D ; seria B : 
Steaua. Politehnica Timișoa
ra. „U“ C.U.G. Cluj-Napoca, 
cîștig, seria C : seria C 
namo București. Știința 
cău. Dacia Pitești si cîștig. se
ria A : seria D : Minaur Baia 
Mare. Dinamo Brașov. Strun
gul Arad și cîștig. seria B.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

(Ormi

Competiția celor mai tineri cicliști
— I I II III I 1IMWIIUIII l-ll■■■mii—

ECHILIBRU VALORIC IN PROBELE DE CONTRATIMP
CÎMPULUNG MUSCEL, 11 

(prin telefon), in frumosul o- 
raș argeșean au demarat fina
lele Campionatelor Naționale 
și ale Daciadei la ciclism fond 
pentru juniori. Primele două 
probe desfășurate au fost cele 
de contratimp, echipele de ju
niori mari avînd de parcurs 
64 km. iar cei mici 40. S-a 
alergat pe șoseaua Cîmpulung 
— Lerești : caracteristici: am
bele categorii au fost în echi
libru valoric, balanța înclinînd 
în favoarea celor mai bine 
pregătiți, mai omogeni și care 
au terminat cursa în formație 
completă. Clasament: 1. Elec
tromureș Tg. Mureș (W. Gold- 
ner, B. Kenaeres, El. Giorgy 
și Z. Bende; antrenor B. Be- 
rekmery). campioană naționa
lă și a Daciadei — lh31,21 ; 2. 
Stirom București (M. Simion, 
G. Crlstea. G. Prună și L. Du
mitru; antrenor V. Radu) 
1:33,00 ; 3. Voința Cluj-Napoca 
(D. Irimia, M. Zahan, I. Sinay, 
M. Lucian: antrenori Gh. Că
prarul 1:34,57: 4. Olimpia Bucu
rești 1:35,43; 5. C.S.Ș. 1 Bucu
rești 1:37,26; 6. Feroviarul Bu
zău 1:39,46.

O luptă foarte strinsă și în 
întrecerea juniorilor mici în 
care componenții echipei din 
Brăila, după ce au condus ma
rea majoritate a cursei (a- 
ceasta în condițiile în care au 
avut numai trei Alergători in 
formație), au pierdut la o dife
rență de numai 4 secunde pe 
ultima parte a Întrecerii, vic
torioși fiind tinerii cicliști an
trenați de Matei Pellik.

CLASAMENTUL : 1. 
Arad (L.
Tomodan, 
53:01 ; 2.

Vofnfa
Boari, Ad. Farkaș, E. 

H. Kleinpeter) — 
C.S. Brăila (F. Cră-

ciun, I. Dudău, I. Vlăduț, L. 
Timar) — 53:11 ; 3. Metalul
Plopeni (Tr. Drăghici, Șt. Su- 
ciu, Ov. Burghelea, G. Ioani- 
țescu) — 54:04 ; 4. Voința Bucu
rești — 54:31 ; 5. " * ' —
Neamț — 55:15 ;
București — 57:17.
Marți este zi 

miercuri sint programate cele 
mai grele probe — in trecerile 
de fond pe distanțele de 100 
km (pentru juniorii mari) și 
50 km (pentru cei mici).

Voința P.
6. STIROM

de pauză ;

Horatiu SIMA

FINALELE LA GIMNASTICĂ RITMICĂ
(llrmart din pag. I)

categoriile) șl a dominat 
concursul

grupa a ll-a valorică

JOCURI VIU DISPUTATE IN ETAPA A DOUA
In Campionatul Diviziei A 

— grupa a doua valorică la 
rugby — au avut loc duminică 
partidele etapei a doua. în se
ria I. MAȘINI GRELE BUCU
REȘTI a întrecut pe DUNĂ
REA GIURGIU cu 26—4 (9—4). 
A fost un joc cursiv, plăcut, 
echipa bucureșteană impunîn- 
du-®e în special prin eficaci
tatea liniei de treisferturi. în 
timp ce oaspeții au evoluat 
prudent, destul de timid. Au 
marcat Dobrescu 2. Oprea, 
Iordan — eseuri, Visa l.p., 
Văcaru l.p. +2 transformări 
(M.G.). Oane eseu. Arbitru : 
I. Bărnuțiu, din Cluj-Napoca. 
(B. TAMAȘ, coresp).

HIDROTEHNICA IAȘI — 
T.C. IND. CONSTANTA 13—4 
(4—0), prin punctele Înscrise 
de Hapău, Manolache — e- 
seuri. ultimul reușind si 1. P-+ 
tr. (H). Petrov eseu, după un 
meci disputat. arbitrat de 
bucureșteanul I. Alexandru. 
(Al. PÎNTEA. coresp.)

CONSTRUCTORUL CON
STANȚA — LOCOMOTIVA 
C.F.R. PAȘCANI 14—6 (0—S).
Au marcat Livădaru 2. Geor- 

Mardare tr. 
l.p., Sihau

G. Petrescu, 
(C. POPA,

eseuri,
(C). Tudorache 
drop. Arbitru : 
din București, 
coresp.)

HIDROTEHNICA FOCȘANI

— POLITEHNICA IAȘI 6—11 
(6—7).

Seria a 
BUCUREȘTI 
BUCUREȘTI 
med extrem _ 
într-un fair-play desăvlrșit, la 
aceasta adueîndu-și contribu
ția si arbitrajul bucureșteanu- 
lui M. Galanda. mereu pe fază 
și autoritar. Victoria echipei 
Energia este pe deplin merita
tă. Au marcat Fod&reseu 3 
l.p. + drop, Zoe eseu (E), 
Frăsineanu — oel mai bun de 
pe teren —2 Lp., Bujor l.p. 
+ drop. (C. CRISTACHESCU).

METALURGISTUL CUGIR
— SPORTUL STUDENȚESC 
T.M.U.C.B. 7—17 (0—3), Bucu- 
reștenii s-au impus clar prin 
punctele lui Andreescu. Co-- 
vacl, Szwercsak — eseuri, ul
timul mărci nd sl din l.p. + 
tr. Pentru gazde au înscria 
Rusu eseu. Manea drop. Ar
bitru : P. Soare, din Buc. (M. 
VÎLCEANU, coresp).

PETROCHIMISTUL PI
TEȘTI — I.A.M.T. ORADEA 
10—12 (6—6). Joc viu dispu
tat. pe un nou teren gazonat. 
Au marcat Corbu eseu. Buzea 
2 l.p. (P). Șandru eseu. Csor- 
nai l.p., drop. tr. A arbitrat 
M. Paraschivescu — Buc. (S. 
IONESCU. coresp.)

PETROLUL ARAD — 
TRANSLOC ALBA IULIA 22-3 
(16—0). Joc frumos, in care

II-a : ENERGIA 
— GLORIA 

16—12 (6—6). Un 
de disputat, dar

gazdele s-au arătat net 
rioare.

supe- 
Aldea, 

Anton — eseuri. 
2. Brumă — 
(P). Pândele l.p. 
Stoica, din Bucu- 

BERBECARU,

Realizatori :
Șugaru, Rus, 
Crist oreanu 
transformări 
A condus E. 
iești. (O. 
coresp.)
• Mîine. etapa a clncea în 

prima grupă valorică : Univer
sitatea Eltim Timișoara — 
C.S.M. l.M.U. Suceava. Minaur 
Baia Mare — Știința Petro
șani. Farul Constanta — 
C.S.M. Sibiu. Rulmentul Bir- 
lad — Grivița Roșie. Contac- 
toare Buzău — Dinamo. Me
ciul Steaua — Rapid Metrou 
este aminat.

mt-pitomiT mforueui
CIȘT1GURILB TRAGERII PRO- 

NOEXPRES DIN ( SEPTEMBRIE 
188». Categoria 1 :1 variantă 25% 
« 43.860 lei; cat. 1: 3,25 var. a 
10.999 iei; cat. 8 : 19,50 var. a 
1.833 lei; cat. 4 : 41,25 var. a 167 
lei; cat. 5: 146,00 var. a 245 tei; 
cat. X: 131,00 var. a 273 lei; cat. 
Z: 2397,25 var. a 100 lei. La cate
goria 1 — 25%, Kumher Rudolf 
din localitatea Reșița, județul 
Caraș-Severin ciștigă în nume
rar suma de 43.860 Ie) plus o 
suită de premii de alte categorii.
• ASTAZI, MARTI, este UL

TIMA zi pentru depunerea bu
letinelor la interesantul concurs

I
I
I
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te 
prin sportivele lui 
general și, implicit, finala pe 
obiecte —. cit și prin prezen
ta tot mai viguroasă a clubu
rilor din provincie 
Constanta, Piatra 
Baia Mare, Tirgu 
Brăila.

Acum. în finalul 
competițional intern și în per
spectiva apropiatelor Cam
pionate Mondiale de la Sara
jevo — din această lună — ne 
propunem ca în rindurile ce 
urmează să subliniem cîteva 
aspecte generale privind va
loarea tehnlco-artisțică a com
pozițiilor, prin prisma virtuo
zității, originalității și riscu
lui. Așa cum am mal spus, 
nivelul general al prestațiilor 
de la Baia Mare a fost supe
rior anilor precedenți la toate 
categoriile de clasificare, fapt 
evidențiat și prin aprecie
rile brigăzilor de arbitre cu 
note înalte si chiar maxime. 
S-au văzut compoziții valo
roase și cu grad mare de difi
cultate. mai cu seamă la com
ponentele loturilor naționale, 
unde s-a lucrat mai mult și 
mai bine. în spiritul exigente
lor internaționale. Ținuta, 
mișcarea corporală. mînuirea 
obiectelor, originalitatea exer-

Reșița, 
Neamț, 
Mureș,

sezonului

PRONOSPORT axat pe cete mal 
echilibrate partide din prima 
manșă a turului I ai cupelor 
europene la fotbal. V*  prezen
tăm mai jos cele 19 meciuri ale 
acestui concurs: 1. Steaua — 
FRAM Reykjavik: 2. Glasgow 
Rangers — Bayern Mdnchen ; 2. 
Ruch Chorzow — Sredeț Sofia; 
4. Honved Budapesta — Voivo- 
dina; 5. Beșiktas — Borussia 
Dortmund ; 8. Jalghiris Vilnius — 
I.F.K. Goteborg; 1. ------- -------
gen — Sampdoria;
Enschede — F.C. 
Karl Marx Stadt 
Porto; 10. Oergryte _______
Hamburger; 11. Kuusysi Lahti — 
Paris St. Germain; 12. Atalan- 
ta — Spartak Moscova ; 13. Atle
tico Madrid — Fiorentina.

Brann Beg- 
8. Twente 
Bruges; ». 
— Boavista 
Goteborg —

cițiilor. fondul muzical adec
vat. toate într-un real progres 
artistic și tehnic. Aportul an- 
trenoarelor de la loturi, a 
profesoarelor Ana Moteț (se
nioare) și Maria Girbă (tine
ret și junioare) este evident, 
în prestațiile sportivelor, com
pozițiile au originalitate. au 
valoare artistică printr-un 
grad mare de dificultate și 
risc. Piruete, cumpene pe vîr- 
ful piciorului, developeuri în 
lateral cu mențineri pe 
ful piciorului, cambreuri. 
rituri înalte — adevărate 
ruri —. lansări înalte ale 
biectelor cu prinderi de 
(în cambre după o 
prinderi in afara cîmpului vi
zual, 
să — 
mină, 
spate 
cal în general corespunzător, 
bine ales.

Totul ar fi fost bine si fru
mos în Sala Sporturilor „Da
cia**  din Baia Mare dacă nu 
s-ar fi văzut și unele rateuri 
(scăpări de obiecte) chiar la... 
fetele de la lot (I). Constăn- 
țeanca Elena Marghidan a 
scăpat de 2 ori (!) la măciuci 
în concursul general 
na Stoenescu tot 
finala pe obiecte

Trebuie să fie 
pentru sportive, 
antrenoare că la . _
Sarajevo aceste „mici" imper
fecțiuni vor fi altfel aprecia
te... Acolo, exigentele — nor
mal — sint mult sporite, așa 
că. In puținul timp care a mai 
rămas, trebuie lucrat, exersat 
la maximum pentru a se evita 
repetarea unor astfel de si
tuații. Amintim acest lucru nu 
ca să le inhibăm, să le._ tur
năm plumb în picioare sporti
velor. ci pentru a se lua toate 
măsurile în puținul timp ră
mas spre a se face corectările 
necesare pînă la marele exa
men. Le stă în puteri tinere
lor noastre gimnaste să se 
mobilizeze exemplar si să con
firme. așa cum au făcut-o si 
în alte dăți, valoarea gim
nasticii noastre.

vir- 
să- 

zbo- 
o- 

risc 
piruetă.

prinderi în poziție joa- 
la sol —, prinderi cu o 
prinderi pe ceafă. la 

etc.) pe un fond muzi-

Adria- 
la măciuci în 
ș.a.
limpede atît 

cit si pentru 
C.M. de la

I
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Anghel I« 
ca un tehi 
te cu ma: 
pină la c 
meciurile 

„Un m A 
următorul**  
cu circulat: 
lui. care 
simbure d> 
nat insă d 
de miere: 
biția, cu 
Insistența 
antrenori, 
cu și Du 
disecat și 
fetele. îmi: 
greșelile c 
formația 
dreptul iul 
din tara n 
pentru par 
într-o no 
înălțime a 
ambasadoai 
mânesc. p« 
sale valori

Antrenor: 
pioanei au 
de a realia 
campania c 
nirii cu 1 
ieșit de 
primul ant 
nentii lotu 
în momenti 
dănescu si 
nume: Lu 
Petrescu. 
Minea, Ur 
Ciocan, I.
I, Dumitres 
nai, Lăcătu 
șl Negoit 
cători.
după ultim 
sl dună 
între. antrer 
chipei. V: 
fi stabilit . 
ma manșă 
Amănunte ' 
landeză, ca 
resti în cui 
ne calea ei 
următor al

DI
lUrmar

Kuusysi Lai 
tur a învins 
Dundee Ui 
București tu 
la egalitate 
în cel de-a: 
să aducă în 
cunoscutul t 
doria din G 
meci aca 
cu 1—0 t 
de joc. cînd 
iar în depla 
disputat la 
rămas alb. 
ria s-a calif 
înscris în di 
rămînând cu 
a fi ieșit d 
a fi pierdut 
6 jocuri sus 
valoarea San 
tim că ea a 
nala de la I 
pierdut-o cu 
F.C. Barcelot

E
Jucătorii 

cluburile d 
si C pentr 
(asociațiile) 
au soliei 
Fotbal, cu 
pentru can 
1990. se pc 
alte dubur 
Dină la dai 
brie 1989. 
transfer de 
clatin) care

T> ’nsferu

La meciul 
din C.C.E.. i 
13 aeptembr 
biletelor spe 
eliberate de 
>1 a legitim.

Tiehctele 1 
sectoarelor 1 
Orele 15,30.

De asemen 
8ri eliberate 
procurat de

Publicul si 
locul indicat

Biletele se 
Rapid, „23 A
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inoscut 
egătes- 
itentie, 
jetaliu.

1 cu
vorbă 

itbalu- 
ur. un 
ndițio- 
artidei 
i am- 
ărîrea. 
îi doi 
dănes- 
iu, au 

toate 
cătorii. 
tă de 

dau 
fotbal 

re — 
iie — 
tre la 
ecu ta te 
i ro- 
văratei

i cam- 
decizia 
■uctuos, 
i întîl- 
iică au 
pentru 
:«mw- 
dispun. 
, lor- 

si a- 
I, D. 
tibescu, 
unaciu, 
totariu,

Muj- 
rigoraș 
t9 Ju- 
astăzi. 

înt. ca 
nsultărl 
ul e- 
scu, va 
1 pri- 
■kjavik. 
itia ls-

Bucu- 
astăzi. 

umărul 
tru.

în acest an. Dinamo își pro
pune. lucru firesc, să meargă 
eît mai departe, să obțină re
zultate și mai bune. Sigur, in 
asemenea competiții Interna
tionale. eliminatorii, rolul sor
ților este considerabil, ei pu- 
tindu-ti facilita drumul sau 
ridicindu-ti obstacole... ca de 
finală 1 Dar. atunci cînd o e- 
chipă are valoare (și Dinamo 
are azi o certă valoare) ea 
trebuie să-și propună atin
gerea fazelor superioare ale 
competiției. Dincolo de va
loarea intrinsecă a echipei, 
reprezentanta noastră in 
„C 2“ are și un moral ridicat, 
clădit pe excelentele sale e- 
volutii din primele trei etape 
ale campionatului.

Cu toate acestea, meciul eu 
Dinamo Tirana nu este deloc 
ușor. Să amintim doar un de
taliu. care ilustrează forța de 
ioc. ambiția, pregătirea fizică 
a teamulul albanez : după ce 
au pierdut cu 1—3 la Burgas, 
în turul meciului de baraj cu 
Cernomoret. dinamoviștii al
banezi au Tăsturnat toate pre
viziunile. cîștigînd returul cu 
4—0. Si ceea ce este mai inte
resant. toate cele patru goluri 
au fost înscrise după pauză 1

Așadar, liderii campionatu
lui nostru vor întîlni o echi
pă decisă să-și valorifice Ia 
maximum avantajul terenului 
propriu și care — pe lingă 
puterea de luptă — are și a- 
tuul unei bune tehnicități, așa 
cum remarca Mircea Lucescu, 
care a urmărit ambele meciuri 
ce aveau să decidă adversara 
lui Dinamo. Sperăm că, la Ti
rana. echipa noastră va face 
totul pentru a obține un rezul
tat care să-1 permită, la retu
rul din 27 septembrie. ..para
farea" accesului în etapa ur
mătoare.

ce, măcinat de Întrebări. După 
1—3 cu Atletico Madrid, acasă, 
Valencia a reușit totuși, dumi
nică, la Gijon. un 1—1 cu 
Sporting, dar a egalat abia în 
min. 80 și numai grație... au
togolului hii Jimenez. După 
afirmația presei spaniole, par
tenera Victoriei a realizat o 
partidă fără strălucire, mal 
degrabă mediocră. Ceea ce ar 
putea constitui însă, cunoscută 
și recunoscută fiind valoarea 
ei, un avertisment în plus la 
adresa Victoriei. F. C. Valencia 
indreptindu-și acum toată a- 
tenția și întreg arsenalul către 
o reabilitare în Cupa U.E.F.A. 
Este însă și situația Victoriei, 
așa că vom vedea ce va ieși. 
Atît pentru azi. Vom reveni.

FLACĂRA
(Urmare din pag. 13

VICTORIA
(Urmară din pag. î)

ÎNTRE VESTIAR..

« •

>
I)

doilea 
■e pe 
). la 
ndu-se 
tru ca 

sortii 
ilbilor* 1 
Samp- 
primul 
ondus 
minut 

îgalată, 
a s-a 
norul a 
împdo- 
golului 
Dinamo 
i“ de 
e fără 
in cele 
despre 
amin- 
în fi

are a 
a lui

săptămini, datorită unei rup
turi musculare. In pofida a- 
cestor dificultăți, care îi pre
ocupă . pe antrenorii Florin 
Halagian și Gheorghe Timar, 
ca și a unui început de cam- 
pionat ezitant, marcat de prea 
multe ratări, stanea de spirit 
a „azuriilor" ni s-a părut 
bttnă. ei declarîndu-se gata 
să lupte, cu toate energiile și 
cu toate ambițiile, pentru un 
rezultat care să le permită să 
abordeze returul de la Bucu
rești cu nădejdea calificării. 
Intr-o asemenea atmosferă de 
luciditate, mobilizare și dărui
re. a avut loc șl antrenamen
tul de luni spre seară. des
fășurat pe un teren secundar 
din cartierul „Benimar", si
tuat nu departe de hotelul 
Melia. unde este găzduită 
.delegația noastră.

Cum asupra acestor aspecte 
vom reveni pe larg în cores
pondența viitoare, să notăm 
că aici, pe malul Mediteranei, 
temperatura este ridicată (30 
de grade la căderea serii), iar 
aerul umed, apăsător. Nici 
F. C. Valencia n-a pornit cu 
cine știe ce succes în noul 
sezon. antrenorul Esparrago 
fiind și el. se zice și se dedu-

nă, antrenorii I. Nunweiller și 
S. Niculescu au decis efectua
rea unui antrenament de des- 
marțire, care s-a desfășurat pe 
un teren alăturat marelui sta
dion F.C. Porto, cel ce va găz
dui partida de miercuri seară. 
Ședința de instruire a avut o 
durată de 60 de minute. Îmbu
curător este faptul că la antre
nament a participat șl căpita
nul echipei Marin Dragnea, 
căruia. înaintea plecării de la 
București, i s-a scos fașa ghip- 
sată de la glezna pic orulul 
sting, el suportînd cu o săptă- 
mînă »n urmă o entorsă. An- 
gajînda-se susținut la efort, 
solicitind la maximum piciorul 
eu pricina, lovind puternic ba
lonul din toate pozițiile, Drag
nea ne-a spus, la sfîrșitul an
trenamentului, că nu mal re
simte dureri și este gata să-și 
reia locul în formație pentru a 
contribui alături de coechipie
rii lui la o cît mai bună com
portare a echipei pe care o 
reprezintă în această atît de 
dificilă confruntare cu F.C. 
Porto.

în privința echipei-gazdă, se 
subliniază startul bun al elevi
lor Iui A. Jorge în campionat. 
Dar informațiile privind pe F. C. 
Porto sînt la ora cînd telefo
năm puține. întregul lot s-a 
retras în cantonament după 
partida cu Chaves ' (2—1 în de- , 
plasare). Sperăm să oferim mai 
multe vești în avancronica în- 
tflnlrii.

• IN DERBYUL de 
slmbătă. Steaua — Dlna- 
mo, printre jucătorii 
remarcați din cele 
două echipe s-au aflat 
portarii. Atît Lung, în 
ciuda golurilor primi
te, cit mai ales Stelea 
au avut unele inter
venții de mare efect 
In situații limită. A- 
mindoi fiind și coechi
pieri în loțul repre
zentativ, acesta este 
un semn bun în per
spectiva meciurilor cu 
Danemarca. Din păca
te, nu toți selectiona- 
bilii care au evoluat 
In partida de sîmbătă 
s-au ridicat la înălți
mea așteptărilor. Spe
răm însă că pină la 
confruntările cu dane
zii să atingă cu toții 
vlrlul de formă nece
sar. • Așa cum am 
menționat si în croni
ca meciului, Mujnai a 
fost — în sistemul o- 
fensiv al echipei cam
pioane — cel mai ac
tiv și penetrant jucă
tor. El își justifică 
astfel selecționarea în 
lotul reprezentativ. • 
Introduși în teren 
parcursul reprizei 
cunde, dinamoviștii 
Zamfir ■ și Timofte 
evoluat cu multă 
zinvoltură șl deosebit 
aplomb, marcînd 
care cîte un 
stil de mare 
(C. F.i.
• CIND, IN 

al partidei 
Universitatea 
va. St Stoica — pe un 
contraatac fulgerător — 
a trimis mingea 
poarta tal 
șapte dintre 
bueureștenl s-au aruncat pe gazon, gazdele ne
reușind să-și mai re
vină, deși timp pen
tru egalare mal era.
• Intrarea lui C. So
lomon în joc a limpe
zit într-o oarecare 
măsură ofensiva bu- 
cureștenilor, numai 
că în fața porții lui 
Boldlci (inspirat m 
intervenții), CulCn®S’ Tir», Hanganu, Fuiga 
n-au avut zvlcnirile 
(ca aceea a lui St. 
Stoica) prin oare sa-1 
depășească pe masivii 
Olaru, ®l®a>, ~’Zamfir, Săndoi 
mal ales. Glc4 pescu, cel mal 
jucător de pe
• Craiova a 
sîmbătă ea... 
avînd o galerie _ _ 
mată din aproape toți 
cel peste 6000 de spec
tatori din tribune. 
(L.D.)

pe 
se- 
c.
au 

de-
fie- 

gol în 
jucător.

MIN. 7«
Victoria—

Craio-

In 
Moraru, 
jucătorii

N. 
Și.

Po- 
bun 

teren. 
1ucat 

acasă, 
for-

• F.C. FARUL S-A 
DOVEDIT din nou 
foarte greu de învins 
la Brașov, acolo unde 
anul trecut obținea o 
prețioasă remiză
(0—0). Golul Iul Man- 
doca din min. 87 a 
fost. In primul rînd. 
..opera» apărării ime
diate constănțene — 
prematur relaxată — 
$1 abia apoi o realiza
re a partenerilor de 
joc, care, vrînd-ne- 
vrînd. trebuiau să a- 
tace. • Deși a domi-

zire. Jenei s-a deze
chipat. Cînd delegatul 
clubului Petrolul în
cepuse să scrie con
testația, cei de la „U" 
l-au tăiat de pe foaie 
pe Jenei și l-au înlo
cuit cu Bacoș, pentru 
că legitimarea ex-mu- reșanului nu era In 

regulă. Să nu fi știut 
antrenorul șl conducă
torii lui ,,U“ de acest 
lucru 7 Greu de creziut. (AL. C.»
• PROTESTE INU

TILE. Meci plăcut la 
Bacău, de mare anga
jament. In care for
mația gazdă (sub ba
gheta noului d antre-

ia 25 m, a lntercep- \ 
tat mingea trimisă tn X 
adînclme pentru Văsii, X 
i-a driblat pe acesta, V 
avînd apoi aceeași re- i 
ușită și în fata iul X 
Majearu*  • Apropo de X 
Majearu, acesta a fost v 
de departe cel mai X 
bun jucător de pe te- < 
ren, cu realizări pe 5 
multiple planuri, cel X 
privind prospețimea X 
fizică ridicindu-i im- < 
plicit „cota” apreci- 5. 
erilor, meritate eu pri- X

F.R. FOTBAL
la în condițiile prevăzute de

A. B regulamentul de transfe
rurile rări pe anul 1989—1990. 
ve—’S1 Listele cu jucătorii echi-

■ ’ « odor din diviziile A și B 
’ J°c‘ pentru care s-au obținut 
1989— drept de joc au fost publi- 

•a la cate în ziarul Sportul din 
ociatii. 30 august 1989 și Supli- 
tptem- mentul Fotbal din 1 septem- 

brie 1989, iar pentru Divi
zia C listele pot fi consulta- -

•feet js te la sediul F.R. Fotbal.

ANUNȚ
Steaua București — Fram Reykjavik 

desfășura pe stadionul Steaua miercuri 
ora 17. accesul se va fac» pe baza 
pentru acest meci, a legitimațiilor roșii 
Însoțite de tichete cu rezervarea de loo 
însoțite de tichet sau acreditări.

te legitimații se vor elibera la intrarea 
tribuna I In ziua meciului. începind cu
labile legitimațiile abonament de culoare 
.F.S., însoțite de tichet, care poate 11 
e bilete.
e rugat să respecte sectorul, rîndul și 
entul de acces în incinta arenei.
In vînzare la casele stadioanelor Steaua, 
le la sediul C.N.E.F.S.

SERIA I
Zimbrul Șiret — TEPRO Iași

2— 1 (0—1) A.S.A. Explorări
Cimnulung Moldovenesc — 
Constructorul iași 1—0 (o—0). 
Aurora Tg. Frumos — Electro 
Botoșani 3—1(1—1). Metalul Ră
dăuți —_ Carnati Gălănesti 3—0
(1—0). FEPA ’74 Bîrlad — Pro
letarul Bacău 5—0 <3—o). Par
tizanul Bacău — Steaua Meca
nica Huși 1—1 (0—0). FORTUS
Iași — Unirea Negrești 1—0 
(1—0). C.S.M. Bucecea — Me
canica Vaslui 2—1(0—1).

Pe primele locuri în clasa
ment. după etana a două :
1. FEPA >74 BÎRLAD 3 p (5—0),
2. C.S.M Bucecea 3 o (5—I).
3. Constructorul Iași 2 n (6—1) 
...ne ultimele locuri : 15. TE
PRO lași lp (4—5), 10. Parti
zanul Bacău 1 n (2—4).

SERIA A n-a
Petrolul Moinestl — Textila 

Buhusi 1—0(0—0) MECON Mun. 
Gh. Gheorghiu-Dei — Viitorul 
Gheorgheni 5—0 (2—0), Rapid
Miercurea Ciuc — C.S.M. Bor- 
zeștl 1—2 (0—1), Unirea Cristur 
— Metalul Sighișoara 3—0(3—0). 
Avîntul Reghin — Mureșul Lu
duș >—1 (2—1). Progresul Odor- 
hel — Metalul Reghin 3—0 
<1—0). Otelul Reghin — Mure
șul Tonlita 1—1(0—01. Minerul 
Comănesti — Metalotehnlca Tg. 
Mureș 0—5(0—3).
• In meci restantă din e- 

tapa I : Metalul Sighișoara — 
Rapid Miercurea Cluc 1—6.
• Meciul Textil» Buhusi — 

MECON Mun Gh. Gheorghlu- 
D»j din etapa I (ne teren 2—0) 
S-a omologat eu 3—0 în fa
voarea formației MECON de
oarece lucătoril de la Textila 
n-au avut carnetele vizate 1

Pe Drlmele locuri : 1. ME- 
TALOTEHNICA TG. MUREȘ 
* B «O—1). 2. MECON Mun. 
Gh. Dej 4 b (3—0). 3—4 C.S.M. 
Borzestl 4 B (5—1) Progresul 
Odorhei 4 b (5—1).. bc ultime
le locuri l 14—15. Textila Bu
husl 0 t> (0—4). Metalul Reghin 
0 B (2—0). 10. Minerul Comă
nesti 0 D (1—7).

SERIA A HI-a
Petrolul Brăila ran ea — Del

ta Dinamo Tulcea 0—1(0—1). 
Granitul Babadag — Gloria 
Ivești 1—1(0—1) Mecanosport 
Galați — Laminorul Brăila 7—0 
(3—0). Arrubium Măcin — 
Chimia Brăila 2—3(0—)). Chi
mia Autobuzul Mărăsesti — 
Stiinta Navrom Galati 1—1 
(1—0). Gloria C F.R, Galati — 
Foresta Gugesti 6—0(1—0). Ce
luloza Adiud — Tricot»xt Pan- 
chi 2—1 (1—0). C.S Progresul
Brăila — Progresul Isaccea
3— 0 (1—0). i

Țîră și Coraș (in tricouri de culoare deschisă) nu 
vor reuși să trimită balonul in poarta craioveana

aflată la... doi pași 1

sosintă. • O remarcă X 
și pentru piteștea- 
nul Daniel Zamfir, X 
18 ani, aflat la primul 5 
său meci In Divizia x 
A. El a jucat de par- X 
că era de cînd lumea 4 
pe scena eșalonului J 
nostru de elită, 
ambiție, arătînd 
tule cunoștințe 
co-taetlce, fiind 
manent în 
cului. Așa cum 
făcut-o multi 
coechipierii săi.

Cu 
des- 

tehnl- 
per- 

priza jo- 
nu au 
dintre 

(A.V.).
• CORVINUL

nat mai 
samblul 
F.CJW-ul 
bine să 
punct (așa cum, 
altfel, . bănuiau 
spre final), sau 
două (a se vedea, __ 
2—2, ocazia lui Vin ti
ll) « „Cu Paveliuc 
(n.n. accidentat).
Funda Si Bîrboră în 
teren, alta ar fi fost situația...» spuneau, 
după med, constăn- 
țenil. Posibil, dar 
folos, dacă tot 
au jucat-, (Mg.
• NICIODATĂ 

TÎRZIU, poate 
Ștefan Matei, noul ju
cător 
Produs 
Metalul. ______
«Se origine, ei a jucat 
la Pașcani și, acum, 
la 26 de ani, a debu
tat in ,,A». Și ce de
but ! în trei jocuri, a 
marcat 3 goluri. Me
ciul și golul I • Pu
blicul 81 radioascultă- 
torH au știut 
,,U» a jucat o 
Jenei, de is
Dar nr. 5 era
M Bacoș. După încăl-

mult pe an- 
partldei, 

foarte 
un 
de 

toti 
chiar 

la

putea 
piardă

ce 
nu 
P.)

NU-I 
spune

de la Petrolul, 
al clubului 

bucur eștean

că la 
repriză 
A.S.A.

de fapt

nor, Gr. Slchltlu) s-a 
arătat mult schimbată 
in bine, pe toate pla
nurile. Prima victorie 
a „alb-roșilor“ in a- 
cest campionat, In fa
ta unul adversar 
loros C—— —I
tul Studențesc, 
pe deplin 1 
Ne-au lăsat Insă 
gust amar 
Inutile ale

• CORVINUL A 
TRECUT cu bine două 
examene grele, „aca
să". în aces» Început 
de campionat. Un fapt 
datorat și cîtorva ti
neri. Stroia, Chezan 
șl noului venit Băni
că, parcă mai dispuși 
la efort acum șl dor
nici, evident, să ră- 
mînă... titulari. • 
F.C. Olt s-a 
șl In meciul i 
Hunedoara, o 
care știe „să 
ze“ pe teren, 
Ies în treimea 
prie, primind greu go
luri în deplasare. Cînd 
va si marca 
stadioane, ar 
urca mal sus

arătat, 
de la 

echipă 
se așe- 
mal a- 

pro-

_ ______ ? va-
cum este Spor- 

>, a fost 
meritată. 

__ " un 
protestele 

_____   „alb-negri- 
lor» la faza penalty- 
ului din min. 68, fa
ultul tal M. Popa a- 
supra tai Scânteie fi
ind făcut în suprafața 
de pedeapsă. • Din 
păcate, am notat scene 

nedorite. în prim-plan 
cu S. Răducanu, M. 
popa, Fuiga și Alexa 
(doar ultimul primind 
cartonașul galben), 
care »u umbrit acest 
joc foarte disputat. 
(S. Tr.l
• MOMENT 

duminică. Jb 
cînd, la un 
tac al tal

disputat.

INEDIT
Sibiu, 

oontraa- 
înter. por»

tarul Speriata a ieșit

pe alte 
putea 

___ __ decît 
în trecutul campionat. 
(G. Rot.)

TIMP CE 
DIV1ZIO- 

_____ — resimt acut 
lipsa unor atacanti de 
valoare, nu același 
lucru se poate afirma 
despre lotul orădean. 
In afara celor trei 
Înaintași alinlațl ta 
startul partidei cu Ji
ul (Vancea rămine, to
tuși, un vîrf), pe lista 
de rezerve mal figurau 
Terheș șl Crata. • 
O subliniere In plus 
ar necesita noate. pres
tația net-oseneanulul ae 
ieri și de azi, Varga. 
O nuanțare necesară, 
chiar în condițiile m 
care se poate spune 
că pentru toti compo- 
nențli 11-lui din Petro
șani dăruirea a fost 
argumentul forte.
(M.C,),.

• ÎN MULTE 
NARE A

SI GAZON

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A ll-a
Pe primele locuri : 1. ME

CANOSPORT GALATI 4 B 
(10—2). 2. Gloria C.F.R. Galați 
3 n (6—0) 3. Stiinta NAVROM
Galați 3 n (4—3)... ne ultimele 
locuri : 14. Chimia Mărăsesti
1 p (2—7). 15. Laminorul Bră
ila 1 p (1—8). 16 Arrubium 
Măeln 0 p (4—6).

SERIA A IV-a
Victoria Lehliu — ISCIP Ul- 

meni — amînat. S.N oltenița 
— CONPREF Constanta 4—6 
(2—0). Viitorul Chirnogi — O- 
limpla Slobozia 2—1 (2—1),
Callatis Mangalia — Metalul 
PlODenl 3—1 (1—1) Voința
I.C.S. Medgidia — Victoria Flo- 
resti 0—0. Dunărea Călărași — 
Progresul C.S.S. Medgidia 1—1 
(1—1). Portul Constanta — Ra
pid Fetești 1—1 (1—1). victo
ria Tăndărel — A.S.A. Chi
mia Ploiești 2—0(1—0).

Pe nrimele locuri : 1. DU
NĂREA CALARASI 3 D (7—2), 
l. Victoria Floresti 3 n (3—0), 
3. Progresul Medgidia 3 n (3—2) 
... Pe ultimei» locuri : 15.
CONPREF 1 n (1—5). 16. Rapid 
Fetești 1 n (2-7).

__ SERIA A V-a
C.F.R.-B.T.A. București •• 

Automatica București 2—1 (2—1), 
-----  A.SI.C.

. ______  Glur-
MECOS București 1—0 
Avicola Crevedla — Me- 
Buourestl 1—0 (0—0).

I M.G. București 
Danubiana

Ranid Braniștea

MECON București — 
București 0—0. Dunărta 
giu - --------- ~
(0-0).
talul ____
1UPS Chidla
3-0 (1—0). 
rești ___ ______
(1—0), Progresul Șoimii 
București — Tehnometal

Bucu-
6—0 

TMUC 
Bucu-

resti 0—0. Viscofil București 
— F.CJd. Victoria Giurgiu 1—0 
»-0).

Pe primele locuri : 1. DANU
BIANA BUCUREȘTI 4 B (7—0), 
2 TUPS Chiti’n 4 B (3—0). 3.

A.S.I.C. București 3 P (1—0)...
Pe ultimele locuri : 14—15. MB- 
COS București 1 b (2—3). Teh
nometal București In (0—1). 16. 
Rapid Braniștea 0 n (0—7).

SERIA a Vl-a
Progresul Corabia — Con

structorul Șoimii Craiova 3—1 
(1—0). Electronutere Craiova — 
Progresul Băilesti 4—0(1—0), 
ROVA Roșiori — Chimia Tr. 
Măgurele 4—0 (1—0) Petrolul
Stolna — Unirea Alexandria 
1—0 (0—0). Minerul Mătăsari 
— Spicul Coteana 1—0(0—0), 
Sportul Muncitoresc Drăgăneștl 
Olt — Recolta Stoicănestl 1—0 
(0—0). I.o.B. Bals — Petrolul 

Tleleni 1—1(1—0). Viitorul C.S.Ș. 
Drăgăsani r>„n?irea Zimnicea 
6-3(0—1).

• Meciul Petrolul Ticleni — 
Sp. M. Drăgăneștl Olt din etapa 
I (pe teren 2—1) a fost omo
logat cu 3—0 în favoarea echipei 
Petrolul.Pe primele locuri î 1. ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 4 b 
(6—0). 2. ROVA Roșiori 4 B (6—1), 3. Petrolul Ticleni 3 p 
(4—1)... pe ultimele locuri : 15, 
I.O.B. Bals 1 d (1—4). 16. Chi
mia Tr. Măgurele 0 n (0—6).

SERIA a VII-a
Nitramonia Făgăraș — Metalul 

Voința Sibiu 3—0 (1—0), Electrica 
Titu — Dacia Cozla Călimănești 
2—0 (2—0) Carnati Brasov — Chi
mia Găiești 2—2 (0—2), C.S.U
Mecanica Sibiu — Dacia Pitești 
0—1 (0—0), Carpați Mîrșa — Me
talul Rm. vîlcea 0—0, Muscelul 
Cîmpulung — Electronistul Curtea 
de Argeș 1—0(1—0). Carnati Ag
nita — I.P.A. Sibiu 1—1 (0—1), 
Unirea Pitești — Metrom Brașov 
0—0..

Pe primele locuri : 1. DACIA 
PITEȘTI 4 D (2—0). ». IPA Si
biu 3 n (6—1). 3. Metrom Brașov 

„3 p (4—1)... ne ultimele locuri: 
16 Carpați Agnita 1 P (2—5). M 

•M—ardea Sibiu 0 n (2—4).

rul Vulcan 3 d (6—2) . ne ul
timele locuri: 15. CSM Drobe
ta Tr. Sîv 1 d (0—5) 16. A S
Parosani 0 n (2—6).

SERIA A X-a
Dacia Mecanica Orăstie — 

Petrolul Arad 4—0(2—0). Motorul 
Arad — Minerul Or dr. Petru 
Groza 2—2(1—0). C.F.R. sime- 
ria — Dacia Orăstie o—0. Chimia 
Tășnad — Unirea Sînnlcolau 3—0 
(2—0). Voința Oradea — Șoimi! 
Linova 2—0 (1—0) Gloria BeiU!1 
— înfrățirea Oradea 1—2 (0—1)
Otelul Or. dr Petru Groza — 
Strungul Chișineu Crls 1—1
(1—0). Unirea Tomnatic — Au- 
ru> Brad 0—4 (0—1).

Pe primele locuri : 1. AURUL 
BRAD 4 n (6—0). 2. înfrățirea 
Oradea 4 n (6—1) 3. Strungul 
Chișinet: Crls 3 n (4—1) . ne ultimele locuri : 15. Gloria Beiuș 
0 D (1—5). 16. Unirea Tomnatic 
0 o (0—8).

SERIA A Vin-a
Minerul Baraolt — Minerul 

Sotînga 4—0(2—0) Precizia Să- 
eele — Chimia Buzău 1—1(1—1). 
Metalul Filipestl — Carpați Co- 
vasna 1—0(1—0). Metalul Tg. Se
cuiesc — Carpați Neholu 
(1—0>. Petrolul Bălcoi — 
tro Sf. Gheorghe 2—0(0—0). 
nirea Cîmpina — —-

3—0
Elec- 

.... ....... ......... .. .... ... U- 
nirea Cîmpina — Montana Sina
ia 1—3(0—1). Hidrotehnica A.S.A, 
Buzău — Cimentul Fieni t f 
(1—1). Petrolul Berea — 
rul Filinsti 2—0(2—0).

Pe primele locuri : 1. —
TANA SINAIA 4 1» (7—». L Chi
mia Buzău 3 n (3—1). 3. U 
tehnica Buzău 3 n (3—2X.. 
ultimele locuri : 1*  ’*
Filipesti 1 P (0—2) 
ptna 1 o (2—4)

3-2
Mlne-
MON-

Hldro- 
„ — ne
15—16. Minerul

Unirea dm-

SERIA A IX-a
Minerul Moldova Nouă — U.M 

Timișoara 1—0(0—0). Energia Ti
mișoara — C.S.M. Drobeta Tr. 
Sev. 5—0(1—0) C.S.M. Caranse
beș — Automecanica Reșița 2—0 
(1—0). Minerul Anina — A.S. 
Sînmartinul Sirbesc 3—0(2—0) 
Retezatul Hațeg — Minerul St. 
Vulcan 1—1 (1—1). A.S Paroșeni 
— Minerul Luneni 1—2 (1—1).
Mecanizatorul Simian — Cerami
ca Jimbolia 3—0 (1—0). Dierna 
Orșova — C.S.M. Vulturii Lugoi 
1—1 (0-0).

Pe primele locuri : 1. MINE
RUL LUPENI 4 B (6—3). 2. Vul
turii Lugoj 3 D (7—1). 3. Mine

SERIA a Xl-a
Laminorul Victoria Zalău — 

Voința Oaș Negrești 1—0 (0—0). 
Metalul Aiud — Metalurgistul 
Cugir 0—1 (0—0). Oașul Negrești 
— Unirea Dej 2—0 (1—0) Indus
tria Strmel C Turzil — Soda 
Ocna Mureș 3—0 (1—0), sticla
Arieșul Turda — CUPROM Ba
ia Mare 3—o (2—0). Energia
C.P.L. Sebeș — Victoria Cărei 
3—1 (2—1), Minerul Sărmășag — 
C.U.G. Cluj-Napoca 1—0 (0—0),
Mobila Armătura Șlmleu — Mi
nerul Bălța 0—0.

Pe primele locuri : 1. META
LURGISTUL CUGIR 4 p (6—0), 
3—3. Sticla Turda 3 p (3—0), 
Industria Sîrmel C.T. 3 p (3—0). 
4. Minerul Băița 3 p (3—2)... pe 
■ltimele locuri : 15. CUPROM
Baia Mare 1 p (0—3), 16. Meta
lul Aiud 0 p (1—4).

SERIA a XH-a
Metalul Victoria Roman — 

CJ.L. Sighet 0—3 (0—1), Bradul 
Vlșeu — Minerul Baia Sprie 
2—1 (0—0), Steaua Minerul Vatra 
Dornei — Laminorul Roman 
7—1(3—0), Minerul Borșa — Mi
nerul Cavnic 3—0 (2—0), Avîntul 
Frasin — Cetatea Tg. Neamț 
1—0 (1—0). Relonul Săvlnesti — Minerul Crucea 3—0 (0—0), Chimia 
Năsăud — Minerul Gura Hu
morului 2—0 (1—0), Laminorul 
Beclean — Mecanica Bistrița
4-1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. C.I.L. SI
GHET 4 p (7—1), 2. Relonul Să- 
vineștl 3 p (5—2). 3. Chimia 
Năsăud 3 p (3-1). 4. - -
Frasin 3 p (1—0)... pe 
locuri : 14—15. Mecanica Bistrița 
1 p (2—5), Minerul Crucea 1 p 
(0—3), 16. Metalul Roman 0 p 
(1-5).Rezultatele -------
mise de corespondenții 
voluntari din localitățile 
pective.

Chimia
Avîntul 

ultimele

ne-au fost trans- 
noștrf 

res-



„Cupa Mondiala11 la atletism

TOATE SPORTIVELE
Barcelona. întrecerile ediției 

a V-a a „Cupelor Mondiale" la 
atletism au luat sfîrșit, pe sta
dionul Montjuich, așa cum au 
început : intr-o atmosferă deo
sebită de concurs, in pofida 
timpului total neprielnic, al 
ploii torențiale care au s* * *inje- 
nit, evident, strădaniile com
petitorilor ca și pe cele ale 
organizatorilor.

2 rame, iar Veronica Cochela, 
alături de Elisabeta Lipă (îm
preună și aici în holul aero
gării) au adus și ele „argin
tul" de la 2 vîsle. Să nu uităm 
că. împreună. V. Ilica. L. Le- 
onte, M. Armășescu și A. Ba- 
zon sînt posesoarele ..bronzu
lui" de la 4 rame.

Cu știutul său umor. Dragoș 
Neagu se ascunde după ultimul 
rînd al grupului trăgîndu-șl 
lingă el coechipierul, pe loan 
Snep, parcă în semn de scuză 
că, după două curse senza
ționale în serii (care ati tăcut 
ca întreg Bledul, televiziunea 
și presa sportivă din tara gaz
dă să-i mențină în prim-pla- 
nul atenției), ei au obținut 
doar argintul Ia 2+1 (împreună 
cu cîrmaciul Marin Gheorghe). 
De parcă argintul nu ar fi, 
și el, metal prețios ! Și, în
trebat de oe de abia după par
curgerea primei mii de metri 
se dezlănțuiau în curse fan
tastice (aprecierea aparține pre

Ne aflăm in fața noii ediții a 
cupelor europene intercluburi, 
Mai exact, astăzi, miercuri și joi 
are loc prima manșă din etapa 
intiia a competițiilor cu unele 
partide toarte atractive. Marți 
sînt programate mai multe 
jocuri din Cupa Cupelor (Bele- 
nenses — Monaco, Partizan Bel
grad — Celtic. U.S. Luxemburg — 
Djurgarden, Valladolid — Ham
run Spartans. Slovan Bratislava
— Grasshoppers șl Ferencvwos
— Valkeakoski) și tn Cupa 
U.E.F.A. (La Valetta — Vienna. 
Vitoșa — Anvers, Hibernians 
Edinburgh — Videoton, Akranes
— F.C. Lifege. Gornik Zabrze — 
Juventus Torino, Sochaux — Jeu- 
tiesse Luxemburg). Joi sînt in 
program meciuri doar din Cupa 
U.E.F.A (F.C. Austria — Aiax. 
Sporting — Napoli. Galatasaray

PREZENȚA ANGLIEI
• PartlclDarea echiDeî Angliei 

Ia meciuri amicale în Eurooa si 
chiar la turneul final al Campio
natului Mondial din ttal ia., oentru 
care practic este calificată, a de
venit incertă în urma incidente
lor provocate de suporterii bri
tanici înaintea meciului Suedia — 
Anglia, de Ia Stockholm. Ca o 
Drimă măsură, oficialitățile spor
tive englez^ au anulat meciul a- 
mîcal. orogramat tn toamna a- 
ceast3 la .Amsterdam ftChipp 
oiandeî. Tn ce neveste nartici- 
parea la turneul final al Cupei 
Mondiale din Italia, o comisie 
specială va examina toate aspec-

SPANIA (et. î). F.C. Valencia 
a obținui un rezultat de egali
tate (1—1). în deplasare, cu Gl- 
jon. Alte rezultate: Casiedon — 
Real Madrid 0—0. Maliorca — O- 
viedo 2—2, F.C. Barcelona — 
Osasuna 4—0. Vallecano — Val
ladolid 2—1. Real Sociedad — 
Zaragoza 2—1, Teneriffe — Athle. 
tic Bilbao 1—1, Celts Vigo — F C. 
Sevilla 0—1. Atletico Madrid —

Magnusson «^marcat 4 go’uri •) 
Boavlsta - Unlao 5-1, Portl- 
monense — Penafiel 2—1, Tir- 
sense — Amadora 0—0, Felrensa
— Belenenses 1—0, Maritimo — 
Guimaraes 2—3, Sporting — Na- 
clonal 2—0. tn fruntea clasamcn- 
iulul : F.C. Porto și Sporting, cu 
cite 6 p, urmate de Boavista 5 o.

FRANȚA (et. 9) : Toulon — 
Bordeaux 0—2. Racing Paris — 
Paris S.G 2-2. st Etienne — 
Lyon 1—0 Caen — Nantes 2—0, 
Brest — Cannes 2—0. Metz — 
Nice 0—0. Montpellier — Tou
louse l—o. Sochaux — Mulhouse 
»—9, Lille — Auxerre 2—1. Meciul 
Monaco — Marsilia a fost ami- 
nat. Clasament : 1. Bordeaux 15 p, 
2. Paris- Saint Germain 13 d. 3 
Marsilia 12 o etc.

ILR.S.S. (et. 24) : Dinamo Kiev
— Dinamo Minsk 2—o. Spartak 
Moscova — Dinamo Tbilisi o—1, 
Dnmr — Pamfir 2—0. Volgograd
— Harkov 3—2. Jalghlris — Lo
komotiv Moscova 0—0, Torpedo 
Moscova — Z-wiit Leningrad 2—1, 
Șahilor Donețk — Ararat Erevan
1— 3. Conduce Spartak cu 38 a. 
urmată de Dnenr eu 31 o

BELGIA (et 4) : Lierse — FC. 
Malines 1—1 Lokeren — An- 
derlecht 1—3. Racing Malines — 
Cercle Bruge 1—2 F.C. Bruge — 
La Gantoise 4—1 Beveren — Kot- 
rjik 4—1. F.C. Liege — Standard 
Liege 0—0. Anvers — St. Truiden
2— 0. Anderlecht si Malines au 
fiecare cite 7 o.

R.F. GERMANIA (et » : Ham
burger S.V — Bayer Leverkusen 
0—I F.C. K61n — Werder Bre
men 4—2. s.C Karlsruhe — Bo
russia Dortmund 2—1. Homburg
— Ntlrnberg o—1 vfB Stuttgart
— Bayer Uerdingen 1—0. VfL Bo
chum — Kaiserslautern 2—9. 
Eintracht Frankfurt — Bayern 
Mtlnchen 1—2 Waldhof Man
nheim — St Pauli Hamburg 0—1. 
Clasament : Bayern Mtlnchen
tl d F.C K61n tl p Eintracht 
Frankfurt 10 o etc.

Competiția s-a încheiat cu 
victoria, așteptată, a reprezen
tativei feminine a R.D. Germa
ne, cu 124 p. care a foit ur
mată de: 2. U.R.S.S. 106 p, 3. 
America 94 p. 4. Europa 89 p, 
(din care 31 obținute de atlete
le române). 5. S.U.A. 84,5 p, 6. 
Asia 67,5 p. 7. Africa 58 p, 8. 
Spania 48 p. 9. Oceania 10 p. 
întrecerea masculină a fost cîs- 
tigată. tot conform previziuni
lor. de formația Statelor Uni
te, cu 133 p. în continuare: î. 
Europa 127 p, 3. Marea Brita- 
nie 119 p, 4. R. D. Germană 

116.5 p. 5. Africa 107 p, 6. Ame
rica 97 p etc.

în ziua a treia a „Cupei*  a 
avut loc săritura în lungime 
femei, clștigată de recordmana 
mondială Galina Cistiakova 
(U.R.S.S.). 7.10 m. Pentru Eu
ropa a punctat atleta noastră

NOASTRE CLASATE
Marieta Ucu. clasată a doua, 
cu 6,71 m, a treia fiind Nicole 
Boegman (Oceania) 6,64 p.

Deci, la încheierea întreceri
lor se poate afirma că cele pa
tru atlete române care au făcut 
parte din echipa Europei, au 
evoluat foarte bine: Paula 
Ivan a cîștigat cursa de 1500 
m. Marieta Ucu a fost, deci, a 
doua la lungime, Iar Doina Me- 
linte la 800 m și Alina Astafei la 
înălțime s-au clasat pe locul 
trei. Este cea mai bună com
portare a sportivelor noastre 
tn cele cinci ediții ale acestei 
mari competiții a atletismului.

Iatâ-le pe primele trei cla
sate la femei: 100 m: Sheila 
Echols (S.U.A.) 11.18. Mary
Onyali (Afr.) 11.23. Silke Mol
ler (R.D.G.) 11.24; 200 m: Mol
ler 22.40: Onyali 22,82, Grece 
Jackson (Ame) 22,87 ; 400 m : 
Ana Quirot (Ame.) 50,60 Grit 
Breuer (R.D.G.) 50.67, Falii at 
Ogunkoya (Afr.) 51.67 (cîștigă- 
toarea cursei Marie Jose 
Perec. Europa, a fost descali
ficată pentru depășirea cu
loarului); 800 m: Quirot 1.51,45, 
Sigrun Wodârs (R.D.G.) 1:55,70, 
Doina Melinte (Eur.) 156,55 i 
1500 m: Paula Ivan (Eur.)

PRINTRE FRUNTAȘE
4:18.60. Eketerina Podkopacva 
(U.R.S.S.) 4:1-9.44. Yvonnt Mai 
(R.D.G.) 4.-20.36; 3 000 m:
Yvonne Murray (Eur.) 8 14.32, 
Tatiana Pozdniakova (U.R.S.S.) 
8:49,42, Patti Sue Piumer 
(S.U.A.) 8:54,33 ; 10 000 m:
Kathrin Ullrich (R.D.G.) 
31:33,92. Ingrid Kristiansen
(Eur.) 31:42.01. Natalia Soro- 
kivskaia (U.R.S.S.) 32.15.53 ;
100 mg : Cornelia Oschkenat
(R.D.G.) 12.60. Ludmila Naro- 
șilenko (U.R.S.S.) 12,80. Lynda 
Tolbert (S.U.A.) 12,86; 400 mg: 
Sandra Farmer-Patrick (S.U.A.) 
53.84, Tatiana Ledovskaia 
(U.R.S.S.) 54.68. Sally Gunnell 
(Eur.) 55.25 : 4X100 m: R.D.G. 
42.21. U.R.S.S. 42,76. S.U.A. 
42.83; 1X400 m: America 3:23.05, 
R.D.G. 3:23.97, U.R.S.S. 3 :26.15; 
înălțime: Silvia Costa (Ame.) 
2.04 m. Tamara Bîkova 
(U.R.S.S.) 1.97 m. Alina Asta
fei (Eur.) 1.94 m; greutate : 
Zhihong Huang (Asia) 22,73 m, 
Heike Hartwig (R.D.G.) 20,60
m, Claudia Losch (Eur.) 20.10 
m; disc: like Wyluda (R.D.G.) 
71,54 m. Xuemei Bou (Asia) 
66,04 m. Maritza Merten (Ame.) 

•65,40 m; suliță: Petra Felke 
(R.D.G.) 70.32 m, Li Zhang
(Asia) 61.50 m. Laverne Eve 
(Ame.) 60,32 m. Rezultatele 
întrecerilor masculine le vom 
publica intr-un număr viitor.

ALAIN PROST SPRINTEAZĂ SPRE TITLU
MONZA. Cea de a 12-a 

cursă din Campionatul Mon
dial de automobilism Formala 
1 a avut loc pe traseul de la 
Monza („Marele Premiu al I- 
taliei") măsurînd 307.4 km 
(53 tururi). întrecerea bolizilor 
a fost cîstigată de ..McLa- 
ren-ul Honda“ condus cu 
231.88 km'h de francezul A- 
lain. Prost—1.19:27,550. L-au 
urmat austriacul Gerhard Ber
ger (..Ferrari") la 7.326 s. bel
gianul Thierry Boutsen („Wil
liams — Renault") la 14.975 s

BORIS BECKER A ClȘTIGAT Șl
FLUSHING MEADOW. Mult 

așteptata finală masculină a 
lui ..US Open ’89“ a opus pe 
Ivan Lendl lui Boris Becker. 
In fapt cei mai buni tenismani 
ai momentului. Cum era. de 
altfel, de prevăzut. disputa 
dintre cei doi titani a fost 
deosebit de dîrză si s-a înche
iat cu victoria sportivului 
vest-german Boris Becker, cu 
7—6. 1—6. 6—3. 7—6. Succesul 
la Wimbledon (pe gazon) 

etc. Brazilianul Ayrton Senna, 
principalul adversar al lui 
Prost la cucerirea titlului 
mondial, a abandonat.

După 12 etape1 2 clasamen
tul pilotilor este următorul :
1. Prost 71 p. 2. Senna 51 p. X 
Nigel Mansell (M. Britani a) 
38 p, 4. Ricardo Patrese (Ita
lia) 28 p. 5. Boutsen 24 o. 6. 
Alessandro Nannini (Italia) 
14 p. Tn clasamentul .mărci
lor" McLaren — Honda 122 p,
2. Williams — Renault 52 p,
3. Ferrani 44 n etc.

L-A EGALAT PE IVAN LENDL!
Becker îl completează astfel 
cu o nouă victorie (pe supra
față sintetică) intr-un turneu 
de amploare, cu care egalează 
(7—7) scorul întîlnirilor direc
te cu Ivan Lendl.

La dublu femei, perechea 
Martina Navratilova. Hana 
Mandlikova a întrecut cuplul 
Pam Shriver. Mary Joe Fer
nandez, cu 5—7. 6—4. 6—4.
Este a opta victorie la dublu 
a Navratilovei la acest turneu.

CAMPIONATELE INTERNATIONALE DE TENIS
(Urmare din nag I)

centrul atenției. Și avem în 
vedere pe aceleași Irina Spîrlea
(15 ani) și Andreea Vane (16 
ani) și pe aceiași Andrei Pa
vel, Adrian Voinea (ambii 15 
ani), cărora 11-1 adăugăm pe 
Iulian Vespan (17 aniR toți 
impunîndu-se și cu o săptămî- 
nă mai înainte, la Campiona
tele Naționale rezervate cate
goriei lor de vîrstă. Victoria 
Irinei Spirlea a venit logic, 
dacă vreți, această iucătoare 
dovedindu-se. de două luni În
coace. extrem de constantă, dar 
Ti de redutabilă, la Mamaia a- 
dăugînd locului său bazat mult 
pe lovitura de dreapta foarte 

' puternică și un serviciu pe 
măsură, atît de necesar. în a- 

, eeeași ordine de idei se cuvin 
; felicitări și Andreei Vane, ca- 
’ re și-a dovedit superioritatea 

în gîndire pe teren, cel puțin 
pe plan intern, consolidîndu-șl 
(și pentru... antrenori sperăm) 
locul hi echipa națională, pe 
care și-l cucerise cu mai mul
tă vreme în urmă. Adrian Voî- 
nea (finalist) șl Andrei Pavel 
(semifinalist) au fost întrecut! 
de același îucător — Filipov 
(18 ani) — nu doar datorită di
ferenței de vîrstă sau locului 
mal exact ci în special, dato

PE SCURT • PE SCURT • Pf SCURT
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii

BASCHET • Turneul mascu
lin de ta Plev tn a revenit for
mației bulgare Balkan Botev- 
g--d urmată de Statiba Vilnius 
(U.RS.S) si Buducnost Titograd 
flugosiavia) • La Belinzona 
(Elveția) echioa iugoslavă B.C 
Maribor a disnus de formația lo
cală cu 120—105 A Tn turneul fe
minin de la Toulouse Jedinstvo 
Tuzla — Riga 68—61 Mirande 
(Franța) — V.S Prana 85—76.
• Finala turneului de la An
gers (Franța) a fost cîstigată 
de Stroitel Kiev 116—114 tn me
ciul cu CSM Limoges.

BOX • Puglllstu! englez 
Paul Hodkinson sl-a păstrat ti
tlul european ia cat. oană dis- 
nunînd de compatriotul său Pe
ter Harris prin k.o tehnic. în 

repriza a 0-a • Portoricanul
Jose Cheito Ruiz a recucerit 
titlul de campion al lumii la 
categoria cocoș (WBO dlspu- 
nînd prin k.o. tehnic, tn prima 
repriză, pe Juan Curie Carazo 
șl el oortorlcan.

CICLISM • Turul Catalonîei 
s-a încheiat cu victoria rutieru- 
lct spaniol Marino Lejarreta ur
mat la nouă secunde de ’ Pedro 
Delgado a T-ad'Hnnakd Trofeu 
Baracchi*.  contratimp pe echipe 
din doi 
gat i 
Fianon 
ne 06.600

» fost dsti- 
de francezii 
cronometrat!

I alergători 
ia Trento.

si Marie 
km tn 1 54:4S (medie o-

rară de 50 487 km) La 37 s au 
terminat Fon-4-fest (Italia) <’ 

Pelper (Australia) • Etapa oro- 
log a turului R.D. Germane a 
fost cîstigată de Uwe Ampler 
(R.D.G.) în 6:52 pe 5.5 km.

CĂLĂRIE • Proba pe echipe 
dotată cu „Cupa Națiunilor" din 

rită superiorității pregătirii 
sportivului sovietic in plan fi
zic. capitol la care ai noștri 
(nu numai cei enumerați) slnt 
mulț deficitari.

Mult sub așteptări. însă, au 
evoluat juniorii mari. La femi
nin. spre exemplu. Ruxandra 
Dragomir. Izabela Martin și 
Claudia Neacșu nu s-au ridi
cat la înălțimea pretențiilor cu 
care erau creditate. Și aceasta 
In primul rînd ca urmare a miș
cării greoaie din teren deter
minată de greutatea corporală 
excesivă și nu, cum s-ar pu
tea crede, ca rezultat al unui 
baga} de cunoștințe mai redus 
decît al învingătoarelor lor. 
La rîndul lor. Marian Onilă, 
Ciprian Porumb și Daniel Dra- 
gu (18 ani) nu au confirmat 
tn vreun fel speranțele in
vestite în- toți acești ultimi ani, 
tn situația în care ei reprezentau 
schimbul imediat următor pen
tru lotul de „Cupa Davis".

Sigur că nu oprirea acestora 
in sferturi sau în semifinale a 
supărat în mod special, ct evo
luțiile lor In sine, contradicto
rii de la un meci la altul, ati
tudinea lor de pe teren, de 
a renunța la luptă atunci rfnd. 
chipurile, locul nu... „mergea". 
Slnt aspecte asupra cărora vom 
reveni.

cadrul concursului internațional 
de la Plovdiv a revenit echipei 
Poloniei 8 puncte penalizare, 

urmată de selecționata R.F. 
Germania 12.50 p. Franței 12,75 
p și Elveției 18 p.

HANDBAL A Echina austriacă 
Hypo Sudstadt a 1ucat la Lyngsa. 
în Danemarca cu reprezentativa 
feminina a tării gazdă, ne care 
a învins-o cu 80—9 (15—3) !

HOCHEI PF GHEAȚĂ • La 
MUnchen : R F Germania — Sue
dia 2—1 (0—0 1—0 1—1)

HOCHEI PE IARBĂ • tn 
Turneul campioanelor". la 

Frankfurt oe Main R.F Ger
mania — Australia 2—2. Canada 
— Anglia 2—2.
NATAȚIE • Proba lndlvi- 

auală din cadrul „Cupei Mondi
ale- la înot sincronizat, care se 
desfășoară la Paris, a fost cîș- 
tigată de sportiva americană 
Tracy Long, cu un total de 
192,647 puncte. Pe locurile ur
mătoare s-au situat Svlvie 
Frechette (Canada) 192.407 punc
te și Miako Kotani (Japonia) 
191.763 puncte.

TENIS DF. MASA • Tn finala 
.Cupei Mondiale- la Nairobi po
lonezul Gruba care dispusese cu 
3—0 în semifinale, d*  suedezii’ 
M Aonelgren a fost întrecut cu 
3—2 (—17 16 20 —14 17) de
Mq Wenge (R p Chineză). Aces
ta îl eliminase în semifinale, ne 
belc’ann! J M Salv? cu 3—0

VOLEI • tn cadrul C.M. de 
îunîori la Atena : Grecia — Ar
gentina 3—1 Bulgaria — Algeria 
3—9. U R.S.S. - Cuba 3-0 Bra
zilia — Italia 3—1.

BOGATA BBCO1TA D£ MEDALII SPORTIVI ROIiĂW IM
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ÎNCEPE „MARATONUL" CUPELOR EUROPENE 
INTERCLUBURI

CAMPIONATE

ședintelui F.I.S.A., Thomas Ke
ller), Dragoș Neagu ne-a răs
puns candid: „Pentru un ca
notor care se respectă. cursa 
incepe dincolo de prima mie!".

Cel mai sobru, zimbitor, dar 
preocupat, antrenorul federal. 
Victor Mociani, este de oe a- 
cum cu gîndul la următoarea 
confruntare internațională: „La 
sfirșitul săptăminii mergem la 
Iași, la Balcaniadă, după care 
vom demara pregătirile viito
rului sezon". Succinte, dar la 
obiect aceste foarte puține cu
vinte ale reputatului nostru 
tehnician.

Felicitărilor adresate de nu
meroșii admiratori Ie alăturăm, 
din inimă, și pe acelea ale 
noastre, ale tuturor iubitori
lor de sport din România, pen
tru splendida „recoltă" de me
dalii, 3 de aur, 3 de argint, 1 
de bronz. Acestea situează ca
notajul românesc Pe locul II 
in lume, deci în elita sportu
lui cu visle și rame, tncâ • 
dată, felicitări I

— Steaua Roșie Belgrad șt A- 
pollon Limassol — Real Zarago
za). Majoritatea Întîlnirilor stnt 
programate miercuri. Le mențio
năm pe cele mai atractive. In 
C.C.E. : Ruch Chorzow — Sredeț 
Sofia, Malmâ F.F. — Inter, 
Glasgow Rangers — Bayern 
Mfinchen. Honved — Vojvodlna. 
In Cupa Cupelor: F.C. Barcelo
na — Legia Varșovia și Beșiktas
— Borussia Dortmund, tn CUPA 
U.E.F.A. : Stuttgart — Feyeno- 
ord, Twente — F.C. Bruges, 
Oergryte — Hamburger S.V., 
Glentoran Belfast — Dundee U- 
nited, Atalanta — Spartak Mos
cova. Atletico Madrid — Fioren
tina. Firește, la toate acestea se 
adaugă partidele pe care le vor 
susține miercuri, reprezentante
le țârii noastre, în toate compe
tițiile.

- INCERTĂ LA C.M.
tete, pentru a lua o decizie a- 
decvată. „Suporterii huligani en
glezi sînt spaima Europei si ru
șinea Anali ti" au scris ziarele 
londoneze după actele de vanda
lism pe care aceștia le-au comis 
oe străzile din Stockholm sl 1» 
•nțrarea oe stadion.

PÎNA acum se cunosc urmă
toarele echipe calificate pentru 
turneul final al C.M. Acestea 
slnt : Italia (țară organizatoare). 
Argentina (deținătoarea titlului) 
ambele calificate din oficiu la 
care se mai adaugă Brazilia șl 
Costa Rica.

Cadiz t—0. Logrones — Malaga 
t—0. tn clasament conduc Atle
tico Madrid, F.C. Sevilla șl Lo
grones. cu cite 4 p. Valencia, cu 
I p. ocupă locul 18.

PORTUGALIA (et. 3): P.C.
Porto a obținut a treia victorie! 
Ea a dispus, tn deplasare. de 
Chaves, cu 2—1. Alte rezultate : 
Braga — Setubal I—J. Benfica — 
Beira Mar 5—0 (suedezul Mats 

Întreceri iNTERNATiON.iir
Recent s-a disputat în capi

tala R.D. Germane întrecerea 
tradițională „Maratonul Păcii-, 
la care au luat oarte oeste 
50 000 de alergători. Un frumos 
succes au repurtat tinerii spor
tivi bucureștem Aurel Toader șl 
Ioan Moisa. de la „Victoria 
CCIAG". Ei s-au clasat pe locul 
trei — 2.30:23 si. respectiv, patru 
— 2.30:50 Primele două locuri 
au revenit lui NauschUtz 
(R.D.G.) cu 2 23:30 SÎ lui Fo- 
menkov (U.R.S.Sj. cu 2.24:03.

VARȘOVIA. 11 (Agerpres) La 
Bialistok, în cadrul Dinamovia- 
dei de box, ion Dâncut (Româ
nia) l-a întrecut. în semifinale
le categoriei grea pe cehoslo
vacul Kaufman, în finală, Dăn- 
cuț îl va întîlnl pe laroscenko (U.R.S.S.).

TIRANA, 11 (Agerpres). — Tn 
ultima zi a Balcaniadei de volei 
pentru junioare de la Durres 
(Albania), echipa României a 
întrecut cu scorul de 3—0 for
mația Iugoslaviei, Turcia a dis
pus cu 3—1 de Grecia, iar Al
bania a învins cu 3—2 selecți
onata Bulgariei. Pe primul loc 
în clasamentul final s-a situat 
Albania, urmată de Bulgaria și 
România. Sportiva română Lu
minița Pintea a fost declarată 
cea mai bună ridicătoare a tur
neului.
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