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în preajma primelor meciuri din Cupa Campionilor Europeni

POLOIȘTII DINAMOVIȘTI PROMIT EVOLUȚII 
LA NIVELUL MAXIM AL POSIBILITĂȚILOR

• ieri, în Divizia A : Dinamo — Sportul Studențesc 
13-8

Campionatele Balcanice de canotaj

SUCCES CATEGORIC
AL ECHIPAJELOR NOASTRE

După recent încheiatul tur
neu final al Cupei României, 
urmat, la scurt interval, de 
prima etapă din actuala edi
ție a Campionatului Național, 
poloiștii de la Dinamo se află 
acum în fața unui nou și exi
gent examen: Cupa Campioni
lor Europeni. Turul inaugural 
al reputatei competiții conti
nentale va însemna, pentru 
campioana României, trei zile 
de întreceri (vineri 22, sîmbă- 
tă 23 șl duminică 24 septem
brie), găzduite de capitala Cro
ației, Zagreb. Așa cum am mai 
făcut cunoscut în coloanele zia
rului nostru, este vorba de un 
turneu de 4 în care vor evo
lua, alături de dinam oviștii 
bucureșteni, echipe cu bun re
nume în lumea sportului cu 
mingea pe apă. In primul rînd, 
evident, campioana Iugoslaviei 
(la rindu-i, campioană mon
dială si olimpică en-titre), 
cunoscuta formație Mladost 

Zagreb, care, pe lingă va- 
lcarea-i incontestabilă, va be
neficia și de atuurlle bazi
nului propriu. Vor mai fl la 
Zagreb și campioanele Greciei 
(Glyfada) și Angliei (Sutton), 
recomandate de ambiția echi
pelor în ascensiune, ca și de 
evoluțiile constant bune din 
ultima vreme.

O companie puternică, așa
dar, pentru Dinamo, impu- 
nînd, desigur, mobilizarea 
intensă și deplină a tutu
ror resurselor de care dispun 
elevii antrenorilor Dinu Popes
cu și Liviu Răducanu. Trebuie 
și este pe deplin posibil ca, 
printr-o prestație la nivelul 
maxim al posibilităților — de 
atîtea ori dovedite. în C.C.E, 
dar și în alte prestigioase com
petiții —, poloiștii noștri să o- 
cupe unul din cele două locuri 
ale calificării (se va juca du
pă sistemul fiecare cu fiecare, 
ocupantele pozițiilor 1 și 2 în 

clasamentul astfel întocmit ob- 
ținind dreptul de a evolua mai 
departe. în sferturile de finală 
ale Cupei Campionilor Euro
peni, de data aceasta în sistem 
tur-retur, asemenea fotbalului, 
de pildă).

în ceea ce privește lotul dl- 
namovist, consemnăm cu satis
facție că toți componenții a- 
cestuia sînt apți de joc, mani- 
festînd o bună formă sportivă 
în perioada din urmă (reamin
tim că Dinamo a cîștigat Cu
pa României. învingînd într-un

Mugur POPOVICI

(Continuare in oao- a 4-a)(Continuare In vag. a 4-a)

IAȘI, 19 (prin telefon). Pe 
lacul Dorobanț de lîngă Iași 
au continuat întrecerile Cam
pionatelor Balcanice de cano
taj. Reprezentanții noștri au 
reușit să adauge celor 11 me
dalii adjudecate in prima zi a 
competiției (8 de aur — 2 de 
argint — 1 bronz) incă 12 (11 
de aur, 1 de bronz), obținînd 
așadar, în final, un total de 
23 de medalii (19 de aur — 2 
de argint — 2 de bronz).

Beneficiind și în a doua par
te a întrecerilor de aceleași 
condiții meteo ideale, canoto
rii români, în rîndul cărora au 
intrat și proaspeții laureați ai 
Campionatelor Mondiale de la 
Bled, și-au demonstrat pe de
plin calitățile, dominînd cate
goric Balcaniada. >

Rezultatul este firesc, dacă 
avem în vedere poziția secun
dă în ierarhia mondială deți
nută de sportivii noștri. Efor
turile depuse de echipajele 
Bulgariei, Greciei și Turciei 
nu s-au materializat, în prin
cipal, decît în cursele de sim
plu: junioare, juniori și seniori. 
Dacă la junioare vicecampioa- 
na mondială Thekla Luka 
(Grecia) emitea din start pre
tenții justificate la titlu, rezul
tatele modeste obținute de bă
ieți pun în discuție lipsa u- 
nor canotori care să ne repre
zinte eficient în probele in
dividuale. . . .

în ceea ce privește ziua a 
doua, șirul victoriilor româ
nești a fost întrerupt doar de 
proba de simplu seniori, ciș- 
tigată de M. Lilov (Bulgaria), 
urmat de K. Rente...anolis 
(Grecia) și de Ionel Chereîu, 
Au urcat pe prima treaptă a 
podiumului, după victorii cla
re, în care au condus pe întreg 
parcursul: 4 rame senioare
(Cristina Lungu, lulia Bobei- 
că, Safta Lupu, Silia Chinoiu), 
4+1 seniori (V. Tomoiagă, V. 
Kobu, D. Popescu, D. Năsiase 
+ Fl. Micu), 2 vîsle seniori (I. 
Tănase — I. Lungu), 2' visle 
senioare (E. Lipă — V. Coche" 
Ia), 2 rame juniori (C. Bădica
— E. Zăchițeanu), 2 rame se
nioare (D. Bălan — M. Cure
le»), 2 rame seniori (D. Nea- 
gu - — I. Snep). simplu se
nioare (Maria Pădurarii), 4 
vîsle seniori (I. Voinoîu
— I. Aîupei — C. Taga — 
I. Viziteu), 8+1 juniori (D. Di
ma. E. Alexandru, M. Făcăia- 
nu, C. Bulie, I. Ruiean, V. 
Talapan, C. Badea, C. Dan +' 
Gh. Dinișel).

Rezultate tehnice: 1 rame se
nioare: 1. România 7:05,37 ; 2. 
Grecia 7:11,70. 4+1 seniori: 1. 
România 6:39,67; 2. Grecia

Dinu COSTESCU

PE PRIMUL CULOAR:
Prin tradiție, în prima du

minică de după începerea a- 
nului școlar, caiaeiștii și ca- 
noiștii bucureșteni se aăniază 
la startul unei întreceri în... 
ton cu ținuta — de sezon — a 
bătrinului Parc Herăstrău. Am 
urmărit, așadar, o nouă ediție 
a „Cupei de toamnă", compe
tiție organizată de comisia mu
nicipală de resort.

Ce e frumos la reuniunile de 
caiac-canoe, care se desfășoară 
pe această oglindă de apă, 
este că ele nu trebuie să fie 
anume anunțate: e duminică, 
e soare strălucitor, lumea vi
ne pe lac 1 Vine juniorul II, 
fără nici o victorie în palma
res. Vine antrenorul emerit 
Radu Huțan cu o „carte de vi
zită" impresionantă: Simion 
Ismailciuc. Leon Rotman, Ivan 
Patzaichin, Vasile Dîba, ca să 
dăm doar cîteva nume de foști 
elevi ai reputatului specialist, 
toți campioni olimpici și mon
diali. Nu vin, bineînțeles, mai 
tinerii antrenori de pe la lo
turi, preocupați — peste poa
te — de analize, de soluții, de 
găsirea unor formule ideale 
pentru a scoate caiacul și ca- 
noea din „Constelația Racului", 
Cronicarul de sport vine ori
cum. un concurs pe lacul He
răstrău e de văzut !

Sigur. „Cupa de toamnă" nu 
se ridică la nivelul unei regate 
de pe Lacul Bascov. Aici, tî- 
nărul vîslaș n-a stat cu anii 
în lot. Nu știe, de pildă, să 
ocolească — înainte de cursă — 
tot ce e bălțat. deocheat, de-

DÎRZENIA, ARDOAREA!
semnat de unii antrenori a fi 
prevestitor de viitoare locuri 
modeste. Aici, juniorul se ur
că in barcă, ia startul și 500 
de metri vîslește din răsputeri: 
cu dirzenie, cu ardoare, cu în
credere in forțele proprii ! 
Simple, Ia obiect, sînt și apre
cierile de după concurs: • Ai 
ciștigat, fiindcă te-ai pregătit 
pentru a obține această victo
rie • Ai pierdut, fiindcă ad
versarul a fost superior, nu 
pentru că — pe culoarul tău — 
a bătut vini lateral-dreapta. 
Asta se intimplă doar la „mon
diale"...

Rezultate (primii clasați): ju
niori II: K1 — Marius Dobrin 
(Dinamo); C 1 — Vicențiu Șer- 
bănescu (Dinamo); C 2 — V. 
Budu, R. Ciucă (Olimpia); K2
— E. Scurtu, D. Săulescu (Lo
comotiva) ; K 4 — P. Oprea, G. 
Urse. Cr. Burz, F. Ivan (Tri
umf); junioare IJ: K1 — Doi
nita Radu (Dinamo); K 2 — 
V. Sandu, B. Zamfir (Dinamo); 
K4 — L. Radu, L. Petre, V. 
Ponea, A. Bălăceanu (Sportul 
Studențesc); juniori I: K1 — 
Gh. Găină (Aeronautica) ; C1
— A. Tronaru (Locomotiva); 
K2 — Gh. Vasile, M. Ungu- 
reanu (Dinamo); C 2 — B. Du
mitru, B. Tănase (Locomoti
va) ; junioare I: K 1 — Carmen 
Aguridă (Olimpia); seniori: K1
— M. Dumiirașcu (Aeronauti
ca) ; CI — C. Manea (Olim
pia) ; K1 (f) — Florentina 
Trașcă (Sportul Studențesc).

Vasile TOFAN

0 REPETIȚIE GENERALA PE CARE GIMNAȘTII 
NOȘTRI FRUNTAȘI AU TRECUT-O CU SUCCES

De mai mulți ani, finalele 
naționale de gimnastică se con
stituie, de regulă. într-un im
portant test de verificare a lo
turilor reprezentative ale țării 
în vederea unor importante 
competiții internaționale, iar 
întrecerea desfășurată la fine
le săptăminii trecute, la Baia 
Mare, n-a făcut excepție de 
la... tradiție. Peste mai puțin 
de o lună, la Stuttgart, se vor 
desfășura Campionatele Mon
diale și acesta este motivul 
pentru care forul de speciali
tate a făcut tot ce a fost po
sibil pentru ca finala de la 
Baia Mare să fie o repetiție 
generală înaintea celui mai 
important examen competițio- 
nal al anului. Intre altele, la 
executarea exercițiilor impuse, 
de -pildă, s-a concurat după 
noul sistem adoptat de fede
rația internațională pentru ma
rile întreceri (individual, prin 
tragere la sorți, in grupe dife
rite). abia la liber alese gim
nastele și gimnaștii unei echi
pe concurind împreună.

Experimentul, pentru că in 
ultimă instanță un experiment 
a fost, s-a dovedit binevenit, 
gimnastele și gimnaștii noștri 
care vor evolua la „mondiale" 
acomodîndu-se cu un ceas mai 
devreme cu o modalitate de 
concurs destul de incomodă la 
prima vedere. S-a văzut, pină 
la urmă că, indiferent de sis
temul de concurs. Valoarea a

devărată își spune cuvîntul, se 
impune. Deși a concurat în 
compania unor sportive aureo
late în competiții de cea mai 
mare anvergură — Jocuri O- 
limpice sau campionate euro
pene —, Daniela Silivaș s-a 
distanțat net de colegele sale 
prin evoluții caracterizate de o 
extremă siguranță și precizie.

Notații după 
finale

Nicicind n-am văzut-o pe Da
niela preocupată atit de mult 
pentru reușita fiecărui gest, 
fiecărui detaliu al mișcării, a- 
nimată de o fierbinte dorință 
de a dovedi că aspiră, din nou. 
cu îndreptățire la pozițiile 
fruntașe ale gimnasticii mon
diale. Dacă Daniela Silivaș este 
la ora actuală o mare certitu
dine, la fel de adevărat e că 
alte trei componente ale lotu
lui s-au impus atenției tehni
cienilor și și-au ciștigat pe 

mimul turneu tcmlnin de mid in „Troicul Sportul"

IN debut, partide echilibrate

merit un loc în prima repre
zentativă a țării. Ne referim 
la Gabriela Potorac, în vizi
bilă creștere valorică de la un 
concurs la altul, Cristina Bon- 
taș și Maria Neculiță, aceasta 
din urmă o veritabilă revelație 
a campionatelor, cu o evoluție 
constantă și cu calități care o 
recomandă ca „un bun om de 
echipă". Colectivul de antre
nori de la Deva, alcătuit din 
Adrian Goreac, coordonator, 
Octavian Belu, Tatiana Popa 
și Adrian Stan, are la dispo
ziție alte cinci gimnaste din
tre care vor trebui selecționa
te celelalte componente ale e- 
chipei pentru Campionatele 
Mondiale: Eugenia Popa, Eu
genia Golea, Lăcrămioara Fi* 
lip, Nicoleta Toma și Mihaela 
lojiban. sportive care și-au 
probat talentul și posibilitățile 
nu numai in acest campionat, 
ci și in alte competiții interna
ționale de certă valoare, în 
timp ce Mihaela lojiban s-a 
impus prin acel necontestat 10

Constantin MACOVEI

(Continuare In vaa 2-3)

Astăzi și miine in Divizia A de fotbal

PATRU DINTRE PARTIDELE ETAPEI A 5-a
CLASAMENTUL

1. DINAMO 4400 16- I 8
3. Univ. Cv. 4 s i e 0- 8 7
3. F. C, Bihor 4 3 0 1 12- 6 0
4. Petrolul 4 3 0 1 «- 3 0
5. F. C. Farul 4 2 11 0- 3 5
S. Steaua 4 2 11 3- 4 3
7. F.C.M. Bv. 4211 4- « S
». F. C. Olt 4 2 0 2 6- 5 4
». F. C. Inter 4 2 0 2 8- 9 4

10, Corvinul 4 2 0 2 4- 8 4
11. „Poli“ Tim. 4 112 8- 8 3
12. Victoria 4 112 2- 3 3

13—14. S. C. Bacău 4 112 6- 9 3
Flacăra 4 112 3- « 3

ÎS. Jiul 4 112 3- 7 3
16. Sp. Stud. 4 10 3 5- 5 2
17. „U* Cj.-N. 4 0 13 4-12 1
18. F. C. Argeș 4 0 0 4 1- 9 0

PROGRAMUL JOCURILOR vwwmw

VICTORIA

ASTĂZI 
București:

„POLI" 
JIUL

STEAUA - F.C. INTER
(Stadionul Steaua)

- DINAMO
- FLACĂRA MORENI

Timișoara : 
Petroșani : 
MiINE 
București: _____ ________________________ ---

(Stadionul Victoria din complexul Dinamo)
DUMINICA 
Bacău : 
Ploiești :
Hunedoara
Craiova : 
Brașov :

Partidele __ ,___
duminică Ia ora 16.

SPORT CLUB 
PETROLUL 
CORVINUL 
UNIVERSITATEA 
F.C.M.

de astăzi și miine

F.C. BIHOR

iv.VAWJ.VAM.\W.WAWJAWA\WA\W.V

- F.C. OLT
- F.C. ARGEȘ
- „U“ CLUJ-NAPOCA
- F.C. FARUL
- SPORTUL STUDENȚESC

înoep la ora 17, iar cele de

IAȘI, 19 (prin telefon). Ul
timul episod a! circuitului de 
turnee dotat cu „Trofeul Spor
tul" a început in localitate cu 
un număr record de echipe fe
minine de voleL în prima zi 
au fost programate, în cele 
două săli puse la dispoziția în
trecerii. nu mai puțin de șase 
partide,' care au suscitat un 
interes deosebit. Aceasta și ca 
urmare a curajului cu care 
cele trei divizionare B, accep
tate în turneu, au replicat for
mațiilor din primul eșalon — 
singurele care punctează în 
top-ul trofeului. Astfel. în sala 
Penicilina, echipa Petrodava 
Piatra Neamț a înfruntat fără 
complexe pe divizionara A 
gălățeană C.S.U. Rapid, care a 
cîștigat în cele din urmă cu 
3—1 (12. —11. 13, 5) datorită 
avantajului oferit de experien
ța superioară a jucătoarelor 
sale, cu prestație generală de 
nota 7. Antrenorul Tr. Vîlsan 
a rulat în sextetul gălățean si 
rezervele. C.S.U. Rapid utili» 
zînd 11 jucătoare: Daniela Di- 
nică (Claudia Sinpetru), Flori-

ca Vasile (Claudia Oprea). A- 
lina Mocanu (Alina Moldovan), 
Daniela ■? Blănaru (Manuela 
Nenciu). Ileana Berdilă, Car
men Costache (Marta Balotă). 
De la Petrodava lasă o bună im
presie tinerele Daniela Ruxăn- 
doiu și Roxana Mureșan. Au 
arbitrat: D. Poroșnicu și V. 
Stingă.

Și mai disputat a fost me
ciul de deschidere a programu
lui din Sala sporturilor, dintre 
Rapid București și Oltcit Cra
iova, ex-<Hvizionară A. După 
mari emoții, Rapid, lideră in 
top. a ciștigat cu 3—2 (13, —11, 
—2, .5, 15), dar putea fi și alt
fel, întrucît craiovencele au 
condus cu 13—10 în primul set 
și au ratat ocazii bune, in fi
nalul tie-breack-ului. In for
mația alcătuită de FI. State și 
Șt. Vasilko au fost folosite ju
cătoarele: Daniela Bumbăcilă 8, 
Luminița Pintea 8,5 Daniela 
Gîlcă 8. Fidelia Crișan 8,5 Fe-

_________Aurelian BREBEANU 

(Continuare tn pag. 2-3)



Salonul NafIonul de modelism —1989

drum prin cen- 
(dacă nu aveți, 
faceți), intrați 
minute in sala 
Casei Centrale 
vă asigurăm,

V
Dacă aveți 

trul CapMei 
merită să vă 
pentru cîtcva
de expoziții a 
a Armatei și, 
veți rămine cel puțin o oră 
sau două in lumea minunată 
a modelelor-machstă, orice 
virstă aveți și oricare vă sint 
preferințele. Salonul Național 
de modelism 1989 și finala pe 
țară a „Cupei U.T.C." la acest 
sport tehnico-aplicativ reuneș
te și de această dată cele mai 
de seamă creații in domeniu, 
marea majoritate adevărate 
bijuterii, excelent puse in va
loare de generoasa sală, com
plet renovată. Modele-machete 
„de vitrină" și „funcționale", 
lucrate cu migală și meșteșug, 
reproduc fidel, la diferite 
scări, ambM’cații, avioane, au
tomobile, rachete, locomotive, 
mașini agricole (gen relativ 
nou abordat de modellști), din 
diferite epoci sau din silele 
noastre, reproducind aidoma o- 
riginale, exactitatea raportului 
dimensional dintre original și 
model, a reproducerii pină I» 
cele mai mici amănunte a cu
lorilor. elementelor componen
te, ornamentelor etc., fiind de
cisivă in aprecierea juriului de 
concurs.

In standuri special amenaja
te, pe domenii — aeronautic, 
naval, auto, feroviar — in ca
sete, vitrine sau diorame, ex
ponatele incintă privirile in 
ansamblul lor, indemnind apoi,

''A ili
,.)f

fiecare, ia o cercetare aparte, 
pină in cel mai mic amănunt. 
De la locomotiva cu abur, se
ria 230001 (Alin ~ ' 
tegrata Jibou) la 
lectrtcă (Petre 
C.F.R. Basarab), 
olandez din sec.
Lăzirescu — Aeronautica Bucu
rești, argint la C.M. 1985) sau 
Western Rive (Gheorghe Pri- 
cop — A.S.A. I Brașov) amin
tind povestirile lui Mark Twain, 
la remorcherul Sirena I (Udo 
Heide* — Voința Reghin), de 
la micile avioane de altădată 
la Rombac 1-11 (colectiv — 
A.S. „Henri Coandă", Pucioa
sa) trecind pe la bogata colec
ție de nave cosmice, automobile 
de turism transport ți de cursă 
(se disting „captivele" Ollmpus 
F2 ți F 4 —Daniel Horațiu și

Butaș — In- 
locomotiva e- 

Oancea — 
de la iahtul 
XVIII (Ion

Cristian Mann — ambii 
Sportul Studențesc), totul stâr
nește interesul, curiozttatea si 
admirația 
mii și mii 
ceperea ți 
tarilor lor.

Realizare 
Modelism) 
Salonul — 
septembrie 
propagi spiritul de 
constructiv si de competiție al 
unor pasionați de toate virste- 
le. spre satisfacția tuturor vîrs- 
telor.

pentru munca de 
de ore, pentru pri- 
devotamentul crea-

a C.N.E.F.S. (F.R. 
și a C.C. al U.T.C., 
deschis pină la 30 
— răsplătește și 

creație,

Mircea COSTEA

„Raționalele" de călărie pentru Juniori și senioare

C.S.M. METALUL RĂDĂUȚI

REVELAȚIA CAMPIONATULUI
Beneficiind, din nou, de O 

organizare ireproșabilă — să 
subliniem in această direcție 
eforturile depuse cu pasiune și 
competență de organele locale 
și de I.A.S. Roman — partici- 
panții la finala Campionatului 
Național de călărie pentru Ju
niori și senioare au avut, deci, 
condiții bune pentru a-și pu
ne în valoare pregătirea, de a- 
ceastă dată disputa pentru ti
tluri fiind mai pasionantă ca la 
edițiile precedente.

Fără îndoială, surpriza cam
pionatelor a fost realizată de 
foarte tinerii călăreți de la 
C.S.M. Metalul Rădăuți, care 
s-au impus în proba pe echi
pe. Surpriză doar pentru cei 
care n-au asistat la întreceri. 
Florin Bucovăț cu Homorod I, 
Ionel Moroșan cu Buian șl 
Narcis Georgescu cu Vlotiș, 
pregătiți de antrenorul Con
stantin Rus, au devenit, din 
candidați cel mult la pozițiile 
de mijloc. învingători fără re
plică. ei avînd o manșă a Il-a 
și un baraj (în compania ce
lor de Ia Steaua) impecabile. 
Ceea ce era greu de presupus, 
adică victoria rădăuțenîlor în 
fața celor de la Steaua, C.S.M. 
I.A.S. Sibiu (locul 4; de ce cu 
o echipă doar din doi spor
tivi ?) sau Dinamo (locul 7 — 
în alcătuire cu 2 din compo- 
nenții de bază ai reprezenta
tivei balcanice !), călăreți, deci, 
cu o experiență evident supe
rioară și eu cai rodați în pro
be mult mai grele (Cristina 
Călin cu Decar, Silviu Mihai 
cu Liniștea, Răzvan Bozan cu 
Radiana. Magda Isopescu cu 
Novac. Valentin Velea cu Șar
latan etc.) s-a realizat, progre
sul celor din Rădăuți fiind vi
zibil de la un an la altul. A- 
dresîndu-le felicitări pentru 
acest frumos succes, se cuvine, 
totodată, să menționăm și po
ziția a treia ocupată de echi
pa asociației „Dragoș Vodă" 
15 oman (Ciprian Boțoc, Daniel 
Gales, Daniel Ruși) care se 
vădește în real progres. Star
tul foarte bun al celor de la 
Voința Tg. Neamț n-a fost ur
mat de o manșă secundă la fel 
de bună al celor doi „balca
nici", Nicușor Paraschiv -și 
Viorel Sîrbu, cum surprinde 
poziția ce'or de la Dinamo (ul
timul loc) și a celor de la 
C.S.M. I.A.S. Sibiu.

Conducînd autoritar după 
primele două etape, vieecam- 
pionul balcanic Răzvan Bozan 
(C.S.M. I.A.S.). cu Radiana, 
s-a dovedit, din nou. cel mai 
bun, păstrindu-și titlul in în
trecerea individuală, pe treap
ta secundă ureînd Viorcl Sîrbu 
(Voința Tg. Neamț), cu Ursus, 
el depășindu-1 pe ultima... tur
nantă pe dinamovistul Valen
tin Velea. cu Șarlatan. De no
tat comportarea mediocră a 
altor doi componenți ai echi-

pei balcanice: Magda Isopescu 
(Dinamo) — pe locul 7, iar Sil
viu Mihai (Steaua) — neaflat 
nici măcar printre cei 20 de 
finaliști. Amintind că 
Nădășan (Agricola Tg.
a încheiat competiția juniori
lor și a senioarelor pe locul 4, 
avînd o bună evoluție 
samblu, ne ducem cu 
din nou, la grava greșeală ă 
neintroducerii ei în reprezen
tativa balcanică, la P. Neamț, 
dar și la întrecerea amazoane
lor de la... Roman. Din cele 20 
de calificate pentru etapa fi
nală s-au înscris doar 10. Una 
s-a retras din start și-au ră
mas doar 9. Lidera (Cristina 
Ciocan, C.S.M. I.A.S. Sibiu, do
vedind o totală lipsă de pre
gătire; ca și la Balcaniadă) a 
renunțat în manșa I și-au ră
mas doar 8. Inexplicabil. Ioa
na David (Dinamo) cu Fior a 
abandonat în manșa a Il-a 
Si-au rămas doar 7. Și, astfel, 
pe primele două locuri s-a si
tuat stelista Mariana Moisei a 
cărei pregătire, seriozitate și 
dăruire au fost probate încă o 
dată, ea cucerind ai 5-lea titlu 
la această categorie. De altfel, 
într-un fel sau altul, toate ce
le 7 finaliste merită felicitări 
măcar pentru faptul că au în
fruntat cu stoicism ploaia și 
frigul persistente. In efîrșit, 
pentru a încheia cu întrecerile 
de obstacole să evidențiem și 
pe Iuliu Zarug (Dinamo). Ci
prian Boțoc („Dragoș _Voclă“), 
Sorin Alexatalrescu 
situați în fruntea 
„Cupa stilului".

Dresajul a adus 
doar 5 concurenți, 
du-se între stelistele 
Călin și Alina Alexandrescu, 
ambele la egalitate de puncte 
înainte de finale. Cu o pres
tație net superioară a cîștigat 
Cristina Călin (la primul titlu), 
pe locurile 3—4 aflîndu-se doi 
foarte merituoși reprezentanți 
ai Romanului, Ciprian Botoc și 
Daniel Ruși.

Izabeta
Mureș)

de an- 
gîndul,

(Steaua), 
ierarhiei în

la „rampă" 
disputa dîn.- 

Cristina

CLASAMENTE : juniori, echipe 
— 1. C.S.M. Metalul Rădăuți 0 p, 
2. Steaua 16 p — după baraj, 3. 
„Dragoș Vodă" Roman ; indivi
dual — 1. Răzvan Bozan (C.S.M.
1. A.S. Sibiu) cu Radiana 115,00 p.2. Viorel Sîrbu (Voința Tg. 
Neamț) cu Ursus 105,50 p, 3. 
Valentin Velea (Dinanio) cu Șar
latan 104,50 p ; senioare — L 
Mariana Moisci (Steaua) cu De
car 68,50 p, 2. Mariana Moisei cu 
Liniștea 65,50 p, 3. Ioana David 
(Dinamo) cu Schema 65,00 p ; 
dresaj — 1. Cristina Călin (Stea
ua) cu Resort 30,50 p, 2. Alina 
Alexandrescu (Steaua) cu Sorg 
29 p, 3. Ciprian Boțoc („Dragoș 
Vodă" Roman) 20,50 p ; „Cupa 
stilului" — 1. Iuliu Zarug (Di
namo) cu Perugia 92,50 p, 2. Ci
prian Boțoc cu Novice 89,25 p,
3. Sorin Alexandrescu (Steaua) 
cu Ricin 88,25 p.

Emanuel FANTĂNEANU

Turnee în „avanpremiera44 Campionatelor Naționale

VICTORIOASE, ECHIPELE ORGANIZ
Inaugunarea ediției a 41-a a Campionatelor Naționale de baschet (1 

octombrie) este prefațată de competiții organizate de echipele frun
tașe din țara noastră. Iată amănunte de la trei turnee, desfășurate 
în Capitală șl la Rimnicu Viicea.

„CUPA STEAUA"
In meciul decisiv pentru ciști- 

garea „Cupei Steaua", turneu 
internațional disputat în sala 
Rapid, campioana țării a cîști- 
gat cu 8i—73 (49—21) în fața for
mației S.K.A. Riga. Steaua (an
trenori N. Pîrșu șl C. Cernat) a 
evoluat bine in repriza I, cind 
Si-a asigurat o diferență de scor 
confortabilă. Am remarcat pe 
parcursul partidei jocul excelent 
al lui Fi. Ecmurache (in plus, 
apreciatul internațional a mani
festat și o eficiență deosebită), 
precum și prestația din ce in 
ce mai sigură a lui B- Roș- 
navschi. Baschetbaliștii sovietici 
au dominat în repriza secundă 
(cind a fost introdus Hazners, 
care a marcat consecutiv 4 co
șuri de 3 puncte), au redus din 
handicap, dar atit. Au marcat : 
Ermurache 32, Ardelean 13, Roș- 
navschi 9, Netolițchl 9, V. loan 
8, Cernat 6, Toader 4, respectiv 
Hazners 14, Lukis 14, Kilitinia- 
viu» 13, Ivanov 12, Valalnis 6, 
Ltepnics 5, Zeidks 4, Bagatskis3, 
Skastints 2, -
I. Olarn — 
ionia).
In celălalt 

Rapid a jucat 
decît în etapele anterioare, 
șind să Învingă

Volciks 1. 
V. Korezynski

Arbitri : 
(Po-

zile, 
bine 
reii- 

echipa Legia

meci al ultimei 
ceva mai

Astăzi, Ia Constanta, Intilnirc internațională de rutȘ&y

PRIMUL MECI AL REPREZENTATIVEI ZIMBABWE,
IN COMPANIA SELECȚIONATEI NOASTRE SECUNDE

CONSTANȚA, 19 (prin tele
fon). Cum subliniam în numă
rul precedent al ziarului, in
teresul pentru cel dinții tur
neu efectuat in țara noastră 
de rugbyștii din Zimbabwe 
este deosebit. Ne-am putut 
convinge de aceasta aici, la 
Constanța, unde numeroși iu
bitori ai sportului sita dornici 
să urmărească evoluția uneia 
dintre cele mai puternice echi
pe de pe continentul african, 
care aplică, într-o apreciabilă 
măsură. concepția de joc a 
școlii engleze de rugby. Am 
urmărit un ultim antrenament 
al oaspeților și am reținut im
presionanta viteză de deplasa
re a tuturor jucătorilor, forța 
grămezii și o tehnică indivi
duală și de compartiment .ex
celent însușite. Cei doi antre
nori. W. Sprague și R. Robert
son, nu s-au fixat 
XV-lui de începere a partidei 
de mîine (n.r. azi), de pe Sta
dionul Farul, dar din echipă 
nu vor lipsi fundașul Rcx, ari
pa Kamba, mijlocașul la gră
madă Hofmeyr, închizătorul 
Nyala sau pilierul Davidson, 
toți notați de antrenori cu ca
lificativul maxim Ia antrena
ment.

Parteneră în acest meci va 
fi Selecționata B — tineret a

asupra

României, care și-a continuat 
pregătirile sub conducerea an
trenorilor Constantia Fugiți și 
Mircea Paraschiv. Lotul este 
valid în totalitate, prin efortu
rile medicului Dragoș Nanul și 
ale preparatorului fizic Vasile 
Preda. După ultimele antrena
mente, care au amplificat ac
țiunile de sincronizare pe com
partimente, s-a ajuns la urmă
toarea formulă de echipă : 
Brici — Cumpătescu, Franciuc, 
Tofan, Ad. Mitocaru — T. Ra
du, Trancă — N. Marin, Brîn- 
ză, Drăguceanu — Moțoc, Cr. 
Brănescu — Costea, Lupu, Bo
tezata. Rezerve: FI. Ion, Ro- 
șoagă. Calafeteanu. Fugigi II, 
Tufă, Iosef, Țepurică, Slușa- 
riuc, Vlad. Șapte dintre pro
babilii titulari au evoluat cu 
cîtva timp în urmă în turneul 
internațional de la Moscova 
(Mitocaru, Franciuc, Tofan, 
Moțoc. Brănescu, Costea și Bo
tezata). Cu toții, jucătorii noș
tri speră ca startul în acest 
sezon internațional să coincidă 
cu o primă victorie româ
nească.

Jocul începe la ora 17 și este 
arbitrat de constănțeanul V. 
Chirondojan.

Varșovia cu 81—76 (44—42). O 
contribuție importantă la obți
nerea victoriei au avut-o A. Po- 
povici și V. Suciu prin coșurile 
de 3 puncte Înscrise. Coșgeteri : 
Popovici 27 (5X3), Suciu 26 (6), 
respectiv Chabelski 35, Bielecki 
13. Arbitri : M, Oprea — O. Ves- 
tinian. Alte rezultate : Steaua — 
Legia 69—55, S.K.A. Riga — Ra
pid 116—81. Clasament : 1. Steaua 
6 p, 2. S.K.A. Riga 5 p, 3. Ra
pid 4, 4. Legia 3 p.

Nicoleta ALDEA
„CUPA I.C.E.D."

In sala Construcția I.C.E.D. 
(gospodărită în mod exemplar) 
s-a desfășurat tradiționalul tur
neu dotat cu „Cupa I.C.E.D.", 
cîștigat de echipa organizatoare, 
neînvinsă. Clasament final : 1. 
LC.E.D. 6 p (110—89 cu Auto
matica, 101—67 cu OȚELINOX, 
105—90 cu Sportul Studențesc), 2. 
Sportul Studențesc București 5 p 
(86—60 CU OȚELINOX, 84—55 CU 
Automatica), 3. Automatica Bucu
rești 4 p (100—81 CU OȚELINOX), 
4. OȚELINOX Tîrgoviște 3 p.

In Intilnlrea care n decis cls- 
tigătoarea Întrecerii, I.C.E.D. a 
dispus destul de clar de Spor
tul Studențesc, manifestind o 
pregătire bună (așa cum ne-a 
obișnuit de mai multi ani) șl 
presttnd un Joc In care acțiu
nile poziționale au alternat de
seori cu contraatacurile (realiza
te datorită apărării ceva mai a- 
gresive declt a adversarelor). In 
plus, formația antrenată de M. 
Cimpeanu și s. Rotaru are me
ritul de a fi folosit destul de 
mult jucătorii tineri (S. Lazăr, 
M. Iacob, c. Dobre, V. Nidelea, 
I- Cerbu), care nu au decît de 
elștlgat evolulnd alături de ex- 
perlmentațll lor colegi (V. Po- 
gonaru, C. Ioan, P. Mihaieea, 
P. Grădinarii, M. Costln, Gh. 
Mădirjac). La Sportul Studen
țesc am remarcat preocuparea 
pentru respectarea disciplinei 
tactice, dar și insuficientul in
teres față de apărare șl contra-

atacuri. Au 
Mădirjac 19 
halcea 15, C 
7, Cerbu 6, 
respectiv Co 
tinescu 26, 
Rlst 7, Soa 
Arbitri : E.

Tot în i 11 
Automatic», 
mai organiz; 
câtor! cu 
(Blendea și 
dominat net 
zlonară A, 
vlște (care 
pentru a fo 
genă, la n 
Ambelor fo 
ritmul de j 
vltatea redu 
marcat : Biei 
27, Păsărică 
can 8, Păun 
tiv Lefter 2 
silică 14, Zd 
10, Tace 10. 
trescu — M.

Dumi

„cur
Ediția a 12 

minine dotat 
desfășurată 
din Rimnicu 
minată de e> 
C.S.Ș., (antr 
învingătoare 
partide susțl 
tulul că a p 
omogen, mai 
pregătit deci 
relor.

Clasament 
C.S.Ș. Rimnir 
cu Gaz Met 
mertul, 63—51 
merțul C.S.ș. 
(81—34 eu Gi 
Rapid), 3. Rt 
reștl 4 p '#3- 
4. Gaz M

Premii __ <t
ganizatorl 
Antoaneta 
coșgeteră ; 
(Rapid) — 
peratoare.

Dragomlr

< 
B

c<

O REPETIȚIE GENE
(Urmare din pap. î)

la

Tiberiu STAMA

bîrnă. Eugenia Popa și Lă
crămioara Filip au manifes
tat o remarcabilă constanță și 
disponibilități competitive. A- 
tît ele, cit și Eugenia Golea, 
care pare hotărîtă să-și mai 
aducă încă contribuția la suc
cesele viitoare ale echipei na
ționale, au toate posibilitățile 
să-și îmbunătățească pregăti
rea în viitoarele săptămîni, 
astfel îneît forma lor sportivă 
să marcheze o constantă creș
tere. O excelentă impresie a 
lăsat tuturor, mai ales prin 
ceea ce va putea deveni foar
te curînd. Nicoleta Toma, gim
nasta pe care mulți o „văd" 
deja marea campioană de 
mîine.

în ceea ce privește întrece
rea masculină, este de subli
niat faptul că fruntașii s-au 
detașat atît la individual com
pus, cit și pe aparate, primii 
trei din clasamentul general 
(Marius Gherman, Marian Ri-

ssj

zan și Mari 
și câștigătorii 
cele șase fim 
tigind <9'iar 
ale concursul 
priză a const 
nărului dinar 
tănoiu, pentr 
tuat pe un 1 
dividual (4) 
premieră a ti 
la inele. Sub 
de ei anterio 
au concurat 
Baia Mare 1 
îndeosebi. Nit 

Cunoscînd 
lizare a 
fruntași în , 
îmbracă trici 
este de aștept 
tete Campioni 
fetele, cit și 
exemplar, să-, 
valoare toate 
a-și materiali: 
plet șansele i 
a cuceri m< 
fruntașe în î 
trecere intr-n;

«■MSMWBBSrKR

în Divizia A de popice — grupa a 2-a valorică
ES8 „TROFEUL SPORTUL"

(Urmare am pag. 1)

Jocurile din nrima etapă a 
Diviziei A de pooice — grupa a 
Il-a valorică — au debutat 
taculos. eonsemnîndu-sa 
victorii ale oaspeților (trei 
minin si una la masculin) 
rezultatele înregistrate :

FEMININ

spec- 
patru 
ta te
istă

RAPID BUCUREȘTI — GLORIA 
BUCUREȘTI 2399—2427 (3—3).
Oaspetele au condus încă din 
start, mai experimentata Mar
gareta Cătineanu (G) — 446 lm- 
Dunîndu-se clar în fata tinerel 
Mariana Sandu (R) — 382 în 
ultimul schimb. clnd au intrat 
Elena Bîrnaz (R) si Octavia Clo- 
cirtan (G). se oărca că eiules- 
teanca asa cum a încenut ne 
pista 1. va recupera avansul luat 
de adversare si va contribui la 
eistigaren punctelor Duse în 1oc. 
Dar. pe pista 2 Bîmaz începe să 
rateze si să piardă teren Iar 
Ciocirlan îsl revine treptat. Scor 
îlnai 406—405. însă insuficient pe 
ansamblu. (Mihai ROBU-coresn.) 
a VOINȚA ORADEA — METROM 
BRASOV 2346—2362 ! (3—3). Sur
priză mare ia prima vedere, dar 
cei ce au urmărit pe viu această 
partidă au văzut o echipă — 
Metrom (nou promovată) — net superioară la toate capitolele. 
Au punctat decisiv pentru victo
rie Suzana Minciună — 433. Ele
na Cărămidă — 414 si Angela 
Barbu — 399. iar de la gazde doar 
Elisabeta Sarco — 402 si Cristi
na Abrudan — 397 au evoluat în 
nota lor obișnuită (Hie GHISA-

coreso). A OLIMPIA ELECTRO
NICA INDUSTRIALA BUCUREȘTI 
— VOINȚA CRAIOVA 2357—2307 
(5—1). Eficacitatea scăzută ia 
..pline", ratările dese în manșe
le ..Izolate" (raportul de .bile 
goale" 18—31) au făcut ca iocul 
să nu aibă prea multe reușite 
tehnice Singura care a mal sal
vat SDtctacolul sportiv, prin bu
na ei evoluție, a fost 
Dumitru (0) — 423. 
său contribuind la 
victoriei. însă cu o.. 
se face 
coresp.) • 
MUREȘ — ____„ _______
2409—2493 ! (2—4) • C.S.M. RE
ȘIȚA — DACIA PLOIEȘTI 2393— 
2267 (4—2).

Florentina 
rezultatul 
tranșarea 

___ ___ ... floare nu 
o echipă I (Ion PANA- 

DERMAGANT TG. 
VOINȚA ODORHEl

MASCULIN
• VOINȚA TIMISOARA — JIUL 

PETR1LA 4701—4784 (2—4). Parti
da dintre nou promovatele se
rie! a revenit minerilor din Va
lea Jiului, mal omogeni si 
orecisl tp lansările lor ~ 
eati ; C Dobrică 
clea _ _
tiv Gh. Nită — 842 (Ste’faiî CRE- 
TU-coresn ). a C.F.R. CONSTAN
TA — CONSTRUCTORUL GAI ATI 
5172—4945 (4—2). a OLIMPIA
REȘIȚA — CARPATI SINAIA 
5518—5175 (5—1). O> METALUL
ROMAN — CHIMICA TIRNA- 
VENI 5207—5001 (4—2) a TEH-
NOUTILAJ ODORHEl — C F R. 
IAȘI 5069—4744 (5—1) Rezultate
le au fost transmise de corespon
denții I. Păus. P. Fuchs. A Pia- 
toga. M. Clilriac si C. Popa.

mai 
Remar- 

841. V. Ml- 
834 de ia oaspeți. resnec-

licia Nicolae 8 (Lidia Bratu 8), 
Niculina Bujor 8. De la divi
zionara B craioveană s-a deta
șat, mai ales prin jocul de a- 
părare, Liliana Munteanu. Au 
arbitrat: Em. Bujor — C. Go- 
goașe. Spectaculos și tensio
nata. cu evoluții imprevizibile 
ale scorului a *fost meciul ur
mător. dintre C.S.M. Oțelul 
Tîrgoviște și Știința Bacău, 
prima echipă impunîndu-se tot 
la tie-breack, după două ore 
de joc: 3—2 (—11, 14, 10, —14, 
8). Mai cu seamă în seturile 
II și IV s-a înregistrat o evo
luție a scorului pasionantă : 
3—13, 9—14, 16—14. respectiv
0—9, 14—11, 14—16. Arbitrii V. 
lonescu — I. Glasu au condus 
formațiile : C.S.M. OȚELUL 
TÎRGOVIȘTE : Corina Olteanu 
8,5. Viorica Bîrsășteanu 8.5. E-

„CUPA FARUL"
în ultimele două zile ale 

competiției feminine de volei 
„Cupa Farul", disputată săptă- 
mîna trecută, s-au înregistrat 
rezultatele: Universitatea C.F.R. 
Craiova — Farul Constanța 
3—1, C.S.U. Rapid Galați — 
Cliimpex Constanța 3—2. Uni
versitatea C.F.R. — Chimpex 
3—0 și Farul — C.S.U. Rapid 
3—2. Trofeul a revenit echipei 
craiovene. I-au urmat în cla
sament, în ordine. Farul, C.S.U. 
Rapid și Chimpex. (C. POPA, 
coresp.)

lena Schiopu 
gureanu), Eca 
leana Todea 7 
fir 7,5 (Else 
na Radu 8,5 
ȘTIINȚA - < 
ru 7, Daniela 
Cristina Voicu 
la Olteanu 7 
ne). Cristina < 
dreea Plăcintă

Doar ceva 
oră i-a fost 
gazdă a turn 
Iași, pentru a 
netă : 3—0 (S 
formației Fan 
șencele, mai 
legate în sex 
fără dubii pai 
Gogoașe și F. 
dus echipele : 
Danelia Donci 
georgean 8,5, 
8, Tatiana P 
Preda 8 (Sori 
lentina Const. 
Bîgiu); FARU 
țoiu 6 (Lumin 
niza Lică 7, 1

CÎSTIGURILE 
PRONOSPORT 
BRIE 1989. Cat
1 variantă 100°/ 
63 variante 25%
2 (12 rezultate) 
a 489 Iei si 3.5 
122 lei : Cat 
984 variante 100’ 
variante 25% a

Stan loan dii
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n 19, *

’ BUZOIENII CONFIRMĂ
stan- a
m z. I Ceahlăul P. Neamț - 
arga.
•ului, ■ Una caldă, una rece — iată 
ionat I caracterizarea ultimelor două e- 
1 ju- I voluții ale echipei din Piatra 
chită Neamț. Ceahlăul, formație în 
șl a ■ plină reconstrucție, care cîștlgase 
divi- I în runda precedentă un punct 
'îrgo- I la Șiretul Pașcani, a pierdut 
ucrat duminică partida cu Gloria Bu- 
omo- | zău. In fața propriilor suporteri, 
itor). I Oaspeții, dornici de a reveni pe 
oșăm I prima scenă, au avut o presta- 
.bati- tie bună, s-au apărat cu exac- 
, Au I titate, înehizînd toate culoarele 
ovici I spre poarta lui Lazăr șl au inl- 
Clo- ■ tiat contraatacuri rapide, creînd 

spec- deseori panică în careul ceahlău-
Va- | lui. Jucătorii localnici au do- 

îaziu I minat perioade îndelungate, au
Pe- ■ creat faze fierbinți Ia poarta lui

BUNELE LOR EVOLUȚII
Gloria Buzău 0—3 (0-2)

Lazăr, au fost chiar Ia un pas 
de deschiderea scorului, dar, o- 
dată cu scurgerea timpului, s-au 
angajat într-un joc de uzură, 
fără orizont și eficacitate. În
ceputul meciului a fost favora
bil gazdelor, Dumitrescu (min. 
3) și Bîrcă (min. 18) nereușind 
să puncteze din poziții foarte 
bune. In schimb, în min. 28, 
fundașul Roșu a urcat în atac, 
a centrat in fața porții Iui Ene 
și ALEXANDRESCU a marcat 
(gazdele au acuzat joc periculos 
la înaintașul buzoian) : 0—1. Cu 
un minut înainte de pauză, Mi- 
ronaș, aflat in cercul din cen
trul terenului, a lovit defectuos 
balonul, URSA l-a preluat șl, la

capătul cursei sale, a înscris : 
0—2. tn repriza secundă, minute 
în șir am asistat la o dispută 
pentru balon la 18 metri de 
poarta Gloriei, dar zidul făcut 
de oaspeți nu a putut fi fisu
rat de jucătorii Ceahlăului. Tn 
min. 83, un nou contraatac al 
Gloriei a fost finalizat de URSA, 
care a stabilit, astfel, scorul fi
nal de 0—3.

A arbitrat M. Constantinescu 
(București).

CEAHLĂUL s Ene — PantazI, 
Pavel, Mironaș, Bîrcă — Dumi
trescu (min. 67 Enache), Marc, 
Ivanov — Mirea, Amarghioalei 
(min. 80 Chertic), Terteleac.

GLORIA : Lazăr — Bratu, MIR
CEA, JINGA, ROȘU — MASCU, 
Caragea, Ivana, I. CONSTANTI
NESCU (min. 81 Chivu) — ALE
XANDRESCU (min. 67 Tulpan), 
ursa. _ .

Pompiliu VINTILÂ

A ALTA NOUA APARIȚIE PE PRIMA SCENA sub culorile 
formației clujene : R. Stan, fotbalist crescut în proprie pepi
nieră. Continuă, deci, insistenta politică a clubului U“ în 
această direcție Cazuri precedente : Szabo, Zanc. Biriș (acesta 
din urmă intrat si el în joc). A „După înfrîngerile ia tin..iă 
sau egalitățile de mare luptă, trebuia să vină și victoria", ne 
spunea, dună partida 'de la Cluj-Napoca. antrenorul timișoreni
lor, C. Rădulescu. Și a fost un succes prețios, repurtat în de
plasare. A Ion Moina, cunoscutul fost campion de atletism 
(recordul lui. din 1947. de la 16.4 s, ne 100 m a făcut cîndva 
mare vîlvă în Europa și aiurea), fost el însuși (se înțelege, o 
rapidă aripă), nu lipsește de la nici un meci ai studenților clujeni. 

Duminică, la terminarea partidei, era tare afectat. Avea Și 
de ce... A Timofte II pare să urmeze, prin evoluțiile lui. tra
seul de progres al omonimului său de la Dinamo La Cluj-Na- 
poca el a fost unui dintre cei mal întreprinzători oameni ai 
Politehnicii, Timofte I... Timofte II... cariere paralele (să no
tăm însă, că între eî nu există nici o legătură 
(Ef. I).

CEI 
în- 

Fa-

de

sieonii
F C. Farul 
de a fost
.rodare"

rudenie).

I GIULESTENII S-AU LANSAT SPRE •• I
i fe- 
itus", 
irllor 

do- 
stalul 
>ise), 

trei 
fap- 
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bine 
ersa-

I
I
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Rapid - I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 4-0 (2-0)

italul
10—48
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5 P 
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;ucu- 
tan), 
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or- 
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I
I
I

ilanu
■ecu-
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Reflexele unei veri tîrzii, spe
riate parcă de toamna care În
cepe, au adus soare de iulie pe 
stadionul de lingă Podul Grant, 
cu o căldură aproape toridă si 
o atmosferă pe măsură, fier
binte adică, de mare derby! 
Tribune pline In Giulești (la 
cite meciuri de Divizia »A“ mai 

spectatori 7). 
și frumoasă 

_____ ___ ______ a Rapidului, 
cintînd șl fremătînd mereu, ca 
și gazonul „fierbinte" (scăldat 
de soare sau de pasiunile celor 
din jur 7) ne-au făcut să cre
dem că vom asista la o partidă 
strînsă, echilibrată, cu „suspans" 
și semne de întrebare. Nu avea 
să fie nimic din toate acestea, 
ci doar un „marș triumfal" al 
gazdelor, atacind mal tot tlm-

vin, oare, atiția 
aceeași neobosită 
galerie de suflet

i li- 
ln- 

„om la om" 
exemplu, la 

cel mal adesea fără 
au alergat destul de 

___ , __ j nu au reușit nici 
măcar un șut spre poarta lui 
Barba J Numai inspirația porta
rului Incze (în excelentă formă) 
șl eforturile lui Spirea (uneori), 
Fărăgău și Hîrsean au făcut ca 
scorul să nu ajungă la propor
ții chiar mai mari decît cele 
stabilite de : RADA, min. 7, șut 
de la marginea careului; GOAN- 
ȚA, min. 45, din penalty (Da- 
maschin U „agățat" de Incze) ; 
VOINEA in min. 53, de ta eiți- 
va metri, după „diagonala** lui 
Cirstea și... BARBA, min. 81, 
dintr-un penalty (Bealcu fusese

pul cu fundașii dincolo 
nia de centru... Oaspeții 
cercat un marcaj 
(Fărăgău, spre 
Goanță), 
rezultate, 
mult, însă

de 
au 

la i

faultat de portar) impecabil e- 
xecutat I Au mai fost, evident, 
numeroase situații irosite de 
giuleșteni, dintre care : min. 29 
și 39 Dumitrașcu, min. 42 Va- 
meșu (a jucat ca un veritabil 
atacant !), min. 85 C. Sava. min. 
00 Năstase.

A arbitrat I. Bunițău (Timi
șoara).-

RAPID : Barba — bAlan, 
Cirstea, RADA, VAMEȘU — Năs
tase, GOANȚA, DUMITRAȘCU — 
Damaschin II (min. 72 Bealcu), 
VOINEA (min. 77 Constantino- 
vici), CR. SAVA.

I.MA..S.A. Î INCZE — Partin 
(min. 72 I. Vasile), Varga, Du- 
mitriu, Naghi — FARAGAU, Spi
rea, HÎRSEAN, Avramescu — 
Lovasz. Tlkosi (min. 64 Szabo ID.

Mugur POPOVICI

• DINTRE 
15 JUCĂTORI 
scrlsi de F.C. _ 
rul ne foaia de ar
bitrai ia meciul 
cu F.C Inter, zece 
sînt localnici : Tu- 
fan. Popovici. Mus- 
tacă. Zahiu. G Mi- 
"*i. Popa. Bălena- 
ru. Carastoîan, 
Funda si Dinu.

Iată. deci, că .pe
piniera" de pe Lito
ral dă. cu adevă
rat bune roade A 
Marian Popa, 
geterul actual 
campionatului 
Eoiuri : n-a
nici o etapă în __ 
re el să nu mar
cheze). este un pro
dus al centrului do

A LA MECIUL SPORTUL 
STUDENȚESC — VICTORIA, 
în prima repriză raportul 
suturilor la poartă a fost 
l“-3. Doar 4 suturi din care 
nici unui nu a nimerit spa
țiul porții 11 A Tn tribună 
l-am văzut ne S Răducanu, 
Zîmbitor. bine dispus, de par
că nimic nu s-ar fi întîmolat 
cu scoaterea lui din echipă, 
cel puțin pentru acest ioc 
Păcat de startul bun ne care 
talentatul, dar capriciosul ju
cător îl luase în acest sezon

UN MECI DE PR IM-PLAN, PAR...
A.S.A. Tg. Mureș — Gloria Bistrița 2—2 (1—1)

Piuă »pre sfîrșitnl primei re
prize credem că erau vreo 5 600 
de spectatori pe stadionul Mu
nicipal din Tg. Mureș. Merita o 
asistență mai numeroasă aceas
tă întîlnire dintre ex-divizionara 
A și una dintre obișnuitele pro
tagoniste ale luptei pentru pro
movare din seria a Hl-a. Pen
tru că A.S.A. Tg. Mureș și Glo
ria Bistrița au oferit o între
cere frumoasă, de acuratețe teh
nică, disputată într-o perfectă 
atitudine de sportivitate și ofe
rind spectatorilor și o pasio
nantă evoluție de scor. Am re
marcat, de o parte, laborioasa 
activitate a liniei de 
reșene ; aceasta a 
elementul vital al 
„ros-albaștrilor" din 
priză, cea care le-a 
sibilitatea să revină

mijloc mu- 
reprezentat 

dominării 
prima 
oferit po- 

de Ia 0—1
re-

ta 2—1. De cealaltă, o judicioasă 
așezare in teren, probă a temei
nicei pregătiri tactice a partidei 
de către conducerea tehnică bls- 
trițeană. Partea a doua a pre
zentat un mult mal pronunțat 
echilibru ; dacă în actul I A.S.A. 
a dominat insistent, avind ocazii 
bune de gol (min. * — Eros ; 
min. 13 — Maier, bară ; min. 19 
— Albu ; min. 36 — Naghi) față 
de două situații clare ale oas
peților (min. 21 — Voica ; min. 
40 — D. Moldovan), In a doua 
oaspeții — pe contraatac — au 
beneficiat de trei ocazii mari 
(min. 51 — D. Moldovan ; min. 
65 — Voica ; min. 72 — D. Mol
dovan). Tabela de marcaj a a- 
rătat, pînă la urmă, 2—2, în ur
ma golurilor marcate astfel : in 
min. 5, Soare execută un cor
ner șl ROMAN trimite, cu capul.

In plasă : 0—1 ; min. 27 : cen
trare lungă, peste Întreaga apă
rare a Gloriei, «uter Szabo, și 
foarte Insistentul MAIER reia 
direct in poartă : 1—1 ; min. 74 : 
A. Stoica este faultat in careu 
de Ciocan și tot MAIER înscrie 
din lovitura de pedeapsă acor
dată : 2—11 min. 88: CIOCAN 
marchează din penalty, o deci
zie care nu se justifica de fel 
in faza respectivă, luată de ar
bitrul A. Gheorghe (P. Neamț) : 
2-2.

A.S.A. : Vodă — SZABO, Na
ghi, BOTEZAN. Stanciu — Costan 
(min. 51 A. Stoica). EROS, Pln- 
tea, SZANTO — MAIER, Albu 
(min. 79 Curigan).

GLORIA I NALAȚI — Tanca, 
BOERU, Ciocan, S. MOGA — 
Voica, ROMAN, Săsărman, SOA
RE — D. Moldovan, N. MANEA 
(min. 69 Pîrvu : min. 89 Simion).

Eftimie IONESCU

0 SPERANȚA RENĂSCUTĂ
C.S.M. Reșița - C.F.R. Timișoara 4-1 (1—1)

evenimentelor acestui 
derby bănățean a început, de 
fapt, din min. 16. când, la de
gajarea portarului oaspeților, 
Banu (de altfel un foarte bun 
jucător de contraatac) i-a pasat 
juniorului M. BATRÎNU — am
bii fiind in poziție clară de of-

iuniori 
de un

dat spre 
Metalului 
revenind 
constăn- 

1987. •

s
Mangalia. 

awK» ia echipa
teană în
Slăblciunle manifes
tate de sibieni în 
ofensivă se explică 
desigur si prin in
disponibilitatea lui 
Radu II. pe caro nu 
l-au putut suplini 
nici Burchel. nic!
Maiaru (care a 1u- 
cat mai avansat de
cît de obicei). (R U.).

gol- 
al 
(t 

fost 
ca-

1.

se încălzea Dentru oA Orac se Încălzea Dentru o 
probabilă intrare in ioc. Dar. 
cum s-a accidentat fundașul 
Cojoearu. antrenorii Victori
ei l-au trimis în teren ne Ur- 
su si Costel Orac a rămas 
doar cu... încălzirea deși tem- 
pratura era ea în miez de va
ră. A L-am urmărit o» To- 
polinschi iucînd la speranțe 
(datorită cartonașelor galbe
ne) ordonat, disciplinat 
joc curat 
ne unui 
(AL C.)

cu
Asa cum îi stă bi- 

căoitan de echipă ’

A DIN NOU TRIBUNE ARHIPLINE la 
«"J®111 ,ui- C. ștefănescu. aflatF.C.M.-ulul din Brașov. Nu prea vesel, desigur, la finele me

ciului. fostul „libero" al cralovenilor rămăsese totuși. îneîntat 
de ceea ce văzuse ta ..noul val" al formației din ..Bănie" A 
Corespondentul în materie de fotbal-spectacol si eficient in 
aceeași măsură al lui Șt. Stoica. Badea. Ciurea, și chiar acest 
Otaru venit din eșalonul secund, dispecerul oaspeților. Barbu 
s-a lntîlnit mai rar cu balonul. Nu atît din cauza iul cît din 
aceea a coechipierilor, masați, multă vreme, tn ,46“-lc propriu. 
Tușierul C. Urina a rezolvat regulamentar multe faze la limita 
ofsaidului. Aflat doar la a doua sa delegare centru un meci 
de Divizia A. a greșit o singură dată, atunci (in min. 61) clnd, .. . din fun<laSjior

la - - -după plecarea mingii, n-a sesizat țîșnlrea - . .. . intîmplă $1craioveni a lui Caciureac Se 
(G. Nic.).

• TREI FUNDAȘI CEN
TRALI au iucat fără Eresea- 
lă în partida F.C. Argeș — 
Steaua : Stancu si Pîrvu din 
formația gazdă. Iovan din 
compartimentul defensiv al e- 
chipei noastre campioane. 
Primii doi au respins multe 
minei erele, cel de al treilea 
a schimbat mereu — din poziția 
ultimului apărător — direcți
ile de atac snre poarta lui 
Sneriat.u A „Poate că dacă 
l-am fi avut in echipă De Bă
nuți am fi reușit

5

„Centraluț oltean-, 
duminică pe banca

case mai marl 1

probleme 
dună __ __ __
președintele clubului nitestean 
Dan Siivășan A Dan Petres
cu a fost veritabil., virf de 
atac în meciul de la Pitești 
A Unul dintre cele mai inte
resante confruntări din Tri- 

vale a fost cea dintre Lăcătuș 
si Eduard. O singură dată a 
scăpat rapidul atacant bucu- 
restean de .scaiul" său. în 
min. 59 cînd a șutat din vo- 
leu îr stiloul din dreapta al 
porții iul Snerlatu. (L.D.)

Iul 
meci.

Lung" — afirma 
firește sunărat

$ s

lipei 
ilina 
orie 
fața
Ie

rnai 
linat. 
i 0. 
con- 
\ — 
Sîn- 
pcea 
relia 
Va- 

irela 
Lei- 
Gul- 
ic 7,

Maria Enache 8, Liliana Ciul- 
pan 6 (Ioana Vuituru), Mari- 
nela Neacșu 7,5 (Simona 
Boantă 7).

Un meci de la care se aștepta 
mai mult decît ce a oferit, a 
opus echipele C.S.U. Rapid Ga
lați și Dacia Pitești. După două 
seturi echilibrate, victorie a 
gălățencelor cu 3—1 (11, —7,
7, 2). Arbitrii C. Simulescu și 
C. Antonovici au condus for
mațiile: C.S.U. RAPID — Spe
ranța Andreica 7,5, Ileana Ber- 
dilă 8,5, Alina Mocanu 7,5 (A- 
lina Moldovan), Daniela Dinică
8. Florica Vasile 8 (Daniela 
Blănării), Carmen Costache 8 
(Marta Balotă) ; DACIA — Mi- 
haela Marian 6,5, Mariana Mi
ron 7, Gabriela Bică 7. Dana 
Marinescu 6.5 (Mirela Geor
gescu 7), Florina Bogdăneci 7 
(Liliana Ibric), Anca Gheorghe 
6 (Aurora Nedelcovici). în ul
timul meci, C.S.M. Oțelul Tîr- 
goviște — Metal 33 București 
3—0*

în programul de miercuri, 
de la ora 11 : Oltcit — Știința, 
Farul — C.S.U. Rapid, Rapid — 
C.S.M. Oțelul, Penicilina — 
Dacia, Știința — Petrodava, 
Rapid — Metal 33.

said, nesemnalizată de tușierul 
I). Ciolan —, care a înscris din 
careu și... 0—1 1 Această neplă
cută întîmplare a avut, Insă, 
darul de a da aripi gazdelor, 
care și-au regăsit repede ca
dența și, în cele din urmă, nu 
numai că au învins, dar jocul 
prestat de ele s-a ridicat la ni
velul unei echipe de Divizia A. 
Deci, după ocazia din min. 27 
a lui Mărginean tu, in min. 34 
PANDURU inscrie cu un șut 
plasat din afara careului, pentru 
ca tot el, peste 8 minute, să 
rateze incredibil, singur doar cu 
Icobescu in față. Imediat după 
pauză (min. 47), juniorul ClR- 
STEA, cu o excelentă execuție, 
a adus avantaj gazdelor. Reșițe- 
nii continuă dominarea șl, In 
min. 54, MĂRGINEANȚU saltă 
eu calm mingea peste goalkee-

per-ul timișorean, majorind a- 
vantajul echipei sale. Scorul fi
nal ii stabilește PLAVIȚU (min. 
75) printr-o frumoasă lovitură 
de cap, in urma unui corner. O 
victorie meritată, deci, a „roșu- 
negrilor", cărora fostul multi- 
golgeter Dudu Georgescu, din a- 
ceastă ediție la cîrma echipei, 
le-a insuflat dragostea pentru 
gol. Și, așa, speranța ca Reșița 
să revină în prim-planul fotba
lului românesc a renăscut.

A arbitrat M. Ionescu (Pitești).
C.S.M. REȘIȚA : Popa — TA- 

NASA, Lupu, UȚIU, Telescu — 
GLIGOROVICI, panduru, Ale
xandru (min. 86 Szljj) — MĂR- 
GINEANȚU, Plăvițu, CIRSTEA 
(min. 76 Stănescu).

C.F.R. TIMIȘOARA ; laeobescu
— FI. Bătrînu, Cîrciumaru (min. 
46 Contescu), Neamțu, Căpățînă
— Iova, Harbădă, Rădulescu, O- 
tlman — M. BATRÎNU, BANU 
(min. 65 BOBARU).

Răzvan TOMA

A ÎMBUCURĂTOR 
Șl DATATOR di 
SPERANȚE reviri 
mentul dovedit de 
Flacăra Moroni. A- 
flati intr-o eviden
tă creștere de for
mă (să nu uităm 
că la Porto, ar fl 
trebuit să fie. în 
cel mai rău caz. 

0—1). fotbaliștii! 
dîmbovltenl au re
alizat prima lor 
victorie din campio
nat. una sublini
em. fără nici un 
fel de probleme A 
Excelent arbitraiul 
bucuresteanulul Dan

să punem

Petrescu 
sura 
care 
cest 
Ier 
El 
nou datoria 
chilibru. 
si _______
A Doi lucătorl 
mare prospectivă la 
Moroni : I. Chiri- 
tă si ex-constăntea- 
nul Stere, ambii a-

nrestigiului de 
se bucură a- 

valoros cava- 
al fluierului" 

si-a făcut din 
cu e- 

onestitate 
profesionalism 

de

vina taieni 
rul" Așteptăm 
la ei prestații din 
ce în ce mai bune 
A La hunedoreni 
..bătrînli" Nicsa si 
Petcu au evoluat 
(totuși) peste media 
echipei. O promisi
une : debutantul de 
20 de ani (împli
nit! chiar în ziua 
meciului !) Florian 
Chirită. (Mg. P.).

>

DREPTUL. El a fost
.„„1 președinte

A UN DEBUT CU DREPTUL. El a fost 
la Scornieeștl. de către noul președinte 
Constantin Dănilescu. „Cine nu-și dorește 
Cit de mult contează ea ia început de 
bine. Nu o să uit această zi" 
ierea meciului F. C. Cil. ___ „„_ ____ . „ ___ ______
conducător de club. A DAR ȘI UN NEDORIT RECORD. El a- 
parțlne jucătorului Șuvagău, care, după numai cîteva zeci 
de secunde după ce a fost introdus tn teren de antrenorii Ema- 
noil Hașoti și Tănase Dima, a primit cartonașul galben pentru 
o intrare dură asupra fundașului petroșenean Udrică. A NEÎN
DOIOS. artizanul victoriei echipei F.C. Olt a fost chiar căpi
tanul el, Eftimie, care șl duminică și-a probat din plin deose
bitele sale calități tehnice, confirmînd în același timp eficien
ta sa specialitate în ................. -- --

înregistrat 
al echipei 
o victorie _
drum, se știe foarte 

ne spunea, cu emoție, la înche- 
Olt. — Jiul, apreciatul si competentul

executarea loviturilor

DEBUTUL JUNIORILOR B
Astăzi urmează să niece in 

Norvegia reprezentativa noastră 
de juniori (16 ani), in vederea primei întilniri din preliminari
ile C.E de juniori B Reamintim 
că echipa României face carte 
din grupa a 13-a alături de for
mațiile Norvegiei si Scoției. An
trenorii L Voica si V Kralia de
plasează următorii lucătorl : por
tari — Berta fl.P.A. Sibiu). Madar 
(Viitorul Timișoara) : fundași — 
Petre (Viitorul București). Ma
nea (SDortul Studențesc), Cincă 
(Steaua) Luca (FC. Inter Sibiu), 
Călin (Viitorul Craiova) Fodor 
(C.S.M Suceava) : mijlocași — 
Piisea (Strungul Arad). Moldo
van (Viitorul Tg Mures). Bă- 
dăluță (S.C Bacău). Simton (Pe
trolul Ploiești) : Înaintași — Papa

IN PRELIMINARIILE C.E.
(Universitatea Craiova). Velcea, 
Olariu (Viitorul Timișoara).

Partida Norvegia — România 
se va disputa vineri.

DE LA CLUBUL „STEAUA»

Biroul consiliului de condu
cere al CJS.A. „Steaua", ana- 
lizînd comportarea din ulti
ma vreme si unele abateri dis
ciplinare ale Jucătorului de 
fotbal Gheorghe Hagi a hotărît 
suspendarea acestuia din com
petițiile oficiale pe termen ne
limitat.

A AVÎND DOUA 
CARTONASE GAL
BENE. 
Ivan _ __  ___
Bihor si-a efectuat 
etapa de suspenda
re Iucînd (si în
că foarte bine) tn 
echina de speran
țe. Observatorul fe
deral Mircea Ră
dulescu. impresio
nat de seriozitatea 
si zelul .pedepsitu
lui" (multi titulari 
în situația lui re
fuză să ioane sau 
tratează iocul de 
mîntuialăl. a tinut 
să evidențieze cu

mijlocașul 
de la F C.

voce tare atitudinea 
lui exemplară A 
Tot ia soerantete 
Bihorului, o apari
ție promițătoare 
Adrian Blgan (îna
intaș puternic, bă
tăios.
porții ________
unul fîol în poarta 
lui S.C Bacău), ni
meni altul decît fiul 
fostului fundaș cen
tral Constantin Bî- 
-an. en vogue" io 
echipa Bihorului. In 
vremea cînd Adrian 
abia venea ne lu
me acum 16 ani. 
A Arbitralul lui

cu simțul 
marcatorul

S! ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
de) :

si tigă suma de 19.010 lei si o sui- 
Cat. tă de cîstiguri de alte categorii. 

100%
>% a • Tragerea obișnuită PRONO- 
itel : EXPRES de astăzi, miercuri, 25
56.699 septembrie, va avea loc în Bucu

rești, In sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, începînd de Ia 

eîs- ora 15,50.

• Frecventînd agențiile Loto- 
Pronosport din întreaga țară, 
puteți obține orice informații 
(inclusiv prospectele, care se 
distribuie gratuit), la TRAGE
REA MULTIPLA LOTO ce con
stituie „capul de afiș" al săo- 
tâmînli (duminică, 24 septem
brie).

• Săptămînal, la sediul cen
tral al A. S. Loto-Pronosport se 
prezintă zeci șl zeci de partici
pant!, pentru a-și ridica marile 
ciștigurl constînd în autoturisme 
și televizoare color. Cîștlgătorli 
de bani sînt rugați să se pre
zinte la casieriile plătitoare, în 
termenele înscrise pe adeverin
țele eliberate de către agențiile 
obișnuite. I

duminică. 
F.C Olt 

de start ?

libere (A.V.)
A. Porumboiu ia 
nivelul... ecusonu
lui (FI FA.) pe 
care îl noartB la 
piept La stirsitu’ 
meciului a fost fe
licitat deonotrivă 
de gazde si de oas
peți. Felicitări adă
ugate celor de >a 
Admira Wacker si 
AEL Limassol al 
căror mec! în Cu Da 
Cune’T tocmai îl 
arbitrase eu trei 
zile înainte sub 
privirile exigente 
ale lui Jaques 
George (președinte
le U E.F A ). (I. C 1

A CU O ORA ÎNAINTEA meciului Dinamo — Petrolul, tri
bunele stadionului din Șos. ștefan cel Mare erau arhipline, 
confruntarea dintre echipa gazdă lidera clasamentului, și for
mația ploleșteană. care o talona, denăsindu-și condiția inițiala 
de nou promovată umpllnd nu numai tribunele si toate locu
rile împrejmuitoare, dar si lăsînd în afara stadionului sute si 
sute de doritori rămași fără bilet A Delegatul echipei Petrolul 
Mihal Cristache, ne-a relatat că ne drumul snre București 
duminică, autocarul clubului a avut o defecțiune si anunțin- 
d-o telefonic antrenorului dinamovist Mircea Lucescu. clubul 
bucurestean a trimis urgent o altă mașină Dentru ca echipa 
nloiesteană să ajunsă în timp util la stadion ..Un gest frumos, 
de adevărată sportivitate șl colegialitate, ne care-1 apreciem 
rugîndu-vă să-i consemnați", ne-a spus oficialul Ploieștean. 6 
Tînărul vîrf de atac Răducloiu a reușit în sfîrsit să se în
scrie cu succes printre marcatorii de... marcă al echipei Dina
mo. aducînd astfei talentul mai aproape de cerințele nostului 
ÎI dorim ca această realizare 13 goluri într-un meci! să nu fie 
una de conhin-tu"^ C! debutul unui adevărat eolsetcr. 
(S. Pv )

5



COMPUTERUL „ARBITREAZĂ" LA
MOSCOVA, 19 (prin teiex, 

de Ia trimisul nostru special). 
Campionatele Mondiale de 
box pentru seniori continuă cu 
cîte două reuniuni preliminare 
zilnic. Sportivii români care au 
urcat pină la această oră trep
tele ringului au lăsat o fru
moasă impresie, reușind victo
rii prețioase la „scoruri" liniș
titoare: Mărcuț 23—13. Aliuță 
23—12 și Vaștag 29—8. Vorbind 
despre „scoruri", sînt necesare 
citeva explicații în legătură cu 
această mașină de punctat care 
se folosește pentru prima dată 
la o competiție de mare an
vergură. Cei 5 judecători de la 
mese au în față un pupitru cu 
patru butoane: unul roșu — e- 
vident pentru colțul respectiv 
—. unul albastru și două albe 
acestea din urmă pentru fie
care colț. La fiecare lovitură a 
sportivilor, judecătorii apasă 
pe butoanele respective în 
funcție de boxerul care a apll- 
cat-o. Pentru a fi înregistrată 
pe computer. < ‘ 
ca minimum trei dintre 
cinci judecători să apese 
multan pe buton — roșu 
albastru. Dacă se realizează a-

este obligatoriu 
cei 
si- 

sau

cest lucru, computerul validea
ză lovitura în contul boxeru
lui care a executat-o. Numă
rul redus de puncte acumula
te de sportiv pe calculator se 
explică prin aceea că se iau 
în considerare doar loviturile 
clare. Butoanele albe sînt fo
losite pentru scăderea din to
talul general a 3 puncte pen
tru fiecare avertisment primit 
Deși lucrurile par destul de 
simple, se mai pot ivi și ne- 
concordanțe, dar pregătirea 
turor arbitrilor, făcută timp 
o săptămînă înaintea C.M., 
acomodat destul de bine 
computerul și pînă acum 
tul a decurs normal.

Citeva cuvinte despre urmă
toarele meciuri ale reprezen
tanților noștri. Nicolae Aliuță 
(„muscă") îl va intilni pe cu
banezul Pedro Reyes, campio
nul mondial al categoriei, care, 
la 31- ani, încearcă să-și 
mențină titlul cucerit în 1986, 
la Reno. Dacă. Aliuță va de
păși acest „hop". în sferturi va 
încrucișa mănușile, probabil, 
cu turcul Vedat Tuiuk, fostul 
laureat al „Centurii de aur" de 
la București.Adrian Mărcuț va

tu- 
de 
l-a
cu 

to

C.M și C.E. de haltere

ANDREI SOCACI, MEDALIE DE BRONZ

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
Victorie in „Crosul Rude Pravo"

La „Crosul Rude Pravo" de la 
Prasa. proba junioarelor (3000 
m) a fost cîștigată de aler- 
gătoarea română Nuța Olaru, cu 
9:51. Ana Nanu s-a clasat a 
ta. cu 10:13. La senioare a 
vins daneza GitU Karlshol. 
la seniori sovieticul Serehel tum.

Echipa de baschet
Voința București - locui 3 la 

Sofia
SOFIA. 19 (Agernres) Turneul 

feminin de baschet de la Sofia 
s-a» încheiat cu victoria echipei 
Kibirkltis Vilnius, urmată de 
Kremikovski Voința București, 
SGU Siktivar si Voivodina Novl 
SadRezultate din ultima zi a com-

od- 
ta
lar
Ro-

petiției : Vilnius — Siktivar 74—58, 
Voivodina — Voința 75—67. Kl- 
birkitls — ICremikovskl 06—59. 
Un nou succes al tenismanilor 

in Polonia
Proba de dublu din turneul de 

tenis de ia Bytom (Polonia) a 
fost cîștigată de nerechea română Răzvan Itu, Adrian Marcu, 
6—7, 6—3 6—2 în finala cu oolo- 
nezii SIdor. Iwanski
• In turneul de tenis de masă 

de la Sofia. în finala de dublu 
femei cudIuI bulgar Daniela 
Gherghelceva. Katarina Stefano
va a întrecut cu 2—0. Derechea 
română Emilia Ciosu. Maria Lu- 
nescu iar la dublu mixt. Ciosu. 
Romulus Rcvlsz au cedat. cu 
0—2. cuplului bulgar Glierghel- 
ceva. Stoianov

boxa cu polonezul Robert 
ba. iar Francise Vaștag cu 
goslavul Muja Bairovici, auto
rul primului k.o. al acestor 
campionate.

Joi va debuta în întrecere și 
„semimusca" Petrică Paraschiv, 
iar tocmai duminică va evolua și 
„mijlociul mic" Rudei Obreja, 
care H va intilni pe Italianul 
Genesio Marro. Primul adver
sar al „greului" 
mitroaie va fi 
Peter Hrivnak.

în programul 
marți a figurat și meciul „„ 
nelor" Octavian Stoica — Airat 
Hamatov (U.R.Ș.S.). Hamatov, 
campion al Uniunii Sovietice, 
dovedindu-se mai bun, a pri
mit decizia de învingător la 
puncte cu 19—5. Azi, zi de... 
antrenamente pentru boxerii 
români, care nu figurează în 
programul galelor.

Rezultate tehnice Categ semi- muscă: J. Quast (R.D.G.) b.p. L. 
Serantes (Fillplne) ; cocoș : J. 
Chikwanda (Zambia) b.p. s. 
Zengli (Algerian E. carrion (Cu
ba) b. o B Falcon (Mexic). K 
Matsushima (Japonia) b. d Hwang 
Kyung Sud (Coreea de Sud) : 
muscă ; A. Ghanim (Irak) b o. 
Stevanus Herry (Indonezia). . T. 
Karkainen (Finlanda) b, ab I 
John McLean (Scotia). Vedat Tu- 
tuk (Turcia) b. b (15--14) Hon 
Kwans Hyung (Coreea da Sud). 
Pedro Reyes (Cuba) b.p. Lionel 
Odom (S.U.A.).

Paul IOVAN

Ci- 
iu-

Vasile Adu-
cehos’.ovacul

galelor

< Al învins, continuu! Ai pierdut, continuă!
*

f

MAI PRESUS DECIT ORICE RECORD
Proba feminină de di.se din cadrul finalei B a ..Cupei Eu- £ 

ropei“ a fost cîștigată recent, la Strasbourg, de franțuzoaica 
Agnes Teppe. cu 56,83 m. Specialiștilor însă, și nu numai lor, 4 
un asemenea rezultat nu le-a spus mare lucru, căci în nici un ,« 
concurs cu pretenții nu se mai învinge azi sub 65 m. 
dui mondial fiind chiar 76,80 m (Reinsch) - 
mult isprava lui Teppe ar f. ___ _ ________ _
însăși aruncătoarea din Bressans septuplă campioană a Fran
ței la diferite categorii de vîrstă, e creditată cu un 59,10 
performanță încurajatoare pentru cei 21 de ani ai ei 
pliniți în 4 mai).

Și. totuși, victoria obținută la Strasbourg a făcut și 
să curgă multă cerneală, povestea lui Agnes Teppe fiind 
cu adevărat emoționantă și revelatoare. De ce ? Pentru că. in • 
aprilie 1988. Teppe a suferit un accident cerebral major, ră- 1 
mînînd o săptămînă în comă și părînd după opinia unanimă J 
a medicilor terminată pentru sport. .Citeva luni. își amin- ( tește ea, n-am putut să mă ridic din pat, avînd partea stingă ; 
a corpului paralizată. Nici măcar să scriu nu eram în stare. t 
Mîzgăleam ceva pe hîrtie dar. creierul meu fiind afectat. o i 
făceam de la... dreapta la stînga ! Doctorii ziceau, ferindu-se • 
să-i aud că am intrat într-un tunel din care nu voi mai ieși ' 

întreagă niciodată. Eu însă, simțind că senzațiile îmi revin , 
treptat, știam că se Înșeală. Trebuia să mă întorc pe stadion, i 
Nu era posibil, nu putea fi, să mă despart de pasiunea pentru i 
atletism". j

Părăsind spitalul. Agnes Teppe s-a angajat, mai degrabă de , 
una singură (,,Federația s-a arătat reticentă și a vrut să-mi ( 
retragă licența"). într-o titanică muncă de recuperare „inițial i 
abia izbuteam să parcurg o sută de metri în linie dreaptă ! ’ 
Apoi am cutezat să alerg. Mai întîi bătrînește. după care tot ( 
mai rppede. Cînd am constatat, cu bucurie, că picioarele mă ( 
ascultă am trecut la garduri Pînă să pun din nou mîna pe • 
disc, s-a scurs parcă o eternitate. Nu fuseseră. numărate, ' 
decît 15 săptămîni. dar ml s-au părut 150 I Toți mă avertl- ( 
zau că forțînd risc imens, boala puțind să reapară în orice ( 
clipă. Ba încă unui dintre medici, de bună seamă speriat, mi-a , 
cerut să nu-1 mal relatez nimic despre ceea ce el numea nebu- i 
nia mea ! N-am putut însă proceda altfel. Pentru că viata mea ( 
e de neconceput ta afara sportului.". <

O poveste, veți fi de acord tulburătoare șl o victorie, cea 1 
de la Strasbourg chiar dacă fără rezonanță deosebită în pla- t 
nul performantei, depunînd mărturie despre o încredere • 
si o voință de fier, capabile să... survoleze orice necaz, orice • 
obstacol. Iar lzbînzilc morale sînt adesea dacă nu totdeauna, ' 
ma! oretioasp decît orice recorduri. '

Ovidiu IOANITOAIA •

. recor- ij 
'.80 m (Reinsch). Și cu atît mai C 
fi putut trece neobservată cu cit !■ 
:ssans sentuplă campioană a Fran- 3»

rn, (îm-
tace 
una

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
AUTOMOBILISM • Cursa des

fășurată pe circuitul de la Spa — 
Francorchamps (Belgia) a reve
nit pilotului francez Jean Aleși, 
Înregistrat cu o medie orară de 
176.005 km • Raliul Australiei 
s-a încheiat cu victoria finlan
dezului Juha Kankkunen

BASCHET • în cadrul Cam
pionatului masculin al Asiei, la 
Beijing : R. p. Chineză — Ara
bia Saudită 102—7?.

CICLISM • Prima etapă a 
Turului Bulgariei (Sofia — Plov
div. 175 km) a fost cîștigată de 
rutierul sovietic Oleg Ciufda. ta 
4.08:20. Pe echipe, orlmul toc a 
fost ocupat de U.R.S.3. Forma
ția română a fost a opta, la

pește 30 de minute. • Cea de 
a 55-a ediție a Turului Latiumu- 
lui a revenit francezului Charly 
Mottet. El a parcurs 236 km în 6.07:0O.

HANDBAL • tn turneul fe
minin de Ia Seul : U.R.S.S. — 
Japonia 28—20 (15—10). • La Lu
xemburg. în cadrul primului tur 
al „Cupei Cupelor", s-au întîl- 
nlt formațiile Boys Differdange — 
VfL Gummersbach (R.F.G.). 
Scor : 15—30 (4—17). <-

HOCHEI PE GHEATA • E- 
chipe de peste Ocean în tur
nee ta U.R.S.S. : Dinamo Mos
cova — Washington Capital 
(S.U.A.) 7—2, Himik Voskresensk 
— Calgary Flames (Canada) 2—4.

ATENA, 19 (prin telefon, do 
la trimisul . '
Campionatele Mondiale și Eu
ropene de haltere pentru se
niori găzduite de sala Glyfada 
din capitala Greciei au conti
nuat, luni și marți, sub sem-

nostru special).

unor aprige confruntări 
pentru medalii. Astfel, în ca
drul cat. 67,5, unde țara noas
tră n-a avut reprezentant, lupta 
s-a dat, în principal, între so
vieticul I. Militosian și bulga
rul I. Ioțov, acestora adăugîn- 
du-li-se nord-coreeanul Kim 
Myong Nam. Cel de-al patru
lea concurent, care avea să 
conteze pentru C.E. a fost An-

dreas Behm 
samentele la 
I. Militosian 
smuls, rec. 
aruncat); 2. 
(155+182,5); 3. Kim Myong Nam 
327,5 (152,5+175). Aceeași ordi
ne, pentru primele două locuri, 
și la C.E., unde pe locul al 
treilea s-a clasat Andreas Behm 
cu un total de 325 kg (142,5+ 
132,5).

A doua zi, marți, a urcat pa 
podiumul de concurs, la cat. 
75 kg, și reprezentantul 
tru Andrei Socaci, care, 
bulgarul Al. Varbanov, 
ca protagonist la această 
gorie. Dar, spre surpriza 
ror celor prezenți, inclusiv a 
favoriților, întrecerea a fost 
dominată de o pleiadă de hal
terofili neincluși încă în clasa
mentele mondiale și europene 
ale acestui sport. In consecință, 
sportivul nostru, acuzînd, ca și 
Al. Varbanov, de altfel, un șoc 
psihologic datorat nu doar pre
zenței în concurs a unor spor
tivi aproape necunoscuți, cit 
mai ales reușitelor acestora, a 
rataț numeroase încercări. A 
ridicat totuși, o singură greu
tate, la smuls, 155 kg, cu care 
a intrat în posesia medaliei de 
bronz în cadrul C.E. Dată fi
ind ora tîrzie la care transmi
tem, vom reveni cu amănunte 
în ziarul de mîine.

(R.D.G). ma
to tal: C.M. — 1.
347,5 kg (160 la 

mond. +187,5 la
I. Ioțov 337,5

nos- 
ca și 
conta 
cate- 
tutu-

Ion OCHSENFELD

POLOIȘTII DINAMOVIȘTI PROMIT
tUrmirt lin 1>1Q 1>

spectaculos meci decisiv pe 
Steaua, după care, în etapa de 
sîmbătă-duminică, și-a adjude
cat „dubla" cu o altă meri
tuoasă parteneră de întrecere, 
Crișul Oradea). „Foc continuu" 
deci pentru purtătorii speran
țelor noastre „europene", ceea 
ce nu ni se pare de loc rău, 
acum, înaintea unui start atit 
de important, mai ales că în
tre timp s-a realizat și un tur
neu de pregătire (cu victorii !) 
în Bulgaria. Echipa se prezin
tă. în ansamblul ei. omogenă și 
echilibrată, vasta experiență 
competițională a foștilor inter
naționali L. Răducanu, E. Io- 
nescu, Siinion, Ș. Popescu ș.a., 
împietindu-se în modul cel mai 
fericit cu aplombul șl pofta de 
joc a actualilor selecționabili: 
Ilagiu — căpitanul naționalei, 
Diaconu, Ardelean, Toloiici, O- 
laru și Georgescu.

Datorită faptului că lotul

campionilor pleacă astăzi spre 
Zagreb, partidele cu Sportul 
Studențesc T.M.U.C.B. (pe care 
Dinamo Ie avea de susținut în 
cadrul etapei a doua) au fost 
devansate. Astfel, ieri în bazi
nul din Șoseaua Ștefan cel 
Mare, după prima întîlnire: 
DINAMO — SPORTUL ST.
T.M.U.C.B. 13—8 (3—1, 3—2,

2—3, 5—2), un meci în care în
vingătorii au forțat atît cit le 
era necesar pentru victorie, 
ambele formații realizînd mo
mente de joc spectaculos. Au 
marcat : Hagiu 5, Ardelean 3, 
Georgescu și Olaru cîte 2, Cr. 
Dan, respectiv Ciobăniuc și 
raolazz.o cîte 2, Grancearof, 
Mușat, Ștaciuc și C. Popa. La 
încheierea partidei, dinamo- 
viștil au rămas în bazin pen
tru antrenamente. Astăzi, de 
la ora 9, meciul al doilea.

SUCCES CATEGORIC AL ECHIPELOR NOASTRE
(Urmare din pag. I)

6:45,74; 3. Bulgaria 7:21,87. 2
vîsle seniori: 1. România 6:53,32; 
2. Turcia 7:00,74; 
7:03,17. *
România 7:08,41 ; 
7:40,72. ‘ ____
România 7 :08,41 ;
7:29,36; 3. Turcia ___ . _
piu seniori: 1. Bulgaria 7:13,25;
2. Grecia 7:16,58; 3. România

2 vîsle

2 rame

3. Bulgaria 
senioare: 1.

2. Bulgaria 
seniori: 1.
2. Bulgaria 

7:46,07. Sim-

ÎN PRELIMINARIILE C.M
Astăzi, două partide foarte im

portante in preliminariile C.M., 
în perspectiva ocupării locurilor 
ce permit calificarea la turneul 
final. In GRUPA A 3-a, Islan
da — Turcia și în GRUPA A 7-a, 
Elveția — Portugalia. După re
zultatele din 6 septembrie (Aus
tria — U.R.S.S. 0—0 și Islanda — 
R.D.G. 0—3), antrenorul echipei 
turce, Tinaz Tirpan e optimist : 
„Cu un succes in Islanda, de 
care sint sigur, ajungem lingă 
Austria cu care vom juca, apoi, 
acasă Și asta în ciuda celor 
7 jucători accidentat! din forma
ția sa, intre care redutabilii Co- 
lak, Ugur (de la Galatasaray) șl 
Rid van (de la Fenerbahce). Ca
lificarea ar fi prima performan
tă de acest gen a fotbalului turc. 
Dar... mai este mult pînă de
parte 1 Campionatul portughez 
s-a întreruot în vederea acestui 
meci cu Elveția (care nu mal 
are. practic, nici o sansă), iar lu
sitanii n-au nici o înfrîngere 
(dar programul i-a avantajat..).

SCURT • PE SCURT
RUGBY • In ultimul meci al 

turneului De care I-a între
prins în Anglia, echipa Steaua 
București a întîlnlt — după două 
jocuri victorioase — campioana a- 
cestei țări, puternica formație 
Bath. Gazdele au cîștigat cu 
35—12 ( 23—0).

TENIS • Meciul feminin tra
dițional dintre echipele S.U.A. 
și Angliei, tn cadrul „Cupei 
Wightman", desfășurat la Williams
burg (California), a revenit for
mației americane, cu categori
cul scor de 7—0. • Turneul de 
la Madrid a fost cîștigat de ar
gentinianul Martin Jaite. 6—3, 
6—2 în finala cu spaniolul Jordl 
Arrese.

• Astăzi, trei amicale intere
sante : Italia — Bulgaria, Iugo
slavia — Grecia și Spania — 
Polonia.
• Tot în preliminariile C.M., 

la Bogota : Columbia — Para
guay 2—1 (0—1). Au marcat Igua- 
ran și Hernandez, pentru în
vingători. respectiv Mendoza.
Spania : REAL MADRID - 

VALENCIA 6-2
Mai mult decît neolăcută (dătătoare de speranțe în schimb, 

pentru... Victoria, ‘ 
turului din Cupa 
tuația Valenciei : 
a campionatului 
Madrid a zdrobit ... _____  _ _
6—2, motiv pentru care adversa
ra bucureștenilor a trecut pe ul
timul loc în clasament, cu un 
singur meci egal și două înfrîn- 
geri, golaveraj 4—10. Cele două 
goluri (Toni si 
constituie totuși un 
de alarmă. pentru 
București. SDaniolii buie să Înscrie... niclunul ! De
gringolada de la F. C. ■ Barce
lona continuă. Sîmbătă, Johann 
Crujff șl echipa sa de vedete 
internaționale (cu R. Koeman și 
M. Laudrup) s-a înclinat, cu 
0—2, la Oviedo („Un adevărat 
k.o., definitiv, pare-se, pentru a- 
eest campionat" — afirmă la u- 
nison presa peninsulară de sne- 
clalitate). Alte rezultate : Ma
laga — Atletico Madrid 0—0, O- 
sasuna — Rayo Vallecano (cu 
Hugo Maradona, fratele lui Die
go) 2—1, Athletic Bilbao — Celta 
Vigo 2—0, Catellon — Mallorca 
1—2, Cadiz — Gijon 2—0. Sara- 
goza — Tenerife 3—3, Sevilla — 
Logrones 3—1, Valladolid — Real 
Socledad 1—0. Clasament : 1.
Sevilla 6 p, 2. Real 5 p, 3. Atle
tico Madrid 5 p, 4. Athletic Bil
bao 5 p... 11. ..Barca" 2 p.
• S3 fl devenit unit dintre su

porterii greci la fel de răi ca

în vederea re- 
U.E.F.A. !) sl

in etapa a 3-a 
spaniol. Real 
pe Valencia cu

Arroyo) 
semnal 
că ia 

nu tre-

senioare: 1.
2. Bulgaria

7:25,25. 2 rame
România 7:49,20;
8:25,01; 3. Grecia 8:33,40. 2+1 
seniori: 1. România 7:22,55; 2. 
Grecia 7:26,12. 4 rame seniori: 
1. România 6:27,16; 2. Grecia 

3. Bulgaria 6:42,35.
1. România

2. Grecia 8:18,10. 8+1 
2.

6:40,62;
Simplu senioare
8:14,04; + .. ____
juniori: 1. România 8:18,90; 
Bulgaria 8:25,08; 3. Turcia
9:01,90.

MECI DE ADIO
Liverpool nu se desparte, 

oricum, de jucătorii săi, chiar 
dacă le oferă transferul, fi
indcă nu mai are atîta ne
voie de ei. Cel puțin așa de
monstrează organizarea unui 
meci demonstrativ, între Li
verpool și Crystal Palace, 
săptămînă trecută, cu prile
jul plecării lui John Aldridge 
spre Spania, unde va juca la 
Real Sociedad. De remar
cat că Aldridge nu-șl mal a- 
flă locul în formația roșilor 
de cînd a revenit acasă Ian 
Rush (de la Juventus...). Sco
rul partidei amicale a fost li
nul „fluviu", 9—0 pentru Li
verpool, prilej pentru mana
gerul Iul Crystal Palace, de 
a declară: „Jucătorii mei 
sînt atit de năuci după a- 
cest meci de narcă ar J stat în ring 15 reprize cu Myke 
Tyson". Aldridae a marcat 
de trei ori ! O tradiție de 
mult împămîntenită la Li
verpool este aceea ca o dată 
plecat, un jucător să se în
toarcă... tot aici. Nu -®dl° 1 ’ 
deci, ci „la revedere I".

omologii lor din Anglia sau o- 
landa t 50 dintre susținătorii lui 
Olympiakos Pireu, care asista
seră la meciul favoriților lor cu 
RAD Belgrad, au devastat un 
magazin din apropierea fron
tierei, ia întoarcerea spre 
țară. Au furat țigări, ceasuri și 
băuturi alcoolice, au molestat 
patru dintre vînzătoril care do
reau să-i potolească șl apoi au 
trecut granița. înainte de sosi
rea organelor de ordine iugo- 
slave.-Cercetările au început însă 
și fapta nu va rămîne nepe- 
depsită... . . .• 14 „suporteri" galezi au fost 
arestați ta Grecia, după partiJa 
Panathinaikos — .S.wapsea (3 
pentru a fi participat la ade
vărate lupte de stradă cu su
porteri al echipei gazdă șl pen
tru a fi distrus mai multe zeci 
de mașini din diferite parcări 
pe lingă care au trecut. Au nri- 
mit oedeose privative de libertate 
pînă’la 16. luni.

Rubrică realizată de
Radu TIMOFTE

rtedaztt? «i .ion 7977» București «tr ▼ Conta I# Of P.T.T.R i tel ti79 70 si ti 50.59 ccresp.. to.3160 interurban 137 telex 10 350 rom«p Telefax: (90i Nr n.60.33 i
Pentru «trâlnâtat» «bon «mente orii» Romoresfîlatella «actorul .xcor-lmcor» pr»«» FOB .«2-201 telex 13376 o rșflr București. palea Oriviței; n+ 64-66 10 369. Tiparul l.P. „Informația*


