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în prima zi a turneului de la Zagreb, din C.C.E. la polo
*

DINAMO INTÎLNEȘTE PE CAMPIOANA GRECIEI
ZAGREB, 21 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Echipa Dinamo București, 
campioana țării noastre la 
polo, 6e află de joi dimineață 
în orașul care a găzduit Uni
versiada ’87, chiar la Sportski 
Park Mladost, Un loc binecu
noscut participanților la ma
rea competiție polisportivă de 
atunci. Aici. în orașul de pe 
râul Savă, se dispută. după 
cum se știe, unul dintre tur
neele organizate în prima 
fază a prestigioasei întreceri 
internaționale Cupa Campio
nilor Europeni, care reunește, 
Be înțelege, cele mai puterni
ce echipe de club de pe con
tinentul ce deține supremația 
în lumea jocului cu 
pe apă : laureata en 
Jocurilor Olimpice și 
pibhatqliui Mondial,

in ingea 
titre a

Cam- 
Iugo-

slavia (acesta fiind un sin
gur. dar edificator argument). 
In contextul dat. apare cu 
claritate interesul atirnlt de 
turneul de Ia Zagreb, verita
bil „cap de afiș" la startul 
«mii ediții a C.C.E., în cursa 
pentru cele două locuri ale 
calificării in etapa următoare 
aflîndu-se foarte valoroasa 
reprezentantă a gazdelor, for
mația Mladost din localitate, 
Dinamo București, cu prezen
te remarcabile în această 
competiție șl In Cupa Cupe
lor, Glyfada Atena, echipă in 
incontestabil progres, Sutton 
Surrey, „numărul 1“ In potoul 
britanic. De altfel, apropo de 
interesul ridicat față de com
petiția de aici menționăm că 
în jurul bazinului am întâlnit, 
încă de la ora antrenamente
lor. numeroși amatori de po-

Io. Iar televiziunea a anunțat 
transmiterea partidelor.

In ce-1 privește pe jucătorii 
noștri, ei au efectuat două an
trenamente solicitante joi, unul 
dimineață, altul seara, „colegi" 
de piscină pentru Răducaau, 
Hagiu, Diaconu, Ardelean, E. 
Ionescu si ceilalți fiind Bu-

Mugur POPOVICI

(Continuare in pag. a 4-a)

începe, și pentru prima noas
tră reprezentativă, sezonul in
ternațional de rugby, a cărui 
„uvertură" a constituit-o me
ciul de acum două zUe, de la 
Constanța. Încheiat cu victoria 
tinerilor jucători români, 
15—14 cu naționala Zimbabwe. 
In compania acelorași parte
neri. „tricolorii" debutează du
minică, La Brașov, intr-o sta
giune cu multiple semnificații, 
întîlnirea din orașul de la poa
lele Tîmpei înseamnă, tn pri
mul rînd. reapariția in public 
a „XV'-lui nostru după suc
cesul din Spania, prefațat, tot 
în primăvară, de un altul, cu 
Italia, dar și de contraperfor- 
manța din partida cu Anglia. 
Va fi. pe de altă parte, cea 
dinții confruntare dintr-un se
zon cu două meciuri tn C.E. 
și cu alte două teste, aștepta
te, toate, cu interesul generat 
de de Insele, dar șl cu gindul 
la viitorul apropiat, la cel mai 
solicitant an competițional din 
activitatea reprezentativei noas
tre (27 de jocuri în ’90 !). Sînt, 
iată, suficiente motive pentru 
a socoti de reală atracție întîl
nirea de la Brașov, ce opune, 
în fond, două dintre partici-

In Campionatul Republican de oină

FINALĂ CU JOCURI DE MARE INTERES

Duminică, pe traseul de la Timișoara

HOTOCICLIȘTl DIN 12 ȚAPI LA STARTUL
UNOR CURSI ATRACTIVI

pantele la ediția inaugurală, de 
acum doi ani, a „Cupei Mon
diale".

Cine sînt cei care vor pomi, 
duminică, la drum nou (la pro
priu. dar, sperăm, și la figu
rat) î O bună parte a lotului 
convocat de astă-dată e repre
zentată de titulari ai echipei 

la Va- 
Sandii 

George 
Leonte,

victorioase în luna mai, 
lencia: Daniel Boldor, 
Ciorăscu, loan Doja. 
Dumitrescu, Gheorghe 
Adrian Lungu, Fiorică Mura- 
riu. Daniel Neaga. Traian Oro- 
ian. Cristian Răducanu, Zaha- 
ria Vasluian». Sînt, apoi, rug- 
byști ce au evoluat in alte me
ciuri ale primăverii, precum 
Haralainbie Dumitraș, Teodor 
Coman, Nicolae Răcean, alții 
cu o prezență obișnuită în lot 
—• Ovidiu Șugar sau Alexan
dru Domocos. Au revenit în
tre selccționabili Vasile Pașcu 
și Dumitru Colibă. Dar nou
tățile ? Posibilii debutanți se

Geo RAEȚCH!

(Continuare in pag 2-3)

MECIUL ATLETIC DE TINERET
ROMÂNIA-R.S.S. UCRAINEANA

Anul acesta, organizarea e- 
tapei finale a prestigioasei 
competiții internaționale de 
motociclism viteză pe șosea 
„Cupa Prietenia", revine țării 
noastre. Ca Ioc de desfășurare 
a întrecerilor decisive a fost 
ales traseul de la Timișoara.

La cursele finale de dumini
că și-au anunțat participarea 
reprezentativele Bulgariei, Ce
hoslovaciei, Cubei, R.D. Ger
mane. Poloniei, Ungariei, 
U.R.S.S. și, firește, României, 
în componența cărora se află

alergători bine cotați in arena 
mondială. Concomitent, se va 
desfășura și ediția inaugurală 
a „Marelui Premiu al Munici
piului Timișoara" la clasele 
speciale de 125 și 250 cmc, la 
care se vor mai 
teziști din Italia, 
veția și Olanda.

Prin urmare, o 
numeroasă și valoroasă, 
anunță curse de mare atrac
ție, Primul start se va da la 
ora 9,30.

Ca Întotdeauna, finala pe ța
ră a Campionatului Republi
can de oină, rezervat echipe
lor de seniori, se constituie în 
cel mai important eveniment 
al sportului nostru național. 
De data aceasta, primul tur al 
actului final va avea loc sîm- 
bătă și duminică la Pitești, 
unde — în urma jocurilor zo
nale — se vor întâlni urmă
toarele formații: I.P.A. Sibiu, 
Laminorul Roman, Venus Ne- 
grilești (jud. Bistrița-Năsăud), 
A.S.A. Constanța, Metalurgis
tul Sadu (jud. Gorj), Viață 
Nouă Olteni (jud. Teleorman), 
Lumina Mărgineni (jud. 
cău), Dinamo București,
București și M.P. București — 
C. S. Sătesc Ilfov.

Cele 10 finaliste menționate 
vor fi împărțite în două grupe, 
prin tragere la sorți, cu două 
echipe „cap de serie", stabi
lite pe temeiul valoric din o 
diția trecută a campionatului. 
Primele două clasate din fie
care grupă, plus echipa care 
va ctștiga meciul de baraj pen-

tru locul 5, vor participa apoi 
la un turneu simplu, cele cinci 
formații urmînd să-și continue 
curea pentru titlu în turul doi 
al finalei, programat la Bucu
rești în zilele de 30 septem
brie și 1 octombrie.

Așa cum se anticipa, „zone
le" au fost viu disputate, unele 
meciuri încheindu-se cu rezul
tate neașteptate, din competi
ție fiind eliminate echipe... a- 
bonate la finala pe țară, ca Si
nergia Rîmnicelu (jud. Bu
zău) sau Electro Botoșani. Și

Traian IOANIȚESCU

alinia și vi- 
Irlanda, El

partlcipare 
care

(Continuare in pag. 2-3)

După ce, săptămîna 
Stadionul 
Capitală a găzduit 
atletică de juniori _______
— Polonia, sâmbătă și dumini
că, in același decor, se va des
fășura meciul reprezentative
lor de tineret ale țării noas
tre și R.S.S. Ucrainene.

în echipa României vor evo
lua mulțl dintre cei care âu 
urcat pe podiumul recentelor 
finale de seniori ale Daciadei, 
printre care hurdlerul Mugur 
Mateescu (de patru ori cam
pion în cadrul acestor dispute) 
și semifondistul Nellan Ianchiș, 
precum și un masiv grup de 
atlete cu certe perspective, 
dintre care amintim doar pe 
medaliata cu aur a „europe
nelor" 1989 de juniori în pro
ba de lungime. Mirela Belu.

— trecută, 
„23 August" din 

- ------întîlnirea 
România

Sfirșit de sezon competifional la călărie (juniori)

„PARCURS"
Cu finalele juniorilor și se

nioarelor, care au avut loc la 
Roman, sezonul competițional 
la călărie a mai sărit un... ob
stacol spre linia de sosire. în
trecerile acestei ediții a cam
pionatului au permis punerea 
în evidentă a unor aspecte, po
zitive și negative, mai noi sau 
mai vechi, pe care le aducem 
în discuție ca temă de medi
tație în perioada de vacanță 
(pînă acum foarte lungă) a ti
nerilor călăreți.

Așadar, mai întîi despre sis
temul competițional. Pornind 
de la ideea foarte justă că un

UN CU DESTULE OBSTACOLE DOBORÎTE
concurent, pentru a urca pe 
podium, trebuie să dovedească 
o pregătire superioară pe tot 
parcursul anului, federația a 
adus o importantă și bineveni
tă modificare, incluzînd în 
calcul, pentru stabilirea ierar
hiei finale, și rezultatele din 
etapele anterioare, limitând, 
totodată, numărul celor care 
au dreptul de participare la 
ultima fază. O modificare pen
tru care noi am pledat de ani 
buni și care, sîntem siguri, va 
constitui un mijloc de impul
sionare a întregii activități la 
nivelul secțiilor, cu beneficiu

direct asupra calității și res
ponsabilității muncii. Iar e- 
xemplul celor de la C.S.M. 
Metalul Rădăuți, Steaua sau 
„Dragoș Vodă" Roman este e- 
locvent In obținerea unor bu
ne rezultate.

în strinsă legătură cu siste
mul competițional se află și 
prezența în finale. La această 
ultimă fază, conform noilor 
reglementări, pot lua parte 
doar cei mai buni 35 de ju
niori, 20 de senioare și 8 e- 
chipe. Evident, cel al căror 
punctaj general după etapele 1

Emanuel FÂNTĂNEANU

(Continuare în pag 2-3)

ÎN PARTIDA DECISIVĂ: RAPID
IAȘI, 21 (prin telefon). Cel 

de-al șaselea turneu feminin 
de volei din cadrul circuitului 
dotat cu „Trofeul Sportul" și-a 
consumat penultima etapă, cea 
care a stabilit clasamentele în 
grupe, urmînd ca vineri (n. r 
azi) să fie programate — în 
cele două arene aflate la dis
poziția competiției — me: u- 
rile finale. Deși conform re
gulamentului cele trei divi
zionare B nu punctează în 
top-ul trofeului, ele au dat 
din nou replici ambițioase ad
versarelor din eșalonul supe
rior. îndeosebi Oltcit Craiova a 
reconfirmat și în partida cu 
C.S.M. Oțelul Tirgovlște că își 
păstrează nivelul de diviziona
ră A, cu toate că in sezonul 
viitor va fi obligată să acti
veze în „B“. Elevele lui M. 
Giurgițeanu au avut o nouă 
prestație valoroasă, dispunînd 
Cu 3—0 (9, 14, 9) de tîrgoviș- 
tence, care au avut o nouă 
evoluție de nota 6, în sextetul : 
Doina Radu (Doina Simion), 
Corina Olteanu, Ecaierina 
Slana (Simona Ungureanu), E-

PENICILINA
len» Șchiopu, Cristina Zamfir, 
Else Sultănescu și doar scuza 
accidentării Vioricăi Bîrșăș- 
teanu. De la învingătoare am 
remarcat pe Liliana Mnnlcanu, 
Cornelia Matic, Tanța Cod rea 
și Aurelia Dobrc, In cursul 
dimineții, performera etapei 
precedente, Dacia Pitești, a 
dispus scurt, cu 3—0 (8, 5, 1), 
de Petrodava P. Neamț.

Situația grupei I s-a lămurit 
tot în cursul primei reuniuni, 
cînd Rapid București a între
cut, confirmînd așteptările, pe 
Știința Bacău cu 3—0 (4, 4, 15) 
șl a obținut dreptul de a 
disputa finala mare. Arbitrii 
Sm. Bujor și V. Szilagyi au 
condus formațiile : RAPID — 
Daniela Bumbăcilă 8, Lumi
nița Pintea 8 (Felicia Nicolae 
7), Daniela Gilcă 8. Fidelia 
Crișan 7,5 (Luminița Climencu 
7), Daniela Buhlea 8,5, Nieuiina 
Bujor 7.5 : ȘTIINȚA - Da
niela Blejușcă 7, Andreea

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2-3)

însemnări de la întreprinderea textilă „Suveica1’

Toți jucătorii privesc spre balonul catapultat în plasă de Culcear. 
Așa s-a deschis scorul, ieri, pe stadionul Victoria.

Foto : Nicolae PROFIR
Ieri, In meci contlnd pentru etapa a 5-a a Diviziei A

VICTORIA BUCUREȘTI F. C. BIHOR 3-0 (0-0)
(în »ag. 2—3, cronica partidei)

TINERELE ȚESĂTOARE ÎNDRĂGESC
La întreprinderea textilă 

Suveica", din Capitală, unita
te producătoare de țesături din 
bumbac și tip bumbac, am gă
sit o atmosferă anga jantă pen
tru îndeplinirea planului anual 
pînă la cel de al XIV-lea Con
gres al partidului. „încă din 
luna august — ne spune Fine
țe Dumitru, secretara Comite
tului de partid —, în aduna
rea generală a reprezentanți
lor oamenilor muncii, cînd a 
fost lansată chemarea mobili
zatoare, colectivul nostru de 
muncitoare, de tinere țesătoare 
s-a angajat să îndeplinească și 
chiar să depășească planul a- 
nual cu o săptămlnă înainte de 
Congres". ...„Avem un colectiv 
tînăr. media de vîrstă fiind de

MULT SPORTUL
22—23 de ani, iar 71 la sută 
sînt — cum e și firesc — fe
mei, intervine în discuție pre
ședinta Comitetului sindicatu
lui, Ana Cazacu. Muncitoarele 
din unitatea noastră au condi
ții bune de muncă și viață. In 
căminul de nefamiliste locu
iesc aproape 100 de tinere fe
te care iubesc sportul, iubesc 
mișcarea".

Întreprinderea textilă „Su
veica* are si asociație sporti
vă, denumită sugestiv . „Zefi
rul", președintele ei fiind un 
bărbat, Aurel Matei, aflai in 
concediu de odihnă in ziua 
cînd ne-am documentat des
pre această asociație sportivă 
muncitorească. Dar, ne-am e- 
dificat repedeș, tntrucît tovară-

șa Dumitru, ea însăși fostă 
sportivă cu ani in. urmă, cu
noaște bine și activitatea spor
tivă din unitate.

Așadar, am început cu cla
sicele întrebări : cîți membri 
are asociația sportivă, cite sec
ții, ciți participând la întrece
rile din cadrul competiției na
ționale Daciada 1 „Toți oame
nii muncii din întreprinderea 
noastră — peste 3 000 — sînt 
membri ai asociației sportive. 
ne-a relatat interlocutoarea 
noastră. Avem Secții de șah. 
popice, handbal și orientare

Elena D03INCA

(Continuare în pag. 2—3)



D :b2+
31.f :c5

EMULAȚIE
Niciodată n-a cunoscut șa

hul o atît da intensă «mulatto 
în rîndurile tinerilor si foar
te tinerilor competitori ca 
acum. Sl este încurajator fap
tul că șahul românesc ioacă 
un rol de orim-plan în a- 
ceastă activă concurentă. Re- 0—0 b5

22,Rg2 
I Tb3

PENULTIMA ETAPĂ A DIVIZIEI DE LUPTE LIBERE la Călîliașl, intr-o organize

11. C« Cd’ 
hfi 14.h5 f5 
f:e4 17.C:e4 

___ _________ __ „„ — - 19. 
amintim că la ultimul Cam- 
Dionat Mondial oentru .co- 
pil si juniori, desfășurat, în 
Porto Rico. reDrezentantii 
României s-au numărat nrin- 
tre protagoniști, cucerind trei 
medalii (două de argint si 
una de bronz) precum sl o 
serie de alte tocuri fruntașe 

Una dintre laureatele „Mon
dialelor" din acest an. junioa
ra bulgară Katrin Aladjova, a 
iucat recent si în CaDltală. 
în cadrul întîlnirit amicale fe
minine România «- Bulgaria, 
trebuind Insă să cedeze în fa
ta talentatei noastre tinere . 
jucătoare Luiza Ionescu com
ponenta Clubului Sportiv 
Școlar 1 București, pregătită 
de antrenorul Marcel Iosif, a 
realizat. de altfel. scorul 
maxim al întregii întîlniri. to
talizând 3.5 puncte din 4 do- 
sibile. Să urmărim mutările 
acestei foarte frumoase parti
de : Luiza Ionescu — Katrin 
Aladjova (București. 1989) 
1.C4 C« 2.d4 d5 3.CC3 d :e4 4. 
C»4 Cf6 5.Cf«+ g:f6 6.Ce2
NI5 7.Cg3 NgS 8.114 h5 9.Ne2 
Cd7 W.C3 Da5 11.a4 0—9—8
12.b4 Dc7 13.a5 e5 14 aS bS 
15.0—0 e:d4 18.c:d4 Naș 17.Ne3 
N:b4 18.Tel fȘ 10.N13 c5 2O.Ce2 
Ct6 21.NI4 De7 22 Nb7+ Rd7 
23-Da44- Re6 24 d5+! C :d5 25. 
DCS Td6 26.N:d6 D :d6 27.CI4+ 
0—1. Evident, continuarea plau
zibilă 27... C:f4 28,Tfeî+N:el 
29.T:el+ Rf6 3O.D:d6+ nu 
lăsa nici o Speranță campioa
nei mo-ndiale. Dar. să vedem.

. In varianta anterioară 24... T:d5, 
cum s-ar fi derulat ostilită
țile ? Iată o primă intrebare- 
test, pe care o DroDUnem ci
titorilor noștri.

Ne-au parvenit alte partide 
de la Festivalul de vară din 
Berlinut Occidental, unde au 
evoluat mal multi jucători 
români. Maestrul intrenatidhal 
Constantin Ionescu face incă 
o dată dovada potențialului 
său ridicat de ioc dună cum 
urmează : Const. Ionescu — 
B. Rahts (..Berliner somnțer". 
1989) l.d4 c5 2d5 e5 3.<?4 
dfi 4,e4 Ne7 5.^3 Nff5 6.Nîg5 
D:g5 7.CC3 Dd8 8h4 Cc7 9.NH3

încercat 
speranța 
4... d:e4 

5,Dg3+ 
i 6.Df34-

Cd7. 
05.

Cc3.
e3. 12. R2.

Ng3.

Radu VOIA

C:e: ! ceea 
în nlus (5.D034- 
sulielent pentru

$

, M 85»
abcdefgh

32D.T5! T:f5 33.T:f5 sl ne
grul cedează (1—0) Cum se 
justifică — la material ana- 
rent egal — această decizie ? 
Al doilea subiect de analiză 
centru cititori, foarte intere
sant.

Vom zăbovi mai mult asu- 
Dra nozitiei Drefinale din nar- 

Nemet — Ioseliani (Ral. 
Tbl fl ~ 

b2. d4.
Ta8 f8. Ne7 
b7. c6. d5. fS.

tida 
Dd3. 
Pa2. 
Rg8.
Pa7, ........
prezentată rîndul trecut, 
sigur Drimele mutări se
Dun de la sine : 1. 14 2.e:f4 
E‘.i4 3.N:f4 T:f4 si acum- con
ducătorul albelor a 
mutarea 4 C :e4. în 
unor variante ba 
5.Dg34- sau 4.. T :el 
Rf8 (5... Ngă 6.C:d7 
(6.13 T114) dar nu 
7.C:d7+ D:d7 8.De.î 
(6... Nf6 7.C:d7+ ;
7.D03+ etc) 7.g4 116 8.hl 
trînd inițiativa Nana Ioseliani 
a știut. însă, să evite toate 
aceste complicații. tocind s'm- 
dIu si decisiv 4..
ce îi asigura 
Cg6) avantai 
victorie.

Duminică, cele mai bune for
mații de lupte libere din țara 
noastră vor fi prezente la star
tul celei de a VII-a etape a 
Campionatului Republican pe 
echipe, penultima a actualei e- 
diții.

Cu acest prilej, în Capitală 
vor fi din nou organizate două 
reuniuni, una dintre ele fi
ind decisivă pentru stabilirea 
primelor locuri ale clasamen
tului seriei a IV-a: Vulcan 
București (în sala Progresul) 
va primi replica echipelor Ni
cotină Iași și C.S.Ș. 2-Hi- 
drotehnica Constanța. toate 
participantele fiind pretendente 
la calificarea în turneul final.

Cea de a doua organizatoare, 
URBIS, este ca și retrograda
tă. Ea va primi vizita echipei 
campioane, Steaua, și a forma
ției C.F.R. din Craiova. Cclc-

laite reuniuni vor avea loc la 
LUGOJ (Constructorul Hune
doara, Viitorul Gheorghenl și 
Voința Lugoj), CLUJ-NAPOCA 
(A.S.A. Oradea. Comerțul Tg. 
Mureș și Voința CIuj-Napoca), 
TIMIȘOARA (Armătura Zalău, 
Metalul Bocșa și U.M. Timișoa
ra), ODOR HEI (Vagonul Arad, 
Dinamo Brașov și Lemnarul), 
TG. MUREȘ (C.S.M. Sf. Gheor- 
ghe. Mureșul Tg. Mureș, în
frățirea Oradea), LUGOJ 
(UNIO Satu Mare. Jiul Petri- 
la. Metalul IURT Lugoj). TG. 
JIU (Danubiana București, 
Steagul Roșu Brașov, Pandu
rii Tg. Jiu). TÎRGOVIȘTE (Du
nărea Galați. C.A.L. Tg. Jiu, 
C.S. Tîrgoviște), VASLUI (E- 
lectra București. Rapid și Vi
itorul Vaslui), BRAlLA (C.S. 
Onești, Oțelul Călărași și Pro
gresul Brăila). .

TURNEUL DE BASCHET
BRAȘOV, 21 (prin telefon), în 

Sala Sporturilor din localitate 
s-a desfășurat, în organizarea 
C.J.E.F.S. cu colaborarea C. S. 
Voința, turneul de baschet Mt-

FINALELE OE Jb’M (tineret)
La Sala Sporturilor din Fă

găraș se vor desfășura, sîm
bătă și duminică, finalele 
Campionatelor Republicane in
dividuale de judo pentru tine
ret. 1 
tă cu 
ce — 
trepte 
noare 
decisiv 
Europene 
noiembrie) 
Balcanice (Constanța, 30 sep
tembrie — 1 octombrie).

Sîmbătă sînt programate 
finalele la categoriile ușoară, 
semimijlocie. mijlocie. semi
grea și grea, iar duminică la 
superușoară și semiușoară.

Competiția este aștepta- 
deosebit interes deoare- 
în afara mult rîvnitelor 
ale podiumului de o- 

— constituie și un test 
■ pentru Campionatele 

(Atena, 23—26 
și Campionatele

După finalele Daciadei la ciclism fond
JUNIORII MICI, UN PLUS LA ADEVĂR4

(f) DE LA BRAȘOV
minin dotat cu „Cupa Carpați". 
Victoria a revenit echipei Me
talul C.s.ș. Kiînnieu Vîlcea, ne
învinsă în cele trei partide sus
ținute. Clasament final : 1. Me
talul 6 p (81—61 cu Voința Bucu
rești, 82—63 cu Rapid, 73—62 cu 
Voința Brașov). 2. Voința Bra
șov 5 p (66—53 cu Rapid, 77—76 
cu Voința București). 3. Voința 
București 4 p (65—55 cu Rapid), 
4. Rapid C.S.Ș. 5 București 3 p.

Caro! GRUIA, coresD.

A.G.V.P.S. a ales in acest an, 
pentru cele patru manșe fina
le ale Campionatului Republi
can de pescuit sportiv, canalul 
ce „leagă" Dunărea de marele 
combinat siderurgic din Călă
rași. Și n-a greșit. „Am parti
cipat la aproape toate edițiile 
— ne mărturisea în paua» 
dinaintea ultimei manșe Ion 
Pană, unul dintre cei mai ves
tiți pescari —, dar alîta aten
ție și grijă n-am găsit nicăieri". 
Ar mai fi de subliniat că la 
sfîrșitul săptămînii trecute nu
meroși că’ărășeni au venit să-i 
vadă pe cei mai buni pescari 
sportivi și n-au avut ce re
greta.

în prima zi, un vînt nemilos 
i-a obligat pe cei 28 de fina- 
liști să se rezume, mai toți, la 
micuții obleți — ademeniți cu 
o nadă anume aleasă să vu»fi 
la 2—3 metri de mal, unde 
va’urile erau ceva mai îngă
duitoare —, iar recolta, firește, 
abia Se zărea pe fundurile ju- 
ve’.nicelor. Bunăoară, campio
nul de anul trecut, Ilie Trînecl 
(Diana București) a prins. în 
două ore, (manșa 1) doi peș
tișor! de 50 gr. (amîndoi), Ion 
Pană (Diana) tot doi pești 
care au cîntărit 30 gr, iar 
Gheorghe Florca (Iași) un sin
gur oblete de numai 5 gr.
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cu mu 
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tori fr

RUGBYȘTIi TRICOLORI AȘTEAPTĂ ÎNCREZĂTORI
(Urmare ur> lj

Săptămîna trecută, timp de 
mai multe zile, orașul Cimpu- 
lung Muscel a fost „capitala" 
ciclismului nostru juvenil, aici 
desfășurindu-se finalele Dacia
dei pentru juniori. Dacă în 
cronicile de la fața locului am 
relatat despre desfășurarea în
trecerilor, acum vom căuta să 
reliefăm alte aspecte.

Avrnd ca lider al generației 
pe Lucian Boari, „presat" insă 
de evoluția excelentă a altor 
ci ți va cicliști (A. Șognior, K. 
Roibu, s. Crăciun, T. orăghici, 
P. Grigorici, A. băvuicscu), ju
niorii mici au dat £rîu liber 
talentului lor, nemehistarea in 
scheme preconcepute (des în- 
tilnite în curse.e juniorilor 
mari și ale seniorilor !) ducînd 
la realizarea unor spectacole 
sportive deosebite, precum și 
la obținerea unor rezultate bu
ne. Să exemplificăm: ambele 
categorii au alergat pe aceleași 
șosele, diferind numai kilome
trajul și timpii realizați. La 
contratimp echipe — juniorii 
mici au realizat o medie ora
ră de 45,183 (! ?), iar cei mari 
—1 42,036 ; la contratimp indivi
dual, mediile orare au fost 
42,200. respectiv 42,440; la fond, 
juniorii mici, în cea mai fru
moasă cursă din ultimii ani. 
au realizat o medie de 33,330, 
în timp ce juniorii mari (în 
condițiile unei întreceri anos
te) au rsalUgt 31,200 Kjji, .

In condițiile înregistrării u- 
nor timpi mai slabi, juniorii 
mari ne-au arătat că mal este 
încă mult de muncit cu ei. Da
că la contratimp pe echipe. 
Electromureș Tg. Mureș și-a 
dovedit din nou buna pregătd-

re specifică pentru această 
probă (titlul la echipe și. lo
curile 3—4 la individual), da
că tal. Bîrsan a ciștigat meritai 
„proba adevărului" tn cic.lsm, 
contratimpul individual, iar M. 
Șiinion s-a impus la semifond, 
în schimb, la fond, am con
semnat o evoluție modestia pe 
ansamblu. Ne vom referi acum 
nu la media orară, ci 
tică, Avînd de parcurs 
seu cu profil montan, 
fi așteptat ca cicliștii 
lități de cățărători să 
pună de la primii 
imprimînd cursei propriul lor 
ritm de alergare. Insă D. Iri- 
miaș, M. Zahan, G. Poenaru. 
M. Pirlog ș.a. au preferat să 
urmărească... impasibili cum 
bucureșteanul G. Cristea a dus 
o trenă falsă pe porțiunile de 
urcuș și. neîntreprinzînd abso
lut nimic, au permis acestui 
bun sprinter care este M. Si
mion să se impună la finiș. 
Cum mulți dintre acești tineri . 
sportivi vor intra, la sfîrșitul 
acestui an competițional, în 
rîndurile seniorilor, iar „non- 
combat“-ul lor. nu este izolat, 
ne întrebăm . cînd, totuși va 
apărea acel suflu înnoitor 
atît de necesar, în momentul 
de față, ciclismului nostru ?

Dar să ne întoarcem la ju
niorii mici: determinat de o 
foarte bună pregătire, precum 
și de o tactică excelentă, a- 
daptată în funcție de situație, 
succesul lui Lucian Boari, a 
fost net: cîștigător la contra
timp echipe, contratimp indi
vidual.^ fond și poziția a treia 
La semif?)nd. Succesele repurta
te de antrenorul Matei Fcloc,

la tac- 
un tra- 
ne-am 
eu ca
se im- 

kilometri,

de la Voința Arad, atît la 
niori, cît și la seniori, dove
desc ■ că la Arad se muncește 
serio3 pentru ciclism. Felici
tări ! • Bucureșteanul R. Roi
bu (practică ciclismul de nu
mai un an) a dovedit că este 
un bun cățărător, la fel ca și 
S. Crăciun, T. Drăghici, P. 
Grigorici sau C. Grămescu. • 
Deși este foarte tînără, secția 
de ciclism de la Feroviarul Bu
zău (antrenor Teodor Drăgan) 
a început să producă: A. Să- 
vulescu (locul 3 la fond), .FI. 
Stoica (5), V. Turiac și echipa 
(locul 6 la c.t.e.). avînd fru; 
moașe evoluții. ® Cu 4 titluri 
de vicecampion (contratimp e- 
chipe. S. Crăciun — fond, la 
juniori mici, M. Pirlog — fond 
și semifond) șl antrenorul Mi
hai Simion, de la C,S. Brăila 
are motive de satisfacție. ® 
Bucureștiu’ ține nasul... M. Si
mion 
gliior 
aducă 
dar... 
profil

ju-

(dublu cîștigător), A. Șo- 
șl M. Bîrsan au reușit să 

în Capitală 4 titluri, 
ce facem cu probele cu 
montan ? !

Horatiu SIM*

RARAU A CIȘTIGAT CRITERIUL DE FOND
Cea mai lungă cursă a anu- 

Criteriul de fond, a fost 
dată de 
turfului 

.Elevul" an- 
condus cu 
atacat pe 
și a obți- 
— o pre-

lui, _ __
cîștigată 
campionul 
românesc, 
trenorului

de fond, 
de această 

campionilor 
Rarău. .. 
G. Tănase, 

tact și pricepere, a 
ultima sută de metri 
nut — la fotografie _
țioasă victorie asupra Iul Sebe- 
șel, intr-un record de certă va
loare (l:23,7/km), timp încă n&c 
realizat de vreun alt trăpaș de 
la noi.

Din desfășurarea ultime];*? reu
niuni am mai consemrtaț cele 
patru victorii obținut^ de for
mația D. Toduță, eu Sinoe, care 

^rsei s>& dominat cu 
autoritate adversarii ; Benic ex
celent condus n. Cîrstea’; O- 
nișca, Jaeneficifijjyh unui start lan
sat ; Samir, iu una din cursele 
rezervate actorilor, s. Stănilă 
dovedind qiu această ocazie cu
noștințe multiple de dozare a

exoriului pe ultima parte a 
cursei. Liderul celoi; două clasa
mente, N. Simion, și-a făcut 
simțită prezenX prin victoriile 
obținute Cu Ctopelia, de două ori 
consecutiv, ■ Recea, cu talentatul 
C. Slave în sulky, și Galu, care, 
deși penalizat, a reușit să

ia fotografic victoria lui 
‘Șf'îfan. După un start mai pu
țin fericit, T. Marinescu a în
ceput să obțină victori pre
țioase, dintre care aceea a lui 
Santos din „Premiul Rîșnov" a 
fost entuziasmantă, el eorectîn- 
du-și recordul! carierei cu peste 
două secunde. In reuniunea ur
mătoare, Santos a mai învins o 
dată, în același stil, arătîndu-se 
drept una din valorile generației 
sale. Tot din această formație 
au mai cîștigat Florar, și el în 
mare progres, Negaton, după o 
suită de bune performanțe, și 
Lupca. Campionul anului 2988, 
M Stefănescu. nevrind șă

numesc George Sava, centrul 
plin ue fantezie, de la C.S.M. 
Minaur Baia Mare. Dumitru 
Nistor, un flanker de care se 
leagă, între alții, ascensiunea 
timișorenilor Universității EJ- 
tim. Bogdan Șerban și Cătălin 
Sasu, tineri și impetuoși ata- 
canți ai Stelei, respectiv Fa
rului. Panaite Carp, fundașul 
grivițean în reală creștere de 
formă. Constantin Sian, un pi
lier de 20 de ani în care nu 
numai buzoienii își pun 
ranțe.

Toți aceștia, mai mult 
mai puțin experimentați 
menționăm. în paranteză, că la 
ora trialului pentru formarea 
lotului au existat indisponibili
tățile lui Nicolae Fu’ina. A-

spe-

sau
(să

lexandru Rădulescu, Marcel 
Toader. Gheorghe Ion etc., a- 
cestora adăugîndu-li-se recent 
accidentarea lui Gelu Ignat), 

. au efectuat cîteva antrenamen
te la 
C.F.R.
zon de 
găzdui 
Despre . 
antrenorul emerit Theodor Bă" 
dulescu se arată mulțumit, jo
cul fiind „aprig disputat la ni
velul înaintării, existînd, deci, 
semne bune pentru testul eu 
Zimbabwe", Apropo de parte
nerii de întrecere; celălalt an
trenor, prof. Mihai Naca, a 
urmărit întîlnirea de miercuri, 
remarcind calitățile ofensive 
ale oaspeț'lor: „Ei devin re
almente periculoși atunci eînd 
se lansează în atac, mareînd,

Brașov, pe stadionul 
sau pe excelentul ga
la „Tractorul", ce va 
partida de duminică, 
jocul-școală de miercuri,

de alt: 
loase 1 
echipa 
patru-< 
pentru 
turneu! 
publieu 
dorim 
va uri 
frumuț 
toartă

„TRO
rt

LA ÎNTREPRINDEREA „SUVEICA"
(Urmare din pao Ii

turistică. Sportivii și sporti
vele asociației sportive «Zefi
rul» au fost mereu prezenți Ia 
acțiunile organizate în cadrul 
finalelor Dac'adei pe Sectorul 
2, la cros, popice, șah, hand
bal, orientare turistică. Aș dori 
să subliniez activitatea hand
balistelor Nela Țrică (finisoa- 
re). Mariana lordache. Maria
na Nicolae (țesătoare), . 
cum și pe cea a Getei Săracu 
(țesătoare) la orientare 
tică... Ne bucurăm de . .
din partea colecVvului de con
ducere al îhtrepr nderii noas
tre, mai cu seamă din partea 
tovarășei directoare Marcela 
r>a.n, aleasă la Conferința miș
cării sport've ,d:n acest an,

președinta Federației Române 
du patinaj".

Cu aceste argumente — dă
tătoare de speranțe pentru o 
activitate sportivă si mai pro
digioasă in rindurile tinerelor 
muncitoare de la „Zefirul" in
tr-un viitor ■ cit mai apropiat 
— ne-am despărțit de vredni
cul colectiv de muncă de la 
„Suveica".

Plăcint
7, Cris 
rascla 
Voiculf 
tă. aru 
zuh-ate, 
este : 
5 p, 3. 
Știința 
3 p, u 
1. Kapi 
p, 3. Ș

Extre 
fost dis 
în un< 
Dacia 
Farul 
9, 3), 
tîndu-s 
accider

pre-

turis- 
sprijîn

OINĂ
(Urmau am pag. I)

,zona“ destinată formațiilor 
desfășurată pe

CONCURSURI PE VELODROMUL DINAMO
Pe velodromul Dinamo din Ca

pitală s-a desfășurat un 
international de ciclism 
tumorilor. Au particiDat _____
de ia secțiile bucureslene. avin- 
du-i ca Invitați dg vltezistll de 
la Iskra Lvov într-o organizare 
foarte bună. asigurată de A.S 
STIROM.

Probă de viteză (200 m lansat) 
a fost cîștigată de Marius Simi
on (STIROM) 12.4 urmat de Ni- 
eolae Minea (STIROM) 12.5. Vai. 
Krivanos flskraT 12.7 VI Nas-

concurs 
rezervat 
sportivi

mi s m'
cedeze prea mult teren în
luo-ta oentru titlu. a cls-
tigat cl două probe, cu Recif,
tn real progres, și Revista, be^
neficiara unul start în stil per
sonal, și ocupă acum locul se
cund în clasament. N. Nicolae, 
ocupantul locului 3, a ciștigat, 
la rîndu-t, două curse, cu Hu- 
ghenot, condus fn frumoasă 
cursă de așteptate de tînărul 
N. T. Nicolae, și Flamura. Am 
remarcat, de asemenea, eele pa
tru victorii ale formației R. I. 
Nicolae. cu Tufina. Sta-varan, Su
prem și Homeric, ultimul adus 
cu multă dibăcie Ia potou de 
D. V. Mihai. Văzind că ae a- 
propie de „lanterna roșie", V. 
Moise și-a înscris în palmares 
alte trei victorii, cu Varvara, de 
două ori consecutiv, si Ke*ir. 
conduși foarte bine de O. Du
mitru.

A- MOSCU

tenko (Iskra) 12,8. O Cristea si 
S. Nucă (ambii STIROM) 12.8.

Proba ,eu aditiurie. de nunote 
(30 de ture, cu sorini La fiecare 
3 ture, nunctaiul la ultimul fiind 
dublu) a fost deosebit" de dispu
tată Clasament : 1. Val Kriva
nos 34 n 16:48 : 2. G., Cristea 25 
p ; 3. M. Simion 20 P î 4. N. 
Grinkif dșkra) 11 o : 5. D 
delcu (C.S A. 1) 10 d : 6 L. Du
mitru (STIROM) 9 D

A Sîmbătă 23 septembrie. înce- 
pînd eu orele îo.30. oe același 
velodrom, se va desfășura con
cursul dotat cu ..Cupa Steaua", 
pentru iuniori si seniori. în pro
gram : 200 m lansat : viteză si 
aditiune de puncte

3. M. Ni
Ne-

în 
bucureștene. 
Stadionul Tineretului din Capi
tală. s-au 
M.P.-C.S.Ș. 
pregătită de 
Fănel Alexe _____ ______
cu, a întrecut pe oiniștij de lâ 
I.E.F.S. (de fapt, cunoscuta for
mație fostă campioană a țării, 
Universitatea, devenită apoi 
Politehnica) cu scorul catego
ric de 17—2. Eternul derby al 
tuturor marilor concursuri de 
oină, dintre C.P. București, de- 
țlfiSToar^a' „Cupei României", 
și Dinamo București, soldat fn 
precedența lor confruntare cil 
victoria tipografilor, a revenit 
acum ultimei echipe cu 19—15,

Așadar, ținînd seama de va
loarea și mai ales de experien
ța echipelor finaliste, avem 
toate motivele să credem că 
la Pitești vom asista la me
ciuri deosebit de spectaculoase.

produs surprize:
Ilfov, formație 

inimoșii antrenori 
și Marius Siănes-

și 2 es 
mite P 
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care ti 
întîmpl 
niori s 
la seni 
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LOCURI PENTRU TRATAMENT ÎN STA

X 
ș

x>S
X

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, H-3£^L jRî ș’ 
RESTAURANTE BUCUREȘTI vă oferă bi’ete 1» 

tratament în stațhmi. dună cum urmează I 
E.F’?’îTT7?

— Lioteluriîe JVlincrva" sl „Venus** (în apro
pierea baseî de tratament), cu plecări z?lnice.

— comnlexui ..Agigea" (hotelurile „Delfinul", 
„Meduza" si ..Steaua de mare"). începînd din 
25 sentemb*’ie a c 
MANGALIA

— hotelurile
zilnice.

— hotelul „Mangalia", sejur de 18 zile cu 
plecare Ia 20 octombrie si 25 noiembrie.

NEPTUN
— hotelul .Doina". >eepînd din 6 octombrie, 

cu plecări zilnice
— hotelul ..Miorița" (cu tPătament la hotelul 

, .„Doina*1), cit plecări zi&alce.

..Scala*' yi ..Orion", cu plecări

BAlLE FELIX
— hotelurile „Lotus". .,1 

„Unirea" și „Someș", în 
brie, cu plecări zilnice. 
BAlLE HERCULANE

— hotel nenominalizat < 
GOVORA

— hotelul „Parc", încep 
cu plecări zilnice. 
SOVATA — în vile, cu 
SÎNGEORZ BAI 
BAlLE TU Ști A» 
LACU SARAT

— complexul balnear.
PUCIOASA — in vile, t 
BOB"'-" — în vile, cu nl
AMARA — cu plecări z

înscrierile se fac ht toa 
ale I.T.H.R. din Capitală.

— în v
— în i

ci
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VICTORIA 
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condiții. 
ce în ce 
în .ioc. 

și I. Po- 
echipele :

situații, Moraru 
cu siguranță.

• C. S. BOTOȘANI — ȘIRE
TUL pașcani 2—0 (1—0). Par
tidă contînd pentru etapa a 4-a 
a Diviziei B, seria I. Golurile au 
fost marcate de Crudu (min. 19) 
și Amorăriței (min. 46). ”
gureanu, coresp.).
• ORA DE ÎNCEPERE 

CIURILOIl DIN DIVIZIA 
cinci partide care se vor dispu
ta duminică în campionatul Di
viziei A vor începe la ora 16.

execută cu 
lovitură liberă și

> a doua, 
vînt îngă- 

id Ia altul, 
să fie cu 

ru a înre- 
cu repezi- 
Vasile Ba
it in man- 
uțin de 212 
i doar pe 

firicel Su- 
) de pești, 

(Sitarul
campion a 
in Matees" 
ală de 350 
de 2610 gr. 
ire: 2. Șt.

Bălan. 4. 
(iu), 5. I.

V. Stoica 
rescu (Sla- 
(Hunedoa- 
(Suceava), 

mea Bucu- 
r (Sitarul 
sscu (Pi- 
4. I. Suciu 
1 rămas și 
;i 14 retro- 
ți finaliștli 
rimit din 

organiza- 
i.

BUCUREȘTENII - »
Partida de ieri a fost con

trolată aproape în întregime 
de adversara de miercuri a 
Valenciei în meciul retur 
din Cupa U.E.F.A. Putem a- 
firma că. Victoria a făcut o 
bună repetiție generală înain
tea dificilei întilniri cu re
dutabila formație spaniolă.I Bucureștenii s-au dezlănțuit 
după pauză, perioadă cînd au 
și înscris, de altfel, toate cele 

Itrei goluri — unul mai frumos 
decît celălalt — pe parcursul 
a numai patru minute de

REPRIZA SECUNDA

INTRE VESTIAR Șl GAZON

■i spectacu- 
Șl, e sigur, 
-a păstrat 
de valoare 
irincipal al 
convins că 
pe 
mai 
de 

jrii»

Ijoc !
După un început de scurtă 

tatonare reciprocă, în
- 10 Hanganu a expediat un șut 

i careului,
- dar balonul a ■ ocolit buturile 

porții lui Jipa. Peste un mi-

Inut, l-a imitat orădeanul O. 
Lazăr, dar nici el n-a nimerit 
ținta. In min. 12, tinărul mij
locaș Fulga a luat o acțiune 
pe cont propriu și. după ce a 
„croșetat" trei adversari, și-a 
încheiat cursa 
mijlocul porții și Jipa a reți
nut balonul. Panică la poar
ta bihoreană în min. 13, cînd 
M. Pană, venit în atac, a cen
trat pe partea opusă, Culcear 
a reluat balonul cu capul și 
Jipa a fost salvat de stilpul 
din stingă porții sale. Jipa 
s-a opus în min. 21 șutului în
șelător al lui Ursea, pentru ca 
peste numai un minut Culcear, 
singur în mijlocul careului, să 
greșească pueril preluarea. A- 
bia în min. 32, oaspeții și-au 
făcut simțită prezența în

IAU XAclIl^GLIlU. <1 CApUU 
.puternic din afara 
dar balonul a - ocol

atac, atunci cînd Cheregi 
executat o lovitură liberă de la 
20 m, dar balonul s-a oprit în 
„zid“. In min. 37, « nouă lo
vitură liberă a orădenilor. din 
afara careului, a făcut ca 
balonul trimis Ia „vinelu" 
de O. Lazăr să fie boxat de 
Moraru în „transversală", de 
unde a ricoșat în corner. Re
priza s-a încheiat cu o ratare 
a lui Coraș (min. 38), depose
dat în careul mic, de Craiu, 
chiar în clipa șutului.

Introducerea lui Orac după 
pauză în formație a adus mai 
mult aplomb și luciditate a- 

min. tacului Victoriei. Și in min. 48 
tabela va arăta 1—0 : Orac 
execută un corner cu efect de 
pe stingă și CULCEAR reia 
balonul, cu capul, in plasă. In 
minutul următor, Ursea, infil
trat pc partea dreaptă, 
centra puternic pe jos 
ORAC, venit în viteză, 
șuta puternic, cu stingul, 
colțul lung, lăsîndu-1 fără re
plică pe Jipa i 2—0. Apoi, în 
min. 51, Victoria a stabilit 
scorul final, prin COJOCARU, 
care, într-un duel aerian, cu 
Jipa, la marginea suprafeței 
de pedeapsă, a trimis balonul, 
cu capul, în poarta goală : 
3-0.

In continuare, bucureștenii 
păstrează inițiativa și iro
sesc alte bune situații de gol : 
Orac (min. 54), 
precizie o
Jipa scoate cu dificultate ba
lonul de la rădăcina barei ; 
Coraș (min. 84), șut, din vo

Stadion 
te bun ; 
tori - 
(pe 
13—4.
(min. _ .. .
COJOCARU (min. 51).

VICTORIA : 
jocaru 8 
fan 7. M 
Hanganu 
— Tiră 7 
eear 7.

F.C. BIHOR : Jipa 6 — Mure- 
san 6. Bucico 6. Biszok 5 (min. 
53 Bruckenta, 6). Craiu 6 — che
regi 7. Tămas 5. Ivan 6. Vancea 
5 — O. Lazăr 6.5. Bolba 6.

A arbitrat Cr. Teodorescu (Bu
zău) 1 la linie : Gh. Dumitrașcu 
(Constanta) si D Crăciun (Cluj- 
Napoca)

La speranțe : 2—1 (0—1).
• .........

leu, în bară ; Culcear 
86). scăpat singur, nu-1 
învinge pe Jipa, între 
bihorenii au avut și ei 
zvîcniri pe contraatac, 
Cheregi (min. 63) și 
(min. 85) n-au putut să fruc
tifice bunele 
opunîndu-se . ____  .

După acest meci, F.C. Bihor 
își păstrează poziția în clasa
ment (4), iar 
locul 8.

Gheorghe NERTEA

Victoria : teren foar- 
timn frumos : specta- 

• circa 3 000 : Suturi : 17—5 
noartă : 9—2) . Cernere : 

Au marcat : CULCEAR 
48) ORAC (min. 49)

Moraru 7
C Solomon 7. 
Pană 7 — Fulga

6.5. Coras 6. Ursea 7 
(min. 46 Orac 7,5) Cul-

(min. 
poate 
timp, 
două 

dar 
Bolba

:1a OUeanu 
a 6,5 (Cc-

(Cristiana 
jvica Mă- 
a»eslor re- 

grupei I 
, 2. Oltcit 
ul 4 p. 4. 
5. Metal o3 
lornpetiței : 
M. Oțelul 3
esante au 
rupă a doua, 
e partide, 
ășit net pe

5—0 (12,
Ie prezen- 
icapate de 
zi mai ina-

ințe, a coordonatoarei Tudorița 
Zaharia. în aceste 
Dacia a stăpînit din 
mai vizibil situația 
Arbitrii V. Szitagyi 
pcscu au condus _ .
DACIA — Mihaela Marian 8,5, 
Mariana Miron 8,5, Anca 
Gheorghe 8, Dana Marinescu 
8, Florina Bogdăneci 8 (Mi- 
rela Georgescu 8), Gabriela 
Bica 8 ; FARUL — Delia 
Leițoiu 6,5, Gulniza Lică 7 
(Ioana Vulturu 5,5), Mirela 
Bardac 6,5, Maria Enache 7, 
Marinela Neacșu 6,5 (Claudia 
Dorobanțu 6), Simona Boană 
6,5 (Iâliana Cuiulpan).

Ciștigînd cu 3—0 (1, 5, 1)
partida cu C.S.M. Rapid Galați, 
Penicilina Iași s-a calificat in 
finala . mare. Au evoluat for
mațiile : PENICILINA — Da
niela Donciu 8, Dana Sîngeor- 
gean 8, Gabriela Copcea 7,5, 
Tatiana Popa 8, Aurelia Preda

8,5, Valentina Constantin 8 ; 
C.S.U. RAPID — Speranța 
Gaman-Andreica 7,5, Ileana 
Berdilă 7, Alina Mocanii 7 
(Manuela Nenciu), Daniela 
Dinică 7, Florica Vasiie 6,5, 
Carmen Costache 7 (Daniela 
Blănaru 6). în al șaselea meci 
al zilei, spectaculos, Oltcit — 
Metal 33 București 3—2 (4, 8, 
—9, —4, —10) și clasamentul 
grupei a Il-a : 1. Penicilina 5 
p (8—3), 2. Dacia 5 p (7—5), 3. 
C.S.U. Rapid 4 p (5—7), 4.
Farul 4 p (3—8), 5. Petroda-
va 3 p.

în cursul zilei de vineri (în 
cele două săli) sînt programate 
finalele. în sala Penicilina, 
de la ora 8 : Metal 33 — Petro- 
dava (locurile 9—10), C.S.U. 
Rapid — Știința (5—6). Farul — 
Oltcit (7—8) ; in Sala Sporturi
lor. de la ora 11,30 : C.S.M. O- 
țelul — Dacia (3—4) și Penici
lina — Rapid (1—2).

CU DESTULE OBSTACOLE liOBORITE

• IN MECIUL cu F.c. inter, steaua a terminat întimirea 
cu o pereche de fundași centrali inedită : Minea — Artimon. 
Primul, venit din sezonui trecut la formația bucureșteană, a 
mai evoluat în rlndurile acesteia. Celălalt însă, a apărut pentru 
întîia oară în campionatul nr. 1 al tării. Component al lotului 
de juniori U.E.F.A. ’90. Artimon promite să devină un ,,libero** 
de bună valoare. A Apropo de fundași centrali. In defensiva 
sibiană. Bogdan Bucur s-a arătat, alături de portarul Blid, eel 
mai constant în intervenții. Și a avut de lucru, nu glumă I • 
Grigoraș, alt fotbalist nou în iotul Stelei, a evoluat din pri
mul si Dină în ultimul minut. El s-a străduit să se încadreze 
ta mecanismul „roș-albaștrllor** și. în afara înscrierii unui gol, 
a participat la cîteva reușite șarje ale echipei lui. Desigur, mal 
este timp și loc centru acomodare. • Absenta lui Majearu din 
formația oaspeților a avut un motiv., fericit. Ei era. de cîteva 
ceasuri, tatăl unei fetițe. De la statla de amplificare a stadio
nului i s-a urat să fie o a doua... Nadia Comăneei. Urare la ca
re subscriem. • Golui înscris de Iovan a reprezentat unul 
dintre cele mal frumoase momente ale întîlnlril de ne stadionul 
Steaua : șut de la peste 25 de metri, la ..vinelu" ! ti dorim un 
..bis** în partida cu Danemarca. (Ef. I.).

• LA TIMIȘOARA S-A 
CONSEMNAT o mare afluen
ță de public comparabilă 
doar cu cea de acum cîțiva 
ani, la meciul cu Celtic Glas
gow, din Cupa Cupelor. In
tr-adevăr, un ac n-ar fi avut 
unde să cadă... Cu atît mai 
meritorie ne apare, deci, or
ganizarea acestei partide din
tre Politehnica șt Dinamo, 
organizare facilitată (nu-i 
mai puțin adevărat) și de 
comportarea exemplarului pu
blic local. Felicitări I • Un 
jucător poate intra pe teren 
la cîteva secunde după înce
perea partidei 2 Teoretic nu. 
practic da : în pauză. Lupu 
a mai întîrziat cîteva mo
mente la cabine, revenind în

teren după... 5—6 secunde de 
la reluarea jocului. Arbitrul 
Dan Ologeanu l-a observat 
imediat si i-a făcut semn 
„din mers" să intre pe teren. 
• Apropo de Dan Ologeanu: 
acesta a revenit la „centrul" 
unul meci de Divizia A după 
o întrerupere de cîteva se
zoane. Spre lauda sa. si ar
bitrajul a fost la înălțimea 
partidei, nepurtind semnele 
de crispare care însoțesc, de 
regulă, inactivitătile mai în
delungate. • 
federal Cornel 
„Față de miza 
de dirzenia cu < 
putat partida, 
jucătorilor este < 
Subscriem. (S, A.),

Observatorul
I Drăgușin : 
și, mai ales, 
care s-a dis-

sportivitatea 
de subliniat".

1

• VIOI, plăcut ochiului, 
ză de Jiul i-a... surprins și pe 
unora dintre ei. între care și corespondentul din Petroșani al 
ziarului nostru. Genu Tutu. „Băieții noștri au prins curaj, mai 
ales după ce. probabil, și-au dat seama că «egalul» din prima 
etapă, cu Universitatea Craiova, poate fi considerat nu atît im 
punct pierdut acasă, cît unul cîștigat de la o echipă care re
vine ta prim-planul campionatului." • In tribună, la meciul 
Jiul — Flacăra, a putut fi văzut si fundașul Sportului Stu
dențesc, Mircea Popa. Cu ce ocazie 7 „Am venit să-l felicit 
personal pe fostul meu coechipier Lasconi, care, de dumi
nică va trece în «eșalonul căsătoriților»". Să-i urăm șl noi 
cunoscutului fotbalist petroșănean ; ..Casă de piatră", 
rimentul formației din Morenl — care, după pauză, 
surat un joc de pase cu viteză sporită — s-a datorat 
tui abil jucător al ei. C. Pană III. omniprezent, cu 
ceri" surprinzătoare ale direcției de joc. atrăgând mereu în ju
rul lui doi-trei adversari, pentru a crea spatii mai libere 
coechipierilor din față. Dacă ar fi si marcat ia începutul re
prizei secunde... (G. Rot,). "

jocul practicat în prima reprl- 
pronrii suporteri după spusele

• Revi- 
a desfă- 
și aces- 
„întoar-

Azi, la Oslo, în preliminariile C. E. de juniori (sub 16 ani)

AȘTEPTAREA UNUI START LANSAT AL ECHIPEI NOASTRE
OSLO, 21 (prin ielelon, de la 

trimisul nostru special). Echi
pa națională de juniori (sub 
16 ani) a țării noastre intră, vi
neri (n.r. azi), în focurile exa
menelor oficiale din cadrul 
preliminariilor Campionatului 
European B. întîlnind formația 
similară a Norvegiei. în ciuda

ap. I)
mai pot e- 
.tfu, dar o- 
eipa la fi- 
șansele pî- 

un aspect 
Dar, ce s-a 
n 1 La ju- 
it doar 20, 
, iar la e- 
fost repre- 

la C.S.M. 
Ciuc, A.S.A. 
ricola P.

Timișoara 
lluj-Napoca, 
Iași, C.S.M. 

>rul Oradea 
i P. Neamț 
ficat în fi
rst să stea 

locul unor 
panți. Cum 
, antrenorii 
participa la 
îtifică mun- 
szențe - mai 
la etapele 
arte puț'n 
goj. C.S.M.

Iași, ca să nu mai vor
bim de C.S.M. Craiova sau O- 
limpia București, care n-au 
obținut nici măcar simpla ca
lificare.

Derivînd din aceeași proble
mă a sistemului competiționăl 
se află și modul de desfășura* 
re a etapelor de calificare- 
Este binecunoscut faptul că e- 
chitația presupune eforturi mai 
mari decît alte discipline pen
tru organizarea unui concurs 
sau pentru deplasarea la locul 
întrecerii. în momentul de fa
ță. însă, tot mai numeroase 
sînt (și acest lucru este foar
te bun) competițiile amicale 
care au Ioc în diverse zone ale 
țării. De ce, pare, nu s-ar de
plasa centrul de greutate spre 
aceste competiții, transformîn- 
du-le în criterii de calificare 
pentru etapa finală. La Ro
man. Tg. Neamț, P. Neamț, 
Iași. Rădăuți se pot reuni aso
ciațiile din această zonă, la 
Lugoj, Timișoara, Izvin, Tere- 
mia Mare altele, la Tg. Mu
reș. Oradea. CIuj-Napoca, Si
biu celelalte, sau la București,

Craiova, Ploiești, Mangalia. A- 
ceste concursuri au loc și în 
prezent, ceea ce nu impune, 
deci, decît un efort minim de 
coordonare și interes din par
tea gazdelor, iar din partea 
federației o asistență tehnică 
corespunzătoare (stabilirea u- 
nor circuite cu număr egal de 
concursuri, elaborarea unui 
parcurs unic, stabilirea numă
rului de concurenți calificați 
din fiecare zonă etc.). Ar spori, 
astfel, și calitatea acestor com
petiții, s-ar reduce cheltuielile 
și, lucru foarte important, ac
tivitatea călăreților de perfor
manță nu s-ar mai limita nu
mai la cele 9—10 zile pe an 
ca în prezent (! !), ci ar creș
te considerabil. eliminîndu-se 
și o bună parte din lîncezeala 
care se manifestă la majorita
tea antrenorilor, care lucrează 
cînd vor.

în sfîrșit. dar nu în cele din 
urmă, o altă noutate cu efec
te benefice este „Cupa stilu
lui", acordată călărețului care 
arată o cît mai bună însușire 
a mijloacelor de expresie teh

nică. Ea se adresează în spe
cial sportivilor la început de 
drum, dar și ceilalți călăreți 
trebuie să treacă acest test. 
Este o noutate ce merită a fi 
subliniată, ținînd seama de 
numărul mare de greșeli con
semnate încă. Tocmai pornind 
de aici, am sugera ca puncta
jul acordat pentru această cu
pă să fie inclus în calcul și 
pentru titlu. Este o sugestie, 
cum pot fi găsite și alte mo
dalități pentru a-i spori efi
ciența. pentru că. fapt vizibil 
și la Roman. în disputele pen
tru cupă toți au avut grijă să 
nu-și arate... defectele, uitînd 
imediat buna lecție a unei în
călecări corecte atunci cînd a 
fost vorba de celelalte probe.

Fără îndoială, multe dintre 
aceste probleme sînt valabile 
și pentru seniori, chiar dacă ei 
se află înaintea finalelor. în 
ceea ce îi privește pe juniori 
și senioare, sezonul 1989 a adus, 
așadar. în prim-plan o serie 
de lucruri bune, dar și regre
tul unor persistente minusuri 
sau a unui vizibil regres în 
activitatea unor cluburi cu tra
diție. condiții și, mai ales, 
pretenții.

frăgezimii ei, această echipă, 
cu o existență de numai un 
an, are un palmares destul de 
bogat, deși nu pozitiv: 11 me
ciuri internaționale amicale, o 
victorie, 3 egaluri, 7 înfrîngeri, 
9 goluri marcate și 21 primi
te. Tot acest „trecut" ar pu
tea fi transformat într-un pre
țios capital de experiență și 
uitat ușor dacă intilnirea cu 
Norvegia ar echivala cu un 
start favorabil în competiție, 
materializat printr-un +2 la 
„adevăr". După seriozitatea cu 
care foarte tinerii noștri ju
cători îndeplinesc programul 
fixat de antrenorii I. Voie» și 
V, Kraila, se pare că autoexi
gență a devenit cuvîntul 
ordine. Astfel, miercuri.
numai o oră după sosirea la 
Oslo, pe un itinerar cu două 
escale, la Berlin și Copenha
ga. ei s-au supus unei ședințe 
de antrenament, pe un teren 
periferic, pentru ca. joi. 6ă o 
repete cu o și mai mare in
tensitate. chiar pe gazonul sta
dionului care va găzdui parti
da (Baekelaget, 1 500 locuri).

„U“-le care va coborî în a- 
ceastă arenă va arăta astfel : 
Berța — Petre, Călin, Cincă, 
Luca — Moldovan. Plisca. Bă- 
dăluță. Papa — Simion, Olariu.

.1,

de 
la

Căpitanul echipei, craioveanul 
Papa, a și jucat împotriva u- 
nei reprezentative norvegiene, 
în primăvară, la turneul final 
al C.E. de juniori, din Dane
marca, ciștigînd atunci „tri
colorii" cu 1—0. El susține că 
imaginea trad.țională a fotba
lului norvegian, simplist și 
exclusiv de angajament, a în- 

‘ceput să dispară, observîndu-se 
și o preocupare pentru „con
strucție".

Ultimele meciuri de pregăti
re ale gazdelor noastre s-au 
încheiat cu următoarele sco
ruri: 3—1 cu Polonia. 0—2 cu 
R.D.G. și 0—1 cu Israel, toate 
într-un recent turneu din Po
lonia. la care a fost prezent 
și antrenorul secund al selec
ționatei noastre, V. Kraila. El 
consideră că tehnicitatea șl ru
perile de ritm vor fi atuurile 
formației României în meciul 
de vineri, atuuri care pot con
tracara ordinea tactică și rîv- 
na în joc a echipei gazdă.

Meciul va începe la ora 18 
(19 ora României) și va fi con
dus de arbitrul danez K. Hos
ted. Aici, la Oslo, termometre
le arată 15 grade, dar bate un 
vînt destul de puternic.

^4 s&tZ&vtifae 39
Tragere multiplă

Ion CUPEN

„Mureș", 
0 septem- 

aice. 
sptembrie, 

i zilnice, 
rî zilnice, 

ice. 
tic*.

tic turism

• Tragerea obișnuită LOTO 
de astăzi, vineri. 22 septembrie, 
va avea loc în București. în sa
ls clubului din str Doamnei nr. 
2. înceoînd de lă ora 15.50. Ope
rațiunile de tragere vor fi trans
mise la radio. De Drogramul I. 
la ora 16.35 : numerele extrase 
vor fi transmise si în reluare De 

același nrolram. la ora 23.15. șl inli
ne. stmbătă.*23 septembrie Trage
rea va fl urmată de un film artis
tic. la care sînt invitați toti cei In
teresați. accesm în sală fiind li
ber

n Mal sînt doar DOUA ZILE 
(A ST ATI SI MÎINE 1) Dlnă lă 
TRAGEREA MULTIPLA LOTO de 
duminică. 24 sentembrie. Vă re- 
am'ntîm că o a«tfe> de tragere 
e'th-*vnle.?ză. practic, cu 4 tra
geri loto obișnuite, avînd în

IOTO-PRONOSPOR1 INFORMEAZĂ
vedere cele 72 dc numere exatra- 
se. cuprinse în 8 extrageri de 
unde si importantele sanse de 
cîs+i" deschise tuturor Dartici- 
Dantllor Deși termenul limită 
pentru Drocurarea biletelor cu 
numerele favorite va fi mîlne. 
este recomandabil • se evita a- 
glomeratia inerentă din ultimele 
momente dinaintea Închiderii 
vînzării.
• Pentru a veni în sprijinul 

Darticioantilor la concursul 
PRONOSPORT de duminică. 24 
septembrie reproducem din nou 
partidele Înscrise în concursul 
respectiv : 1 Aseoli — Tnter : 2. 
Bologna — Genoa : 3. Cremone- 
Se — Na poll ; 4 Juventus — Ba

ri : 5. Lecce — Udlnese : 6. Mi
lan — Fiorentina : 7. Roma — 
Cesena • 8 Samndoria — Atalan- 
ta : 9. Verona — Lazio : 10 Ave- 
llino — Pisa : 11. Como — Tori
no : 12. Cosenza — Pescara : 13. 
Reggina — Catanzaro.

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 15 SEPTEMBRIE 1989 : cat. 1: 
3 variante 25% — autoturisme
„Dacia 1300“ (70 000 lei) ; cat. 2 : 
5,25 a 13142 lei ; cat. 3 : 13 a 
5 307 lei ; cat. 4 : 29 a 2 379 lei ; 
cat. 5 : 123,25 a 560 lei ; cat. 6 : 
264,75 a 231 lei ; cat. X : 1 524,25 
a 100 lei. Report la categoria 1 : 
18 456 lei. Autoturismele „Dacia 
1300“ (70 000 lei) au revenit par- 
ticlpanțllor Losneanu Davidel 
din Rădăuți, jud. Suceava. Bio- 
lan Marian si Nuțu Marin — 
ambii din București.

BANI «iirnTURISMtEXCUIISU
PSSTC HCTARV

• Cu bilete 
avînd valoare dc 
25 de lei, vă 
puteți asigura 
participarea la 3 
extrageri, „ 1 ega- 
te“ cite două, 
ceea ce înseam
nă. practic, 4 
trageri obișnuite 
• Termenul li
mită pentru ju
cărea numerelor 
favorite este sâm
bătă, 
temibrie 1



C. M. și C, E. de haltere

Campionatele Mondiale de box
AZI INTRA IN CONCURS NICU VLAD

PUGILISTII ROMÂNI CONTINUĂ CURSA.
P. Paraschiv și Fr. Vaștag au obținut victorii prețioase

MOSCOVA, 21 (prin telefon, 
la trimisul nostru special), 
mai buni boxeri din lu- 
își continuă disputele pen- 
cucerirea celor 12 centuri 
campioni mondiali care 
fi decernate la această a 

i ediție a „mondialelor", 
__ Uniunii 
Sovietice. Joi a fost zi plină 
pentru boxerii români, doi din
tre ei ureînd treptele ringului: 
Petrieă Paraschiv și Franeise 
Vaștag.

în prima gală a zilei, „semi- 
musca" Petrieă Paraschiv l-a 
întîlnit pe sud-coreeanul Cho 
Dong Bum, un sportiv puter- 

alură de... halterofil și 
foarte dure pentru 

de kilograme ale sale, 
acestui adversar, Pa- 
a evoluat așa cum se

de l 
Cei 
me 
tru 
de
vor 
V-a 
găzduită de capitala

nic, cu 
lovituri 
cele 48 
In fața 
raschiv .
impunea și, la sfirșitul oelor 9 
minute de luptă, a fost decla
rat învingător la puncte, la o 
diferență clară, normală după 
cum s-au desfășurat ostilită
țile din ring: 27—14. în prima 
repriză, după un studiu su
mar, cei doi au început să a- 
plice arma preferată: românul 
a mizat pe tehnica sa supe-
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rioară. iar sud-coreeanul pe 
forța loviturilor. A rezultat o 
confruntare aprigă, în care 
Paraschiv a punctat bine cu 
directa și croșeul de stingă, 
iar adversarul său a încercat 
să se apropie, pentru a-șl pla
sa loviturile decisive. Cho 
Dong Bum a făcut-o. insă, a- 
tacînd periculos cu capul, fi
ind atenționat de cîteva ori de 
arbitrul din ring, cubanezul 
Basulto. La începutul rundului 
doi. Cho Dong Bum a primit, 
in sfîrșit, avertismentul cuve
nit. iar sportivul nostru, prea 
sigur pe el. a început să-și ne
glijeze apărarea. Urmarea: un 
croșeu recepționat în plină fi
gură l-a făcut k.d.. fiind nu
mărat în picioare. După aceas
tă „lecție", Paraschiv a boxat 
din ce în ce mai bine, iar ad
versarul său a pierdut vizibil 
teren. în ultima repriză, sud- 
coreeanul a fost numărat și el, 
de două ori, mai întîi pentru 
că nu a reluat la timp lupta 
și apoi în urma recepționării 
unui frumos „un-doi“ la figu
ră. care l-a expediat la po
dea. Deci. învingător la punc
te Petrieă Paraschiv, care va

r

ULTIMUL MECI
S-a retras defini

tiv, după o carieră 
prodigioasă, Chris
tine Marie Evert 
(n. 1954), pe care
lumea tenisului a 
numit-o mai sim
plu, Chris Evert 
sau, după căsăto
ria (desfăcută ulte
rior) cu englezul 
John Lloyd, Chris 
Evert-Lloyd.

Cutezătoare, căci 
puține femei au ju
cat, în era mai 
nouă, pînă la 33 
de ani, și-a marcat 
retragerea cu victo
ria cu numărul 100 
la U.S. Open (asu
pra Patriciei Ta- 
rabini), pe asfaltul 
încins de la Flus
hing Meadow, In
tr-o competiție în 
care, inclusiv In va
rianta Forest Hills, 
a triumfat de G ori. 
Pentru ca. multiplă 
învingătoare la ~ 
land Garros (6) 
ta Wimbledon 
să fi fost in 
atîtea rînduri 
semnată prima , 
cdtoare mondială. 
Ultimul el meci a

Ro
și 

<3>. 
tot 
de- 
j<‘-

fost unul pierdut 
6—7, 2—6, cu Zina 
Garrison (I'M. 1989), 
la capătul căruia, 
epuizată, „Chrlssle" 
a comentat : „Nu 
ma copleșește eșe
cul. dar nu mal pot 
rezista la nivel înalt 
mai multe zile în 
șir. Chiar dacă am 
evoluat bine contra 
Monlcăl Seles și 
am avut, azi, șl un 
pic de ghinion, tre
buie să privesc a~ 
devărul în față. A 
fost frumos, dar 
s-a sftrșit". La rîn- 
du-î, Zina Garrison 
a spus : „Am sus
ținut cea mai grea 
partidă din viața 
mea. Ochii ml s-au 
umplut de lacrimi 
cînd am cîștigat 
mingea de meci sl 
tot nu-mi vine să 
cred că inegalabila 
Chris pleacă. îmi 
amintesc că aveam 
13 sau 16 ani cînd, 
la Houston, ea mi-a 
dat un autograf. 
Am fost foarte 
fericită atunci".

Imposibil de adu
nat, pe puțin spa-

---------------- j

fiu. .,cartea de vi
zită" a unei cam
pioane de anvergu
ra celei despre ca
re scriem. Cooptata 
in echipa Statelor 
Unite la 16 ani, 
Chris Evert a în
vins peste tot și pe 
oricine vreme de 
(măcar) un dece
niu, punîndu-și „si
giliul" (aliturl de 
Navratilova) peste 
dezvoltarea unui 
sport care a încetat 
să mai fie, și dato
rită ei, doar duio
sul „ceai de la ora 
5“. Excelentă in de
fensivă, posesoare 
a unul precis back
hand cu ambele 
mllnl și al unui ta 
fel de puternic lung 
de linie, de un calm 
imperturbabil („de 
gheață", i s-a re
proșat uneori), lese , 
din viitoarea teni
sului pentru a in
tra, cu fruntea sus, 
tn legenda acestuia. 
Ca o stea de pri
mă mărime.

Ovirfiu IOANÎȚOAIA

POLO
(Urmare din ©ap. î)

kiei, Șimcnț — titulari ai fi
nalistei recentelor C.E. de la 
Bonn Vidumanski — inter
național . cehoslovac, portarul 
A. Popovici — fost component 
al naționalei Iugoslaviei, 
Eriavcț — internațional de ti
neret, restul poloiștilor de la 
Mladost. Antrenorul principal 
al echipei gazdă, Dușan An- 
tunovici (care a evoluat de 
152 de ori în reprezentativa 
țării sale), ne-a mărturisit că 
elevii săi sînt foarte bine 
pregătiți pentru acest turneu. 
O afirmație identică face și 
Dinu Popescu, vizavi, desi-
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gur, de sportivii români, care, 
în ciuda lungii călătorii pînă 
la Zagreb, se prezintă în deo
sebită stare fizică șl psihică, 
încrezători în șansele lor.

Precizind că delegatul L.E.N. 
este Ferenc Salamon (Unga
ria), iar arbitrii neutri — Ro
berto Petronilli (Italia) și 
Alexander ’ 
ria), să 
acestei 
gramul jocurilor 
la ora 18,30, (19,30 la 
rești) : Dinamo —
Mladost — Sutton ; 
de la aceeași oră
~ Sutton, Mladost 
mo ; duminică, de 
(13,30 ora 
mo — 
Glyfada.

(Italia)
Mokanov (Bulga- 

prezentăm în finalul 
corespondențe pro- 

vineri. de 
Bucu- 

Glyfada, 
simbătă, 

: Glyfafla 
— Dina- 
la 12,30 

României) : Dina- 
Sutton și Mladost —

• STATUL QUEENSLAND din nordul 
Australiei pregătește o lege potrivit căreia 
Utilizarea de către sportivi a steroizilor a- 
nabollzanti va fi urmată de diferite sancți
uni penale ! • ATLETUL SPANIOL Gaye- 
tano Cornet, campion continental la 400 m. 
in sală, a realizat, cu 44.96 s. un nou re
cord national. Numărul sprinterilor care 
se... grăbesc este. iată, din ce în ce mai 
mare • WBC A LUAT IN DISCUȚIE me
moriul federației, franceze de box. în ur
ma desfășurării meciului dintre Rene 
Jacquot si ugandezul John Mugabi. în ca
re Dugilistul african a devenit campion 
mondial, și a decis să mențină rezultatul 
întîlnirii de la 8 iulie. Jacquot a fost 
semnat însă salanger ------ 
este puțin probabil ca 
se refacă fizic Dină în______________
tă limită ia care ar urma să albe 
partida revanșă a TRAVERSAREA LACU
LUI LEMAN, de la Evian (Franța) la 
Lausanne (Elveția) a fost decisă la sprin
tul final în favoarea înotătorului helvet 
Roberto. Facchlnetti. care a parcurs distan
ta de 12.3 km tn 3.29:00. Timpul său între
ce cu 15:29 vechiul record detinut. din 1907. 
do egipteanul Mahtiwnd Navel el saved, « 
finlandezul Ari Heikkinen a terminat-o 
definitiv cu competițiile de haltere Fede-

al lui Mugabi. 
boxerui francez 
luna decembrie.

de- 
dar 

să 
da- 
loc

sustine următoarea partidă 
luni. în compania pugilistulul 
american de culoare Erik Grif
fin, un sportiv cu gardă in
versă.

în gala de seară, „semimij- 
lociul" nostru 
l-a întîlnit pe 
bronz Ia C.E.. 
ia Bairovict 
rund ceva mai 
tag s-a dezlănțuit, atacind sus
ținut și lovind din toate pozi
țiile. în vădită dificultate. Bai- 
rovici începe să obstrucționeze 
spre sfirșitul reprizei a doua, 
„tactică" continuată și în re
priza următoare, cînd va primi 
un avertisment. în ultimele 3 
minute, cu croșee expediate cu 
ambele brațe, Vaștag l-a obli
gat pe Bairovid să asculte nu
mărătoarea arbitrului. ..secven
ță" care se va repeta și in 
ultimele momente ale partidei. 
Victorie clară pentru Vaștag. 
cu un punctaj categoric: 32—16. 
Vaștag va boxa luni, în „sfer
turi". cu Min Nam Hien 
(R.P.D. Coreeană). învingăto
rul acestui meci asigurîndu-și 
medalia de bronz. Vineri va 
debuta în competiție și „greul" 
Vasile Adumitroaie în compa
nia sportivului cehoslovac Pe
ter Hrivnac.

Rezultate tehnice, cat. serni- 
mijlocie: V. Ercscenko (U.R.S.S.) 
b.ab.2 M. Akkavay (Australia), 
A. Mwmba (Zambia) b.p. Park 
Jon Ho (Coreea de Sud). S. 
Mehnert (R.D. Germană) b.p. 
J.C. T.emu] (Cuba).

Fraacisc Vaștag 
medaliatul cu 
iugoslavul Mu- 

După un prim 
echilibrat. Vaș-

ATENA, 21 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). în 
sala Glyfada din capitala Gre
ciei, unde au început, acum a- 
proape o săptămînă, C.M, și 
C.E. de haltere pentru seniori 
— competiții în cadrul cărora 
sportivii români au obținut pî
nă în clipa de față 13 medalii, 
dintre care 6 de argint și 7 de 
bronz — au avut loc alte în
treceri. intre care cele ale ca
tegoriei 82.5 kg. Printre con- 
curenți s-a numărat și Petre 
Becheru, sportiv care 
lungul timpului a fost 
din reprezentanții de frunte ai 
școlii românești de haltere, un 
veritabil model, din toate 
punctele de vedere, pentru mai 
tinerele generații de haltero
fili. Deși animat de mari am
biții — P. Becheru participa 
la ultima sa mare competiție 
internațională —. sportivul nos
tru nu a putut ține piept pu
ternicilor și mult mai tinerilor 
săi adversari, clasîndu-se în 
final pe locul 6 Ia C.E. și pe 
locul 9 la C.M., cu un total 
de 347,5 kg.

Acum, delegația română nu
trește mari speranțe in evolu
ția multiplului campion șjg re

de-a 
unul

cordman Nicu Vlad, care 
urca vineri după-amiază 
podiumul de concurs. în 
drul categoriei 100 kg. Nu ne 
îndoim că Vlad, aflat, după 
cum ne-a spus, în deplinătatea 
forțelor sale, nu va precupeți 
nici un efort pentru a spori, 
ba chiar și înnobila, cu strălu
cirea aurului, zestrea medali
ilor cucerite pînă acum de 
sportivii noștri. Firește, nu va 
fi deloc ușor, dar să nu ui
tăm că el domină de aproape 
doi ani această categorie con
siderau a fi cca mai puterni
că din sportul celor puternici. 
Speranțele noastre sînt, deci, 
total îndreptățite și așteptăm, 
cu mare Încredere. ca Ni
cu Vlad să le confirme.

IaU rezultatele tehnice ale 
cat. 82.5 kg. înregistrate 
miercuri seara: C.M. și C.E. — 
1. Kiril Kunev (Bulgaria) 385 
kg (172,5 la smuls și 212,5 la 
aruncat); 2. Plamen Braloiccv 
(Bulgaria) 380 kg (170 + 210); 
3. Ingo Steinhofel (R.D.G.) 
377,5 kg (170 + 207,5); 4. Ser- 
ghei Li (U.R.S.S.) 372,5 kg
(170 + 202,5).

va 
pa 

ca-
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JUDOKA ROMÂNI Pf PODIUM
Concurențl din 10 tărl și-au 

disputat întiietatea la Campiona
tele InterniationaJe de judo 
R.D Germane, desfășurate 
Frankfurt pe Oder. Sportivii 
mâni s-au remarcat atât 
întrecerile individuale, cît sî _ 
cele pe echipe : Cristian Hașe- 
gan s-a clasat ne locul 2 la ca
tegoria semimiilocie. Zoltan Tes- 
zarl si Cristian Tifra (ambii la 
..semiusoară") si Radu Ivan (se-

ale 
la 

K>- 
in 
tn

mierea) au ocupat locul 3. iar 
reprezentativa noastră s-a situat 
De locui 3 dună selecționatele 
R. D. Germane I si II.

CĂLĂREȚII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI ÎN LIBIA
Participind la cea de a 13-a 

ediție a Concursului interna
tional de la Tripoli, alături de 
călăreți foarte bine cotați din 
Austria, Belgia, Brazilia, Co
lumbia. Libia, Polonia și Sue
dia, reprezentanții țării noas
tre au avut o comportare foar
te bună. Subliniind valoarea 
concursului, antrenorul Dumi
tru Hering ne-a spus că A- 
lexandru Bozan, Radu Ilioi și 
Mircca Neagu s-au aflat me-

reu în disputa pentru primele 
locuri. De altfel, AI. Bozan a 
cîștigat proba de ștafetă (îm
preună cu libianul R. Elghol), 
probă în care M. Neagu (îm
preună cu N. .Sharafaden — 
Libia) s-a situat pe locul se- 

” cund. Pe același loc 2 s-a cla
sat și R. Ilioi la „adună-ți 
punctele", în timp ce Al. Bo
zan a .ocupat un foarte bun 
loc 4 în „Marele Premiu".

Madrid. în penultima etapă 
din grupele semifinale ale 
Campionatului Mondial de 
handbal (tineret), reprezenta
tiva României a pierdut, cu 
17—22. partida cu selecționata 
Iugoslaviei. în cadrul aceleiași 
grupe: U.R.S.S. — Coreea de 
Sud 35—32 și Franța — Aus
tria 26—22. în cealaltă grupă 
au fost înregistrate rezultate
le: Polonia — R.F. Germania 
15—19, Ungaria — Spania 
15—21 și Suedia — Islanda 
23—13. .

Scorul record al actualei e- 
diții a competiției a fost înre
gistrat în partida Cehoslova
cia — S.U.A.: 51—15 ! (în tur
neul pentru locurile de la 13 
în jos).

‘n cealaltă grupă

îii prcl im inar iile C. M.

• ELVEȚIA - PORTUGALIA 1-2
Miercuri seara s-au disputat 

două partide importante din 
preliminariile C.M., zona euro
peană. Iată amănunte :

In grupa A 3-a, la Reykja
vik Islanda a reușit să învin
gă Turcia cu 2—1 (0—0), prin 
două goluri marcate de Petur 
Petursson („Omul de gheață" — 
cum e denumit în Islanda), în min. 
53 și 69. Pentru oaspeți a înscris 
Feyyaz (min. 82). Astfel, promisiu
nea gazdelor („Ne vom juca ab
solut toate șansele !“) a fost în
deplinită, motiv pentru care a- 
genția A.p.A. Viena își titrează 
comentariul : „Mulțumim, Islan
da !“. De partea cealaltă, antre
norul Tirpan nu și-a văzut îm
plinite speranțele, handicapul 
absențelor lui Colak și Ridvan, 
accidentați, devenind de ne
depășit. iată însă clasamentul 
grupei : 1. U.R.S.S. 9 p. 2. Aus-

tria 7 p, 
cla 5 p, 
Islanda 
(toate din program), celelalte e- 
chipe cîte 6. Programul următor: 
R.D.G. — U.R.S.S., Turcia — 
Austria, U.R.S.S. — Turcia, Aus
tria — R. D. Germană.

3. Islanda 6 p, 4. Tur-
5. R. D. Germană 5 p. 
âre 8 meciuri jucata

In GRUPA A 7-a, la Neuchâtel. 
s-au întîlnit echipele Elveției și 
Portugaliei. Turkyilmaz a des
chis scorul. în mln. 2», prlntr-o 
lovitură de la 11 metri, scor care 
a rămas neschimbat pînă în mi
nutul 71, cînd, tot dintr-o lovi
tură de pedeapsă. Filtre a ega
lat, iar 4 minute mal tîrziu Hui 
Aguas a reușit «ă înscrie golul 
unei victorii extrem de prețioase 
pentru lusitani, care-1 egalează 
astfel pe cehoslovaci (la puncte, 
dar cu un golaveraj mal slab : 
7—6 față de 8—2 !>. "

meci, de la 6 octombrie, va fi 
între cele două pretendente la 
locul secund, care permite ca
lificarea la turneul final și va 
fi, desigur, dramatic. Dar ceho
slovacii vor juca acasă !... Deci 1 
1. BELGIA 10 p, 2. Cehoslovacia 
7 p, 3. Portugalia 7 p, 4. El
veția 2 p, a. Luxemburg 0 p. 
Au mal rămas de jucat : Ceho
slovacia — Portugalia, Elveția — 
Belgia, Luxemburg — Portugalia. 
Belgia — Luxemburg, Cehoslovacia 

— Elveția, Elveția — Luxem
burg, Portugalia — Cehoslovacia.
• Tot miercuri s-au disputat

și cîteva partide 
Cesena : Italia — ___ ____  _ _
(2—0). prin golurile marcate da 
Baggio (mln. 18, din 11 m, și 
mln. 34), Carnevale (min. 46) 
șl Iliov (min. 53, autogol).
• într-un meci internațional 

amical desfășurat în orașul spa
niol La Coruna, echipa Spaniei 
a întrecut cu scorul de 1—0 (1—0) 
formația Poloniei, prin golul în
scris de Michel.

amicale. La
Bulgaria 4—Q

Următorul<
MANCHESTER UNITED 

PE UN DRUM NOU

rația de haltere din tara sa l-a suspendat 
pe viată pentru că s-a dopat cu steroiz! 
anabolizantl din clasa Metandion. Heik
kinen a mai fost găsit pozitiv încă de două 
ori ! Interesant amănuntul că suspendarea 
Iul Heikkinen nu se referă doar la acti
vitatea competitlonală a acestuia ci sl la

cea de arbitru... a O S1TUATIE HAR IN- 
TIlnitA : doi boxeri australieni, frații
Guy si Troy Waters, sînt amindo! campioni 
al Commenwealtliului Primul dintre el la 
categoria grea-ușoară. al doilea ta mijlo
cie. Acum. în septembrie. în aceeași gală, 
cel doi frați vor urca în rina pentru a 
susține meciuri cu englezul Roy Sheldon, 
respectiv cu glianezul Judas Clottey. 
care-si vor pune titlurile tn 
HANNU MIKKOLA. pilotul finlandez

în 
joc. • 

re-

cordman de victorii în ralyurile din 
drul Campionatului Mondial, de luna 
cută, si-a ales pe postul de copilot 
debutant. Acesta nu este altul, decît __
moșul Matti Nykaenen. multiplu campion 
olimpic si mondial ia săriturile cu schiurl- 
le de Ia trambulină. Două mari vedete 
sportive în aceeași mașină. Manta 200. de 
atîtea ori victorioasă... a RECENTUL 
CONGRES al IAAF a hotărît. între altele, 
si oficializarea probei feminine de trlplu- 
salt. care, probabil, nu peste mult vre
me. va figura chiar si în programul mari
lor competiții Internationale. Ne folosim 
de acest prilej pentru a vă reaminti că în 
1987. la un concurs peste Ocean, atleta 
noastră Vali Ionescu a întreaistrat un re
cord mondial de sală cu o săritură de 
13.93 m a CLUBUL SPORTIV al Acade
miei de Stlinte din R.S.S Ucraineană săr
bătorește 25 de ani de activitate. „Nauka" 
Kiev oferă membrilor săi. studentl Si lu
crători din Academie, posibilitatea do a 
practica organizat diferite sporturi, ore* 
cum atletismul, halterele, înotul, tenisul, 
schiul șl voleiul.

ca- 
tre- 
un 

ta-i-

Romeo VILARA

După atîtea echipe care șl-au 
încercat — unele cu succes, al
tele fără — șansele de a urca 
pînă spre vîrful piramidei clu
burilor europene (Milan, Racing 
Matra, Barcelona, Olymplque 
Marsilia), în ultima vreme, ba- 
zîndu-se pe ample măsuri orga
nizatorice și financiare, iată, și 
din Anglia ne parvine o știre 
care anunță, în perspectiva re- 
admlterii în cupele europene, a- 
celeașl Intenții. Mal exact, de la 
o fostă glorie insulară. Manches
ter United, cîștigătoarc a Cupei 
Campionilor Europeni în 1968. 
De curînd, M.U. și-a schimbat 
patronul, noul conducător fiind 
Michael Knighton, posesor al u- 
nul adevărat imperiu în dome
niul locuințelor. Noul boss l-a 
confirmat în funcție pe antre
norul Alex Fergusson sl a asis
tat la meciul de debut în noul 
campionat englez, meci cîștigat 
de fotbaliștii săi, cu 1—0, fa 
fata campioanei. Arsenal. Va a- 
vea el, oare, soarta Iul Jean» 
Luo Lagardere, devenit falit cu 
Racing Matra, sau De cea a lui 
Silvio Berlusconi, care a făcut 
minuni cu Milan 7
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