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Echipele noastre înaintea partidelor retur din cupele europene la fotbal

Astăzi, în Cupa Cupelor DINAMO BUCUBE^TI
UN MICI PENTRU ACCESUL IN TURUL 001

Jocul de pe stadionul din Șoseaua Ștefan cel Mare va începe la ora 15,30
Nu mai încape vorbă: Dina

mo București susține azi un 
meci deosebit de greu. Și nu 
numai pentru că adversara sa, 
Dinamo Tirana, are o forță de 
joc pe care o recomandă îndea
juns victoria de acum două 
săptămîni, de pe stadionul „Qe- 
mal Stafa" (1—0), ci și pentru 

in condiții 
să rețin am 

sînt cir- 
unele in- 
trecuți, în 

cu echipele 
cu deosebire.

că meciul are loc 
aparte. Mai întii. 
că dinamoviștii 
cumspecți după 
succese, din anii 
întilnirile directe 
din Tirana și, t_ _______ ,
după meciul pierdut recent, la 
13 septembrie. în al doilea 
rind, să ne gîndim la faptul că 
„roșu-albii" sînt lideri ai cam
pionatului nostru (după cinci 
victorii consecutive. obținute 
cu au’oritate). ceea ce le confe
ră o aureolă pe care au datoria 
(ciar, sîntem siguri, și ambi
ția!) de a nu și-o știrbi, acum,

in primul tur al Cupei Cupelor, 
mai ales că, anul trecut, au 
mers, în aceeași competiție 
trei tururi, părăsind-o fără a 
ti pierdut vreun meci, ci doar 
pentru că Sampdoria, la scorul 
general de 1—1, marcase golul 
său ir deplasare.

Aceste două aspecte (și. In 
plu=. faptul că meciul începe 
totuși de la l—0 pentru oas
peți...) ne fac să considerăm că 
azi după'amiaza Dinamo Bucu
rești are un examen dificil.

Dificil. ‘ ~
trecut !

Pentru 
liderului 
tatea sa 
a se concentra în meciurile 
grele (nu putem uita e'imină- 
rile spectaculoase ale unor In- 
tcrnazionale Milana sau Ham
burger S.V., de date nu prea 
îndepărtate), mai buna cunoaș
tere a adversarului, după ce la

da! Dar nu ;1 de ne-

că valoarea tehnică a 
campionatului, capac!- 
îndeajuns probat, de

Tirana cele două echipe au 
stat o dată față-n față, avan
tajul returului pe teren pro
priu, în fața pub’icului care-t 
va susține cu căldură, toate a- 
cestea ne dau dreptul să acor
dăm dinamoviștilor bucureșteni 
prima șansă de calificare, să-i 
pronosticăm victoria la două 
goluri, o diferență absolut ne
cesară, pentru că un 2—1 sau 
un 3—2 ar opera... în favoarea 
oaspeților.

Așadar, azi, favorit Dinamo. 
Dar un Dinamo mai hotărit 

decît a fost ia Tirana, mai 
„înfipt" fin fața unui adversar 
a cărui armă numărul 1 rămî- 
na totuși puterea de luptă, an
gajamentul fizic), mai puțin 
precipitat în atac și. mai ales, 
foarte prudent in apărare, unde

Se apropie cu pași repezi 
ziua de 1 octombrie, cînd, a- 
lături de invitații lor de pes
te hotare, cei mai buni cicliști 
ai noștri vor lua startul în 
cea de-a 27-a ediție a Turului 
României, veritabilă sărbătoa
re a sportului cu pedale de la 
noi.

O cit mai succintă incursiu
ne în istoria acestei prestigioa
se competiții ne obligă să 
consemnăm că Turul ciclist al 
României a început cu... Cir
cuitul Munteniei (prima edi
ție, 1910), iar acesta, la rîn- 
dul său. a fost inspirat de... 
Turul Franței (prima ediție, 
1903). Cîștigătorii primelor două 
„Circuite": Mario Salla (un i- 
tallan stabilit în România) și 
Jean Walter. Dar ciclistul care 
avea să se impună în cea de 
a IlI-a ediție, lungă de peste 
800 km. în 4 etape, avea să 
se numească Nîcolae Crihmăl- 
neanu, sosit cu un avans de 
30 de minute înaintea lui Ma
rio Salla. Cea de-a IV-a edi
ție urma să se intituleze Cir
cuitul ciclist al României, dar, 
din cauza evenimentelor poli
tice internaționale, competiția 
a fost amînată. Imediat după 
primul război mondial, activi-

tatea ciclistă din țara noastră 
renaște, se organizează nu
meroase curse, care, în fapt, 
pregătesc prima ediție a Tu
rului ciclist al României, „Mi
ca Buclă", cum a mai fost ea 
adeseori numită, care va porni 
la drum in anul 1934 și-1 va 
avea drept cîștigător pe bul
garul Marin Nicolov. Caracte
rul internațional al ediției a 
H-a, din 1935, avea să fie în
tărit de participarea a patru 
echipe străine. Iugoslavia, 
lonla,. Turcia și Bulgaria. Cîș
tigător, Sigismund Daniel (Po
lonia). Cîștigătorul ediției 
numărul 3, cea din 1936 — re
dutabilul ciclist francez Pifcrre 
Gallien. Datorită frumoaselor 
calități etalate de cicliștii noș
tri in primele trei ediții, or
ganizatorii Turului Franței au 
invitat și o echipă românească, 
din care au făcut parte Nico- 
lae Ion Tapu, Virgil Mormo- 
cea, Constantin Tudose șl 
Gheorghe Hapciuc, dar. după 
trei etape, echipa noastră — 
lipsită de experiență, mate
riale. asistentă tehnică și me-

VLctoi NIT*
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Radu URZICEANU

(Continuare in pag 2-3)

(Continuare In pag 2-2)

După turul I al Campionatului Republican dc olnd

DINAMO BUCUREȘTI REALIZEAZĂ
O PRIMĂ OPȚIUNE LA TITLU•••

c.c.E. STEAUA A SOSIT LA
Lotul „roș-albaștrilor" s-a antrenat aseară

REYKJAVIK, 25 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe 
ci al). Plecați in cursul zilei de 
luni spre amiază, fotbaliștii e- 
ch.pei noastre campioane au a- 
juns în nordicul oraș-port la O- 
ceanul Atlantic, situat destul de 
aproape de cercul polar arctic, 
la ore de seară. Drumul lung, 
obositor, măsurînd 4 830 km. a 
necesitat o escală la Glasgow 
unde. în tranzit. ne aeroport 
ne-am amin’it de faptul că nu 
mai departe de primăvara a- 
nului trecut. Lăcătuș parafase 
rapid (intr-un „Hampden Park" 
cufundat in tăcere! calificarea 
Stelei in semifinalele C.C.E. 
ediția 1987—S8 deschizând sco
rul în partida cu cei de la 
„Rangers". Cu gîndul. mărturi
sit. la o promovare in turul 
următor al aceleiaș, prestigioa
se Cupe a Campionilor Euro
peni, delegația noastră și-a 
continuat drumul pînă Ia Ke-

flavik (așezare aflată la 50 km 
de Reykjavik, punctul terml- 
■tus al călătoriei noastre), pe 
aeroportul căruia a fost 
teptată de conducători ai 
formației gazdă, ziariști și foto
reporteri. O primire caldă (am 
notat in carnetul nostru de 
însemnări), in contrast izbitor 
cu vremea rece de aici, în 
„țara ghețarilor", unde iarna 
sosește mult mai devreme.

Formalitățile de cazare ’n 
camerele hotelului „Holliday 
Inn" situat in p:m centrul ca
pitalei Islandei. neluîaJ mult 
t-imp. cei 18 component ai lo
tului Stelei, insoțiț’ de antre
norii Anghel Iordănescu și Du
mitru Dumitiiu, s-au îmbarcat 
în autocarul care avea .să-i 
transporte la stadion pentru un 
prim contact cu terenul care 
va găzdui mec'ol cu Fram 
Reykjavik. La antrenamentul 
urmărit de numeroși suporteri

aș-

TINERII A TLEȚI ROMÂNI-ÎNVINGĂTORI

IN MECIUL CU R.S.S. UCRAINEANĂ
Simbătă și dumirJcâ. pt o 

vreme admirabilă, ‘Stadionul 
„23 August" din Capitală a 
găzduit tradiționala întîlnire 
bilaterală atletică internaționa
lă ae tineret România — R.S.S. 
Ucraineana. Aflată acum la a 
19-a ediție, întrecerea a prile
juit o nouă victorie a repre
zentanților României (190—178 
p in clasamentul general), ob
ținută la capătul unor dispute 
spectaculoase, dominate clar de 
tetele noastre (91—66 p). avan
taj care a surmontat handicapul 
băieților (intrecuțl de 
oaspete cu 112—99 p).

Prin cifrele realizate, 
disponibilitățile arătate, 
dăruirea cu care au concurat, 
s-au detașat din reprezentativa 
noastră sprinterii Corina Tarata 
și Daniel Cojocarii (ambii, du
bli învingători, ultimul cobo
rând sub 47 s la 400 m). semi- 
tondiștii Viorica Niga. Cătăli
na Gheorghiu și Nelian Ianchis 
(ultimul, junior, revelat in a- 
cestui sezon), hurdlerii Mircea 
Oaidă și Mugur Matecscu (am
bii concurind cu succes si la 
ștafete), săritoarea in lungime 
Mirela Belu (camoioana conti
nentală din nou peste 6.50 m). 
aruncătoarele lunea Buinită 
(suliță) și Crislina Bolț (disc), 
dintre atleții ucraineni impu-

nindu-se Olga Rudenko (învin
gătoare la 3000 m) Valeri 
Ceask (14:25,88 la 5000 m), 
Liudmila Koșei (400 rn) și Ta
tiana Teresciuk (100 m g).

Iată rezultatele tehnice, asu
pra meciului — ca» e a marcat 
ot intr-o nouă victorie interna
țională 
oficial pe 
revenim.

FETE - 
rău 11.77.

încheierea 
pistă —

sezonului 
urmind sâ

echipa

prin 
prin

too m : 1.
2. *

___ Corina Ta-
Laurcntia Hurmuz

S. PAVELESCU

(Continuare In pag 2-3)

REYKJAVIK
pe stadionul Fram

al echipei locale, curioși sâ-i 
vaaă la „lucru", cu o zi mai 
devreme, pe fotbaliștii români, 
au participat Lung, Stîngaciu, 
Dan Petrescu, Iovan. Bumbes- 
cu, Minea, Ungureanu. Buna- 
clu. Ciocan, Rotariu, Mujnal, 
Hie Dumitrescu, Balint, Iile 
Stan, Lăcătuș, Negrău, Gtigo- 
raș și... Ilagi. Marți seara, la 
sfirșitul antrenamentului pro
gramat 
jocului 
Anghel 
asupra 
fi aliniat în partida 
doua zi.

Noi amănunte despre prepa
rativele formației noastre cam
pioane. precum și vești din 
tabăra iul Fram Reykjavik, în 
corespondența noastră de mii
ne.

să se desfășoare la ora 
(19 — ora României), 
Iordănescu va decide 

„unsprezecelui" care va 
de a

Gheorghe N1COLAESCU

Anticipările s-au adeverit : 
primul tur al finalei Campio
natului Republican de oină 
desfășurat pe Stadionul Tine
retului din Pitești a echivalat 
cu o întrecere dîrză, cu multe 
rezultate strînse, care atestă un 
anumit echilibru valoric, in- 
fluențind structura clasamente
lor seriilor și implicit ierarhia 
primelor 5 echipe, cele ce își 
continuă — la sfirșitul acestei 
săptămîni — cursa pentru titlu.

înainte de orice alte apre
cieri, să subliniem evoluția cu 
totul remarcabilă a sportivilor 
de la Dinamo București. învin
gători pe linie atit în meciuri
le din serii cît și In cele din 
turneul de 5, primele partide 
jucîndu-se chiar acolo, în mu
nicipiul de reședință al jude
țului Argeș. Jucătorii pregătiți 
de antrenorii Gh. Vlase și V. 
Sebe au făcut. în acest fel, un 
prim pas, poate decisiv, spre... 
tricourile de campioni al țării, 
prin disciplină riguroasă, pre
gătire excelentă, omogenitate 
aproape perfectă și o strategie 
diferită, de la un meci la altuL 
Oarecum sub așteptări, C.P.B., 
mai ales în partidele din serii, 
unde a evoluat inegal. Puter
nica echipă bucureșteană păs
trează, totuși, șanse, cel puțin 
teoretic, de a reveni în prim- 
plan, dacă în turul 2 al tur-

neului final va aborda cu mai 
mult aplomb intreoerile. Men
țiuni pentru Laminorul Roman 
șt A.S.A. Constanța cu presta
ții foarte convingătoare, îndeo
sebi în serii, unde au dat totul 
pentru obținerea unor rezul
tate cît mai bune. Ne așteptam 
la un plus de ambiție a celor de 
la I.P.A. Sibiu, după victoria din 
baraj. Rămîne să și-o etaleze 
in meciurile care vor urma. 
Sub valoarea recunoscută, Via
ță Nouă Olteni șî. mai ales, 
I.M.P. București, clasată pe un 
loc modest (7). departe de as
pirațiile jucătorilor el.

Tiberiu STAMA

(Continuare In paa 2-3)

„Trofeul Sportul'’ la volei (m)

IN TURNEUL DE 11 BACĂU
A ÎNVINS

Comportare meritorie In „Cupa Prietenia" la motociclism

PllOflI ROMÂNI, PE PODIUM IÂ CIÂSA 250 cmc
Mari amatori ai sportului cu 

motor, peste 100 000 de timișo
reni (record de public), cărora 
li s-au alăturat alte citeva mii 
de spectatori sosiți din Arad, 
Reșița. Hunedoara. Deva. Ora
dea sau Brașov, au asistat la 
etapa finală (a 3-a) a „Cupei 
Prietenia", ediția 1989. la mo- 
tociclism viteză pe circuit cu 
toții plecînd pe deplin satisfă
cut de spectacolul vizionat 
mai bine de 3 ore.

Așteptată cu lustificat inte
res. cursa de la clasa 250 cmc, 
(formulă socialistă), a reunit 32 
de viteziști cu motoare de pro-

De miine, in sala Dinamo

DINAMOVIADA LA BASCHET
Sala Dinamo din Capitală 

găzduiește, de miine pînă du
minică. tradiționalul turneu in
ternațional de baschet mascu
lin Dinmioviads. La întreceri, 
care prilejuiesc evoluția unor 
baiChf'bali-ti valoroși, multi 
dintre ei component! a! repre
zentativelor țărilor respective 
bu parte selecționatele Lcvslti

Spartak (Bulgaria), Ruda Hvez- 
da (Cehoslovacia), Gwardia 
(Varșovia) și Dinamo (din An
gola. U.R.S.S. și România). 
Menționam că este prima dată 
cînd o echipă din R.P. Angola 
îoa.-ă ir România

Reun uule tncep in flecare 
zi ’a ora

ducție indigenă. La start s-au 
aliniat selecționatele Bulgariei, 
Cubei. Cehoslovaciei. R. D. 
Germane. Poloniei. Ungariei, 
U.R.S.S. și României. Avînd de 
străbătut 16 ture, pe un circuit 
de asfalt lung de 3,6 km. cu 12 
viraje strînse, dintre care do
uă „ace de păr" și cu 3 linii 
drepte fiecare de anroximativ 
700 m („un traseu dificil, de... 
mină", ca să folosim expresia 
fostului multiplu campion de 
viteză și de motocros. Petre 
Paxino), alergătorii străini au 
studiat la antrenamentul ofi
cial din ajun, eu piciorul și cu 
motocicleta fiecare părticică de 
„teren", iar duminică s-au sim
țit in largul lor. furnizînd o 
întrecere mult gustata de nu
merosul public. Spre bucuria 
generală, printre principalii a- 
aimatori s-au aflat și reprezen
tanții țării noastre. T. Tioia, 
O. Vrăîitoru si D. Ciuraru, pe 
„motoare I.M.G.B.". Dună pri
mele 4 ture, cei 3 bucureșteni 
se aflau în prinul 10. plutonul 
fiind condus de cubanezul R. 
Nirio, urmat de sovieticul M. 
Lalal și de T. Troia. în turul

Troian IOANIȚESCU

CUCILĂTOBIL BUCUREȘTI
Timo de trei zile Sala Spor

turilor din Bacău a găzduit — 
în organizarea A S Viitorul Di
namo Bacău — un turneu de 
volei masculin, al doilea din cir
cuitul de turnee dotat cu ..Tro
feul Sportul" De astă dată la 
start s-au aliniat oatru divizio
nare A : Calculatorul si Rapid 
din București. Tractorul Brasov 
si Viitorul Dlnamo Bacău.

In orimele două zile s-au în
registrat rezultatele : Calculato
rul — Tractorul 3—0 (12. 10. »)• 
Rapid — Viitorul 3—1 (8. —t. 10. 
5). Calculatorul — Viitorul 3—• 
(11. S. 14). Rapid — Tractorul 
3—1 (S. 12. —10. 8). Învingătoare 
deci în orimele două etaoe cal
culatorul si Rapid si-au discu
tat în ultima zi a turneului lo
curile 1—2. iar Viitorul si Tracto
rul locurile 3—4.

Meciul care urma să desem
neze cistiaătoarea turneului a 
fost snectaculos. disoutat oină ia 
ultima minge ce durata a cinci 
seturi. A Învins Calculatorul 
care a avut ca crlnclnale atuuri 
o mobilizare exemnlară mobili
tate remarcabilă, dublate de 
blocate eficiente (mal ales in se
turile II si III) Seor final : 3—2 
(—10. 14. 13. —14. 13). cîstigăto- 
rli utlUzInd formația : Răd”lescu 
(Ocrea). D. Dumitru Bălan, 
Mîtu. lacoh. Ettz. Raoid reve
nită in Divizia A a lăsat O 
bună imnresie folosind spk'»*';!’ 
Mica. Splnu. Gizdavu Manole, 
Racsov. D Ionescu

Meciul care avea să decidă lo
cul III Tractorul — Viitorul, a 
avut tot cinci seturi si a reve
nit brașovenilor cu scorul de 
3—2 (—0. —5. 10. 0 13) DUC»
crimele două seturi se oărea că 
localnicii vor obține o victorie 
facilă dar n-â fost asa Brașo
venii avtnd In Ferariu un ata
cant eficace din ambele linii se
cundat bine de Căsvean. 
lmcus in următoarele 
si au învins

Clasament final : 1. 
rul s t>. 2. Ranld S o 
rul 4 C 4. Vf’+oni! 3

(Continuare In pag. a <-«)

___ s-au 
tre’ seturi

Caîculato- 
S. Tracto- 

o 
Eugen TEIRAU, coresp.



SURPRIZE PE ARENELE
Si în etapa a 2-a a Diviziei A 

de popice cîteva din formațiile 
care au evoluat în deplasare 
n-au fost impresionate de .car
tea de vizită" a gazdelor, răstur- 
nînd calculul hîrtlei. S-au înre
gistrat în final. 4 victorii în de
plasare (3 la feminin sl una la 
masculin) surprize de nronortil 
fiind cele de la Tg. Mureș. 
Băicol sl Arad

FEMININ

• PETROLUL BAlCOI — LA- 
ROMET BUCUREȘTI 2441—2462 
(3—3). Larometul. o echină valo
roasă. dar câDrieioasă. știam că 
traversează o perioadă de cău
tări în Drivinta tineretului, că 
formula de echipă este alcătuită 
cu oarecare dificultate că juni
oara Elena Marin este la al doi
lea meci în Divizia A. iar seni
oara Bălașa Tănase nu a mai 
evoluat de doi ani într-un meci 
oficial. De partea cealaltă, gaz
dele se recomandau ca fiind ne
învinse de două campionate, aici 
capotînd fără drept, de apel e- 
chipe puternice ca Voința Pio- 
iești Vo-inta București si Gloria 
București Deci, datele problemei 
indicau, ne dreDt cuvînt ca certă 
favorită echipa din Bălcoi. Insă 
ne piste realitatea a fost alta. 
Bucurestencele s-au mobilizat e- 
xemnlar impulsionate îndeosebi, 
de bunele realizări ale senioa
rei Tănase — 400 o d. sl ale 1u- 
nioarei Marin — 388 A foȘt O 
adevărată încleștare în ultimul 
schimb, cînd în arenă au intrat 
Marieta Oprescu (P) si Silvia 
Boboc (L), tensiunea din tribu
ne si de pe piste alungind a- 
oroape de paroxism. Se făceau 
calcule după fiecare 3—4 bile 
lansate. Petrolista a intrat cu un 
avans de 22 oonice 1 dună 50 de 
bile lansate Boboc recuperează 
5 popice : schimbînd pista bucu- 
resteanea are un .plin* de ex
cepție (152) p.d. devansînd spor
tiva gazdă cu 22 n d : ca în Ul
timul act să abordeze manșa la 
„izolate" cu un moral excelent 
doborînd 70 de popice fată de 
54 ale gazdei. Scor : 387—430.
S-au mai remarcat : Liliana Ne- 
greanu — 430 Magdalena Bardot 
— 426 do la Petrolul, respectiv 
Laura Andrei — 429 șl Florica Lu
can — 414. A arbitrat I. Novac din 
Brașov (ion PANA — coresp.) • 
VOINȚA TG MURES — VOINȚA 
BUCUREȘTI 2548—2617 I (2—4). 
întîlnlre de un ridicat nivel teh
nic. toate cele 12 iucătoare de-

DIN TG. MUREȘ. BAlCOI, ARAD Șl BUCUREȘTI
reseni — L. Siklodî — 952. M. 
Farkas — 943 si I Host, — 936 
au punctat mal eficace. (Ovidiu 
NEMES — coresp) • GLORIA
BUCUREȘTI — VOINȚA BUCU
REȘTI 5380—5112 (5-1). CU doi 
debutant! in formație A. Nego- 
tci — 875 sl Gh Marinescu 
812. Gloria s-a prezentat ca 
echipă omogenă S-au 
tiat : M. Andrei — 943. C.
matescu 
V. Tudor 
oectiv N.
cens — 
cores® ).
NESC 5043—4911 (4—2) • META
LUL HUNEDOARA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 5191—5089 (4—2).

Rezultatele au fost transmise 
de Roxana Vida. C. Albu și N. 
Costache.

T» 5

SIMPLUL „PROBA PROBELOR", IMPUNE 0 ATEN
pășind granița celor 400 D.d. 
Bucurestencele au tranșat victo
ria de nartea lor datorită rezul
tatului mare reușit de Marliena 
Burcea — 470. De valoarea ei 
s-au apropiat Maria Marinescu
— 440 si Liliana Băienaru — 439. 
gazdele avînd în Marla Todea
— 434 cea mal bunâ realizatoare. 
(Constantin ALBU — coresp).
• UT. ARAD — HIDROMECA
NICA BRASOV 2298—2309 (2-4). 
Surprinzătoare această cădere a 
textilJstelor din Arad, sltuatle 
speculată cu promptitudine de 
partenera lor de întrecere. La 
capitolul remarcate nu putem da 
prea multe nume iocul fiind de 
slabă calitate, doar Melania Bă- 
butiu (U.T.A.) — 400 sl Elena
Cîmpna (H) — 399 punctînd mal 
consistent. (Octavian BERBECA- 
RU — coresp.). • VOINȚA PLO
IEȘTI — VOINȚA GALATI 2586- 
2461 - - -.................................
un 
zon. 
ră 
zică ------
Roșea — 464. Constanta Constan
tin — 459 si Mihaela Nută — Li- 
xandru — 455 de la gazde res
pectiv Carmen Pilaf — 447. (Oc
tavian BALTEANU — coresp.).
• ELECTROMURES TG. MURES
— VOINȚA TIMIȘOARA 2586— 
2332 (5—1).

(4—2). Ploiestencele au luat 
start bun în acest se- 

dovedind o s-unerioa- 
oresătire tehnică si fi- 

S-au evidențiat Maria

MASCULIN
• OLIMPIA BUCUREȘTI - 

MINERUL VULCAN 4893—4974 ! 
(1—5). Minerii au renurtat o pre
țioasă victorie datorită seriozită
ții cu care au tratat tntilnlrea. 
la aceasta adăugîndu-se mobili
zarea tuturor tocătorilor, pregă
tirea sunerioară fată de parte
nerii de întrecere si. un fant 
îmbucurător, disciplinei de 1oc. 
Bucurestenii au manifestat o oa
recare linsă de angaiament ln 
momentele dificile, de parcă cele 
două puncte nuse în ioc le-ar 
fi revenit fără eforturi. Am mal 
adăuga aici indisciplina care a 
lncenut să caracterizeze toa-tă 
echfna. excepție făcînd S. Be- 
livacă si C. Cristea. Remarcați : 
I. Ruge (M) — 836 si S. Belivacă 
(O) — 890 (Mihai ROBU — CO- 
resn) • MINAUR BAIA MARE 
— ELECTROMURES TG. MURES 
5892—5358 (5—1). Campionii s-au
imnus la o diferență de 336 po
pice S B oar iu — 1040. S Sze- 
kcll _ 976. A Naszodi — 963 si 
E. Gergely — 955 fiind autorii 
principali ai victoriei. De la mu-

a»

CAMPIONATUL DE OINĂ
(Urmare din pag. 2)

Proiogul turneului final pto- 
priu-zis, meciurile d.r; serii au 
consemnat, in seria I. printre 
rezultatele-surpriză, victoria 
Laminorului asupra lui C.P.B. 
cu 19—7. Cu alte 3 victorii : 
29—6 cu Metalurgistul Sadu, 
17-16 cu Viață Nouă și 19—11 
cu Venus Negrileiti, jucătorii 
din Roman și-au asigurat locul 
in turneul de 5. Echipa C P.B. 
n-a reușit, in acseași serie, de- 
cît 3 victorii : 20—6 cu Venus 
Negrilești, 21—1 cu Metalur
gistul Sadu și 21—16 cu Viață 
Nouă Olteni, ocupînd locul 2, 
în timp ce Viață Nouă Olteni 
cu 2 victori’ (14—12 cu Venus 
Negrilești și 19—11 cu Metalur
gistul Sadu) s-a clasat pe lo
cul 3, care i-a dat dreptul la 
baraj.

In seria a Il-a Dinamo Bucu
rești s-a detașat destul de le
jer ciștlgind la I.M.P. (20--9), 
A.S.A. Constanța (26-12), I.P.A. 
Sibiu (24—15) și Lumina Mărgi
neni (19—5). Locul I Fe locul 
secund A.S.A. Constanța cu 8 
victorii: 16—10 cu I.P.A. Sibiu. 
16—5 cu Lumina Mărgineni și 
19—17 cu I.M.P. iar pe jocul 
3 I.P.A. Sibiu cu 2 victorii, 
muncite, ce-i drept, cu 13—12 
la Lumina Mărgineni și 15—14 
cu I.M.P.

ln meciul de baraj, I.P.A. — 
Viață Nouă 12—6, echipă sibia- 
nă participind astfel la turneul 
final de 5, împreună cu lami
norul Roman și C.P.B. (seria 
I), Dinamo București și A.S.A. 
Constanța (seria a 11-a).

In primele meciuri din turul 
2 al turneului final, Dinamo 
București și-a adăugat în pal
mares noi victorii: 21—15 cu 
Laminorul, 30—15 cu A.S.A., 
21—8 cu C.P.B.!- țt 18—17 cu 
I.F.A. în același timp C.P.B.

(20—
I.P.A. 
înre- 

la

va cîstiga la Laminorul
10), A.S.A. (23—20) și la 
(18-12). Laminarul va 
g.stra 2 victorii, 29—14 
A.S.A. și 16-12 la I.P.A. în 
fine. A.S.A va trece doar de 
I.P.A.: 15-14!?

Clasament : 1. Dinamo Bucu
rești 12 p., 2. C.P.B. 10 p, 3. 
Laminorul Roman 8 p„ 4. 
A.S.A Constanța 6 p., 5. I.P.A. 
Sibiu 4 p. (6 Viață Nouă Ol- 
icni. 7. I.M.P. București, 8. Ve
nus Negrilești, 9. Lumina Măr
gineni, 10 Metalurgistul Sadu).

ăă remarcăm arbitrajele com
petente atît ale unor consa- 
crați (P. Tstrate — Sibiu și Al. 
Cazacu — București) cit și cele 
ale mai tinerilor cavaleri ai 
fluierului; V. Borodi — Cluj- 
Napoca, N. Grama — Mirșa și 
M. Marchidan — Botoșani. Să 
n» exprimăm totodată surprin
derea penlru anumite neajun
suri organizatorice ale gazdelor 
— CJ.E.F.S. Argeș și comisia 
de resort — care au influențat, 
într-o bună măsură, prestația 
finalistelor. P.teștiul rămine da
tor aportului nostru național !

K3

O 
eviden- 
~ Sta- 

912. 
res- 

__ _____ Mu- 
(Octavian GUTU, 

UNIO SATU MARE 
C-LUNG MOLDOVE-

— 928. L. Pod —
— 910 de la gazde. 
Lupu — 889 si L

885.

începînd de miercuri, baza 
nautică de pe Lacul Dorobanț, 
din apropierea lașului, va găz
dui ultima competiție de nivel 
republican a sezonului de ca
notaj, „Criteriul speranțelor-. 
Programată la scurt interval 
după Balcaniada disputată pe 
aceeași oglindă de apă. întrece
rea este rezervată ambarcați- 
ilor de simplu, avînd drept scop 
mărturisit testarea valorilor 
existente în eșalonul secund al 
acestui sport și, în funcție de 
rezultate. împrospătarea loturi
lor republicane cu elemente 
care vădesc certe posibilități 
de creștere.

Concursul, eșalonat pe dura
ta a patru zile, are prevăzute

probe pentru trei categorii de 
virstă : juniori, seniori (18—19 
anî și 20—21 ani), cursele re- 
nervate acestora din urmă a- 
vind în vedere lotul de pers
pectivă și, respectiv, cel olim
pic.

Desfășurîndu-se la scurtă vre
me după Campionatele Balcani
ce, unde a ieșit clar în eviden
ță dificultatea de a prezenta 
vîslași competitivi pe plan in
ternațional în cursele de sim
plu Ja juniori, junioare și seni
ori, regata oferă antrenorilor 
și tehnicienilor federației po
sibilitatea depistării unor spor
tivi. Ln special băieți, eu reale 
aptitudini pentru „proba pro
belor* cum este denumită de

specialist!, 
acest moir 
deține o s 
testat pe 
cadete (jur 
constituie 
ția la băii 
bucurătoar 
re import 
rul intern; 
se impune 
cit Si efori 
tente în s 
canotaj, p 
cestel defi 
în eoeastâ 
încă de la 
«narează n

Campionatul Republican de lupte libere pe echipe

MULTE iNTÎLNIRI
Duminică. în București si alte 

localități, s-au desfășurat între
cerile oenultimei etaoe a Cam- 
Dionatului Reoublian ne echipe 
la luote libere prilej cu 
s-au înregistrat multe 
echilibrate. încheiate cu 
strînse.

BUCUREȘTI. în sala 
sun a fost programat unul din
tre derbvurile etapei. întUnin- 
du-se trei formații participante 
la turneul final de antl.1 trecut : 
Vulcan București (organizatoare), 
Hidrotelmica-C.S.S. 2 Constanța 
si Nicotină Iași. Firește, toate 
aceste echipe alături de Rapid, 
slnt principalele candidate la pri
mele trei tocuri din seria a IV-a. 
reușită care le va permite cali
ficarea din nou ln ultima fază a 
competiției In aceste condiții, 
asa cum era si de așteptat. în- 
tîlnirile au fost foarte echilibrate 
si viu disputate Faptul că Nico- 
lina s-a prezentat fără repre
zentant la categoria 52 kg (G. 
Grigorescu n-a ai uns la gară ! 7) 
a limpezit Dutin anele, usurînd 
misiunea celorlalte două forma
ții. Vulcan si Hidrotehnica lulnd 
serioase opțiuni oentru califica
rea în turneul final.

In prima
Vulcan si

care 
întîlnlri 
scoruri

Progre-

partidă s-au înlîlnit 
Nicotină, bucureste-

ECHILIBRATE IN PENULTIMA ETAPĂ
nil. cu efectiv complet reușind 
să obțină punctele victoriei nrin
N. Stan. N. Gheorghe. Gh Mi- 
tran (toti prin tus) C Nănău, 
S. Baciu (la puncte) si A Da
cica (tuș) ..Piesde grele" ale 
ieșenilor au realizat victorii ca
tegorice prin tus : Gh. Brostea- 
nu. P. Hodorogeanu. C Bălan sl 
C Corduueanu. dar cu numai 
patru meciuri cîstigate nu nu- 
teau realiza si victoria echipei. 
Scor final • 22—17 oentru Vulcan.

O întîlnlre la fel de discutată 
a fost sl cea dintre Hidrotehnica 
si Nicolîna Cu o echipă com
pusă din mal multi tineri talen- 
tatl si bine pregătit! (multi din- 
trei ei iuniori). Hidrotchnica- 
C.S.ș. 2 constanta (antrenori 
I. Kenan și V Dusu) a obtinut 
o victorie prețioasă (23—17). care 
echivalează cu un oas important 
spre calificarea în ultimul act 
al întrecerilor De la constănteni 
au terminat victorios! A. Marin, 
G Pambuca. G. Ciucă. L CluCă,
O. Dica sl V. Drobotă Pentru e- 
ehipa ieșeană au .punctat* ace
lași sportiv! valoroși • Gh. Broș- 
teanu. P. Hodorogeanu (campion 
national. într-o remarcabilă for
mă sportivă ln acest an) C. 
Bălan si C Corduneanu (meda
liat la „europenele" de iuniori).

Cea mai echilibrată oartidă 
(cum o reflectă si scorul final : 
20—20) a fost cea dintre Vulcan 
si Hidrotehnica . Asa cum înce- 
Duse disputa. se nărea că tînăra 
echipă constănteană va realiza o 
surpriză în Capitală : din pri
mele cinci meciuri, constăntenii 
cîstigaseră natru IA. Marin. G 
Pambuca. G. Ciucă si L Ciucă). 
iar bucurestenii numai unu, (N, 
Radu). Dar. în continuare. S. 
Baciu. O Iordan. A. Dacica sl 
FI. Iordache au realizat succese 
prin tus pentru Vulcan, 
brînd situația Cea de a 
victorie a constăntcnilor 
tlnut-o Gh. Ciupercă

AU arbitrat : C 
(Ploiești) T. 
Bresniceanu (Drobet.a 
rin).

echili- 
cincea 
a ob-

eategoria 6 
sparge. In 
obțin în d ni 
tie! sale i 
V Marin. 
C Clortei. 
V. Anca si 
lat" din r 
aceștia ob 
victorie ea 
el lucrurili 
limpezi. în 
tapă va at 
la întrebai 
mine sau 
Faptul că 
decisive ac 
bună deme 
a fi argun 
Să vedem..,

Arbitratei 
de Ion Ioi 
Bolocan (P 
tea (Bucur'

TINERII ATLEȚI ROMANI
(Urinare din pag. I)

11.89 : 100 mg : 1. Tatiana Teres- 
cluk (Ucraina) 13,88. 2. Ionica 
Domnlteanu (România) 13,89 : 
400 m : 1 Ludmila Koșei (Ucrai
na) 53.16. 2 Elena Solcan 53,59 : 
greutate : 1. Jana Ciobanu 18.11 
m. 2. Mihaela Oană 17.69 m : su
liță : 1. Aurica Bujniță 57,14 m, 
2 Erika Hirit 55,32 m ; 800 m : 
1. Viorica Niga 2:03,13. 2. Cătă
lina Gheorghiu 2:04.33 : 3 000 m : 
1. Olga Rudenko (Ucraina) 
9:15.77. 2 Nuta Olaru »:26.04 1 
1 X IM m :. 1. România 45.52 : 
200 m : 1 Corina Tarău 23.99. 2. 
Viktoria Fomenko (Ucraina) 
24.23 : 400 mg : 1 Tatiana Teres- 
ciuk (Ucraina) 59.48. 2. Carmen 
Nlstor 59.51 : lungime : 1. Mireia 
Belu 6.56 m. 2. Tatiana Kotova 
(Ucraina) 6.39 m : disc : 1. Cris
tina Boit 57.04 m. 2. Manuela Tlr- 
neci 54.82 : înălțime : 1. Oana
Musunol 1,80 m. 2. 
cenko (Ucraina) 1,75 m 
1 Cătălina Gheorghiu 
Daniela Bran 4:15.50 : 4 
1. ucraina 3:36,81. 2.
3:40.79. BĂIEȚI — 100 
Kievski (ucraina) __
Oaidă 10.87 : 400 m : 1 D. cojo- 
caru 46.93. 2. V. Kozlov (Ucrai
na) 47.29 : prăjină : 1. A Ivaneț 
(Ucraina) 4,80 m. 2 N Răduca
3.80 m : triplusalt : 1. Cs. Boroș
15.80 m 2. R. Sintciliov (Ucraina)

1.
Irlna Mihal- 

: 1500 m : 
4:14.43. 2. 
X 400 m: 
România

1. S. 
. M.

m: 1 
10,72. 2.

„TROFEUL BRAILA“ LA BOX
Cea de a doua ediție a ..Tro

feului Brăila" la box s-a bucu
rat de un frumos succes de nu
bile. organizatorii competiției 
(clubul sportiv din localitate. In 
colaborare cu C.J.E F.S) asigu- 
rînd toate condițiile Dentru buna 
desfășurare a întrecerilor. La 
reușita galelor o contribuție no
tabilă . au avut arbitrii brăileni, 
care, asa cum ne-a informat de
legatul general al federației de 
specialitate la această competiție. 
Traian Panait. au dat decizii 
conforme cu realitatea din ring, 
decizii apreciate chiar si de . an
trenorii sportivilor învinși. De-a 
lungfu celor 9 gale ăle „Trofeu-

lul Brăila" s-au disputat 90 de 
meciuri, pe listele de partici
pant! fiind înscris! 102 ougilistl 
de ia mai multe secții de box 
din tară Iată învingătorii. ln 
ordinea categoriilor : Florin 
Baicu (CS Brăila). Costică Bitcă 
(Progresul Brăila). Victor Roșiu 
(PAL Brăila). Iustin Antonie 
(Steaua). Giei Moise (CS Brăila), 
lorgu Cvaman (CSM Buzău), 
Mihai Nifulescu (CSM Borzești), 
Cornel Lihăceanu (Constructorul 
Galați). Vasile Pradais (CSM 
Borzești). Stefan Marius (Stea
ua) Mihai Vasilache (IMG Bucu
rești si Paul Goinmbeanu (Tim
puri Noi București).

ÎNVINGĂTORI
15.49 m ; 800 m : 1. N. lanchiș 
1 :57.92. 2. N. Bahalov (Ucraina) 
1:58.39 : înălțime : 1. A Szasz
2.13 m. 2 V. Kostenko (Ucraina, 
2.13 m : greutate : 1. R. Viros-
tiuk (Ucraina) 18.67 m. 2.
Gușet 18.42 m : 5 000 m : 1 V. 
Cesek (Ucraina) 14:25.88 (3.
Avramescu 14:28.81) : suliță * 1. 
3 Ungureanu 72.68 m. 2 A. Sor- 
bal (Ucraina) 69.38 m : 4 X 100 
m : 1. România 41.06 : 110 mg : 
1 M. Oaidă 13.96. 2 V. Balconi 
(Ucraina) 14.10 : 200 m : 1 D. 
Cojocaru 21.53 2. S Kievski (U- 
cralna) 21.68 : 400 mg : 1. M. Ma- 
teescu 50.65. 2. O. Tverdosleb
(Ucraina) 51.55 ; 10 km mars : 1. 
O. Bandurciska (Ucraina) 43:56,10

L. Pantea 47:15.90) : disc : 1. 
Kohanovski (Ucraina) 58,60 m 

(3 Gh. Guset 47.92 m) ; lungime: 
1 E Semeniuk (Ucraina) 7.56 m.

Tudof 7.52 m : 1 500 m : 1. 
Cernokoslopakov (Ucraina) 

2. D Dănescu 3:50.05 : 
1. V Kolsanik (Ucraina)

E Roșea 70.10 m : 
obst : 1 A. Relnilc (U- 
6:48.98 (3 A. Vulpescu

; 4X 400 m : 1. România

(3. 
A

2.

Gh.

I.

Constantin
Balas (Brasov). L.

Seve-Tr.

Mîhai TRANCA

2. B
A.
3: 49.50. 
ciocan
75.82 m. 2. 
3000 m 
era in a) 
3:53.17) 
3:09.80

A, 
1.

TURUL
(Urmare din pag. 1)

CÎȘTIGUBILE TRAGERII PRO
NOEXPRES DIN 20 SEPTEM
BRIE 1989, Categoria 2:1 vari
antă 100% a 16.246 ici șl 4 var. 
25% a 4.061 lei; cat. 3: 18 var. 
a 1.805 lei; cat. 4: 70 a 464 lei ; 
cat. 5: 136 a 239 lei;
147.25 a 221 iei : c..'. „„
a 100 lei. REPORT CATEGORIA 
1 : 62.757 lei.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

cat. X:
cat Z : 2 705 50

• tn această săptămînă, și
rul acțiunilor cu caracter apar
te cuprinde un nou ..cap de 
afiș", constînd Intr-o interesantă 
TRAGERE EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES. cu întreaga 
«uită de avantaie De care o oferă

particioantllor. Intre altele, rea
mintim că se atribuie autoturis
me Dacia 1300. excursii neste 
hotare și importante sume de 
bani, de valori fixe si variabile. 
Tragerea respectivă, programată 
să aibă loc duminică. 1 octom
brie se cl«-" so-ară șl ducă o 
formulă tehnică de mare atrac- 
tivitate. Astfel, reamintim că se 
extrag nu mai Dutin de 42 de 
numere, tn cadrul n 8 extrageri, 
cu posibilitatea de a se cîstiga 
si cu numai 3 numere din I (1. 
respectiv « extrase Frecventând

agentlile Loto-Pronosport. puteți 
obține toate detaliile necesare, 
inclusiv prospectele tragerii care 
se distribuie sfătuit.

cum știți, mîine. 
septembrie. ne lîn-

• Dună 
miercuri. 27 __________ ___ ____
Bă tragerea obișnuită PRONOEX- 
PRES a săptămînll va avea loc 
si un concurs intermediar PRO
NOSPORT. axat exclusiv ne me
ciuri din comnetitiile europene 
lntercluburi (prin urmare. AS
TĂZI MARȚI, este ULTIMA ZI 
centru a vă exprima opțiunile. 
In ceea ce nriveste n-umerele 1u- 
oate si. respectiv. pronosticurile 
favorite).

dicală — avea să abandoneze. 
Cea de-a IV-a ediție a Turului 
ciclist al României avea să se 
desfășoare, după cel de-al doi
lea război mondial, abia în 
1946. Ciștigător, iugoslavul S. 
Prosinek, dar unul dintre pro
tagoniștii acestui prim Tur de 
după război a fost brașovea
nul Nae Chicomban. Cu aceas
tă ediție, a IV-a. a început, 
ca să zicem așa, adevărata is
torie a Turului României. în 
fapt o tulburătoare legendă 
modernă, care a impus aten
ției iubitorilor sportului cu 
pedale din țara noastră cîteva 
nume de referință: Marin Ni- 
culescu. C. Sandru, V. Nicu- 
lescu, G. Moiceanu, I. Cosma, 
I. Ardeleanu. N. Grigore, V. 
Selejan, V. Teodor și lista ar 
putea continua cu zeci și zeci 
de cicliști. „Mica Buclă* lan- 
sînd. cu fiecare ediție, cu fie
care etapă, noi și noi nume. 
Cîștigătorii ultimelor trei edi
ții au fost Mircea Romascanu, 
Valentin Constantinescu și Va
sile Milrache. Primul dintre ei, 
Mircea Romașcanu, a încetat 
activitatea competițională. Cei
lalți doi vor fi prezenți la 
startul celei de-a 27-a ediții 
și vor încerca să reediteze

ÎN SALA STEAUA 
nit formațiile URBIS 
de organizatoare a 
Steaua sl C.F.R. ___
că se putea o reuniune mal dis
proporționată valoric 1 Bună
oară. orima întîlnlre a galei, cea 
dintre Steaua si URBIS. a du
rat mal puțin de un sfert 
oră (!) .......................... ‘
tuș sau ____________ ____ _____
10 partide Așadar, scor fina) 
40—0 ! Era ușor de anticipat ea 
între formația multiplă campi
oană si adversara el. virtual re
trogradată va exista o mare di
ferență. dar. chiar sl asa sttod 
lucrurile, putini dintre cei pre
zent! s-ar fi încumetat să pro
nosticheze acest „scor absolut".

Ceva-eeva mai echilibrată a 
fost disputa dintre Steaua si 
CFR Craiova. încheiată cu sco
rul de 28.5—4,5. Din nou D. Dră- 
ghici (52 kg) Gh Ncagoe (57). 
R Ana (62). D. Prefit (68). O. 
Mioc (32). CI. Tămăduianu (90) 
si C Radu (100) s-au dovedit 
inabordabili pentru adversarii 
lor. dar oaspeții au izbutit să 
cîstige si el la cat 48 kg (prin 
Adrian Pan) în timp ce Costi- 
nel Clortei l-a opus o rezistentă 
destul de dîrză lui V. Petre (cat 
74 kg) La „grea" D. Andrei si 
S. Croitoru nu fost descalificați, 
oentru luptă pasivă

Credeam că sportivii de la 
urbis se vor mobiliza ceva, mai 
mult în întîlnirea cu CFR Craio
va. Nu numai că nu au reușit 
acest lucru, dar si cea dc-a 
doua Dărtidă a însemnat oentru 
ei o înfrîngere categorică : 3—35. 
După primele nalru meciuri, 
craiovenil înregistraseră tot atî- 
tea victorii prin tus (autorii ier 
— A Pan. I. Bărbulescu. V Ma
rinescu sl M. Cimooicru). La

s-au lntîl- 
(în calitate 
reuniunii). 
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CICLIST AL ROMÂNIEI
performanțele din anii trecuți. 
Dar asaltul mai tinerilor lor 
adversari, animați de dorința 
unei depline afirmări, inclusiv 
asaltul cicliștilor străini ce se 
vor alinia la start, va fi deo
sebit de puternic.

Vom ura 
săptămînă, 
pe măsurii 
o luptă ai 
rea celui 
al cielismi 
ciștigător ;

LOCURI PENTRU TRATAI
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM. HOTELUR 
RESTAURANTE BUCUREȘTI vă ofer#. bilet 

tratament în stațiuni, după cum urr.iează : 
EFORIE NORD

— hotelurile .,Minerva" ș!
pierea bazei de tratament)___ ___

— complexul ..Agigea* (hotelurile 
„Meduza* și „Steaua de mare"), cu 
nice

„Veuus" (în a 
eu plecări ziln 

„Deliii 
plecări

J MANGALIA
; — hotelurile „Scala* și Orion*.
, zilnice.
> — hotelul „Mangalia*, sejur de 18 zile
■ plecare la 20 octombrie și 25 noiembrie.
; NEPTUN
. — hotelul „Doina*, incepind din S octom
• CU Dlecări zilnice

cu pli

— hotelul „Miorița* (eu tratament la ho 
„Doina"), cu plecări zilnice
BĂILE FELIX

— hotelurile ..Lotus". „International". „Mu 
.Unirea* și „Someș*, incepind din 30 sep
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F. C. VALENCIA SOSEȘTE AZI
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N-au mai Tămas decît puține 
ceasuri pînă cînd, mîine, de la 
ara 15,30, Victoria și F.C. Va
lencia vor susține partida re
tur Jin cadrul etapei I a Cu
pei U.E.F.A., după ce, vă rea
mintim, primul meci a dat cîș- 
tig de cauză echipei spaniole, 
cu 3—1. în întîmpinarea retu
rului, iată, telegrafic, elteva 
știri proaspete din cele două 
tabere, urmind să revenim, 
miercuri, cu detalii.

După cele două succese re
confortante din campionat, 1—0 
cil Sportul Studențesc și 3—0 
cu F.C. Bihor, Victoria a con
tinuat să se pregătească în tih
nă și cu maximă responsabili
tate. Duminică, elevii lui FI. 
Halagian și Gh. Timar au dis
pus lejer, 7—2, de formația de

tineret, dar antrenorii (care au 
la dispoziție întregul lot, mai 
puțin pe D. Daniel, accidentat, 
și pe Mijea, suspendat) n-au 
Vizat rezultatul, ci îmbunătăți
rea strategiei menită să „des
facă" apărarea Valenciei și, 
pînă la urmă, să permită obți
nerea calificării. „Azuriii" sînt 
conștienți că-i așteaptă o mi
siune dintre cele mai grele, dar 
nu și una imposibilă. Creșterea 
de formă a echipei, evidentă in 
întilnirile de campionat aminti 
te, ca și modul în care e tra
tat returul cu Valencia, cu se
riozitate și răspundere, ne de
termină să scriem că Victoria 
își va juca șansa pînă la ca
păt, încrezătoare (pe deplin 
justificat) în posibilitățile ei.

Valencia a întîlnit. duminică,

pe teren propriu, pe Cadiz, in 
etapa a 4-a a ligii spa
niole. In fața a 30 000 de spec
tatori, a învins cu 3—0 (2—0), 
prm golurile realizate de Boro 
(min. 19. lovitură de cap). Eloy 
(min. 29, pe centrarea lui Fe
noli) și Fernando (min. 76 din 
11 m. după fault asupra 
Toni). Astfel, garnitura 
Esparrago a obținut cea dinții 
victorie în actualul sezon (și al 
treilea punct în clasament), dar 
una fără cine știe ce semnifi
cații. Cadiz (fosta echipă a lui 
Esparrago!) fiind ultima clasa
tă. F.C. Valencia sosește azi la 
prînz în Capitală și va locui Ia 
hotelul „București". De la aero
port (aterizarea e anunțată 
pentru ora 14,55), jucătorii spa
nioli vor merge la stadionul 
„Victoria", unde e prevăzut un 
antrenament de acomodare cu 
gazonul.

Partida de miercuri va înce
pe la ora 15,30 și va fi condu
să. la centru de Luigi Agnolin 
(Italia). Observator U.E.F.A. va 
fi sovieticul Vladimir Zuiev. 
Vom reveni în ziarul de miine.

Ovidiu IOANIȚOAIA

lui 
lui

FLACĂRA MORENI-GATA SĂ
ÎNFRUNTE FORMAJIA PORTUGHEZA
F.C Porto a sosit aseară in Capitală

de 9 croni- 
6 comenta- 
dsnolă :m-

Intil-

In preliminariile C.E. de juniori B

DEBUT PROMIȚĂTOR AL „TRICOLORILOR

Reintorși miercuri noaptea 
de la Petroșani, unde au sus
ținut meciul de campionat cu 
Jiul, antrenorii și jucătorii e- 
chipei Flacăra Moreni si-au în
dreptat toată atenția numai 
spre pregătirea partidei retur 
cu F.C. Porto, din Cupa 
U.E.F.A. Programul a cuprins 
cite două antrenamente zilni
ce, jucătorii angajîndu-se sus
ținut la efort, absolut toți fi
ind conștienți de importanța 
intîlnirii. de obligațiile ce le 
revin în fața unui adversar va
loros, așa cum este cotat F.C. 
Porto. Sîmbătă, la Moreni, Fla
căra a susținut un joc-școală 
cu echipa de speranțe, in cursul 
căruia fluierul... arbitrului Ion 
Nunweiller s-a auzit deseori, 
reluările de faze, repetarea

unor acțiuni de atac svînd 
drept tcop aducerea la un nu
mitor comun a modului de ex
primare in ofensivă, așa cum 
intenționează s-o facă Flacăra 
și în meciul de mîine, cu F.C. 
Porto. Din „ll“-Ie care a e- 
voluat în prima manșă, de la 
Porto, va lipsi Balaur, căruia 
arbitrul austriac Gerhard Kapl 
i-a arătat nejustificat cartona
șul roșu. în aceste condiții, du
pă toate probabilitățile, postul 
de fundaș stînga va fi ocupat 
de Glavan. în cursul zilei de 
astăzi, antrenorii I. Nunweiller 
și S. Niculescu vor efectua an 
ultim antrenament.

F.C. Porto a sosii luni seară 
in Capitală, cu efec’ivul con>- 
?!et. Delegația echipei portu
gheze. condusă de președintele 
clubului, Jorge Nans Pinto Da

Costa, este însoțită 
cari sportivi și de 
lori radio, ceea ce 
portanta care se aco-dă 
nirii retur Duminică. în cam-
pionaiul Portugaliei. F.C. Por
to a susținut, pe teren pro
priu, partida cu Fortimonense, 
din cadrul etapei a 4-a. „ll"-le 
pregătit de Artur Jorge a obți
nut victoria cu 4—0 (1—0), prin 
punctele realizate de Rui 
Aguas (2), Madjer și Demol 
(din 11 m). Imediat după sosire, 
antrenorul portughez ne-a
făcut următoarea declarație : 
«împotriva lui Portimonense,
jucătorii mei au marcat o oa
recare 
ce mă 
intr-o 
meciul 
Deși, sincer 
așteaptă deloc
Flacăra fiind o echipă extrem 
de ambițioasă, care ne-a pus 
destule probleme la Porto”. _

Partida de miercuri, pro
gramată cu începere de la ora 
15, va fi condusă de o brigadă 
de arbitri din Turcia, avintu-1 
la centru pe Y. Namoglu.

Gheorghe NERTEA

revenire de formă, ceea 
îndreptățește să 
bună 
retur

sper 
comportare in 
de Ia Moreni. 

vorbind, nu ne 
un meci ușor.

Lotul nostru de juniori (16 
ani) a debutat vinerea trecută 
în preliminariile Campionatului 
European B. O... împătrită e- 
moție încerca delegația noas
tră înaintea acestui meci, de la 
Oslo, împotriva reprezentativei 
Norvegiei: cea „specifică", di
naintea oricărei partide, a de
butului într-o competiție ofi
cială, a ineditului „nocturnei" 
de pe stadionul Baekkelaget, a 
calificativului pe care îl poate 
obține, prin reprezentanții ei, 
teoretic cei mai autorizați, o 
nouă generație a fotbalului ro
mânesc. Deși „expusă" în felul 
acesta, cea mai fragedă tulpină 
a fotbalului nostru a rezistat 
cu bine la toate aceste vînturi 
potrivnice, rezultatul fiind, du
pă cum se știe, un promițător 
1—1, care se traduce printr-un 
+ 1 la „adevăr", dătător de 
speranțe.

Cum ă jucat echipa lui I. 
Voica și V. Kraiîa? Conform 
casetei tehnice (5—8 șuturile la 
poartă, 3—3 pe poartă, 3—2 ra
portul comerelor, prima cifră 
aparținînd. evident, gazdelor), 
scorul egal este perfect justi
ficat. juniorii noștri abordînd 
partida cu încredere și curaj, 
cu o mentalitate de posibili în
vingători, susținută de supe
rioritatea evidentă la finaliza
re și de plusul în compararea 
numărului de ocazii ratate (do
uă Norvegia, trei România). A- 
ceste împliniri par cu atît mai 
proeminente cu cît echipa Nor
vegiei s-a îndepărtat cu mult 
de imaginea sa tradițională 
(fotbal de elan, care nu putea 
salva tehnicitatea precară), 
prezentîndu-se ca o formație 
abilă. îndemînatică. mulată pe

scheme bine învățate (apariții 
la finalizare din linia a doua, 
la mingile aeriene, unde deți
ne supremația), cu cîteva in
dividualități remarcabile. La 
acest ultim capitol, susținut 
cu brio de mijlocașul Tommy 
Lansen. al cărui dribling pa
raliza orice adversar direct, re
prezentativa noastră 6-a situat 
în planul al doilea, compensînd 
prin coeziune morală și valori
că, prin putere de luptă, prin 
șansa (făurită) de a fi prins 
vîrful el de formă. Toate aces
te atuuri au suplinit, de alt
fel. și absența unui coordona
tor de joc veritabil, ca și Im
perfecțiunea execuțiilor la fina
lizare. „boală cronică a fotba
lului nostru juvenil. datorată 
unor carențe permanentizate în 
procesul de 
cum aprecia secretarul federa
ției de specialitate. Dan Matei, 
conducătorul delegației noastre.

Revanșa întilniril de la Os
lo (precedată de partida Nor
vegia — Scoția, cealaltă compo
nentă a grupei, la 4 octombrie) 
este programată la Buzău, la 
27 octombrie. Antrenorii echi
pei. măsurînd posibilitățile ad
versarului, nu comit eroarea de 
a se bate cu pumnul în piept. 
Deocamdată, contează integral 
pe portarul Berța, pe ctlplul de 
fundași centrali (Cincă, Călin), 
pe mijlocașul ofensiv Papa, pe 
„vîrful" Simîon. cu toții remar
cați în meciul de la Oslo. Pe 
celelalte culoare încă se mai 
poate pătrunde șî actualul tur
neu din Bulgaria, care se va 
disputa chiar în miezul acestei 
săptămîni, este considerat un 
nou prilej de verificare.

Ion CUPEN

instruire", după

Pentru meciul Victoria — F.C. Valencia din Cupa 
U.E.F.A.. programat miercuri, 27 septembrie, pe terenul 
„Victoria", de la ora 15,30, biletele se află în vînzare la 
casele stadionului ..Dinamo" și la sediul A.S. Victoria, din 
Calea Griviței 71. Sînt valabile legitimațiile abonament 
liberate de C.N.E.F.S., de culoare roșie și verde, ultimele 
însoțite de tichete.

DINAMO
f Urmare din poo. î)

trebuie să-și ia toate precau
țiile, pentru că un gol primit la 
BucureșV ai putea căpăta pro
porții din cele mai supărătoa
re.

în tabăra liderului, pregătiri
le s-au desfășurat cu asiduita
te. într-o atmosferă de lucidă 
încredere în forțele proprii. 
Antrenorul Mircea Lucescu dă 
ca sigură folosirea lui Lupu 
(care n-a jucat la Tirana, a- 
vind două cartonașe galbene), 
in rest ontînd pentru formula 
de echipă standard, cu Vaișco- 
vici în atac, dar și cu... un 
semn de întrebare Mesaroș-Mi- 
hăescu.

Dinamo Tirana s-a antrenat 
ieri după-amtază în Șoseaua 
Ștefan cel Mare. Bckuș Birce, 
conducătorul tehnic al echipei 
va menține team-ul învingător 
in prima manșă, înlocuindu-1 
inși pe fundașul Stafa (2 car
tonașe) cu Briza.

Partida va începe Ia ora 
15,30 și va fi condusă la centru 
Je arbitrul iugoslav Zoran Pe 
trovicl ajutat ta linii de S. 
Dukkovski și M. Zdravsko.

I ODIHNA IN STAfiUNI
cu plecări zilnice

.E HEIICULANE
liotei benominalizat. cu plecări zilnice. 
ORA
hotelut ..Parc", tnceplnd din 30 septembrie, 
lecări zilnice.

ATA — in 
IEORZ BAI 
.E TUȘNAD
U SĂRAT

vile, cu nlecări zilnice.
— in vile, cu plecări zilnice. 
— in vile, cu plecări zilnice.

complexul balnear, cu nlecări zilnice. 
tOASA — in vile, cu nlecări zilnice. 
SEC — în vile eu plecări zilnice. 
KA — cu plecări zilnice

LNA BRAȘOV

botei cu plecări In zilele de 8. 10 și 
>rie.
AU.
hotel, sejur de 12 zile fncepînd din 
>rie

14 oe-

13 oc-

SERIA I

Zimbrul Șiret — Unirea Ne
grești 3—0 fi—0). TEPRO lași — 
Mecanica Vaslui 2—3 (2—1). Au
rora Tg. Frumos — Constructo
rul Iasi 1—0 (0—0). Metalul Ră
dăuți — A.S.A. Explorări Cîm
Dulung Moldovenesc 2—1 (O—0). 
FEPA 74 Bîrlad — Electro Bo
toșani 8—0 (4—0). Partizanul Ba
cău — Carnati Gălănesti 2—8 
(0-0). FORTUS Iași — Proleta
rul Bacău 6—1 (3—0). C S.M. Bu- 
cecea — Steaua Mecanica Huși 
1—2 (0—1).
• în meci restantă din etapa 

a 3-a : Electro Botoșani — Me
talul Rădăuți 1—1.

Pe nrimele locuri în clasa
ment. dună etana a IV-a : 1.
MECANICA VASLUI C n (9—5), 
2. FEPA 74 Bîrlad 5 n (14-2). 3. 

. Metalul 
ultimele 
tosani 3 
Iasi 1 o

DIVIZIA C REZULTATELE ETAPEI A IV-a
SERIA A IV-a SERIA A VII-a

SERIA A X-a

scrierile se fac la toate agențiile de 
I.T.II.R. din Capitală.

turism

Rădăuți 5 
locuri : 15 
n (5—14).

(7—10).

SERIA A

o (7—4)... ne
Electro Bo-
16. TEPRO

n-a

Viitorul Gheorghenl — Metalo- 
tehnica Tg. Mures 1—1 (1—11.
MECON Mun Gh Gheorghiu- 
Dej — Mureșul TODlita 2—0 
(1—0). Rapid Miercurea Cluc — 
Textila Buhusi 1—2 (1—1). Uni
rea Cristur — Petrolul Moinesti 
3—0 (2—0) Avîntul Reghin — 
C.S.M. Borzesti 1—1 (1—0) Pro
gresul Odorhei — Metalul Sighi
șoara 1—0 (1—0). Otelul Reghin 
— Mureșul Luduș 2—3 (0—1). Mi
nerul Comănestl — Metalul Re
ghin 5—1 (3—1).

Pe primele locuri 
MUN. GH ----------
D (11—0). 2 
(10—3). 3 Mureșul Luduș 
(9—5). 4 Progresul Odorhei 
(6—3)... De ultimele locuri 
Otelul Reghin 1 n (4—10). 
Raroid M ‘ ~ “

Victoria Lehliu — Raoid Fe
tești 9—1 (4—1) ISCIP Ulmenl 
— A S.A. Chimia Ploiești 2—2 
(1—1). Viitorul Chirnogl — CON- 
PREF Constanta 3—1 (2—1). Cal- 
latis Mangalia — S.N Oltenița 
5-0 (4—0). Votata I.C.S. Medgi
dia — Olimnla Slobozia 4—2 
(2—1). Dunărea Călărași — Me
talul Ploneni 1—o (1—0). Portul 
Constanta — Victoria Horești 
1—1 (1—1). Victoria Tăndărei — 
Progresul C.S.S Medgidia 0—0.

Pe primele locuri ' * — — • _
n
6 

D 
6 _ ............ _

_____  15. olimpia Slo- 
D (7—7). 16. Portul Con- 
n (3-7).

RIA LEHL1U 7 
Victoria Horești 
latis Mangalia 6 
eresul Medgidia 
ultimele 
bozia 2 
stanta 2

locuri î

: 1. VICTO
(13—3). 
n (6—1) Cal- 
(9—4). 4. Pro- 
n (6—2),.. ne

SERIA A V-a

2r—3.

______ Făgăraș — IP.A. 
0—1 (0—0). Metalul Votata 

— Metrom Brasov 1—0 
Carnati Brasov — Dacia 
Căllmănesti 3-0 (2—0).
Mecanica Sibiu — Eiec- 

1—0 (0—0). Carnati 
Chimia Găestl 5—1

Nltramonia
Sibiu 
Sibiu 
(0—0) 
Cozia 
C.S.U. 
trica Tltu 
Mîrsa — _ _
(2—0). Muscelul CîmDulung — 
Dacia Pitești 2—0 (1—0). Carpati 
Agnita — Metalul Rm. VRcea 
3—0 (2—0) Unirea Pitești — E- 
lectronistul Curtea de 
G—1)

Pe nrimele locuri : 
SIBIU 7 n (8—1). *. 
testi 6 d (6—3). 3 Metrom Bra
șov 5 n (6—2) 4. Electrica Tltu
5 n (7—4) .. ne ultimele locuri : 
14. Mecanica Sibiu 2 d (3-7). 15. 
Dacia Călimănesti 2 n (1—6) 
Unirea Pitești 1 o (2—6).

Argeș 1—2

2.
1 I.PA.
Dacia Pl-

16.

Dacia Mecanica Orăstie — 
Strungul Chisineu Cris 4—0 (2—0). 
Petrolul Arad — Aurul Brad 3—2 
(1—1). C.FR. Simeria — Mine
rul Or. dr Petru Groza 1—0 
(0—0). Chimia Tăsnad «- Moto
rul IMA Arad 2—0 (1—0). Votata 
Oradea — Dacia Orăstie 0—0, 
Gloria Beius — Unirea Sînnico- 
lau 1—3 (0—1). Otelul or dr. 
Petru Groza — Șoimii Llnova 
5—0 (1—0). Unirea Tomnatic — 
înfrățirea Oradea 1—0 (0—0)

Pe primele locuri : 1. DACIA 
MECANICA ORAȘTIE « n (10—2). 
2—3. Dacia Orăstie 6 n (7—1). în
frățirea Oradea 6 d (3—2) 4 U-
nlrea Sinnicolau fi n (11—6)... n« 
ultimele locuri : 15 Unirea Tom
natic 2 D (2—10) 16. Gloria
Beius 0 d (3—10)

SERIA A XI-a

Laminorul Victoria Zalău — 
Victoria Cărei 8—1 (4—0). Vota
ta Oas Negrești — Minerul Băi- 
ta 2—0 (1—0) Metalul Aiud — 
Unirea Dei 2—2 (2—2). Industria 
Slrmei CîmDia Turzi! — Oașul 
Negrești 3—0 (1—0). Sticla Arle- 
sul Turda — Metalurgistul Cualr 
6—2 (0—0) Minerul Sărmăsag — 
Soda Ocna Mures 4—0 (2—0).
Energia C.P.L Sebeș — CUPROM 
Bala Mare 1—0 (0—0). Mobila
Armătura Slmleu — C U.G. Oui- 
Nanoca 2—1 fl—1)

Pe primele locuri . .. -----
LURGISTUL CUGIR 8 n (10—0) 
2—3. Unirea Del 5 r> (11—7). 
dustrla Sîrmei C. Turzli 5 
(6—2) 4. Minerul Băita 5
(6—4)., ne ultimele locuri : 
- - * -- go (4—9).

(4—9).

SERIA A VIII-a
C F.R-B.T.A. București — Teh- 

nometal București 2—1 (0—0).
Automatica București — FCM 
Victoria Giurgiu 2—2 (1—1). Du
nărea Giurgiu — A.S.I.C Bucu
rești 1—0 ro—0). Avicola creve- 
dia — MECON București 2—1 
(1—1). IUPS Chitite — MECOS 
București 1—1 (1—1) Danubiana
București — Metalul București 
3—3 (2—2). Progresul Șoimii
1MUC București — T.M.G. Bucu
rești 1—0 (1—0). Viscofil Bucu
rești — Raoid Braniștea 4—0 
(3—0).

Pe nrimele locuri • 1 PRO
GRESUL BUCUREȘTI 6 D (5—1),
2 Metalul București 5 n (12—4).
3 Danubiana București 5 D 
(11—6). 4. A.S IC. București 5 o 
(3—2)... ne ultimele locuri î 15. 
Țehnometal București 3 o (5—5). 
16. Raoid Braniștea 0 d (1—14).

SI-Petrolul Berea — Montana _ 
naia 9—2 (0—2) Minerul Baraolt 
— Cimentul Fienl 2—1 (0—0). Mi
nerul Șotînga — Minerul Filioești 
3—0 (1—0) Metalul Fillnestl —
Chimia 
Metalul 
Precizia 
Petrolul 
vasna 2—1 (1—0). ----- .... _
na — Caroatl Nehoiu 5—0 (4—(li. 
Hidrotehnica A.S A. Buzău — 
Electro St Gheorghe 4—1 (3—1).

Pe primele locuri : 1 MONTA
NA SINAIA 8 n (14—1). 8^ Hi
drotehnica Buzău 5 
Chimia Buzău 5 n 
ultimele locuri : 15 
llnesti 3 D (1—5) 
Berea 2 n (3—9).

Buzău 
Tg.

Săcele 
Băicol ■

4—1 (1—1).
Secuiesc — 
4—1 (2—1).
Carnati Co- 

Unirea Cîmui- 1. META-

în- 
D 
P

15.
16.

4.
... Pe

Soda Ocna Mures 
Metalul Alud 1 o

1. MECON
I 
n
D 
n

15.
16.

GHEORGHIU-DEJ
C.S.M, Borzesti 7

6 
«

Ciuc 0 n (2—6).
SERIA A IlI-a SERIA A VI-a

SERIA A

Mineral Moldova

Brăila Tanca — Trico-
Mecano-

Petrolul ..
text Panciu 4—0 (1—0) 
snort Galati — Gloria Ivești 2—0 
(1—0) F.C.M Delta Tulcea — Pro
gresul 
Arrubium 
Babadag 
Autobuzul 
rui Brăila 
C.F.R “ ■ 
7-1 
Stiinta ---- --------- --------
(1—0). C.S Progresii) Brăila — 
Foresta Gugestl 1—0 (0—0)

Pe nrimele locuri : 1. GLORIA 
C.F.R. GALAȚI 7 n (16—2). * 
Mecanosnort Galati 7 n (12—2) 
3. Delta Tulcea 4 n “ 
oenalizâtă cu 2 d“, nc ultimele 
locuri : 15. Chimia MArăsssti 3 o 
(6—11) 16 Laminorul Brăila 1 n
(3—13)

0-0).
Granitul

Chimia 
Lamino- 

Gloria 
Brăila

Isaccea 5—0 
Măcin — 

3—0 (1—0)
I Mărăsesti — 

...... 3—1 (2—1).
Galati — Chimia 

(4—0) Celuloza Adiud —
NAVROM Galați 2—1

C.S

01—0

2.

Progresul Corabia — Petrolul 
Ticleni 3—1 (0—0). Constructorul 
Șoimii Craiova — Dunărea Zim- 
nicea 4—1 (2-1) ROVA Roșiori
— Progresul Băllesti 1—1 (1—0). 
Petrolul Stoina — ElectrODutere 
Craiova 1—3 <0—2). Mineral Mă
tăsuri — Chimia Tr Măgurele 
4—1 (1—0). Snortul Muncitoresc
Drăgănesti Olt — C S.M, Unirea 
Alexandria l—l (1—0). I O.B. 
Bals — Snlcul Coteana 0-ta Vii
torul C.S.S. Drăcăsani — 
Stoicănesti 6—1 (1—0).

Pe nrimele locuri : 1 
TROPUTERE CRAIOVA 
(15—2). 2. Petrolul Ticleni 5 n 
(7—5). 3 ROVA Roșiori 5 d (8—8). 
4 Progresul Băilești 5 n (5—6)... 
pe ultimele locuri : 14 I O.B 
Băis 2 o (1—S) 15. Chimia Tr. 
Măgurele 2 n 46—10). 16. petro
lul Stoina 2 n (3—9).

Recolta

O (7—8). 3. 
(6—6) . pe 

Minerul Fi- 
16. Petrolul SERIA A xn-a

iX-a
Mineral Moldova Nouă — Ce

ramica Jimbolia 1—0 (0—0). U.M. 
Timișoara — Vulturii Lugoi 1—0 
(1—0). C.SM Caransebeș — 
C.S M Drobeta Tr. Sev. 4—0 
(1—0). Minerul Anina — Ener
gia Timisoara 2—1 (1—0). Rete
zatul Hațeg — Automeeanica 
Reșița 2—0 (0—0). A S. Parosenl 
— A.S. Sînmartiinul Sîrbesc 4—1 
(2—0) Mecanizatorul Simian — 
Minerul Stilnta Vulcan 5—#. 
Dierna Orșova — Minerul Lu- 
Deni 1—0 (1—0)

Pe nrimele locuri : 1. MINE
RUL LUPENI 6 d (10-4). 2. U.M.
Timisoara
Lugoj 5 » 
cari 5 n 
tocuri : 15 
3 n (3—10) 
Tr. Sev. 1 p (0—10)

6 n (5—1). 3. Vulturii 
(12—2). 4. Minerul Vul- 
(7—3) .. pe ultimele
Mecanizatorul Simian

16. C.S.M Drobeta

____ Român — Mi- 
Humorulul 3—9 

Sighet — Mecanica 
Steaua Mine- 

— Minerul 
Borsa

Metalul Victoria 
nerul Gura 
(1-0). C.I.L 
Bistrița 1—0 (0—0) 
rui Vatra Dornei 
Baia Scrie 0—0 Minerul 
— Bradul Viseu 3—1 (3—0). A- 
vîntul Frasin — Laminorul Ro
man 2—0 (1—0) Relonul
nestl — Mineral Cavnie 
(1—0). Chimia Năsăud —

Săvi-
1—0 

---------- ceta
tea Tg. Neamț 4—0 (2—0). Lami
norul Boolean — Minerul Crucea 
1—0 (0—0).

Pe crimele locuri : 1. C I.L SI* 
GHET 7 D (3—2). 2 Rolo nul Să- 
vlnestl 6 d (7—3). 3. Chimia Nă- 
sSud 5 n (7-5) '
sin 5 
locuri

4. Avîntin Fra-
D (3—5) . De ultimele 

. 15. Minerul Vatra Bor
nei 3 D no—14) 16. Metalul- Ro
man 2 n (4—8).

Rezultatele ne-au rost trans
mise de către corespondenții no»- 
tri voluntari <lto tonalitățile 
respective

C.FR


CAMPIONATELE MONDIALE DE 8OX
MOSCOVA, 25 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Luni a lost din nou zi plină 
pentru pugiliștii români parti- 
cipanți la Campionatele Mon
diale, patru dintre ei Petrică 
Paraschiv (semimuscâ), Adri
an,.Mărcuț (cocoș) Francisc 
Vaștag (semimijlocie) și Vasi- 
le Adumitroaie (grea) avînd 
de susținut partide decisive 
pentru prezența pe podiumul 
de premiere al competiției, din 
acest moment fiecare victorie 
asigurtnd cel puțin medalia de 
bronz. Prima surpriză a zilei 
am înregistrat-o încă de dimi
neață, la cîntarul oficial cînd 
adversarul semimijlociului nos
tru Francisc Vaștag, campio
nul R.P.D. Coreene. Min Nana 
llicii, nu s-a prezentat la veri
ficarea greutății, medicii inter- 
zicîndu-i să continue competi
ția. Astfel, prin forța împreju
rărilor, Vaștag s-a calificat în 
semifinale avînd un loc pe 
podiumul de premiere înaintea 
tuturor celorlalți concurențiJ.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
j La zi NEPARTICIPARE VOITA
ICea mai bună heotatlonlstă 

a lumii, americanca Jackie 
\ Joyner-Kersee. campioanăI mondială sl olimpică dețină

toare a recordului lumii n-a 
6', avut anuî acesta decît unul
I s_u cei mult două concursuri
I tn .oroba celor sa o te orobe".
» De aceea ea nici n-a vrut să
Jtncheie anul ’89 fără un re* 

zultat oe măsura ooslbilităti- 
» lor sl a marelui el orestialu. 
| Ultima ocazie ar fi fost 
I concursul de orobe combina-
» te de la Talenee (Franța), la 
I startul căruia s-au anuntat u- 

nele dintre cele mal vaîo- 
j roase heotatloniste din lume.

Dar bunele-1 țntenll!. tată. 

rămași în întrecere. în semifi
nale. el îl va intîlni pe învin
gătorul din meciul Roberto 
Velin (Suedia) — Raul Mar
ques (S.U.A.). in care decizia a 
revenit la puncte, cu 17—14, 
sportivului american.

în prima gală a zilei a urcat 
în ring și reprezentantul nos
tru la categoria semimuscâ. 
Petrică Paraschiv, care l-a in- 
ttlnit pe Erik Griffin (S.U.A.). 
Americanul, care nu impre
sionase în meciurile anterioa
re. a profitat din plin de evo 
luția slabă a pugilistului noș
tri și a reușit să cîștige la 
puncte (23—10). in fața unui 
Paraschiv de nerecuncscut. ca
re a evoluat timorat și nu a 
știut să-și impună tactica (lo
vituri directe de la distanță), 
el fiind mai înalt decit Gnfftn 
și avînd. deci, avantajul alon- 
jei. Paraschiv s-a angajat tn 
lupta de aproape, convenabi
lă americanului și în rundul 
secund a fost numărat de două 
ori. tn urma croșeelor expe-

nu s-au materializat Fiind 
suferindă de o afecțiune res
piratorie. Joyner Kersee <a 
recomandarea medicului. a 
făcut tratament cu un medi
cament continînd sl efedrina 
Cum această substanță fisu
rează pe „lista neagră" • 
medicamentelor considerate 
doping atleta a luat hotărirea. 
în ultimul moment, să nu 
participe la Talenee. Și cit a 
dorit să fie prezentă I

Gestul ni se nare demn de 
relevat căci multi altl =nor- 
tlvi ar fi concurat, cu ein- 
dul că cine știe ooate sca
pă controlului antidooing

Romeo VILĂRA 

I*
Iw
I*
I*
I
Iw
I*
I*

diate de Griffin. Meciul era ju
cat. Paraschiv a ratat o cali
ficare pe care, cu o orientare 
tactică bună, ar fi obținut-o...

Decizia din partida „cocoși
lor" Adrian Mărcuț — Enri
que Carrion (Cuba) a stupe
fiat întreaga asistență, atît 
pentru faptul că victoria la 
puncte a fost acordată sporti
vului cubanez, cit și pentru 
punctajul de-a dreptul uluitor 
(35—12), în totală contradicție 
cu cele petrecute pe ring 
După o primă repriză în care 
Mărcuț a luptat mai reținut, 
Carrion obținînd un ușor a- 
vantaj, în următoarele două 
sportivul român a atacat dez
lănțuit, plimbîndu-și adversa
rul prin toate colțurile ringu
lui, în aplauzele spectatorilor, 
care așteptau să-1 vadă învin
gător. S-a dat însă un verdict 
incredibil, după aspectul gene
ral al meciului, verdict care 
l-a nedreptățit flagrant pe 
Mărcuț și care ne-a dovedit 
că și computerul „greșește" 
dacă nu este corect Informat 
de către arbitri!

După o partidă fără virtuți 
deosebite, „greul" Vasile Adu
mitroaie a cedat la puncte 
(8—12) în fața lui Axel Schultz 
(R. D. Germană), care, expe
rimentat, a știut să forțeze în 
finalurile de repriză și să a- 
cumuleze avantajul minim ne
cesar victoriei.

în programul galelor de azi, 
un singur sportiv român — 
Rudei Obreja, care 11 va fn- 
tîlni pentru calificarea în se
mifinale pe Richard Woodwall 
(Anglia).

Paul IOVAN

EXCELENTĂ EVOLUȚIE 
A ALERGĂTOARELOR CHINEZE

RIO DE JANEIRO. In marea me- 
troDOlă braziliană s-a desfășurat 
duminică întrecerea oentru Cam- 
oionatul Mondial de alergare ne 
15 km. sosea. Prezen «ndu-se 
neașteptat de bine, alergătoarele 
chineze au obtinut orimele două 
tocuri ale clasamentului indivi
dual si titlul ne echipe : 1 Xiu- 
tintr Wane (R.P. Chineză) 49:34. 
2 Huandi Zhong (R.P. chineză) 
49:44. 3 Aurora Cunha fPn-tuea- 
lia) 50:06,4. Albertina Machado 
(Portugalia) 50:16 5. Ekaterina
Sarmenmova (UR.S.S) 50:21 6.
Jill Hunter (Marea Britanie) 
50:34 Pe echipe : 1. HP. Chineză, 
2. Portugalia. 3. U R S.S

MILA DE PE THE 5th AVENUE
în fiecare toamnă a ultimi

lor ani, cu puțină vreme îna
inte de a cădea cortina asupra 
sezonu’ui atletic Internațional, 
la New York pe faimoasa The 
5th Avenue are loc desfășura
rea unei întreceri pe distanța 
de o milă. La start sînt prezenți. 
de obicei, cei mai valoroși a- 
lergători semifondiști al lumii. 
De această cursă tradițională 
sînt legate două dintre succe
sele reprezentantei noastre Ma- 
fleica Puică, învingătoare tn 
1931 și 1986, ultima oară cu re- 
zultatifl de 4:19,48 care consti
tuie recordul traseului. A treia 
)

Dosarele dopingului

S-A SPART GHEATA !
Povestea. despre care am mal scris, e știută de ani șl ani, 

cunoscut Sl recunoscut fiind faptul că Jucătorii de fotbal ame
rican obișnuiesc să folosească substanțe dopante. Atît de no
torie ajunsese situația îneît, auzind că se preconizează efec- 

1 tuarea unor controale antidoping inopinate, unul dintre 
componențli lui Chicago Bears aproape că a izbucnit în rîs. 
declarînd că .,nu-mi fac nici o grijă ! Dacă se va întîmpla așa 

I ceva. în echipele noastre (n.n. din Deague of National Foot
ball) nu va avea cine să... mai joace ! Pentru că nici unui 
dintre noi nu e cu adevărat curat !“

Iată însă că. sub presiunea opiniei publice si a Comitetului
I Olimpic al Statelor Unite (inițiatorul acțiunii). L.N.F. a tre

buit să pună tn practică amenințarea si a ordonat, recent. 
2 200 de teste antidoping, la care au fost supuse, ba încă la 
antrenamente, toate echipele ligii. Concluziile au fost, se zi- 

1 ce. tnspăimîntâtoare. ele aoropllndu-se fconfundîndu-se î) de 
mărturisirile jucătorului citat mai sus. Cum scandalul risca să 
capete proporții uriașe, cuorlnzînd sl o serie de ..monștri 
sacri" ai fotbalului american. L.N.F. a optat pentru o jumă
tate de măsură, anunțtnd că vinovat! de utilizarea steroizilor 
anabolizanti — 13 jucători urmează a fi suspendați pe o iun# 
Lista pedepsitilor nu includea nici o ..vedetă", doar Maurice 
Douglass (Chicago Bears) fiind reputat, dar comentatorii au 
reținut că e pentru " 

culpa unor jucători 
cundă nimic.

Cei 13 însă s-au 
supunerea la testele ----------- - — - — -------------  — -
tenești. S-au găsit, firește, avocat! care să Ie la apărarea si 
din acuzatoare, conducerea ligii s-a trezit aeuzată. Jucători’ 
pretinztnd nu doar ridicarea Imediată a suspendării, ci și — 
de-a dreptul comic — „acordarea unor despăgubiri materiale 
pentru lezarea personalității" ? I Numai că L.N.F. își luase 
precaută, toate măsurile, primind aprobarea Justiției 0<mțru 
efectuarea controalelor, motiv pentru care, resptngînd imediat 
plîngerea celor 13 Judecătorul Thomas Hogan a tlnut să pre
cizeze că „acesta n-a fost decît începutul. Vor urma alte teste 
și mal riguroase, iar ele vor putea avea, consecințe mult ma’ 
grave" _Sigur că. scoțindu-I basma curată ne Jucătorii cu nume, mă
sură luată de L.N.F. sl ratificată de tribunal a fost sl este 
privită de multi cu rezervă. Dar ea are meritul de « 6
eheata. controalele antîdonlnff pătrunzînd, în premiera. în 
aria fotbalului american care, cum ziceam, sp credea la ana- 
nost, tngăduindu-și chiar să privească totul cu .superioritate 
Nu mal e cazul, ca încă o probă, concludentă, că lupta tmpo 
triva dopingului se tntetește, se extinde. (OANITOAIA

tntîia dată în Istoria el cînd L.N.F. acceptă 
si adică sancțiuni. Deschis, fără să as-

adresat tribunalului, considered că. prin 
amintite, li s-au încălcat... drepturile cetil-

victorie românească a fost rea
lizată duminică da Paula Ivan, 
cronometrată în 4:29,61. A șa
sea a fost acum Doina Melinle.

Distanța în sini, nu apare ca 
ceva deosebit (1609,32 m). pe 
care In miez de vară, la Nisa, 
Paula Ivan a parcurs-o în 
1:15,61 — record mondial. Ceea 
ce este deosebit la această 
cursă este însă faptul că tra
seul, pe stradă, nu este plat, ci 
eu accentuate și repetate deni
velări. De aceea el trebuie bi
ne studiat și învățat pînă la 
cele mai mici detalii, pentru a 
nu avea surprize...

Primul vtrai după startul motocicletelor produse In tarile socialis
te — clasa 250 cmc. Foto : Z. COVACI — Arad

„CUPA PRIETENIA-
(Urmare din pag. I)

următor, situația rămîne ne
schimbată, cu o singură excep
ție; D. Ciuraru e nevoit să 
oprească din cauza unei defec
țiuni apărute la aprindere. Din 
acest moment, a început să 
puncteze al 4-lea component 
al echipei noastre, mureșanul 
P Festă, aflat in a doua ju
mătate a alergătorilor la mare 
luptă cu adversari din Polo
nia. Cehoslovacia. Cuba. Un
garia și U.R.S.S. in timp ce 
coechipierii ,ui din frunte men
țin ritmul. Sufragiile publ’cu- 
lul siat intnip’ie de tir.-Irul ar
hitect T. Troia. oare Cast față 
cu succes repetatelor atacuri, 
mai ales tn turnante, ale ur
măritorilor lui. sovieticul A. 
Moskovka. cubanezul D. Ro
man, oehoslovacul P. Nechniki 
și polonezul W. Kwas. tn ulti
mele două ture. Troia mărește 
turația, apărîndu-și cu strășni
cie poziția pe oolium. motoru. 
I.M.G.B. răspunzînd prompt la 
toate solicitările. Astfel, com
plexul om-motocicletă a func
ționat ea un ceasornic spre 
bucuria miilor de suporteri și 
mal ales a antrenorului lotului 
reprezentativ. Tr. Mihăilescu, 
care a conceput acest motor, 
realizat în secția moto I.M.G.B., 
cu sprijinul unor specialiști și 
experimentați muncitori din 
marea întreprindere bucureș- 
teană. Așadar, iată că se poa
te, cînd există pasiune șl dă
ruire pentru sportul oreferat. 
des invocatul impediment al 
lipsei de mașini comnet?ti”e de
venind inactual. Tinărul O. 
VrCjitoru a „venit" pe locul 9. 
iar P Festă pe 16. contribuind 
ți ei la urcarea echipei Româ
niei pe podium.

CLASAMENTE: individual l. 
R Nirio (Cuba). 2. IH. f.alai 
(U.R.S.S.) 3. T. Troia... 9. O
Vrăjitorii.. 16. P. Festo. 17. 
Szoverfi... 27. D. Ciuraru- echi
pe — 1. Cuba 52 o. 2 C.RS8. 
46 p, 3. România 37 o. 4. Ceho
slovacia 31 n. 5 R.D. Germ* 
2/ p, 6. Polonia 25 o. 7. Unga
ria 2 p. 8. Bulgaria 0 p.

LA MOTOCICLISM
In program au mai figurat 

dacele sceciale 125 și 255 cmc. 
care au contat și perJ.ru „Ma
rele Premiu al municipiului 
Timișoara" la care au participat 
și piloti de primă mină din 
Austria. Confirmîndu-și înalta 
valoare, bulgarul B. Nikolov, 
actualul campion european la 
80 cmc. clasat pe locul 6 la 
„mondialele" din 1988. cunos
cut publicului nostru din 1984. 
precum și ungurul I. Lovași. 
nume consacrat in arena la- 
ternațională. au dobindit cunn- 
nele de lauri la 125 cmc și. 
respectiv. 250 cmc. în aceste 
curse de mașini speciale. în ca
re concutenții au pilotat cele 
mai competitive motociclete, au 
deoutat și cîțiva alergători ro
mân ce motoare mai., ’tnbă- 
trînite. dar regenerate or’n 
munca de atelier. O Vrăjitoru. 
N. Matei, L. Fcrenczi. M. Pan- 
Jrea. D. Arșin și I. Păscută av 
sosit înaintea unor adversari 
din Austria, Bti'garia. U.R.S.3. 
Cuba. R.D.G. și Cehoslovacia

Se cuvin citeva cuvinte des- 
o-e munca -rganizatorilor. A- 
zînd >prijinul Iau» al munici
palității si al organelo- de on
line. F.R.M C.J.E.F.S. Timiș 
și A.S Progresul Timișoara, 
(.-are au dus greul nrin între- 
orinderea de care aparține — 
I.J.T.L. Timiș) aj a=lpu"at con
diții corespunzătoare de con
curs. eforturile lor fiind aore- ’ 
ciate de oaspeți

ATLETISM • Concurs de ma
raton la Bruxelles : 1 Paul
Kltmes (Cehoslovacia) 2.16:46, 2. 
Rudi Diricks (Belgia) 2.17:38. 3. 
Willy Van Huylenbroeck (Bel
gia) 2:19:10.

CICLISM • Nou record mon
dial In oroba de 100 km stabilii 
pe velodromul acoperit d’n '’•utt- 
rtart : 2.10:03 stabilit de Beat 
Meister (Elveția). Vechiul record’ 
■1’1:47 anartinea sovieticului L 
- • — ** SOT"noo qp 1„ n-
logna • (230 km) : 1. Maxim”''an 
Sciandri (Italia) 6.04:12 2. Giu-

’’’aronnl i-T-a’la1 •> «?-”
Sorenaen (Danemarca' ambii In 
același timn cu învlnaâtorui ■“ 
Cursa eontracronntneiru

• Manșa a doua a cupelor europene așteptată cu mult 
interes • In campionatele naționale : F.C. Magdeburg și 
Dynamo Dresda — în frunte ; Sparta Praga conduce 
autoritar ; Numeroase scoruri egale în Scoția ; Rezultat 
puțin obișnuit în Grecia

Astăzi, miercuri și joi vor fi 
cunoscute echipele care vor 
promova în etapa a doua a 
cupelor europene inter-cluburi, 
după desfășurarea partidelor 
retur din prima manșă. în pro
gram figurează din nou meciuri 
atractive. Iată jocurile din pro
gramul de azi (între oaranteze. 
scorurile din tur): Cupa Cupe
lor • Monaco — Belenenses 
(1—1), Hamrun Spartans — Va
lladolid (0—5), Grasshoppers — 
Slovan (0—3), Dinamo București
— Dinamo Tirana (0—1) ; Cupa 
U.E.F.A. : Vienna — La Valle
tta (4—1), Anvers — Vitoșa 
(0—0), Jeunesse — Sochaux 
(0—7) Videoton — Hibernian 
Edinburgh (0—1), Zaragoza — 
Apollon Limassol (3—0).

în C.C.E. toate întîlnirile sînt 
programate miercuri. Privind 
prin prisma scorurilor din tur, 
cele niai importante meciuri 
sînt următoarele : Sredeț Sofia
— Ruch Chorzow (1—1), Inter- 
nazionale — Malmo F.F. (0—1), 
A.E.K. Atena — Dynamo Dres
da (0—1), Fenerbahce — Sparta 
Praga (1—3), Nentori Tirana

In R.D. Germană, după 6 e- 
tape, două echipe se află la 
egalitate de puncte (10) • F.C. 
Magdeburg și campioana din 
sezonul trecut. Dynamo Dresda. 
Prima a dispus, cu 4—0, de

PE SCURT • PE SCURT
vidual din cadrul Marelui Premiu 
al Națiunilor, de la Cannes, a 
fost eiștigată de francezul Lau
rent Fignon. înregistrat pe dis
tanța de 89 km cu timpul de 
i.5«:57 (medie orară 45.668 km) 
• TuruJ Bulgaria fost cîști- 

do francezut Did’er Pas^Hnt- 
■”id Pe echioe a eîstii’at selec
ționata O R.S.S. urmată de Fran
ts .a 0’29 19:03 Ce
hoslovacia Tu«oslavia România 

R.**. newmqnfa,
** Campionatul 

Mnndfs) masculin de s-a
<nchefat cu succesul e^hinei 

Sliema Wanderers (0—1), Voj- 
vodina Novi Sad — Honved 
Budapesta (0—1). în rest, echi
pele învingătoare în manșa în- 
tîia sînt favorite. Tot miercuri 
se va disputa marea majoritate 
a întîlnirilor din Cupa U.E.F.A. 
dintre care menționăm pe unele 
la care rămîne deschisă califi
carea pentru etapa a doua : Ra
pid Viena — Aberdeen (1—2). 
Ajax — F.C. Austria (0—1). Fe- 
yenoord — V.f.B. Stuttgart 
(0—2). F.C. Bruges — Twente 
Enschede (0—0), Boavista Por
to — F.C. Karl Marx Stadt 
(0—1). Spartak Moscova — Ata- 
lanta (0—0). Fiorentina — Atle
tico Madrid (0—1). Napoli — 
Sporting (0—0). Un singur joc 
va avea loc joi : Olympiakos 
Pireu — Rad Belgrad (1—2).

Firește. în primul rînd ne 
vor interesa rezultatele repre
zentantelor noastre angrenate 
în cele trei competiții.

Tragerea la sorți, pentru eta
pa a doua, este programată 
vineri.

proaspăta promovată Bischof
swerda, iar Dynamo Dresda a 
Întrecut, cu 3—1, pe Rott-Weiss 
Erfurt. Dynamo Berlin, cîștigă- 
toarea Cupei R.D.G., a întîlnit 
pe F.C. Karl Marx Stadt, în

U.R.S.S., care a dispus, în finală, 
de Spania, cu 23—17. Pentru locu
rile 3—4 : Iugoslavia — R.F.G. 
23—22. Formația României a ocu
pat locul 8 din 16 echipe.

HOCHEI PE GHEAȚA A For
mația canadiană Calgary Flames 
aflată în turrieu în U.R.S.S. a 
jucat, la Moscova, cu Aripile 
Sovietelor cîștigînd cu 3—2, după 
prelungiri

VOLEI a în ziua a doua a 
C.E. masculin, în Suedia, au fost 
realizate rezultatele : grupa A: 
rtalia — R.F.G. 3—1. Bulgaria — 
Franța 3—0. Suedia — R.D.G. 
3—0 : grupa B : Polonia — Ro
mânia 3—0. U.R.S.S. — Iugoslavia 
3—1. Olanda — Grecia 3—1.

FOTBAL
II meridiane II
deplasare, cu care a terminat la 
egalitate : 0—0. (în finala Cu
pei, Dynamo Berlin a întrecut 
aceeași formație). Alte rezulta
te : Cottbus (nou promovată)
— Lokomotive Leipzig 1—0, 
Halle — Einsenhutenstadt 2—2, 
Brandenburg — Aue 2—2, Jena
— Rostock 2—1.

Sparta Praga se detașează in 
clasamentul Cehoslovaciei. După 
7 etape ea totalizează 13 punc
te fiind urmată de Bohemians 
Praga, cu 9 p. Duminică, Sparta 
a dispus cu 4—1 de Banik Os
trava, în timp, ce Bohemians 
a fost întrecută Ia Dunaska 
Streda. cu 1—6. în rest, re
zultate normale, chiar și cele 
două scoruri egale : Slovan 
Bratislava — Plastika Nitra 
1—1, Povazka (nou promovată)
— Dukla Praga 2—2, Vitkovice
— Inter Bratislava 3—2, Slavia 
Praga — Brno 2—1, Olomouc
— Dukla Banska Bystrica 2—1, 
Cheb — Trnava 1—0.

Glasgow Rangers (în etapa a 
6-a din Scoția) n-a reușit decît 
un scor egal (1—1), cu Dunferm
line, tn deplasare, menajîn- 
du-se pentru partida de mîine, 
cu Bayern Munchen. Si alte 
numeroase jocuri s-au încheiat 
la egalitate : Celtic — Mother- 
well 1—1, F.C. Dundee — Hi- 
»ernian 0—0, Midlothian — Dun
dee United 1—1. A fost con
semnată o singură victorie și 
aceea tn deplasare : St. Mirren 
•- Aberdeen 0—2. De altfel. A- 
berdeen se află în fruntea cla
samentului eu 9 p, urmată de 
Midlothian 8 p, Hibernian 7 p.

Etapa a doua din Greci* a 
consemnat a doua victorie a 
echipei Aris Salonic (1—0 cu 
Voios) și este singura care to
talizează 4 p. Scorul etapei s-a 
Înregistrat la jocul dintre A- 
pollon — PAOK : 2—8! Alte 
rezultate: Doxa — OFI l—1, 
AEK —Ethnikos 2—1. Olympia
kos — lonikos 3—0. Panathinai- 
kos — Larisa 3—2. Panionins — 
Serres 3—0. Kalamaria — Le- 
vadia 4—0.
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