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Campionatele Mondiale de box

FRANCISC VAȘTAG-IN FINALĂ!
Azi, R. Obreja va încerca sâ-l imite..
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STEAUA, ÎNVINGĂTOARE Șl IA REYKJAVIK (1-0),
S-A CALIFICAT IN TURUL AL H-LEA AL C C. E

REYKJAVIK, 27 (Prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Pe un timp prielnic, deloc pre
vizibil cu o zi in urmă. Steaua 
* obținut aici, la marginea Eu
ropei, o nouă victorie, care o 
promovează in turul II al pres
tigioasei Cupe a Campionilor. O 
calificare acontată, firește, din 
manșa intii și asigurată la Rey
kjavik cu argumentele unul 
fotbal de ridicată factură, sub
liniat cu aplauze de suporterii 
formației islandeze. Superioa
ră la toate capitolele. Steaua 
a avut tot timpul inițiativa, ur- 
cind grupat în jumătatea ad
versă. construind prin pase 
fără preluare, cu scoptfl de a 
dejuca marcajul partenerei de 
întrecere, incercînd, în sfîrșit, 
să pătrundă spre poarta 
Kristinsson prin Învăluiri 
ambele flancuri, ca și 
derutante „un-doi“-uri fronta
le. Cît de netă a fost domina
rea Stelei, de pildă, în prime
le 45 de minute, ne-o spun și 
numeroasele șuturi trimise spre 
poarta lui Fram (în min. 30 
raportul era de 7—0 ; în min.

lul 
pe 

prin

45 : 12—1), timp în care Silviu 
Lung, aproape că a șomat. O 
singură dată, în min. 35, ulti
mul apărător al Stelei a fost 
încercat de emoții, dar Stein
sson, scăpat frontal, a gafat.

Amînat timp de o repriză, 
golul va cădea, firesc, in min. 
58, cînd NEGRĂU, proaspăt in
trat în teren in locul Iui Lă
cătuș, accidentat, a șutat im- 
parabil, de la 7—8 metri, din 
lateral-stînga, in colțul lung.

De aici înainte, campioana 
României a zburdat și mai în 
voie în cîmpul de joc, ofensiva 
ei cu accente de forcing fiind 
arareori întreruptă de contrele 
formației gazdă, tn pofida o- 
caziilor care au urmat — nu 
prea mari, dar ele au apărut, 
totuși, la poarta lui Kristin
sson — tabela de marcaj n-a 
mai suferit modificări și astfel 
Steaua a reușit calificarea cu 
confortabilul scor general de 
5-0.

La Reykjavik, ca și la Bucu
rești. independent de replica 
primită. Steaua a jucat 
reputată echipă. dorind

nuonoreze cartea de vizită 
numai pe cele două terenuri, 
ci șl vizavi de fotbalul Eu
ropei. Jucînd la Reykjavik un 
curat joc de echipă, în 
nici unul din oei 13 nu 
menajat, apreciem că în 
sublinierilor individuale 
cuvine o remarcare în bloc, cu 
litere mari.

Arbitrul norvegian Rune Pe
tersen a condus formațiile :

care 
s-a 

locul 
se

FRAM : Kristinsson — GUD- 
JONSSON, Kristyan Jonsson, 
ORMSLER. Thorkeisson. Bjar- 
nasson — Arnthorsson (min. 81 
Antunsson), Kristin Jonsson, 
TORFASSON — MARGEIRS- 
SON, Steinsson.

STEAUA -• LUNG — D. PE
TRESCU. BUMBESCU, IOVAN, 
UNGUREANU — MUJNAI, 
BALTNT. ROTARIU. I. DU
MITRESCU — LĂCĂTUȘ (min. 
46 NEGRĂU), GRIGORAȘ 
(min. 63 I. STAN).

ca o 
să-și Gheorghe N’COLAESCU

MOSCOVA, 27 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Mica delegație a sportivilor 
români participanți la „mon
dialele" din capitala Uniunii 
Sovietice a trăit, miercuri sea
ra, bucuria unei frumoase și 
deosebit de importante victorii 
sportive. „Scmimijlociul" Fran- 
cisc Vaștag a onorat școala ro
mânească de box, învingind 
într-o manieră entuziasmantă 
un adversar deosebit de va
loros, americanul Raul Mar
ques. Astfel, Vaștag i-a lăsat 
medalia de bronz lui Marques, 
Iar el s-a calificat în finalele 
competiției, în care va lupta, 
în meciul decisiv, pentru titlul 
de campion mondial. Sîmbătă 
seara, cînd va avea loc aceas
tă partidă, Vaștag £1 va avea 
ca partener de întrecere oe 
dublul campion european Sig- 
fried Mehnert (R. D. Germa
nă). care, în cealaltă semifi
nală a categoriei, l-a întrecut 
Ia puncte pe V. Erescenko 
(U.R.S.Ș ).

Dar iată, în cîteva cuvinte, 
filmul meciului din semifinala 
Francisc Vaștag — Raul Mar
ques (S.U.A.). De la început, • 
cei doi și-au anunțat, prin lo-

vlturi foarte dure, intenția de 
a încheia „socotelile" cit mal 
repede posibil. Șl dacă întfl- 
nirea dintre ei a durat, trei 
reprize, aceasta s-a datorat re
zistenței lor deosebite. A fost 
o încleștare de o tensiune for. 
midabilă, k.o.-ul plutind.midabilă, k.o.-ul plutind, în 
fiecare secundă, deasupra rin
gului. Vaștag și-a amintit, pro
babil, că are în palmares titlul 
de campion mondial de juniori 
șl a boxat, intr-adevăr, ca un 
mare campion. A atacat cu
rajos și eficace, punctînd deo
sebit de dur, cu croșee expe
diate cu ambele brațe, obli- 
gîndu-1 adesea pe Mărques la 
o defensivă prelungită. Ame
ricanul, însă, nu s-a conside
rat nici un moment învins și 
a făcut toate eforturile pentru 
a riposta. A făcut-o uneori cu 
succes, dar replica românului 
nu a întîrziat si a fost mult 
mai eficientă. In ultimele mi
nute ale luptei, Marques a fost 
la un pas de k.d. Deosebit de 
activ din primul pînă în ulti
mul minut de luptă. Vaștag a

Paul IOVAN
(Continuare in pag. a 4-a)

La încheierea C.M. și C.E. de haltere

0 MOUA CONFIRMAM VALORICA PE PLAN

VICTORIA N-A
Terminând la egalitate, 1—1 

(0—1), cu F.C. Valencia, Victo- 
■x ria a ieșit din Cupa U.E.F.A., 

la capătul unei partide, cea de 
ieri, care a fost una tipică de 
calificare. Adică disputată, În
cordată. dar oferind, îndeobște 
în prima repriză, fotbal „cu 
lingurița". Dincolo de propri
ile slăbiciuni, și au fost mul
te. culminînd cu ratarea unei 
lovituri de la 11 m (G. Solo
mon, min. 83), și de un ad
versar decis să-și apere pe 
orice cale (inclusiv prin inter
minabile trageri de timp, si
mulări etc.) avantajul din me
ciul tur, „strategic" pe care e- 
Chipa bucureșteană n-a știut 
s-o contracareze. Victoria a ni
merit și peste un arbitraj ostil. 
Nu ne place să batem monedă 
pe acest aspect și nici să fa
cem din L. Agnolin un „țap 
Ispășitor". Dar adevărat e că, 
tolerând întirzierîle enervante 
ale oaspeților si intrările lor 
dure (pentru un fault violent 
și intenționat asupra lui C. 
Solomon, în min. 72, Toni tre
buia eliminat, nu avertizat), 
fragmentind el însuși jocul fă
ră motiv șl — culpa cea mal 
gravă 
nalty. cum s-ar 
fracțiunea comisă asupra 
Hanganu.

PUTUT TRECE VALENCIA

Golul egalizator al lui Hanganu,

■ i W
Ml * wio

Campionatele Mondiale și 
Europene de haltere, desfășu
rate recent la Atena, au fost 
apreciate de specialiștii pre- 
zenți printre competițiile de 
vîrf ale celor 67 de ediții ale 
C.E. și 59 ale C.M.. care au 
avut loc pînă acum. Un număr 
foarte mare de participanți 
(247) din 47 de țări de pe toa- 
te continentele, trei recorduri 
mondiale, dispute foarte echi
librate pentru cucerirea meda
liilor — iată numai cîteva a- 
mănunte care se înscriu în 
contextul acestor campionate.

Reprezentanții României au 
dovedit încă o dată că există 
o școală românească de halte
re, care se afirmă constant, în
deosebi în- ultimii 10 ani (ex
cepție făcînd, in oarecare mă
sură, une'e evoluții mai slabe 
la J.O. din 1888). Dintre cei 
cinci sportivi prezenți la Ate
na, 4 au realizat un total de 
19 medalii (2 aur, 8 argint, 9 
bronz; la C.M. — 1 aur, 3 ar
gint, 5 bronz; la C.E. — 1 aur, 
5 argint, 4 bronz). O salbă de 
medalii care situează (ara noas
tră printre fruntașele ierarhiei

mondiale, înaintea unor țări 
<*re au prezentai numărul 
maxim de sportivi (10).

Harnicul, talentatul, marele 
nostru sportiv Nicu Vlad se 
impune pe plan mondial de
peste 6 ani. La Atena, cu
412,5 kg la total (medalie mon
dială de argint, medalie de ar
gint 
smuls (aur mondial și 
pean) și 222,5 kg la aruncat 
(bronz mondial și european) el 
s-a dovedit, încă o dată, cel 
mai puternic halterofil român, 
întrecut la limită, doar cu 2,5 
kg la total. ■ ■ -
ma argintul 
spunea el. 
este altceva, ____  _________
elemente noi, imprevizibile; in
tervin mu’ți factori necuuoscuți 
de ordin tactic, forma de mo
ment a adversarilor, pe care 
n-o cunoști decît în întrecere, 
pregătirea tehnică, accidentele 
și multe altele". Am mai reia-

europeană), 190 kg la
euro-

el putea transfor- 
în aur. Dar. cum 
„fiecare concurs 
aduce numeroase

Ion OCHSENFELD

(Continuare tn nag a (-a)

care năștea atit.ea speranțe...
Foto ; Nicolae PROFIR

PE

nesancționînd cu pe- 
fi impus, In- 

lui 
in min. 56, imediat

după egalare. L. Agnolin a in
fluențat cursul jocului și, pî
nă la urmă, deznodămîntul Iul.

Din păcate, ca să revenim la 
minusuri. Victoria a avut un 
Început de meci mai slab, deși 
Culcear ar fi putut, in min. 11, 
deschide scorul, el ezitind la o 
centrare a lui Orac (singura de 
altfel). Mijlocașii nu e-au gă
sit. iar Coraș — afirmație va

labilă pentru aproape Întreaga 
partidă — a frinat acțiunile. în 
loc să le limpezească. După o 
intervenție salutară a lui Mo
tani (min. 19), Valencia a mar
cat, prin TONI (min. 37), mă
rind diferența (3—1 în tur) ta

Ovidîu IOANIȚOAIA
(Continuare m pag 4-3)

Dinamo trebuie să-și propună :

RITM DE JOC SUSȚINUT,
UNEI ÎNTREGI PARTIDEDURATA

lui Dinamo Bucu-

Ediția a XXXll-a a Diviziei A la handbal măscuita

INTRE REALITATE

Numele
rești, nume cu foarte bună re
putație in fotbalul continental, 
va fi. deci, din nou, înscris, 
mîine, la Ziirich. într-una din 
bilele ce vor fi extrase din ur
ne. pentru turul doi al cupe
lor europene. Lidera actuală a 
clasamentului Diviziei noastre 
„A“ a obținut o frumoasă ca
lificare, prezența în „optimile" 
lui C 2 fiind o performanță 
prin ea însăși. Performanță cu 
atît mal apreciabilă, cu cît di- 
namoviștii bucureșteni au 
avut, in turul întîl, un adver
sar iucomod, care nu numai 
că reușise, la Tirana, o victo
rie cu 1—0. dar s-a arătat pe
riculos șî Ia București, mai 
ales în repriza secundă, cînd a 
dovedit că nu se împacă prea 
ușor cu ideea eliminării. O ve
che vorbă, a unui clasic al li
teraturii universale, spune: „a 
învinse fără greutăți înseam
nă a triumfa fără glorie". Dînd 
credit acestui dicton, să apre
ciem deci ca atare calificarea

lui Dinamo București. felici- 
tîndu-i călduros pe învingă
tori, dar strîngînd mina și în
vinșilor, jucători or albanezi, 
care și-au apărat șansele cu 
strășnicie, in ambele manșe.

Revenind la meciul de marți, 
să remarcăm in primul rînd 
startul furtunos al echipei 
noastre, care ne-a apărut de
cisă să-și elimine greșeala din 
meciul de la Tirana, unde a 
lăsat adversarului inițiativa. 
Dinamo a știut că un gol ra
pid ar avea o mare impor
tanță psihologică s-a pregătit și 
a acționat ca atare, a reușit go
lul din minutul 8 și aceasta a 
însemnat... deschiderea largă a 
porții spre calificare. O a doua 
remarcă pe care se cuvine s-o 
facem. în legătură cu evoluția 
lui Dinamo, este aceea a dife
renței de calitate a jocului din
tre prima și a doua repriză. 
Dacă primele 45 de minute 
i-au îneîntat pe spectatori (e- 
fort colectiv, joc de combi
nații, atacuri bine finalizate cu

șut, multă mișcare 
nelegarea jucătorilor de 
tori etc.) 
cam lăsat de dorit. Bueurește- 
nii au redus acum ritmul, unii 
dintre ei au cedat tentației

in teren, 
pos- 

repriza secundă a

Radu URZiCEANU

(Continuare tn vag i-3)

Astăzi începe cea de-a 
XXXII-a ediție a Campionatu
lui Republican Divizia A la 
handbal masculin. Este mo
mentul să facem succinte apre
cieri eu privire la desfășura
rea și mal a.es la perspecti- . 
vele acestui Îndrăgit’ sport 
care, iată, de peste trei dece
nii. polarizează atenția a mi- - 
lioane de iubitori 
din țara noastră.

Ediția actuală a 
ne a handbalului 
sub auspiciile unui frumos re
viriment marcat, la începutul 
anului, prin (re)calificarea e- 
chipei noastre reprezentative în 
elita mondia'ă. după o nedo
rită intrare în conul de umbră 
la sfîrșitul Campionatului Mon
dial din Elveția, în 1986. Reve
nirea în rîndul fruntașelor 
handbalului mondial demon, 
strează o dată în plus că școa
la românească de handbal dis-

ai sportului

primei sce- 
va începe

Șl PERSPECTIVA
pune de resurse autentice, o* 
profesionalitatea specialiștilor 
români rămîne la aceleași cote 
valorice superioare, care au fă
cut in nenumărate rînduri ca 
adversarii — indiferent din ce 

. parte a lumii — să intre pe 
terenul de joc in compania 
handbaliștilor români cu un to
nus psihic nu tocmai robust. 
Dar. nu trebuie uitat că pe 
plan mondial handbalul a fă
cut mari progrese, că tot mai 
multe formații out-sidere și-au 
depășit condiia, ataeînd cu în
dreptățită speranță locurile 
fruntașe ale ierarhiei mondiale 
și olimpice.

Sîmbătă și duminică, la Constanța

CAMPIONATELE BALCANICE DE JUDO
în Sala Sporturilor din 

Constanța se vor desfășura la 
sfîrșitul acestei săptămîni 
Campionatele Balcanice de
judo. Și-au anunțat partici
parea tineri și tinere din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
Turci* șl. firește, România.

întrecerile sint așteptate cu 
Interes major poate nu atît 
pentru trofeele „puse în joc“, 
cit pentru întrunirea sufragii, 
lor selecției tn vederea Cam
pionatelor Europene de tineret 
(Atena, 23—25 noiembrie).

PROGRAMUL PRIME! ETAPE
Dinamo Brașov — Dina

mo București, Hidrotehnica 
Constanța — Universitatea 
C.U.G. Cluj-Nanoca, Strun
gul Arad — Universitatea 
Craiova, C.S.M. Minanr Ba
ia Mare — Știința Bacău, 
Politehnica Timișoara — 
Dacia Pitești și Steaua — 
A.S.A. Flectromnreș Tg. 
Mureș (Sala Floreasca, ora 
18).

t»tă de ce campionatul, care 
va debuta astăzi, trebuie să 
însemne nu numai startul in
tr-o competiție de regularitate, 
ci mal ales startul intr-o dis-

Mihail VESA

(Continuare tn pa* *"J)



Bilanțuri în „Trofeul Sportul'* la volei (f)

AFIRMĂRI MAI ALES PE PLAN TEHNIC...
© 11 divizionare A înscrise in circuit • 80 de meciuri 

oficiale • Sextete mai bine sudate • Promovări
Prima ediție a unei compe

tiții care a menținut voleiul fe
minin în activitate vreme de 
trei luni și jumătate din lun
ga perioadă estivală, circuitul 
de turnee „play-off", dotat de 
redacția noastră cu „Trofeul 
Sportul'*, a ajuns la ora bilan
țului. Cel cifric. îl redăm suc
cint ; 11 divizionare A și,
bors-concours, 5 divizionare B 
au luat parte la unul, dteva 
sau la toate cele 6 turnee; 80 
de meciuri oficiale șl nume
roase altele amicale (înlocuind 
antrenamentele din zilele de 
concurs); zeci de jucătoare de 
Tezervă, îndeosebi tinere spe
ranțe. au jucat efectiv în sex
tetele de bază, unele chiar ca 
titulare. înseamnă ceva pentru 
o perioadă de pauză competi- 
țională cu consecințe în planul 
performanței 7 Noi — și cu noi 
toți specialiștii care au contri
buit la buna desfășurare a cir
cuitului — socotim că efortu
rile nu au fost zadarnice, aș
teptând o confirmare în cam- 
pionatul național care începe 
la sfîrșitul acestei săptămîni...

Care ar fi argumentele 7 Să 
le amintim pe cele mai impor
tante. Avînd ca punct de por
nire emulația (peste aștep
tări ț) pe care competiția a 
produs-o în rîndul jucătoare
lor, vom aprecia utilitatea „cir
cuitului" prin prisma concreti
zării, astfel, a unei tendințe tot 
mai vizibile pe plan mondial 
— pregătirea prin joc, ta con
diții de concurs, cu rezultate 
mai valoroase decît în situația 
descompunerii pregătirii. Tot
odată, prin turneele circuitului, 
echipele au realizat o omoge
nitate superioară a sextetelor, 
inclusiv ta ceea ce privește fo
losirea rezervelor și integra

DIVIZIA A LA HANDBAL MASCULIN
(Urmare din pao 11

pută in care calitatea jocurilor 
să fie pe prim-plan, ea rod al 
unei pregătiri corespunzătoare 
la cluburi, element indispensa
bil pentru a conferi echipei re
prezentative tăria atit de ne
cesară pentru a aspira din 
nou la vîrful piramidei in are
na internațională. Jucătorii 
susceptibili de a îmbrăca ono
rantul tricou al echipei națio
nale trebuie să beneficieze de 
o atenție sporită din partea 
conducătorilor tehnici ai for
mațiilor noastre de club și ai 
reprezentativei, deopotrivă cu 
propria grijă a sportivilor de 
a se afla în cea mai bună con
diție fizică și psihică la ara 
începerii Campionatului Mon
dial grupa A din Cehoslovacia.

Revirimentul la care ne-am 
referit a fost marcat și de e- 
voluțiile notabile ale principa
lelor furnizoare ale lotului na- 
țional — Steaua și Dinamo 
București — cane, în edițiile 
anterioare ale competițiilor 
continentale, au disputat finala 
„Cupei Campionilor Europeni" 
și, respectiv, semifinala „Cupei 
Cupelor", cu atit mai mult, cu 
cît oamenii de bază au fost 
intens solicitați, simultan, pe 
mai multe planuri: calificarea 
la C.M., cupele europene, cam
pionatul intern, Cupa Româ
niei etc.

în condițiile in care datele 
sezonului actual nu diferă prea 
mult de ale celui precedent, 
se impune trecerea eu maxi
mum de seriozitate a pregăti
rii și, mai ales, a recuperării 
și refacerii după efort, proce
se indispensabile obținerii ma
rii performanțe.

Momentelor importante ale

Azi. la Tg. Mureș

MUREȘUL - CHIMISTUL
Astăzi, de la ora 18, în Sa

la Sporturilor din Tîrgu Mu
res se va disputa partida res
tantă din etapa a 10-a a Di
viziei A la handbal feminin 
dintre Mureșul Tg. Mureș si 
Chimistul Rm. Vîlcea. înaintea 
acestui joc clasamentul se pre
zintă astfel:

CLASAMENTUL0 8 0 '
10 7 0
10 S 110 6 0
10 S 1
10 5 0 5 220-206 20
10 5 0 5 225-243 20
10 4 1 5 248-261 12 
2 4 0 5 206-202 1?

10 3 1 * 256-222 17
10 2 1 7 203-243 15
Mill 220-272 13

Chimistul 
Textila 
Hidrotehnica TEROM 
Știința 
Rulmentul 
Rapid

CV.

1.
2.
3
4.
5.
«.
7.
8. C F.R (
2. Mureșul

10. Mec Fini 
M. Helonm 
13. Constructorul 

1 306-2383 276-238 
î 215-211
4 262-242
4 268-250

rea jucătoarelor nou venite (și 
au fost numeroase noutățile în 
majoritatea formațiilor partici
pante la „Trofeu").

După cite am putut constata, 
în special la echipele care au 
jucat 4, 5 și 6 turnee, oele mai 
importante cîștiguri s-au obți
nut ta perimetrul tehnicii in
dividuale, majoritatea voleiba
listelor făcînd progrese sesiza
bile în ceea ce privește calita
tea execuției (acuratețe, preci
zie) și varietatea mijloacelor 
de exprimare. Ceva încercări 
s-au vădit și în planul tacticii 
de joc (combinații cu atac in
tre linii, cu bătaie pe un pi
cior; atacul din urcare pe cen
tru etc.). Un pas mai mare 
înainte considerăm că a făcut 
jocul de apărare, atit prin blo
caj cît, mai ales, In linia a 
doua. Sub acest din urmă as
pect. am reținut un plus ta 
privința anticipării fazei (deci, 
un plasament mai bun) și la 
efectuarea preluării din atac, 
ceea ce a contribuit la men
ținerea mingii mai mult în joc 
și la sporirea spectaculozității 
meciurilor. Și în privința for
mării jucătoarelor de centru 
(post cu pondere tot mai mare 
ta economia jocului) s-a con
statat o preocupare crescută, 
deși la acest capitol trebuie 
tacă insistat, după cum în sfe
ra construcției atacului este 
nevoie sâ se acorde mai mul
tă atenție pregătirii (individua
lizat) a coordonatoarelor, pen
tru a se realiza un repertoriu 
tactic mai bogat. în competi
țiile circuitului, alături de Co
rina Oiteanu, Daniela Gîlcă 
sau Gabriela Copcea, au mar
cat progrese importante Valen
tina Constantin, Mădăiina Cior- 
baru, Camelia Deică, Li via 

turului ediției a XXXII-a a 
Diviziei A, în care se va ju
ca după sistemul joi-dumini- 
că, trebuie să li se acorde a- 
tenția cuvenită; apoi, partidele 
etapei secunde a competițiilor 
continentale în care vor intra 
și echipele Steaua. C.S.M. Mi- 
naur Baia Mare și Dinamo 
București, participarea la Su- 
per-Cupa mondială și Campio
natul Balcanic să însemne tot 
atitea prilejuri de pregătire a- 
tentă în vederea participării la 
Campionatul Mondial, grupa A, 
programat in februarie-martie 
1990 în Cehoslovacia. Să mai 
notăm că puternicelor centre 
ale handbalului românesc, cu 
Bucureștiul în prim-plan — cu 
Steaua și Dinamo — Baia Ma
re, Timișoara, Cluj-Napoca, 
Brașov, Craiova, Bacău. Pitești, 
Tg. Mureș li se alătură. în pre
mieră, Constanța și o mai ve
che cunoștință. Aradul.

Calitatea — imperativul cam
pionatului care astăzi își va 
derula primul act, (dar, nu în 
cele din urmă), fair-play-ul (în 
care nu trebuie uitat aportul 
important al brigăzilor de ar
bitri), toate se cer coroborate 
pentru ca handbalul românesc 
să se (re) înalțe la cotele cele 
mai ridicate.

LOTURILE DIVIZIONARELOR A DE BASCHET
Simbătă și duminică se va disputa etapa inaugurală a ediției 

a 41-a a Campionatelor Naționale de baschet. Vă prezentăm lo
turile echipelor feminine și masculine :

FEMININ
UNIVERSITATEA C.S Ș. VI

ITORUL CLUJ-NAPOCA. Gabrie
la Kiss-Badiu (1,83 m;. Aurora 
Dragoș (1,84), Virginia Popa
(1,77).  Paula Misăilă (1.71), Hdiko 
Manasses (1,75), TQnde Enyedi
(1,75),  Simona Morar (l,7i), Geor
giana Geleriu (1,83) Delia Dra
goste (1,76), Daniela Moroșanu 
(1,88). Svetlana Simion (1,84), 
Ioana Cocîrlan (1,85), Anca Șer- 
tănoiu (1,78); antrenori : Nicolae 
Martin și. Horia Pop.

VOINȚA BUCUREȘTI Ștefania 
Bcrș (1,91), Elena Filin (1,85), E- 
Jena Caloianu (1,70), Roxana 
Ștefan (1,84), Luminița Ciocan
(1.86) , Cristina Apostol (1,74) 
Ileana Andrei (1,83), Laura Ni
colae (1,84), Simonâ Spălățelu 
(1,80), Marilena Ciornea (1,74) 
Camelia Grădinaru (1,85), Clau
dia Neacșea (1,73); antrenori: Ma
rian Strugaru și Bodies Ungu- 
neanu.

OLIMPIA BUCUREȘTI, Alexan
drina Bîră (1,63), Ecaterma Stin
gi (1,81), Mariana Bâdinici (1,90), 
Marilena Marinache (1,79), Ro- 
mela Crisbea (1,82)), Milica Ga- 
vriliuc (1,73), Gabriela Szbke
(1.86) . Edith Szdke (1,33). Lăcră
mioara Țintea (1,83), Cornelia 
Stcichițâ (1,72), Gabriela Mărgi- 

Gliga și îndeosebi tinerele Lu
minița Pintea (cit a jucat pe 
acest post) și Gabriela Bică. Nu 
in ultimul rind putem spune 
că au demonstrat calități deo
sebite o serie de tinere, în ma
re parte debutante, între care 
Felicia Nicolae, Lidia Bratu, 
Luminița Climencu, Paula 
Coasă (Rapid), Xenia Ivanov 
(Chimia), Sorina Marian, Mi- 
rela Bîgiu, Amalia Popa (Pe
nicilina), Simona Ungureanu, 
Adriana Colceriu (C.SJM. Oțe
lul), Gabriela Bică, Liliana I- 
bric, Mirela Georgescu (Dacia), 
Tudorița Zaharia, Mirela Dar- 
dac (Farul), Claudia Oprea 
(C.S.U. Rapid), precum și cî- 
teva tinere promovate la Ști
ința de la fosta campioană de 
junioare. C.S.Ș. Bacău. Pe toa
te le așteaptă să arate că va
ra 1989 a însemnat ceva pen
tru ele...

Cit privește echipele. Rapid 
(antrenori FI. State și Șt. Wa- 
silko), participantă la toate 
turneele și câștigătoarea tro
feului. și-a confirmat ascensiu
nea viguroasă din returul cam
pionatului trecut ; Chimia Rm. 
Vîlcea (antrenori M. Niculescu 
și C. Cadeleu), pretendentă și 
ea la trofeu, a crescut valoric 
de la o etapă la alta, într-o 
nouă structură, dar păcat că 
nu și-a apărat șansele (reale) 
și în ultimul turneu; Penicili
na Iași (antrenor N. Roibescu) 
a avut o evoluție bine caden
țată, C.S.M. Oțelul Tîrgoviște 
(antrenor C. Wesselly), a de
venit o echipă de „A" cu pre
tenții, Dacia Pitești (antrenori 
Gh. Ene și C. Rizon) a renăs
cut după o masivă restructura
re. iar toate celelalte au gă
sit (e adevărat, mai puțin) o- 
cazii de a crește în randament 
și omogenizare... Cuvinte bune 
despre divizionarele B, în spe
cial Oltcit (echipă cu mari șan
se de a reveni în primul eșa
lon), care au fo’o-it. ca invita
te. circuitul voleibalistic ești, 
val.

Aurelian BREBEANU

ÎNTRECERI FINALE
TIR CU ARCUl (jl
La Satu Mare, într-o organiza

re foarte bună și o prezență nu
meroasă (106 trăgători din 9 du
huri și asociații sportive), s-au 
desfășurat finalele Daciadei la 
tir cu arcul pentru juniori (A și 
B) și cădeți. întrecerile, privite 
prin prisma numărului de titluri 
adjudecate (în total s-au acordat 
12. câte 6 la individual si echipe) 
au avut în prim-plan pe repre
zentanții C.S.Ș. Rădăuți. care 
și-au trecut în palmares 5 locuri 
întîi. I-au urmat, cu cite 3 vic
torii, Minerul Aninoasa și, cu 
cîte 2, C.S.M. Iași, Olimpia Bucu
rești și Mobila Satu Mare. Din
colo însă de acest clasament, es
te notabil succesul, întrucîtva 
neașteptat, al Alinei Nicola eseu 
(Olimpia), la junioare A, poziția 
secundă a echipei Mobila Satu 
Mare la aceeași categorie, ca și 

neanu (1,77), Oana Ciortan (1,81;, 
Nicoleta Constantin (1,70); an
trenor : Constantin . Paraschlves- 
cu.

VOINȚA BRAȘOV. Magdalena 
Pall (1,81). Cornelia Solcvăstru
(1.78),  Monica Cicio (1,70) Nico
leta Menihart (1,83), Mariana 
Tvrtoi (1,81), Luminița Vrapciu
(1,75),  Carmen Cășvean (1,79). 
Agathe Kloos (1,75), Lucia Grecu
(1,83),  Georgeta Duma (1,80), 
Erzsebet Pali (1,80), Liliana Bo
țea că (1,87); antrenor : Constan
tin Moraru.

METALUL C.S.S. RlMNICU 
VÎLCEA. Camelia Telițoiu (1,83), 
Antoaneta Barbu (1,74), Maruela 
lonescu (1,73), Magdalena Manea- 
Mcise (1,77), Laura Nițulescu
(1,87),  Anca Nițulescu (1,85). Fe
licia Rusănescu (1,81), Ioana Ma
rian (1,86), Simona Duțn (1,76), 
Marinela Stocheci (1,81) Iv liana 
Radu (1,78), Daniela Ilie (1,81)). 
Viorica Brădeanu (1,68). Alieta 
Mateescu (1,73); antrenor: Ale
xandru Moise.

METALUL I.M.P.S. SALONTA 
CRIȘUL. Maria Leitner (1,83), 
Gabriela Balogh (1,83), Zita Popa
(1,83),  Daniela Flaundra fi,81), 
Eielka Balazs (1,72), ludith Gu- 
Jyas (1,76), Anamaria Mesaros
(1,83),  Camelia Puticiu (1,70), 
Florina Jiros (1,77), Cornelia

CEI MAI TINERI COMPE
TITORI LA TG. MURES

în . Sala Sporturilor din Tg. 
Mureș vor începe astăzi între
cerile Concursului individual 
pentru juniori II și copii, in 
dispută aflîndu-se eșalonul 
care bate la porțile marii per
formanțe. Este bine știut că la 
aceste concursuri cu caracter 
republican s-au afirmat cei 
mai mulți dintre actualii noș
tri performeri, medaliați la 
„europene" de juniori și cădeți 
și. mai apoi, Ia cele mari. Sîn- 
tem convinși că și de această 
dată tinerii competitori se vor 
întrece cu multă ambiție.
• în cadrul aceleiași com

petiții. la nivelul municipiului 
București, s-au impus Răzvan 
Marinescu (I.M.G.) și Oana 
Radu (Juventus) — juniori II, 
Eugen Simulescu (I.M.G.) și 
Mihaela Enc-ea (Juventus) — 
copii 10—12 ani.

NU NUMAI DESPRE 
CLASAMENTE...

Nu ne vom referi, acum, la 
situația din clasamente, pozi
țiile echipelor fiind foarte cla
re și solide, incit ai putea să-ți 
pui întrebarea de ce se mai 
dispută ultimul tur. Dar, cum 
ta tenisul de masă intern se 
simte nevoia de concursuri, pî- 
nă la' binevenitele modificări 
preconizate, este necesară și a- 
ceastă confruntare care să con
sfințească terminarea campio-

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE ATELAJE
După disputarea primelor 

două etape de la Gheorgheni și 
Satu Mare, la Tg. Mureș a 
avut loc etapa finala a Cam
pionatului Republican de ate
laje — una din principalele 
discipline ale călăriei —, la 
care au luat parte reprezen
tanți ai județe'or Satu Mare. 
Mureș. Harghita și Neamț. în
trecerile celor 17 competitori 
au avut loc în prezența unui 
foarte numeros public specta
tor, în competiție aflîndu-se 
atelaje cil 2 și 4 cai. După 
desfășurarea probelor de ma

bunele prestații (1 loc I, 2 locuri 
II și 1 loc III) ale sportivilor de 
la I.M.P. Sf. Gheorghe. aceste 
din urmă două asociații fiind la 
începutul... carierei în tirul cu 
arcul. In general, însă, rezulta
tele consemnate în foile de con
curs au fost departe de valoarea 
arătată de aceiași trăgători în 
alte întreceri. Aceasta poate șl 
pentru faptul că în disputele 
pentru pozițiile fruntașe ciștigă- 
torii s-au impus încă de la pri
mele serii de tragere, ei mărin- 
du-și apoi substanțial avantajul 
care în final a depășit 50 p: Ali
na Nicolaescu 4- 52 p, Cezar A- 
lexandrescu (C.S.M. Iași) 55 p, 
ludith Ferencz (Mobila Satu Ma
re) 4-86 p, Claudia Cesovan (Mi
nerul) 4-160 n Cătălin Mari
nescu (Olimpia) 317 p.

CLASAMENTE, juniori A, in
dividual: 1. Cezar Alexandrescu 
1123 p, 2. Daniel Bogdan (Mine
rul) 1068 p, 3. Rocco Furdui (Mi
nerul) 1011 p; echipe: 1. Minerul

Marchis (1,65), Florica Pop (1,74), 
Luciana Sere (1,78), Anamaria 
Botos (1,88); antrenori: ădriana 
și Aurelian Niculescu.

SPORTUL STUDENȚESC BUCU 
REȘTI. Maja Zidaru (1,80), Car
men Moldo veanu (1,82), Denisa 
Făgârășanu (1,76), Cecilia Laszlo 
(1,92), Anamaria Gera (1,83), Ga
briela Mitroi (1,83), Narcisa Va- 
silescu (1,86), Silvia Drapaca 
(1,82), Daniela Postelnicii (1,89), 
Cătălina Hora (1,76). Adriana 
Cristescu (1,79), Cristina Alexan
dru (1,76),; antrenori: Constantin 
Dinescu și Maria Roșia nu.

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI. 
Eugenia Poppa (1,77), Anișoara 
Biduianu (1,82), Tatiana Budu- 
rascu (1,85), Marilena Dumitra- 
che (1,67), Ioana Pinter (1,83). 
Daniela Zahiu (1,81). Alina 
Moanța (1,67), Angela Pădurea- 
nu (1,77), Cati Chirică (1,76), Le- 
nuș Gheban (1,65), Daniela Sei
tan (1,70), Florica Anghel (1,91), 
Ramona Stănuleț (1.75): antre
nori : Gheorghe Lăzărescu și 
Viorica Ciocan.

COMERȚUL TIRGU MUREȘ. 
Edith Jakabfi (1,77), Melinda 
Nagy (1,82). Suzana Podrnczky 
(1,82), Adriana Bencze (1,77), Ga
briela Ilieș (1,79), Erika Bed
(1,78),  Letiția Bulgăr (1,81). Iu- 
dit Simo (1,80). Andrea Barezi
(1,75),  Daniela Luca (1,82), Elena 
Sinchevici (1,68); antrenor: losif 
Bencze.

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE. 
Mdinda Szocs (1,83), Aurelia

natului pe echipe. în schimb, 
vom aduce, pe scurt, în discu
ție necesitatea ca echipele să 
respecte întocmai acele preve
deri regulamentare referitoare 
la echipament. Aceasta pentru 
a nu-i pune pe arbitri în si
tuația de a dicta severe mă
suri. așa cum cere „codul de 
legi". Cine a fost în sala Olim
pia nu mai are nevoie de alte 
adausuri. Deci... „Suflul" nou 
care se face simțit în mai bu
na organizare a competițiilor 
de toate felurile, de la juniori 
Ja seniori, trebuie urmat și la 
nivelul cluburilor, care încă se 
arată refractare. De ce ?

1. UNIV. AS/
2. Spartac I
3. C.S.M. Cj.
4. Constr. T{

G.-i

1. Sticla B-t;
2. Univ. II.
3. C.S.M. A.S.
4. Tebnout. <

S>
1. Voința S.
2. Mec. Fină
3. Geamul Si
4. Știința Ct.

FEMININ
GRUPA 11. SPARTAC BUC. 9 8 1 44-23 17

2. Metalul Rm. V. 9 6 3 39-28 15
3. Juventus Buc. 9 4 5 33-35 13
4. Hidrot. Bz. 9 0 9 15-45 9

GRUPA A II-A
Seria I

1. Elcond ZI. 9 9 0 45-23 18
2. Constr. Cv. 9 4 5 33-33 13
3. Energ. SL 9 3 6 ?9-35 12
4. C.S.M. Cj.-N. 9 2 7 21-40 11

Seria II-a
1. Eternit Od. 9 6 3 40-30 15
2. Știința Cț. 9 5 4 35-33 14
3. C.S. Arad 9 5 4 32-38 14
4. Constr. Tg. M. 9 2 7 33-39 11

PE PRIM
Forul nost 

alcătuit, urrr 
ției internaț 
un sistem pi 
clasamentele 
a anului, pe 
competițiile 
Așadar : seni 
rea (Univers 
va), 2. R. 1 
rom) 3. C. T 
senioare (41) 
(Spartac Sti: 
descu (Spart. 
Lunescu (C.S 
juniori (47) 
(C.S.M. Cluj 
(Universitate. 
(C.S.Ș. Bistri 
L Adriana f 
lulia Rîșcani 
A.S.A. Buzău

raton (27 km intre com. Ho- 
runca și Grădina zoologică din 
Tg. Mureș), dresaj și obstacole 
Pe primele locuri s-au situat : 
Levente Marton (Viața Nouă 
Dănești, jud. Harghita) 540 p, 
loan Romfeld (Fuiorul Joseni, 
jud. Harghita) 510 p. Mihai 
Frunză (Agricola Tg. Mureș) 
460 p. la atelaje cu 4 cai. și 
Teter Szocs (Progresul Ciu
mata. jud. Harghita) 520 p, 
Csaba Vorzsak (Izvorul M. 
Ciuc) 420 p și Vidor Antal 
(Harghita Cîrța) 370. la atelaje 
cu 2 cai.

caru (C.S.Ș. 
cădeți (42), 
Lazici (C.S.M 
Crețu (Uni 
(37) — 1. G- 
Laura N* 
IJPIPS C 
(Voința Gala 
culln, 26 femi 
(Știința), 2. 
Constructoru] 
reș). 3. z. I 
utilaj Odorht 
Mânac (Știin 
cea (Juventu 
lean (C.S. Ai

Rubi
Emani

(R. Furdui. D. Bogdan. FI. Ig
nat) 3066 p, 2. Minerul II 2239 p, 
3. Voința Tg. Mureș 1844 p; ju
nioare A, individual: 1. Alina
Nicolaescu 1143 p. 2. Maria Iu- 
rescu (C.S.Ș. Rădăuți) 1091 p, 
3. Olimpia Marciuc (Voința Ră
dăuți) 1064 p; echipe: 1. C.S.Ș. 
Rădăuți (Magda Moroșan, Maria 
iurescu, Violeta Puha) 3210 p, 2. 
Mobila Satu Mare 2779 o, 3. Voința Rădăuți 2722 p; juniori B, indi
vidual: 1. Dorin Șestac (C.S.M. 
Iași) 1199 o. 2. Romeo Rusu 
(C.S.Ș. Rădăuți) 1164 p, 3. Laszlo 
Csep (Voința Tg. Mureș) 1092 p; 
echipe: 1. C.S.Ș. Rădăuți (C. Po
pescu. R. Rusu C. Tcaciuc) 3239 
p, 2. C.S.M. Iași 3121 p, 3. C.S.Ș. 
Rădăuți II 3013 p; junioare B, 
individual: 1. Claudia Cesovan 
1140 p 2. Violeta Lucescu (C.S.Ș. 
Rădăuți) 980 p, 3. Gianina Dur- 
dui (Minerul) 964 p; echipe: 1. 
Minerul (Claudia Cesovan, Gia
nina Du rd ui, Ileana Ștefanca) 
2915 p. 2. C.S.S. Rădăuți 2876 p, 
S. I.M.P. Sf. Gheorghe 2024 p ; 
cădeți individual: 1. Cătălin Ma
rinescu 1201 p, 2. Barnabas Ja- 
cabos (I.M.P.) 884 p. 3. Adrian 
Ratis (Mobila) 870 p; echipe: 1. 
Mobila Satu Mare (A. Ratis. G. 
Câmpian, V. Pop) 1910 p, 2. 
I.M.P. 1691 p; cadete. individual: 
1. ludith Ferencz 1105 p, 2. Lo- 
redana Anton (C.S.Ș. Rădăuți) 
1019 d 3 Enikd Boloni (IMP.) 
812 p; echipe: 1. C.S.Ș. Rădăuți 
(Loredana Anton, Sabina Flutur, 
Mirela Podolschi) 2230 p, 2. 
C.S.Ș, Rădăuți II 1472 p.

BA
Municipiul 

da unei noi 
sportive de 
oină de la 
„Cupa U.T.C. 
țară la basc 
cere înscrisă 
ciadei, excel< 
lucru la fel 
semnalat — 
participante s tr-o frumoas

Cîștigătorii 
ceului indus 
județul Dolji 
sorul de 
dru Pop i 
le-au asiourc 
cere consemr 
pa Liceului 
„Liviu Rebre 
54—40 cu foi 
matematică : 
guna“ din E 
chipa Liceult 
iași. 61—37 c 
industrial nr.

Tot elevii < 
cui I între < 
șor Căprăres 
derat cel m; 
finalei), iar 
cel mai tînăi

Clasamentu 
Bistrița-Năsă' 
Iași, 5. Tulce 
ceuî industri 
Vede), 7. Bi 
Hașdeu- Buz;

Kindris (1.76), Noemi Mihalcsik 
(1,86), Rita Dezso (1,81) Ana Fa
bian (1,81), Suzana Toth (1,85), 
Adriana Pascu (1,75). Angela 
Szenes (1,76), Hajnal Szilaghi
(1,75),  Adriana Anghel (1,77), La- 
vinia Tulbure (1,83). Antrenor : 
loan Feflea.

GAZ METAN C.S.Ș. MEDIAȘ. 
Simona Bădic (1,76), Mihaela Bi- 
chis (1,76), Simona Burnett 
(1,74), Ligia Bleahu (1,66), Adri
ana Dinescu (1,74), Laura Dumi
trescu (1,76), Laura Focșanskî 
(1,81), Codruța Lascu (1,82). Ni
coleta Nagy (1,64), Mioara Radu
(186) , Felicia Radu (1,86) Car
men Radi (1,83). Velicica Damie- 
ta <1,76), Gerlinde Zikeli (1,81). 
Margareta Veres (1,78) Maria 
Vigh (1,82); antrenor: Costel Tă
tara.COMERȚUL C.S.Ș. SF. GHEOR- 
Gl-IE. Erzsebet Varga (1,72), Ju- 
dit Madaras (1,66). Olga Makts- 
zem (1,86), Carmen Cehanczuk
(1,83),  Gabriela Lăcătușu (1,65) 
Erika Bartok (1,78). Daniela Ciu- 
che (1,78), Laura Harmati (1,78), 
Csilla Deak (1,77), Gyongyver 
Simon (1,72), Erzsebet Ambrus
(187) , Gabriela Vasile (1,82); an
trenor: Albert Vancsa.

MASCULIN
STEAUA BUCUREȘTI. Costel 

Cernat (1,92 m), Florentin Ermu- 
rache (1,96), Petre Brănișteanu 
(1,88). Anton Netolițchi (1,82), 
Virgil Căpușan (1,96), Scrin Ar
delean (2,05). Eugen Toader 
(2,20), Cornel Săf teșea (2,02), 
Mircea Cristescu (1,96), Bruno 
Roșnavschi (2,02), Viorel Ioan

(2,03); antre 
și Costel Ce 

DINAMO 1 
culescu (1,91) 
loan Uglai i 
nereanu (2,1 
(1,82), const 
Viorel Const 
Hălmăgeanu nov (1,95), 
(1,92). Cornel 
nori: Gheorj 
Popa.

I.C.E.D. Bl 
Grădișteanu 
gonaru (1,82 
(1,92). Constî 
Gheorghe M 
Lazîr’ (2,00), 
(1,96), Mariai 
tlan Dobre ( 
lea (1,90), 5
Matei Verom 
Mircea Cîmp 
ru.

DINAMO 
Dan Cri stea 
(2,01), Daniil 
briei Șarlă i 
(1,95), Mariu 
rea Nicoară 
lescu (2,04), 
(2,01). Leven 
arian Bocuț 
Pascu (1,90)
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Ieri, la Mortul,

Flacăra - F. c. Porto 1-2,

UN REZULTAT
Pe o vreme splendidă, în 

fata unei asistente record, sta
dionul din Moroni a găzduit, 
ieri, partida retur dintre Fla
căra și F.C. Porto, din cadrul 
Cupei U.E.F.A. învinși cu 2—0. 
acum două săptămîni la Porto, 
jucătorilor pregătiți de I. Nun- 
weiller și S. Niculescu, nu le 
răminea de ales, pentru a re
cupera diferența de două go
luri, decit alternativa surprin
derii valoroșilor lor parteneri 
de întrecere prinlr-un joc a- 
vînta-t, ofensiv, de mare elan 
și angajament. Si așa au si 
făcut-o, atacînd susținut de ia 
înoeputul întâlnirii. Chiar în 
min. 2, la capătul unei fru
moase acțiuni prelungite de a- 
tac. Chirită a centrat, cu efect, 
de pe partea stingă și portarul 
V. Baia a ecos cu dificultate, 
de sub ,.transversală", în cor
ner. Peste numai două minute, 
însă, emoții în tribune: Ban-

CARE NU REFLECTĂ REALITATEA
careului mare, trimite impre
cis. Flacăra Iși reia șirul a- 
tacurilor și, în min. 30, Lala, 
dintr-o bună poziție, reia spec
taculos. din întoarcere, dar nu 
nimerește tinta. în min. 34, 
după un corner, este rîndul lui 
Glăvan să rateze din apropie
re balonul expediat de el, cu 
capul, ocolind buturile apărate 
de V. Baia. Final de repriză 
dramatic, cu F.C. Porto în 
„corzi", perioadă în care 
„bomba" lui D. Sava (min. 38) 
de la 25 m l-a evidențiat pe 
portarul portughez, iar în min. 
43 lovitura liberă executată de 
D. Sava, din lateral-dreapta, i-a 
oferit lui Lala posibilitatea u- 
nei puternice lovituri cu ca
pul. care a zdruncinat bara, 
balonul a revenit în teren. C. 
Pană a șutat la vinclu și V. 
Baia a scos admirabil.

La reluare. Flacăra se năpus
tește. realmente, peste un ad-

Vna din numeroasele ocazii irosite, ieri, de Flacăra, in meciul 
retur cu F. C. Porto : Chirită, numai cu V. Baia in fată, nu-l 

va putea învinge pe excelentul portar portughez
Foto : Aurel NEAGU

deirinho, plecat dintr-o clară 
poziție de ofsaid, nesancționa- 
tă de conducătorul jocu
lui, a șutat puternic, dar
mingea a trecut peste
poarta lui Tene. EehiPd, 
din Moreni continuă să păs- 
treze inițiativa și. în mii/.j U.y 
la o pătrundere spectaculoasă' 
a lui C. Pană, acesta a fost 
faultat în suprafața de pedeap
să, dar infracțiunea a rămas 
nesanctionată de arbitrul turc 
Y. Namoglu. După două mi
nute. angajat frontal, Lala șe 
află numai cu V. Baia în fată, 
„lobează" balonul. însă porta
rul lui F.C. Porto izbutește, 
miraculos, să evite deschiderea 
scorului» în plină dominare a 
gazdelor, după o pasă greșită 
a lui Glăvan (depășit de im
portanta jocului), balonul a- 
junge la MAGALHAES. acesta 
găsește culoarul liber, _ intră 
nestingherit în careu si de la 
13—14 m șutează năpraznic. 
sub „transversală", deschizînd 
scorul. Oarecum descumpăniți 
de acest gol venit pe neaștep
tate. împotriva cursului jo
cului, fotbaliștii din Moreni 
trec din nou prin mari emoții, 
în min. 22. cînd o pasă „prin
tre" trimisă de Madjer, face 
ea balonul să ajungă la Rui A- 
guas și acesta, din mijlocul

versar care face totul pentru 
a-și apăra avantajul luat. In
troducerea lui Marcu aduce vi
goare și prospețime în atac și 
apărarea lui F.C. Porto începe

VICTORIA N-A PUTUT
(Urmare din pap. 1)

3 goluri, coautor la gol fiind 
și M. Pană care, urmărind să 
respingă cu capul, a... greșit 
săritura ! în rest, pînă la pau
ză, o dominare sterilă a Vic
toriei, cu o fază de apărare 
mai lentă. îndeobște in zona 
centrală, și cu una de construc
ție fără „explozie", ușor de 
anticipat pe fondul marcajului 
strîns efectuat de spanioli, fot
baliști robuști. mobili și prag
matici.

La reluare, cu un Țirâ rapid, 
derutant și voluntar, formația 
din Calea Griviței a apărut 
mult schimbată în bine. Ea a 
iuțit jocul și, cu toate că a ră
mas fără Fulga (lovit de Tor
res, nici o reacție din partea 
arbitrului !). a scurtat traseele 
spre poarta lui Ochotorena, 
reușind faze cursive, frumoa
se. După lovitura în bară a lui
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Jheorghe
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fhai Co- a (2,01).
Claudiu

Munteanu (1,84), Benjamin Pel- 
ger (1,89), Marcel Țenter (1,82), 
Florin Apostu (1,80); antrenori : 
Flaviu Stoica și Mircea Vulc.

RAPID BUCUREȘTI. Voicu Su- 
clu (1,97), Andrei Popovici (1,92). 
Marian Dumitru (2,96), Gabriel 
Mihai (2,02), Laurentiu Vlad 
(2,00), Florin Șerbănescu (1,99). 
Bogdan Hurmuz (1,98), Viorel 
Cudric (1,94), Gheorghe Ghiță
(1.93) , Robert Popa (1,36). Ma
rian Răscăcea (1,86); antrenori : 
Victor Bulancea și Dan Militaru.

METALOTEHN1CA TIRGU MU
REȘ. Vasile Pascu (1,85). Walter 
Zoppelt (2,02), Karoly Takacs 
(2,00) Iozsef Lukacs (1,93), Vio
rel Ciocian (2,02). Ferenc Szabo 
(2,01) Zoltan Miklos (1,98), Mar
ton Szep (1,78). Sandor Takacs
(1.93) Istvan Debreczenl (1,98). 
Zsolt Szilveszter (1,99), Marin 
ChlrilS (2,00), Lucian Cohanciuc 
(2,04) Dragoș Curtifan (1,92), 
Sandor. Albert (1,93), Mihai Cos- 
ma (1,86); antrenor: Mihai Cos- 
ma.ELECTROBANAT TIMIȘOARA. 
Costel Hie (1,91), Victor Scaleț- 
chi (1,98), Octavian Isaicu (2,12), 
Zsigmond Bobroczkl (2,17), Titus 
Becea (2,06), Ervin Fried (2,00). 
Dan Ioneseu (1,98), Lucian Un
gur (1.97), Cristian Bota (1,97). 
Titus David (1,90), Cristian Vor- 
voreanu (1,83), Emil Secuianu 
(1,99), Alin Bikov (1,89); antre
nori : Mihai Bolcu și Dragoș O- 
prea.

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANTA. 
Anton Spinu (1.97), Virgil Băi- 
ceanu (1,96), Lucian Cernat (1.8S). 
Ntcolae Mănăilă (1,96), Gabriel 
Mlhăilescu (1,84), Constantin

Moldoveanu (1,88). Romeo Tecău 
(1,95), Lucian Vernic (1,98), Da
niel Bojescu (1,89). Lucian Co
conea (1,84). Miha; Coroamă 
(2,01), Aristide Cucoș (2,02), Dan 
Florea (1,96), Laurentiu Geam- 
bazu (1,97), Ion Ilucă (2,02) ; an
trenori: Alexandru Botoș și Va
sile Pașca.

UNIVERSITATEA METALUL 
ROȘU CLUJ-NAPOCA. Mihai 
Pulbere (1,91), Florin Hnat (1,82), 
Codruț Bole (2,00), Vasile Cercel 
(1,96), Horia Geomolean (1,93), 
Cornel Geomolean (1,97). Călin 
Meșter (1,81). Gheorghe Mureșan 
(2,20). Gabriel Olpretean (1,95), 
Dorin Pintea (2,01), Zoltan Rab 
(1,96), Horia Rotaru (1,83), Tibe- 
riu Sebestien (2,00); antrenor : 
Gheorghe Roman.

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICĂ FINA BUCUREȘTI, cătă
lin Scarlat (1,97), Cristian Fru- 
mosu (2.00), Dan Blrsan (2,03), 
Alexandru Panaitescu (2,02) Vir
gil Miulescu (1,90), Paul Nico- 
lae (1,82), Iulian Carpen (1,96), 
Daniel Constantinescu (1,93), 
Bogdan Stoian (2,00), Dan Con
stantinescu (1,80); antrenor : Ra
du Dlaconescu.

OTEL INOX TIRGOVISTE. Va
sile Zdrenghea (1,93), Nelu Lef
ter (2.06), Emil Jereble (1,85), 
Lucian vasilică (2,02), Marian 
Capra (2,02), Radu Armaziu (1,85), 
Cornel Ciochină (1,99). Cornel 
Alecu (1,91), Ernest Robert (2,03), 
Lăzărică Vișan (1,83), Dragoș 
Gherasim (2,00), Cornel Tronaru 
(2,00). Bogdan Rădulescu (1,(5); 
antrenor: Ioan Valerian.

să se clatine. După ce o splen
didă infiltrare pe partea dreap
tă a lui C. Pană se încheie cu 
o centrare înapoi, insă Drag- 
nea șutează in blocaj, in min. 
51. egalitatea este restabilită: 
BELDIE, dintr-o lovitură libe
ră de Ia 25 m, expediază ba
lonul puternic, pe jos, și a- 
cesta se oprește in plasa porții 
tui V. Baia. Peste trei minute. 
Tene se remarcă la șutul fun
dașului Branco. Posibilitatea 
desprinderii este irosită de 
Lala (min. 56) și Dragnea (min. 
58), care din excelente situații 
nu nimeresc cadrul porții. La 
acestea să mai amintim și de 
imensa ocazie din min. 73. cînd 
ideala centrare a lui Jercălău 
l-a „găsit" pe Lala și acesta 
a reluat cu capul peste V. 
Baia, dar Demol a salvat de 
pe linia porții goale, in corner. 
Nici Chirită (min, 87)._ singur 
în careu, n-a putut să-1 în
vingă pe excelentul portar V. 
Baia. Și cînd toată lumea _ se 
impăcase cu gîndul remizei, pe 
contraatac, Magalhaes i-a tri
mis o pasă surprinzătoare lui 
RUI AGUAS si acesta, cu O 
execuție de finețe, a deviai 
balonul în coltul din dreapta 
porții lui Tene, semnind victo
ria lui F.C. Porto. O victorie 
care nedreptățește pe Flacăra, 
pentru că ea a controlat jo
cul, dar n-a știut să profite de 
situațiile ivite ne parcursul în
tâlnirii.

Arbitrul Yusuf Namoglu (Tur
cia) a condus — favorizînd pe 
oaspeți nrin unele decizii ale 
sale — formațiile :

FLACÂRA : Tene — Jercă
lău, BELDIE. BUTUFEI, Glă
van (min. 46 Marcu) — CHIRI- 
TA, Dragnea. C. PANA, D. 
Sava — Stere (min. 65 Văi- 
dean). Lala.

F.C. PORTO : V. BAIA — 
J Pinto. DEMOL, J. Carlas. 
BRANCO — MAGALHAES. 
Bandeirinho. Semedo, Andre
— RUI AGUAS. Madjer (min 
69 Domingos ; min. 88 Kiki).

Gheorghe NERTEA

TRECE DE VALENCIA
Ursea (min. 49), care ar fi tre
buit să lie insă gol. Tiră ser- 
vindu-i o minge „pe tavă". 
Victoria a restabilit egalitatea 
prin HANGANU, în min. 52. 
S-au reaprins speranțele în 
tribune, mai ales că Valencia, 
intuind primejdia, s-a barica
dat și mai tare, dar totul a 
fost zadarnic. Același Ursea a 
mai irosit o ocazie (min. 82), 
pentru ca C. Solomon să exe
cute lamentabil, pe lingă poar
tă, sus. penaltyul acordat (in 
sfîrșit I) pentru fault asupra 
lui Ursea (Giner). Așa s-a 
scris o istorie pe care am fi 
vrut-o altfel. Si care putea Si 
fi altfel.

VICTORIA: Moraru — Cojo
carii. C. Solomon. Ștefan, M. 
Pană — HANGANU. Fulga 
(min. 63 Cigan). URSEA. Orac 
(min. 46 TÎRA) — Culcear, Co- 
raș.

F.C. VALENCIA: Ochotorena
— Ferrando (min. 58 Torres), 
BORO, Camarasa, Giner — 
Bossio FERNANDO. Arroyo 
(min. 86 Subirats). NANDO — 
Eloy, Toni.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES 

DIN 27 SEPTEMBRIE 1989 
Extragerea I: 44 13 19 12 31 

15; extragerea a II-a: 23 8 11 
21 18 30. Fond total de cîști- 
guri: 535.246 lei, din care 62.757 
lei, report la categoria 1.

CIȘTIGURILE TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 

DIN 17 SEPTEMBRIE 1989
FAZA I: cat. 1 : 1 variantă 160% 

— autoturism „Dacia 1300“ (70.000 
lei) și 1 variantă 25% a 17.500 
lei; cat. 2: i variantă 100% a 
34.900 lei, din care o excursie de 
2 locuri în R.D. Germană și di
ferența în numerar șl 6 variante 
25% a 8.725 lei; cat. 3: 5 varian
te 25% a 9.532 lei; cat. 4 : 29,00 a 
1.643 lei; cat. 5: 63,50 a 751 lei ; 
cat. 6: 362,75 a 100 lei; cat. 7: 
5.651,50 a 40 lei.

FAZA a II-a : categoria B: 3 
variante 25% a 16.274 lei, din ca
re o excursie de 2 locuri în R.D. 
Germană și diferența în nume
rar; cat. C: 11,50 variante a 2.123 
lei; cat. D: 39,50 a 618 lei; cat. 
E: 81,50 a 100 lei; cat. F: 2.867,50 
a 48 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ de la 
categoria 1 a fost obținut de 
Galea Traian din Curtici — Arad.

Atac al bucureștenilor (cu Râduciciu in prim-plan) la poarta lui 
Strakosha: in ciuda aparentelor balonul nu va intra în plasă...

Foto: Dragoș A. NEAGU

RITM DE JOC SUSȚINUT
(Urmare din pag. I)

„numerelor" individuale. ata
cul a devenit mai puțin di
namic, „vîrfurile" neaînd ran
damentul scontat, ceea ce a 
făcut ca scorul să rămînă ne
modificat, deși — teritorial — 
raportul de forțe nu se schim
base. Evoluția cu mai puțin a- 
plomb a dinamoviștilor noștri 
în repriza secundă n-a influ
ențat însă prea mult „caseta 
tehnică" a meciului, care ră- 
mîne net favorabilă gazdelor : 
7—0 la comere, 18—6 la șuturi, 
și 7—4 la loviturile pe spațiul 
porții.

Cîteva cuvinte despre „ac. 
tori". Stelea, din nou excelent, 
ca în tot acest sezon. Mihăescu, 
același periculos fundaș-ata- 
cant, autor al golului califică
rii. Rednic, impecabil, cel mai 
bun de pe teren. Andone, stâlp 
al apărării, cu intervenții si
gure, in final, la centrările al
banezilor. care-i căutau pe 
înalții Abazl și Ferko. Klein, 
veritabilă aripă stingă în pri
ma repriză, mai puțin inspirat 
după pauză. Sabău — oarecare 
scădere de formă, marți, și el 
mai bun in primele 45 de mi
nute. Lupescu, deosebit de ac

tiv, a depus un mare efort, are 
nevoie de mai multă concen
trare la pase. Lupu a făc..t a- 
desea deliciul tribunelor, prin 
driblinguri de efect dar une
ori a făcut excese. în dauna 
circulației balonului și a jocu
lui colectiv. Mateuț, același 
„om de gol"; în continuare, 
însă. în căutarea formei care 
l-a consacrat. Vaișcovici, ine
gal pe parcursul meciului. Ca 
și Rădueioiu, care alternează 
acțiuni explozive cu naivități 
nepermise unui vîrf de atac, 
de la care ceea ce se așteap
tă în primul rînd este fructi
ficarea fazelor de gol. Timofie 
și-a arătat tehnicitatea dar... 
vechea accidentare de la ge
nunchi îl handicapează. încă. 
Damaschin. în căutarea reinte
grării.

În încheiere, o constatare din 
care dinamoviștii trebuie să 
tragă învățătura cuvenită: în 
cele două meciuri cu Dinamo 
Tirana, echipa noastră a pri
mit cinci cartonașe galbene t 
Vaișcovici. Lupescu. Rădueioiu, 
in tur. Lupu. Andone în retur. 
Cinci jucători (titulari !) riscă 
deci să fie suspendați la pri
mul cartonaș primit. Atenție... 
Cupa Cupelor continuă !

DIVIZIA B INTRE VESTIAR SI GAZON>
• TRIBUNELE „MUNICIPALULUI» DIN BRĂILA a-1 fost dl 

nou pline. Cei aproximativ 15 090 de spectatori au susținut tot 
timpul echipa favorită șl, spre satisfacția lor, aceastr a 
terminat învingătoare • în formația brăileană a evoluat și 
Petrache, dar nu „tunarul”, care ă jucat ani de-a rîndul in 
echipa de pe malul Dunării. Este vorba de Marian Petrache 
(născut la 18 martie 1968), jucător crescut la centrul de 
juniori Steaua București, care a trecut pe la C.S.M. Reșița. 
Jiul Petroșani și Meeon București, iar .din această vară este 
la F.C.M. Progresul Brăila. Sperăm că vom mai auzi de el.. 
(P. V.).
• ESTE CUNOSCUT FAP

TUL că datele statistice pot 
fi elocvente în ceea ce pri
vește fizionomia unei partide. 
Așa stau lucrurile și în ca
zat partidei Someșul Satu 
Mare — Metalul Bocșa (scor 
1—9): șuturi 8—2 (pe poartă: 
4—1), cornere 5—1. Deci, o 
partidă caracterizată prin su
perioritatea gazdelor. însă o 
superioritate sterilă: o parti
dă disputată, in marea el 
parte, „din 16 in 16", fără si
tuații clare de gol. • Tntru- 
cît spiritele erau gata-gata să 
se încingă, observatorul fede

ral Gheorghe Bălașa șl „cen
tralul" George Ionescu le-au 
atras atenția, la pauză, celor 
doi căpitani de echipă (Ra
dar, respectiv Portic), pre
cum și antrenorului oaspeți
lor, ex-craioveanul Nicolae 
Tilihoi, să-și calmeze elevii. 
Dacă jucătorii s-au confor
mat (cu excepția lui Lohan, 
eliminat pentru faulturi re
petate în min. 84). Tilihoi 
s-a văzut trimis la cabine în 
min. 78. din cauza repetatelor 
sale proteste la deciziile arbi
trilor. (P. Z.).

■ PARTIDA din
tre Sportul „30 
Decembrie" siC.s. Tîrgovlște
a fost disputată șl, 
am spune, la dis
poziția gazdelor, 
care au condus la 
un moment dat eu 
3—8 o tntflnlre 
in care au evoluat 
mulți... foști divi
zionari A: Achim, 
Zariosu, Trimbițaș, 
Cristian Ene (Spor
tul), Pitarn, Ene, 
Badea, Niculescu,

Mindrilă Obreașcu, 
R. Tudor (Trg.) • 
Mari speranțe. la 
Sportul, în cede 
două vîrfurl — Cr. 
Ene $1 Trimbițaș — 
care jucau primul 
meci in echipă, E- 
ne a și marcat un 
gol frumos, Trîmbi- 
țaș (accidentat) n-a 
putut arăta prea 
mult • Foarte bun. 
vîrful tîrgovișteni- 
lor Obreașcu. Din 
tribună se auzeau 
mereu regrete: „A 
fost la noi și...

l-am dat că n-ar 
ti bun" • Intre e- 
vldențiați, R. Tu
dor de la oaspeți 
Tănase, Dumitres
cu, Achim și Necu- 
la de la gazde. Ul
timul. de 19 ani, 
fundașul central 
Cătălin, este fiul 
cunoscutului portar 
Răducanu • Tîrgo- 
viștenii n-au tras 
decât un șut pe 
poartă. A fost și 
gol (din 11 m).
(M, Fr.).

• DOI TINERI de perspec
tivă la Mureșul Deva, mijlo
cașul Costăchescu (abilitate, 
viteză dribling, servicii din
tr-o bucată și centrări pre
cise) și Cîrstoiu, folosit ca 
fundaș in meciul cu A.S.A. 
Progresul Timișoara, dar apt 
să joace pe orice post, un ju
cător tenace și cu o tehnici
tate în continuă creștere • De 
cealaltă parte, la timișoreni, 
un portar talentat, Bagiu, 
care s-a opus de cîteva ori 
golurilor ca și făcute, și un

atacant penetrant, Rosen
blum. care lăsind timiditatea 
la vestiar ar fi putut înscrie 
de două ori pe contraatacuri
le echipei sale e Dacă Mu
reșul iși propune doar să re
ziste în seria a IlI-a, A.S.A. 
Progresul, prin achizițiile fă
cute (Pologea și Munteanu II. 
de le Sportul, Vlătănescu și 
llcu (de la „Poli" Timișoara), 
dar mai ales prin jocul ară
tat, pare să emită justificate 
pretenții pentru șefia seriei.
(V.N.).

• ÎNAINTEA PARTIDEI DE LA RM. SĂRAT, ion Moldovan 
și Comei Popescu, antrenorii formației Olimpia, ne mărturi
seau încrederea cu care privesc partida cu Ceahlăul P. Neamț, 
deoarece echipa este bine pregătită. îmbinînd armonios expe
riența unor jucători cu state vechi cum sînt Cățoi. Glonț. Pe- 
trache și Stanciu, cu tinerețea iui Cerbu, Tigoianu și Raileanu, 
jucători de perspectivă, care in această partidă au arătat rea
lele lor calități contribuind decisiv Ia victoria echipei din Rm 
Sărat. • Cuvinte frumoase se cuvin fanfarei orașului Rm Să
rat care, prin tinută șl frumosul repertoriu, a oferit momente 
de destindere miilor de spectatori prezentl ia această partidă 
(FI. S.).



>
Echipa feminină de baschet 

Universitatea Cluj-Napoca a 
avut o comportare foarte bu
nă la turneul internațional des
fășurat în R.D. Germană, în 
orașul Halle, cucerind. neîn
vinsă. locul I. Campioanele 
României au obținut următoa
rele rezultate — în seria pre
liminară: 74—67 cu Sel. divi
zionară a R.D.G., 83—60 cu
Csarny Scszeczin; în semifina
lă: 82—69 cu Stylon Gorzow; 
în finală: 82—51 cu Humbold 
Universitaet. Halle.

Clasament : 1. Universitatea 
Cluj-Napoca, 2. Humbold Uni
versitaet, 3. Stylon Gorzow, 4. 
Csarny Scszeczin, 5. Sel. divi
zionară, 6 K.P.V. 69 Halle.

Gabriela Kiss-Badiu a fost 
declarată cea mai tehnică ju
cătoare a turneului, iar Svet
lana Simion a primit trofeul 
oferit coșgeterii întrecerii.

La înapoiere, antrenorul Nl- 
colae Martin ne-a declarat: „A 
fost un turneu de mare utili
tate, care ne-a permis o veri
ficare pretențioasă a pregătiri
lor efectuate în vederea Cam
pionatului National șl a C.C.E. 
Echipa noastră s-a impus prin 
acțiunile de atac colective, bi
ne organizate și eficiente, pre
cum și prin superioritatea la 
recuperări. Mai avem insă de 
lucrat pentru punerea Ia punct 
a apărării colective". (D. ȘT.)

ALTITUDINEA ESTE UN ALIAT !
După ce Jocurile Olimpioe 

din ’68 au fost atribuite, spre 
organizare, capitalei Mexicului, 
lumea sportivă și-a dat sea
ma. dintr-o dată, de marele 
pericol pe care altitudinea ÎI 
avea vizavi de performanța 
sportivă. Dar acest „pericol" 
s-a dovedit a fi fost, în fond, 
mal mult o sperietoare. deși 
altitudinea de aproape 3000 m 
nu este o glumă. Rezultatele

deosebite ale Olimpiadei me
xicane au stimulat alte și alte 
asemenea rezultate. Cel mai 
recent dintre acestea este noul 
record mondial al clclistei 
franceze Jeannie Longo.

Zilele trecute, pe velodro
mul olimpic de la Ciudad de 
Mexico. Jeannie Longo a luat 
startul în cursa de 3 km. A 
înregistrat timpul de 3:41.64, 
■ eu exact opt secunde mai bun 
decît precedentul record mon
dial al americancei Rebecca 
Twikgg.

In prima zi a Dinamoviadei la baschet
SUCCESUL DEPINDE

PE SCURT • PE SCURT

LEVSKI SPARTAK MAI ATRACTIV MICI Șl DE VOLUNTARI...
organizarea C-di- 
Dinamoviadei de 

spune numai 
același 
despre

Dacă despre 
tiei a 19-a a 1 
baschet se pot 
cuvinte de laudă, nu 
lucru se poate afirma . 
echipa Dinamo București care, 
în reuniunea inaugurală a tra
diționalei competiții Inter
nationale, a cedat in fața se
lecționatei Gwardia Polonia cu 
72—80 (34—45). Oaspeții au 
avut permanent în teran ttei 
jucători de peste 2 m. datorită 
cărora au dominat autoritar 
lupta sub panouri. în contrast, 
dinamovlsiti (la care a fost 
vădită lipsa meciurilor cu 
miză), nu au avut posibilitatea 
de a opune 
si. în plus, 
în privința 
apărare și 
rilor la coș.

Pentru Dinamo au marcat: 
Niculescu 20. Popa 20, H. Păun 
8 Sineviei 9 (3X3). Uglai 4, 
V. Constantin 2, David 2, Vi- 
ncreanu ,2 (reintrat după o 
absență de aproape un an), 
Laszlo 5 ; coșgeterii oaspeților; 
Wiiangowski 17. Zyskowski 17, 
Woicik 16. Competent și corect 
arbitrajul prestat de cuplul 
Al. Strelțov (U.R.S.S.) — C. 
Luis (Cuba).

Un meci aprig 
ivut loc între 
Levski Spartak 
Dinamo Angola, 
angolezi, dotat! 
fizice de excepție, 
ai unei apărări foarte agresive 
și ai unui joc rapid în atac, 
au dominat aproape întreaga

jucători pe măsură 
au fost deficitari 
combativității in 
preciziei aruncă-

disputat a 
selecționatele 
Bulgaria și 

Baschetbaliștii 
cu calități 

practlcanți

repriză I, cînd au condus cu 
13—4 (min. 7) și cu 22—17 
(min. 13). Treptat insă, echipa 
bulgară, cu internaționalii Ko
lev. Mladenov. Jlghilin șl 
Turin în prim plan, au domolit 
ritmul de joc. impunînd acțiu
nile tactice de durată, ceea ce 
i-a adus egalarea șl apoi 
luarea conducerii. Este drept 
că sportivii africani nu au mai 
avut puterea de a se apăra cu 
agresivitatea din prima 
a întrecerii, dar ei au 
totuși să se mențină 
propierea adversarilor, 
la numai patru puncte, 
patul unui meci în care fazele 
spectaculoase au abundat. Scor 
final : 70—66 (32—32) pentru
Levski Spartak. Coșgeteri: 
Turin 21. Kolev 22. respectiv 
Barror 25. Sandinha 15. Arbi
tri : Z. Zachara (Cehoslovacia) 
șl I. Olaru (România).

în partida Dinamo Moscova 
— Ruda Hvezda Cehoslovacia,

parte 
izbutit 
în a- 
cedînd 
la ca-

baschetbaliștii sovietici — în
vingători cu 119—81 (62—35) — 
au dominat cu atîta autoritate 
lupta sub panouri (dar au șl 
ratat). îneît au fost faze în 
care au recuperat de cîte 5—6 
ori. înscriind pînă la urmă. 
Nu-i mai puțin adevărat că 
D. Trușin. conducătorul de joc 
al formației, a coordonat ex
celent acțiunile colegilor, dind 
și multe pase decisive. Drept 
urmare, echipei cehoslovace nu 
l-a rămas decît să încerce limi
tarea scorului. Coșgeteri : O- 
hadnikov 22, Bararevici 18. Sa- 
kulin 16. Kornișin 12. respectiv 
Svitek 14. Organek 11. Kulich 
11. Arbitri : I. Kotulskl (Po
lonia) șl Z. Raduly (România).

Programul de azi - sala Di
namo, de la ora 15.30 : Dinamo 
Angola — Dinamo Moscova, 
Gwardia — Levski Spartak, 
Dinamo București — Ruda 
Hvezda.

Dumitru STANCULESCU

BARCELONA, 26 (Agerpres). 
Ca și Olimpiadele anterioare, cea 
de la Barcelona, din anul 1992, 
este de neconceput fără ajuto
rul voluntarilor.

Astfel, Comitetul de organizare 
a anunțat că pînă în prezent 
peste 100 000 de tineri șl tinere 
s-au oferit să ajute voluntar la 
rezolvarea nenumăratelor proble
me ce le implică această mare 
competiție polisportivă.

ATLETISM • Maratonul de Ia 
Montreal a fost ciștigat de Peter 
Maher (Canada), în 2.20:07, res
pectiv de Ellen Rochefort (Ca
nada) , în 2.39:46.

BASCHET • „Cupa Cupelor*, 
masculin: UBSC Wels (Austria)
— Ad Overense (Portugalia) 91— 
113 (35—50).

HANDBAL • Meci retur 
„Cupa Cupelor", masculin: Dina
mo Astrahan (U.R.S.S.) — VIF 
Dimitrovgrad (Bulgaria) 36—26 
(21—10). Echipa sovietică s-a ca
lificat în turul următor • tn 
ziua a treia a C.M. pentru tine
ret, de la Bauchl (Nigeria): R.P. 
Chineză — Algeria 29—13, Spania
— Elveția 26—17, Iugoslavia — 
Nigeria 23—18. U.R.S.S. — Japo
nia 26—21, Danemarca — Turcia 
34—10, Bulgaria — Suedia 22—21.

ȘAH B Runda a 9-a, la Til
burg: Kasparov — Llubojevici
1—0. Plket — Hjartarsson 1—0. 
Korclnoi — Ivancluk 1—0, Agdes- 
teln — Sax 0,5—0,5. In clasament 
conduce Kasparov 8 p, urmat de 
Korclnoi 6,5 p.

TENIS • în turneul Internațio
nal de la Bordeaux, contând pen
tru „Marele Premiu", jucătorul 
cehoslovac Ivan Lendl l-a între
cut cu 7—6, 6—7, 6—1 pe coechi
pierul său Karel Novacek, iar 
austriacul Horst Ekoff a dispus 
cu 6—3, 6—1 de spaniolul Carlos 
Baguena.

în

CAMPIONATELE MONDIALE DE BOX
(Urmare din pag. I)

primit decizia de învingător cu 
un punctaj categoric : 13—7 ! 
îi dorim mult succes și în fi
nală !

Joi vom aștepta cu mari e- 
moții evoluția celuilalt meda
liat al nostru, „mijlociul mic“ 
Rudei Obrcja, care îl va în- 
tîlni pe campionul sovietic 
Israel Akopkohian. Sperăm că 
Obreja va urma exemplul lui

Vaștag și va figura și el în 
programul finalelor.

ALTE REZULTATE. Cat. se- 
mimuscă : M. Rogelia (Cuba) 
b.p. H. Muncian (U.R.S.S.), E. 
Griffin (S.U.A.) b.p. Kim Doc 
Nam (R.P.D. Coreeană). Cat. se- 
miușoară : A. Zuiow 
b.p. C. Tsiu (U.R.S.S.),
zales (Cuba) b.ab. 2 T. McLane 
(S.U.A.). Cat. mijlocie : A. 
Kurniava (U.R.S.S.) b.p, Z. Fu- 
seszl (Ungaria), A. Espinoza 
(Cuba) b.p. Sven Ottke (R.F.G.).

O NOUĂ CONFIRMARE VALORICĂ
(Urmare de pag. I)

tat că Nicu Vlad a fost dis
tins cu alte două medalii ono
rifice. acordate de federația 
internațională — „Cei mai buni 
20 halterofili din ultimii 20 de 
ani" și de federația europeană 
— „Maestru internațional la 
haltere". O prestigioasă recu
noaștere a meritelor aoestul 
sportiv celebru !

Spre bucuria noastră, alți 
doi halterofili (din generația 
tînără) și-au confirmat valoa
rea: Tralan Cihărean (cat. 32 
kg) și Attila Czanka (cat. 60 
kg). Cihărean a fost al treilea 
ia total si smuls și al doilea 
la aruncat în clasamentul mon
dial. iar în cei continental a 
obținut 3 medalii de argint, a- 
vindu-1 ca adversar pe celebrul 
ivan Ivanov (Bulgaria). care 
cu acest prilej a îmbunătățit 
două recorduri ale lumii. Bra
vul nostru halterofil (18 ani) 
și-a corectat recordul national 
Ia 260 kg, realizînd eu 12.5 kg 
mai mult decit la C.M. de ju
niori, desfășurate în urmă cu 
dc rr cîteva luni! Un astfel de 
progres ia categoria minimă 
nu poate fi notat decit cu ca
lificativul maxim. Tot cu 6 
medalii se poate mîndri șl 
Czanka, grație rezultatului său 
de 305 kg la total (fată de 290, 
realizat la C.M. de juniori, 
unde a ocupat locul 1). ceea 
ce reprezintă, de asemenea, lin 
salt remarcabil: 15 kg ! Ce ne
șansă a avut însă Czanka 7 
Patru medalii de bronz s-ar 
fi putut transforma în tot a- 
tîtea de argint (două la mon
diale și două la europene) la 
total și respectiv aruncat, dacă 
ar fi ridicat 170 kg. Dar el nici 
n-a apucat bine bara si timpul 
de 1:30 (care este, conform re-

gulamentului, obligatoriu. de 
la chemarea crainicului si pî
nă la ridicarea barei) a... tre- 
cut. El a fost atenționat de 
acest lucru, dar a ieșit In fața 
podiumului de concurs abia cu 
30 de secunde înainte de expi
rarea timpului maxim. Con
centrarea a durat prea mult, 
zicem noi. dar el susține că 
această atenție este hotărâtoa
re în reușită și din această 
cauză nici n-a auzit strigătul 
antrenorilor...

Andrei Socaci (75 kg) a cu
cerit o singură medalie (de 
bronz, la europene — smuls), 
...molipsindu-se și ele de rată
rile incredibil de multe (47 la 
sută) ale tuturor concurenților. 
Din 6 încercări, el a reușit 
doar două ! ! Sperăm ca în vî. 
itor asemenea momente să nu 
se mai repete. De la un sportiv 
ca Socaci 
360 kg la 
350 kg).

în fine, 
român. Petre Becheru 
82,5 kg), acum la 29 de ani. a 
ocupat locul 9 la mondia’e* ș! 
6 la „euronen-e" (ambele la to
tal). cu 347.5 kg. El se anro- 
pie de sfîrșitul activități i com- 
petlt'onale. dună o prestație 
lungă și notabilă ne nlan na
țional sl chiar internațional.

Bilanlul delegației noa*tee a 
fost anrecîat do președintele 
federat’et Internationale. Got
tfried SchS-’l fAnșțrîo'. <te an
trenorii Aleksei M-dvgAîev 
(U R.S.SA; fvan Ahadgtev (B’d- 
garia). de ziariștii (neste 
prezent!, de n>”ie de gneofa- 
tnrî din Sa’<>. GI->fada. Adre- 
sînd calde fo’îcîțâri renrezen- 
tantîîor noștri «mortlvl. antre
nori. conducătorilor fpdamfîeî 
reșnoctîve — pentru frumoase
le lor succese, le reamintim că

mai sînt încă destule de făcut 
în acest sport al celor puter
nici și curajoși pentru ca șta
cheta marilor performanțe să 
poată fi menținută și ridicată 
continuu la un nivel Înalt, la 
apropiatele competiții interna, 
ționale (Cupa Mondială. Cupa 
Europei pe echipe) și în între
cerile naționale. Numai în 
acest fel rezultatele se vor în
scrie la cote superioare, cât 
mai aproape de vîrful pirami
dei mondiale. i..

așteptam cel puțin 
total (și nu sub

al 5-lea concurent 
(cat.

IN SPATELE UNOR CUVINTE FRUMOASE
Lansată cu o intensă cam

panie publicitară, „Cupa Mon
diali" a făcut cel dinții pia- 
feu In dreptunghiul de dre
saj ta 12 mal 1985, prilej cu 
care in lumea echitațlei și-a 
mai făcut intrarea încă o 
firmă, „Nashua", alături de 
TARMAC. Henessy, Gucci, 
Samsung sau Volvo, 
să oferim doar cele 
binecunoscute exemple, 
fiind in spatele (a

ca 
mai 
ele 

____ ... .___ se citi 
beneficiare) citorva competi
ții de marcă, intre care și 
„Cupa Mondială" la obsta
cole.

De altfel, ca să urmărim 
find cronologiei, in organi
zarea acestei mari competiții, 
dresajul a ... imitat obstaco
lele, cu al lor debut in 1979, 
să recunoaștem in folosul e- 
votuțlel generale a călăriei, 
concursurile finale (și nu nu
mai) de la Hertogenbosch, 
Essen .sau Gdteborg — acolo 
unde a fost consemnat cel 
mai mare număr de specta
tori din istoria unor astfvl 
de întreceri —, demonstrtnd 
cu pregnanță progresul aees- 
tel discipline, asemuită de 
mulțl eu un adevărat balet.

O copie așadar, însă susți
nuta de reclame și declarații 
de „inimă" și „credință veș
nică" din ' ' ------
companiei 
rate de... 
luna mai 
deosebttul 
competiții. ____ ,________
mare — se putea, oare, altfel? 
— al ajutorului (dezintere
sat 7) oferit de patron.

Dar, ceea ce a fost frumos 
in mai s-a acoperit de tonuri 
cenușii In august, atunci etnd 
Nashua a anunțat că renun
ță să mai finanțeze „Cupa 
Mondială", ...copiind același 
procedeu, din 1981. al firmei 
Dunhilt și. apoi, tn 1982. al 
celor de la Coca-Cola, care

partea mai marilor 
americane de apa- 
copiat, care prin 
anunțau, din nou, 
succes al acestei 
bineînțeles ca wr-

au încetat promițătoarele șl 
promisele legături (mai bine 
zis „rentabile reclame") cu 
un mare concurs internațio
nal de obstacole. Să revenim. 
Insă. Iată ce a declarat re
cent Carl Thomas, directorul 
comercial al lui Nashua : 
„Am acceptat să facem in
vestiții, fiind convinși de po
tențialul și valoarea sporturi
lor ecvestre, in special de 
dresaj. Am fost convinși că 
acestea vor influența și afa
cerile secției europene a 
companiei. Din picate, aceas
ta s-a tntlmplat in prea mică 
măsură, contribuția fiind sub
stanțial redusă". Scurt, cu
prinzător șt. mal ales, lămu
ritor tn ceea ce privește inte
resul pentru ... sport. Peste 
aproape șase luni, „Cupa Mon
diali" va spune, deci, good 
bye. tot acolo unde a șl în
ceput, la indoor Brabant Show, 
din olandezul Hertogenbosch.

Pare, astfel, dresajul, năs
cut la cumpăna dintre liniș
titul secol XIX și cel al „cai
lor putere", undeva în splen
didul golf al orașului Neapole, 
la cea dinții școală de echl- 
tație, hărăzit unei lovituri 
menită să-l zdruncine teme
liile ? Greu de crezut ! Pen
tru că nici alte încercări de 
acest gen n-au dat roade. 
Dimpotrivă, atît de numeroșii 
Iubitori ai echitațlei au strîns 
de flecare dată, rlndurlle, gă
sind de atttea ori calea fi
rească spre a merge înainte. 
Așa cum încearcă în prezent 
și dresajul, prlntr-o serie de 
modificări aduse regulamen
tului (vezi nota „Baletul ec
vestru"! pentru a-l spori spectaculozitatea șl audienta 
ta public. Prin urmare, „good 
bye Nashua" (fără regrete), 
„wetlcome dressage" (cu 
mare bucurie).

Emanuel FANTANEANU
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REZULTATELE MECIURILOR DIN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Marti Si miercuri s-au desfășurat meciurile manșei 
intercluburi. Iată rezultatele sosite otnâ la închiderea 

."rlm-- manșă. Echipele calificate
a doua din prima etapă a competițiilor europene 

ediției. Intre .naranteze. figurează scorurile 
sînt scrise cu litere mai groase.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
Fram Reykjavik 
Sredet Sofia 
Fenerbahce
17 Nentori
Volvodlna
J.K. Helsinki 
Dnepr
Omonia Nicosia 
Bayern MQnchen 
Brăndby
A.E.K, Atena 
Lucerna

— Steaua București
— Ruch Chorzow
— Soarta Prag»
— Sllema Wandererr
— Honved
— A.C. Milan
— Linfield (Iri N)
- F.C. Tirol
— Glasgow Rangera
— Marsilia
— Dynamo Dresda
— P.S V Eindhoven

CUPA CUPELOR
Dinamo București — Dinamo Tirana 
Monaco
Hamrun Spartans
Grasshoppers
A. el Limasol
Sampdoria 
Dynamo Berlin
Valkeakosken
Cork City
Celtic Glasgow
DJurgaarden 
Bor. Dortmund 
Ikast (Dan.)

— Belenenses
— Valladolid
— Slovan Bratislava
— Admira Wacker
— Brann Bergen
— Valur ^Reykjavik
— Fcrencvaros
— Tornedo Moscova
— Partizan Belgrad
— u s Luxemburg
— Besiktas
— Groningen

CUPA U.E.F.A.
Vienna — F.C. La Valletta (4-1) 3-0
F.C. Anvers — Vitosa (0-0) 4-3
Jeunesse d'Esch — Sochaux (0-7) 0-S
Videoton — Hibernian ’ (0-1) 0-3
Zaragoza — Auction Lfmaso! (3-0) 1-1
M.T.K. — Dinamo Kiev (0-4) 1-2
Plastlka Nltra — F.C K61n (1-4) 0-1
Banik Ostrava — Dansa Rostock (3-2) Ml
Snnr+ak Moscova — Atalanta (0-0) 2-a
Flacăra Morenl — F.C. Porto. (0-2) 1-2
Fiorentina — Atletico Madrid (0-n 3-t

la 11 m
Aoollonla (Alb.) — Auxerre (0-5) 0-3
Victoria București — F.C. Valencia (1-3) 1-1
Nanoli — Snorting Lisabons (0-0) 4-3 

la 11 m
Steaua Roșie — Gaiatasaray (1-1) 2-0
Feyenoord — Vf.B Stuttgart (0-2) 1-G
Hamburger s.V — Oergryte (2-1) 2-0
Werder Bremen — Llllestroem (3-1) 0-0
Juventus Torino — Gornik Zabrze (1-0) 4-1
Dundalk — Wettingen (0-3) 0-2
T.F.K. GSteborg — Jatehirls (0-2) 1-0
Naeatved — Zenit Leningrad (1-3) 0-0

• LA GUAYAQUIL, tn meci 
pentru preliminariile Campiona
tului Mondial (grupa a 2-a din 
America de Sud), selecționata 
Ecuadorului a Învins cu 3—1 
(1—1) echipa Paraguayului. Go-

au fost marcate de Agul- 
(mln. 26). Marsettl (min. 

respectiv,
Iu rile 
naga .
74), Aviles (min. 84),
Neffa (min. 17).
• IN ETAPA t 2-a a campiona

tului Elveției: Servette Geneva

— Lausanne I—1, Slon — St. Gali 
1—1, Wettlngen — Aarau 1—0, 
Young Boys Berna — Neuchftbd 
Kamaz 0—2, Lugano — Bellinzo
na 2—0, Lucerna — Grasshop
pers Zurich 4—2
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