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DUPĂ PRIMUL TUR AL COMPETIȚIILOR CONTINENTALE LA FOTBAL

STEAUA ȘI-A ONORAT
FRUMOASA „
O cu totul altă echipă, s-o 

spunem din capul locului, ne-a 
apărut, miercuri, pe „Laugar- 
dals Vollur", Fram Reykjavik. 
O echipă cu un potențial de 
joc în creștere evidentă față de 
manșa*!, decisă să repete. în 
propriul fief, isprăvi mai vechi 
sau mai proaspete, pe măsu
ra realelor disponibilități pe 
care le au fotbaliștii antreno
rului Asgeir Eliasson și pe care 
Ormslev, Torfasson. Steinsson 
și Margeirsson le-au probat, 
ani în șir, sub culorile unor e- 
chipe de liga I din R.F. Ger
mania, Belgia și Elveția.

Mult dorita victorie de pal
mares (posibilă, In anii trecuți, 
în dauna unor echipe ca Ra
pid Viena, Glentoran Belfast, 
Dundalk ș.a.) a rămas din 
punctul de vedere al lui Fram 
o himeră pentru simplul mo
tiv că, în partida la care ne 
referim, și Steaua 
palmaresul ei, unul 
ne echipe din lume

CARTE DE VIZITA

a ținut la 
cum puți- 
și-au scris

in acești ultimi ani. Chiar și 
acest 4—0 administrat forma
ției islandeze la București, de
parte de a-i fi diminuat 
veleități pentru manșa a 
a determinat-o pe Steaua 
onoreze, în continuare, o 
lucită „carte de vizită", 
bine știută și în îndepărtata 
Islandă.

De la aceste considerente 
plecînd, ne vom putea expli. 
ca mai ușor neta superioritate 
manifestată de Steaua din 
start, la toate capitolele; cu 
precădere în planul organizării 
do ansamblu a jocului, atuul 
major aflat la îndemîna fot
baliștilor noștri, care le-a în
lesnit. pe parcursul celor 90 de 
minute, o exprimare tehnico- 
tactică greu de contracarat. In
tr-adevăr, spre deosebire de 
Fram Reykjavik, care a mizat 
pe contraatac. Steaua a acțio. 
nat mai tot timpul grupat, a- 
propienea judicioasă a liniilor 
permițîndu-i să acționeze co-

Negrău

din 
doua, 
să-și 
stră- 
prea

MOSCOVA, 28 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Joi, în sala Olimpiiski, s-au 
disputat ultimele meciuri din 
cadrul semifinalelor Campio
natelor Mondiale de box. In 
programul oeiei de a doua 
reuniuni a figurat și repre
zentantul nostru la categoria 
mijlocie mică. Rudei Obreja, 
El l-a avut ca partener de în
trecere în lupta pentru califi
carea în finală pe campionul 
european Israel Akopkohian 

in aoest an, cei 
s-au întîlnit, acum 

pentru a treia 
dată, la „Centura 
la București, vic- 

Obreja. 
dispută.

VICTORIA AR FI PUTUT REALIZA

erent în atac șl în apărare. In- 
trînd în detalii, acest „bloc 
funcțional" a înlesnit, în cele

Gheorghe NîCOLAESCU

(Continuare in

multe oca- 
lovitură de

mai 
și o

Un procentaj de

(U.R.S.S.). 
doi sportivi 
ia Moscova, 
bară. Prima 
de aur" de .. 
toria i-a revenit lui 
apoi cea de a doua 
prilejuită de finala C.E. de la 
Atena, s-a încheiat cu victoria 
lui Akopkohian, declarai atunci 
învingător, dar toți cei pre- 
zenți, care au văzut meciul, 
au confirmat că decizia nu a 
fost conformă cu realitatea 
din ringul europenelor și. par
că pentru a se confirma „ne
șansa" lui Obreja, acum, la 
Moscova. în semifinalele C.M., 
s-a repetat Istoria din capitala 
Greciei. Rudei Obreja a 
început meciul sigur pe el. Fo
losind o tactică adecvată, el a 
lovit precis cu directe de 
tîmpinare pe care adesea le-a 
dublat cu croșee de stînga. ar
ma sa

După 
van taj 
român, 
același .............
permanent Inițiativa. în timp 
ce adversarul său s-a aflat 
într-o defensivă de-a dreptul 
exagerată. Liniștea din tribu
ne a celor peste 10 000 de spec
tatori a fost elocventă în a- 
oest sens. Doar ultima repri
ză a fost echilibrată, ambii 
sportivi aruncând in luptă ul
timele resurse. Decizia compu
terului dirijat de cei 5 judecă
tori (12—5 în favoarea lui. A- 
kopkohian !) este în contradic
ție flagrantă cu tot ce s-a pe
trecut pe ring în acest meci

Rudei Obreja

în-

preferată.
3 minute de luptă, a- 
clar pentru sportivul 
Rundul secund a avut 
aspect, Obreja avînd

si trebuie să o spunem, nu a 
fost singura în semiiinalele 
de joi. Verdicte bizare s au dat 
și în partidele I. Abraeiakov 
(U.R.S.S.) — Li Dwang Sik
(R.P.D. Coreeană) la categoria 
muscă și A. Hamatov (U.R.S.S.) 
— A. Mesa (Cuba) la categoria 
pană, în care primii boxeri 
au fost deci a\-ți învingători,..

Deci, Rudei Obreja încheie a- 
ceastă ediție a C.M. primind 
medalia de bronz, d::și, așa 
cum am arătat, ar fi meritat 
și el un loc tn finala catego
riei mijlocie mică. Speranțele 
noastre se leagă acum de Fran- 
cisc Vaștag, care, simbută, in 
prima gală a finalelor (cea de 
a doua va avea loc duminică) 
îl va intilni pe dublul campion 
european Sigfrîed Mehnert 
(R.D. Germană), pentru titlul 
de campion mondial al „mij
lociilor mici".

Alte rezultate, cat. muscă i 
P. Reyes (Cuba) b.p. K. Wrde- 
lewski (Polonia) ; cat. pană > 
K. Kirkorov (Bulgaria) 
J, Nicblson (Australia) ; 
ușoară : I. Rujnikov (U.R.S.S.) 
b.p. V. Dobrosinovici (Iugosla
via).

Pcul IOVAN

b.p. 
cat.

Cind dam titlul de mai sus 
avem in vedere faptul ca. la 
„judecata" celor două manșe 
cu F.C. Valencia, Victoria n-a 
fost inferioară unui adversar 
care, nici el. n-a prins forma 
scontată, avînd chiar, cu pre
cădere în retur, multe momen
te modeste (explicabile poate 
prin asumarea unui singur 
scop, păstrarea avantajului luat 
pe teren propriu). Dacă Valen
cia n-a strălucit, n-a strălucit, 
din păcate, nici Victoria, care 
nu s-a ridicat decît în repriza 
secundă a returului la înălți
mea prestațiilor cu care ne o- 
bișnuise (măcar) din preceden
ta ediție a Cupei U.E.F.A.

de arbitraj, 
dezavantajat-o net 
ele culminînd cu 

penalty ime- 
(cînd, la po- 
2—1, în mi- 
putea căpăta 
să convenim

FATA VALENCIEI! »
Eludînd erorile 

care au 
miercuri,
neacordarea unui 
diaț după egalare 
sibila situație de 
nutul 50, meciul 
o altă turnură),
că. pe parcursul a 180 de mi
nute. Victoria a comis neper- 
mis de multe greșeli, cu precă
dere individuale. Atît în faza 
de apărare, la golurile lui 
Quique (Valencia) și Toni 
(București), cît și. mai ales, în 
atac, unde s-a ratat cu o con
damnabilă ușurință. întrucît, 
inventariind, pentru a marca 
două goluri, „azurii" au irosit

de... șase ori 
zii, între care 
la 11 metri ! .
reușită, evident, foarte scăzut, 
chiar dacă în cîteva faze. La 
„bara" lui Ursea bunăoară 
(cînd mingea a izbit stîlpul din 
stînga lui Ochotorena), s-ar 
putea invoca și o doză de ne
șansă. Aveți însă, spre edifica
re, imaginea acestei ratări în 
paginile 2—3 și credem că — 
o centrare „ca la carte" (Țiră) 
și un jucător (Ursea) singur 
cu tot spațiul porții, la 3—4 m 
—■ ea scoate din discuție ne
norocul și introduce precarita
tea execuției ! Nu doar că a 
irosit o sumedenie de poziții 
extrem de favorabile, dar Vic
toria a pierdut chiar mai mult: 
toate momentele cheie. Deoa-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare tn vag 2-3)

Turul ciclist al României, edifia a 27-a

HIM RIGUROS EXAMEN PENTRU TINERII RUTIERI

Azi și mîine, în Divizia A 1 la hochei

ÎN CAPITALĂ, UN DERBY DE TRADIȚIE

— Așadar, tovarășe Gheor- 
glie Stânei, duminică 1 octom
brie caravana celei de-a 27-a 
ediții a Turului ciclist al Româ
niei va pomi la drum. Care 
sint, in opinia secretarului res
ponsabil al F.R.C. 
nice

datele teh- 
ale acestei ediții ?
Turul ciclist al României 
acest an va măsura 1 137 
împărțit! în 8 etape, du- 

cum urmează: etapa I, 
Buzău (135 km),

din 
km, 
pă 
București 
cu trei sprinturi intermediare, 
la Ploiești. Mizil și Săhăteni ; 
etapa a Il-a, Buzău — Muni
cipiul Gh. Gheorghiu-Dej (156

km), cu alte trei sprinturi, la 
Rîmnicu Sărat. Focșani și Ad- 
jud; etapa a III-a. Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej — Piatra 
Neamț (120 km), cu două că- 
țărări, una de categoria B, la 
Bîrzulești și una de cat. A. la 
Pietricica, plus trei sprinturi, 
la Bacău, Buhuși și Săvinești; 
etapa a ÎV-a, Piatra Neamț — 
Miercurea Ciuc (132 km), cu 
două sprinturi, la Bicaz și 
Gheorgheni, dar, între ele. două 
cățărări, ranîndouă de cat. A. 
la Blcaz-Chei și Lacul Roșu; 
etapa a V-a, Miercurea Ciuc — 
Tg. Murcg (150 km) cu patru

cățărări, prima de cat. C, chiar 
la startul din Miercurea Ciuc, 
două de „B“, la Hetiur și Bă-

Victor NITA

(Continuare in pa®. a 4-a) ’*

Iubitorii hocheiului din Bucu
rești, Galati și Miercurea Ciuc 
sînt invitați, azi și mîine, la 
partidele primei etape ale Di
viziei A, grupa I valorică, a- 
vind perspectiva să urmăreas
că jocuri interesante, echili
brate, cu rezultate imprevizi
bile, ținînd seama de ambiția 
partenerelor și de faptul că 
sintem la început de sezon.

La BUCUREȘTI, un meci de 
tradiție, socotit dintotdeauna 
derby, indiferent de pozițiile 
în clasament ale celor două 
competitoare. Steaua și Dina
mo. Campioana, Steaua, 
încheiat pregătirile cu 
neu în Cehoslovacia și 
sidera. mai mult ca 
partida cu Dinamo ca 
important în vederea 
Campionilor Europeni, 
dintre jucătorii el încercînd să 
se dovedească apt pentru ma
rea competiție continentală. E- 
levii antrenorilor Ioan Gheor
ghiu și Anton Crișan au tratat 
totdeauna cu seriozitate me
ciurile cu Dinamo și e de aș
teptat să o facă și astăzi, și 
mîine, de la orele 18, pe pati. 
noarul „23 August". La rîndul 
el, Dinamo, cu o nouă condu

și-a 
un tur- 
va con- 

sigur, 
un test 

Cupei 
fiecare

cere tehnică, Marian Pisăru — 
antrenor principal, și-a depă
șit adesea condiția valorică în 
fața campioanei, într-o lăuda
bilă dorință, animată de orgo
liu bine înțeles. Așteptăm, deci 
trei reprize de luptă sportivă, 
punctate, relaxant, de trei mo- 
mente muzicale susținute de. 
cunoscuta formație Triumf, 
condusă de antrenorul Gheor
ghe Tăbăcaru, avindu-1 Ia per
cuție pe Tăbăcaru-junior.

La GALAȚI — patinoarul, 
renovat, arată splendid — 
C.S.M. Dunărea (antrenori, So
rin Ciobotaru — principal, Oc
tavian Corduban — secund) 
primește vizita formației Sport 
Club Miercurea Ciuc (antre
nori. Efod Antal — principal. 
Ludovic Bartalis — secund), iar 
La MIERCUREA CIUC Progre- 
sul din localitate (antrenori, 
Sandor Gal — principal. Imre 
Kelemen .— secund) va tntllni 
pe C.S.M. Viitorul Gheorgheni 
(antrenori. Blaziu Komenes — 
principal, Laszlo Gyărgy — se- 
cund).

Sperăm ca arbitrajele să fio 
la înălțime, semănînd din start 
cu cele practicate la mările 
competiții care ne așteaptă.

h primo etapa o Diviziei A hi handbal (m) HIDROTEHNICA CONSTANȚA
Șl STRUNGUL ARAD AU DEBUTAT VICTORIOASE I

DUMINICA, PENULTIMA ETAPA ÎN DIVIZIA

DE LUPTE GRECO-ROMANE
Duminică este, programată pe

nultima etapă din cadrul Cam- 
piona:ului Republican ele lupte 
greco-romane pe echipe, prilej 
cu care în Capitală se vor orga
niza patru reuniuni. Steaua, în 
sala proprie de antrenament, va 
primi replica echipelor Cimentul 
Tg. Jiu și 1JI.G. București. Mul- 
tioila campioană a tării. Dinamo, 
tot în sala sa de antrenament, va 
întllni alte două formații bucu- 
reștene, Metalul și Turbomecani- 
ca. Construcția va primi vizita 
echipelor Mecanica Botoșani șt 
Rulmentul Suceava. în sfirșit, 
CESAHOM, în Sala Ciulești, va 
lntîlnl pe C.S. Botoșani șl Hidro
tehnica Șiret.

Celelalte reuniuni se vor des
fășura Ja TG. MUREȘ (Rapid 
București, C.F.B. Timișoara și

Electromureș). ORADEA (A.S.A. 
Cluj-Napbca, C.S. Arad și Crl- 
șul>, ȘATU MARE (Simared Baia 
Mare, Metalul IURT Lugoj șl 
Someșana), BAILEȘTI (Electro- 
putere Craiova, S.C. Musoelul șl 
Electrometalurgistul) slatina 
(Prahova Ploiești, C.S.M. — 
MKCON Craiova și Aluminiu), 
PITEȘTI (Feroviarul Buzău, Pro
gresul București șl L.C, Dacia), 
MEDGIDIA tcarnati Sinaia S* a- 
gul Roșu Brasov șl I.M.U. Med
gidia). RADAUTI (A.S.A. Buzău, 
Dunărea Galați și Metalul).

Tot duminică, în Sala Ciulești. 
se va desfășura Întâlnirea res
tantă din competiția de Iunie 
libere (etapa a VI-a). Vor fl 
prezente formațiile Rapid, Ni-, 
colina Iași și Oțelul Călărași.

Marian Dumitru va face din nou Inutil blocajul lui Cornel 
David. Fază din partida Steaua — A.S.A. E'ectromureș Tg. Murei 

Foto ; Nicolae PROFIR

Ieri 6-a dat startul ediției a 
XXXII-a a Diviziei A la hand
bal masculin, în cele cinci 
partide disputate s-au înregis
trat rezultate. în general, scon
tate. dintre acestea detașîn- 
du-se victoriile promovatelor 
Hidrotehnica Constanța și 
Strungul Arad. Dintre forma
țiile vizitatoare doar Dinam o 
București a reușit să ciștige. 
Jocul dintre Politehnica Ti
mișoara și Dacia Pitești a fost 
amînat. Iată amănunte des
pre meciurile disputate

STEAUA — A.S.A. ELEC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 
30—27 (17—14). Au înscris 1
Dumitru 10, Mitrică 6, Ghimeș 
4, Berbece 4, Ionescu 3, Popes
cu 2 și Niculae 1 pentru 
Steaua, respectiv Murcșan 9,

Mihail VESA

(Continuare ta pap î-J)



FINAL IN CAMPIONAT CHIMISTUL 20-23 LA HANDBAL FEMININ
In această săptămînă, etapa 

a 6-a — și ultima — a Cam
pionatului Diviziei A: Raliul 
Bucovinei, intre 28 și 30 sep
tembrie. El se va deisfășura in 
județul Suceava pe un traseu 
lung de 363 km, cu 17 con- 

de 
azi,

troale orare și 15 probe 
clasament. Startul se dă 
din Cîmpulung Moldovenesc, 
primul echipaj urmînd să ple
ce în cursă la ora 10,01 și să 
revină la ora 19,00. Din rîndul 
con cur en ții or ce vor trece, în
tre altele, prin Rarău — Valea 
Puthei — Meslecăniș — Iaco- 
beni — Valea Bistriței — Va
lea Roșie, va face parte și e- 
chipajul L. Balint — C. Zăr- 
nescu (Dacia Colibași), virtual 
cariipion absolut al sezonului.

ajungeți ? Pe partea cealaltă a 
iacului ? Vă ducem noi". Me
canicii urcă într-o șalupă, cu 
sculele necesare, și... ajung la 
timp. „Știți cine ne-a salvat ? 
— ne întreabă M. Vlădoianu, 

Multiplul 
mondial

din partea echipei.
campion olimpic și
Ivan Paizaichin". Nu-i de mi
rare.

DUPĂ RALIUL TATRA

Italia, România, Norvegia, Sue
dia, U.R.S.S.“. Cîștigător 1 • 
„Echipajul L. Pavlik — K. Ji- 
ratko (Cehoslovacia), pe o ma
șină Audi 200“. Dar locurile o- 
cupate de sportivii noștri ? • 
„Meritoriu este că trei echipa
je au terminat acest raliu 
greu, cu mașini foarte puter
nice Ia start. In clasamentul 
general: Mălăuț — Ionescu lo
cul 18, Cojocaru — Pop locul 
20, Prună — Pop, locul 22“.

TG. MUREȘ, 28 (prin telefon). 
Un public record a urmărit în 
Sala Sporturilor o partidă foarte 
bună sub aspectul sportivității — 
în teren (doar cîte o eliminare 
de 2 minute), ia băncile echipe
lor si in tribune — dintre Mure
șul Tg Mures si Chimistul Rm. 
Vilcea. scor : 20—23 (11—10).

Marcatoare : Matefi 9 (2 din 7 
m). Mozsi 3 (1). Avram 3, Mu- 
șat 2. Zita Biro 1. Stroia 1, Băr
bat 1, respectiv, Verigeanu 9 (3). 
Matei 5 Lazăr 3. Topea 3. Nan 
1. Nedelcu 1. Tîrcă 1, Au arbi
trat J. Mateescu si V Dăncescu 
(București).

A fost un meci deosebit de

disputat, cu numeroase răstur
nări de situații. Chimistul a mar
cat primul e>l, a condus ou 4—2 
(min. 9). apoi s-au înregistrat 
nu mai puțin de 11 egalități pe 
tabela electronică, s în repriza 
secundă Mureșul a condus si ea. 
cu 9—6 (min. 20) și. după 10—1® 
în min. 51. oaspetele s-au des
prins la 3 și 4 goluri. Mureșul 
a ratat 4 
(Matefi 2.
Chimistul
Chimistul.
teligent în
deior.

Andrei SZABO — coresp.

aruncări de la 7 m 
Mozsi 1, Florea 1) iar 
una (Tîrcă). A învins 
datorită unui joc in- 
fața semicercului gaz-

Pe

SE RE!
întrerupt 

parii unor 
concursuri 
p io na te'e 1 
duale de i 
luate astăz 
Iui I.P.A. 
a 3-a la . 
a 7-a la ji 
ne. de la

„SERVICE" PE APĂ
Instantaneu din Raliul Mus

cel. Se aleargă în jurul Lacu
lui Vidraru. Un echipaj al U- 
niversității Craiova așteaptă 
într-un punct mașina „service", 
care nu mai sosește. Circulația 
s-a „închis" și aceasta nu mai 
poate ajunge unde este aștep
tată. Niște sportivi aflati în 
zonă, la antrenamente pe lac. 
văd mecanicii agitîndu-se ți 
sar în ajutor: „Unde vreți să

CONCURS DE CĂLĂRIE
In CAPITALĂ

Astăzi, de _____ __________
nul Olimpia din Capitală se va 
desfășura. In organizarea Comi
siei municipale, un atractiv con
curs de călărie (obstacole), la 
«are și-au anunțat participarea 
sportivi fruntași do la cluburile 
Steaua, Dinamo. Olimpia, Agro
nomia și Centrul de călărie Vo
luntari.

la ora 14, pe stadio-

La Federația A.C.R. îl întîl- 
nim pe Corneliu Clemențeanu, 
conducătorul sportivilor noștri 

Ceho- 
între-

la „Raliul Tatra" din 
slovacia. Cum a fost 7, 
băm. • „Am participat la cea 
de a 21-a ediție a acestui ra
liu — etapă în Cupa Prieteniei 
și Campionatul European — 
cu cinci echipaje, toate 
șini Oltcit: C. Duval 
Nemeș, P. Cojocaru — 
I. Mălăuț — I. Ionescu, 
șulescu — I. Dicoi, P. Prună — 
V. Pop". Greu ? „Da, un ra
liu dur prin Munții Tatra. Din 
55 de echipaje plecate, doar 25 
au terminat concursul". Cine a 
participat ? „Alergători din 
9 țări: Austria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, R.F. Germania,

pe

E. 
C.

ma-
Gh. 

Pop, 
Bu-

CADOUL „CRIZANTEMEI
O veste bună pentru iubitorii 

sporturilor tehnico-aplicative : 
la Tirgoviște, în complexul 
„Crizantema" s-a dat în func
țiune o pistă de karting. Deci, 
încă un oraș din țară în cane 
vom putea urmări interesante
le concursuri de karting. Pri
lejul 
Chiar 
zilele 
acolo

nu 
în 
de 
se

este prea departe. . 
această săptămînă, în
28 și 29 septembrie, 

va disputa competiția
dotată cu „Cupa de toamnă 
iar în zilele de 30 septembrie 
și 1 octombrie kartodromul 
tîrgoviștean va găzdui întrece
rile ultimei etape a campio
natului de viteză pe circuit.

LA IAȘI... SE VOR NUMĂRA „BOBOCII".
...Diviziei A de raliuri din 

sezonul următor. Intre 5—7 oc
tombrie se va desfășura a 6-a 
și ultima etapă a Campionatu
lui Republican de raliuri — 
Divizia B: „Raliul lașului". 
După cum se știe, primele 15 
echipaje din clasamentul gene-

ral — pe cele șase raliuri — 
vor promova în campionatul a- 
nului 
și .la 
mără

1990 în Divizia A. 
raliuri... toamna se 
bobocii.

Deci
nu-

deRubrică realizată 
Modesto FERRARINI

PRIMA ETAPA A DIVIZIEI A
(Urmare din vag. I)

Remus Moldovan 8, Boroș
Ioan Moldovan 3, Prică 2 
Ciobanu 1. Au arbitrat : <
Bolocan și R. Mahler din Bca- 
șov. partida din Sala Floreasca 
nu s-a ridicat la un nivel teh
nic și spectacular deosebit, 
debutul în noua ediție a cam
pionatului punîndu-și clar am
prenta. Dar. peste aceasta, nu 
putem să nu evidențiem de la 
început preocupările ambelor 
formații pentru un ioc cu 
accelerarea vitezei de pasare 
a mingii, mai evidentă apărîro 
prestația formației noastre 
campioane. A fost o partidă. în 
general, controlată de bucure? - 
teni, din rîndul cărora Marian 
Dumitru și-a dovedit din nou 
forța aruncărilor la poartă, 
blocînd și multe dintre încercă
rile adversarilor de a arunce 
de la distanță. Am mai notai 
buna dispoziție de joc a 
conducătorului Adrian Ghimcș 
și reușitele lui în fazele de fi-

I 4, 
$i 

Gr.

nalizare, 
tremei 
șters ca 
Berbece, 
mul rînd trebuie remarcat 
aportul portarului Dinu Gorea 
care, prin paradele excelente, 
a făcut ca diferența pe tabela 
de scor să nu fie mult mai 
mare. In atac, Remus Mol
dovan și Gheorghe Mureșan se 
anunță jucători care vor face 
zile grele multor apărări. Doar 
în primele minute ale jocului 
echilibrul s-a menținut 
tabela electronică : 3-^8.
min. 6 apoi 4—3 pentru oaspeți, 
în min. 8 și după 4—4, min.
10. inițiativa a trecut defi
nitiv de partea steliștilor. Tra
cul. firesc, al debutului într-o 
nouă ediție de campionat, fiind 
depășit, să așteptăm evoluțiile 
viitoare.

ca și
Marian 
de
De la oaspeți, în pri- 

rînd

evoluția ex- 
Mitrică. Mai 

obicei, Dumitru

Sala
de al

din 
pide 
cientă și, i 
nile ofensi 
ternice și 
au fost co 
tregii pari 
renunțat 1 
făcut-o c 
play desăv 
BERG — (

pe 
în
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ATLETISM. MECIUL DE TINERET 
România — R.S.S. Ucraineană, Încheiat in 
favoarea reprezentanților noștri, a relevat, 
prin dublele victorii obținute, pe sprinte
rii Corina Tarău (100 șl 200 m), Daniel Co
jocaru (200 si 400 m) si oe hurdlera ucrai
neană Tatiana Teresciuk (100 șl 400 mg) • 
JUNIORII Mirela Belu (lungime), Nellan 
lanehiș (800 m), Oleg Bandurciska (10 km 
marș) șl oana Mușunoiu (Înălțime) — a- 
beasta din urmă Încă junioară n — s-au 
Impus chiar șl în fața unor adversari mai 
vlrstnicl. Valoarea nu așteaptă numărul a- 
nilor... • DEOSEBIT de spectaculoase dis
putele in probele de ștafete, mai ales cele 
ale băieților, în care victoria a fost smul
să in extremis de reprezentanții noștri. A- 
devărate încheieri ale celor două reuniuni. 
• LA INTRAREA in tribuna deschisă spec
tatorilor, pe Stadionul „23 August" din Ca-, 
pitală, un paznic deloc politicos făcea... ca
să bună ou niște dini agresivi, hărțuin- 
du-1 pe cei care se încumetau să le trea
că prin față. O fi avînd nevoie administra
ția stadionului de așa ceva, dar nu în 
timpul competițiilor... (S. Pv.).

BASCHET, IMPRESIONANT de aspec
tuoasă și utilată sala Agronomia, unde au 
avut ioc meciurile turneului masculin or
ganizat de clubul Sportul Studențesc. Pusă 
Ia nunct oină la ceî mai mic amănunt, 
strălucind de curățenie, oala de sport a 
Institutului Agronomic a fost reamena- 
iată. nrin grija Catedrei de educație fizi
că (șeful catedrei : conf. univ. G. 
tărăscu). de T.M.U.C B. (director ; ing Va- 
sile Stoichită ; inginer sef : Cornel _ 
nescu), și va fi folosită cu predilecție de 
secția de baschet a clubului sportiv amin
tit. Tlnlnd seama si de alte măsuri orga
nizatorice. avem convingerea că la Spor
tul Studențesc s-au creat premise pentru 
ca echipele sale de baschet (senioare, se
niori. junioare, juniori) să facă un salt 
calitativ substantial (D. ST). • TATA SI 
EU. Floria și Cosmin Baloșescu au for
mat unm din cuplurile de arbitri care au 
condus meciurile turneului feminin dotat 
cu ..Cupa Carpati". într-adevăr. un fapt 
cu totul Inedit. • COSGETERA comnetitiei 
a fost vîlceanca Laura Nitulescu (71 o) ; 
Roxana Ștefan (Voința București) a pri
mit distincția oferită celei mai tehnice 1u- 
eătoare. (C.

cat. insă, că o asemenea atitudine pozitivă 
fată de cea mai mare comjetitie pe echipe 
a tării n-am întâlnit-o decit în DUtine ca
zuri încă de la începutul campionatului. 
Acum, pentru foarte multe participante, 
este prea tîrziu ! Conform regulamentului, 
cîte trei echipe din fiecare serie vor re
trograda Și. în rîndul lor. multe 
multe) 
MULTI 
dabile) 
secția 
Izmaii
ou cea -c —------  ------- ---------------  — ■ - -
benefică pentru vechea formație constan- 
teană. In prezent, mult întinerită, comple
tată cu tineri de real talent (frații Lauren- 
tiu si Gabriel Ciucă. Gh. ciupercă, ovidiu 
Dică etc.). Hidrotehnica — C S.Ș. 2 Con
stanta merge cu pași siguri sore o nouă 
calificare în turneul final. (M. Tr.)

(prea 
secții bucurestene... A DUPĂ 
ANI de activitate leu rezultate lău- 
în prima Divizie de lupte libere. 

Hidrotehnica Constanta (antrenori 
Kenan si VasHe Dusu) a fuzionat 
de la C.S.S 2 din localitate, acțiune

flnal al campionatului republican? • IN 
OPT MECIURI — tn cite trei din serii și 
în două din turneul final 
fost foarte strînse. Învingătoarele i 
un avantaj fragil, de un nunct sau 
mult două inreglstrindu-se totodată 
un egal (I.M.P — Lumina 12—12 !) : 
argument în sprijinul echilibrului 
ric si al creșterii preocupării pentru 
tate (T St.).

rezultatele au 
avînd 

cel 
i si 
; un 
valo- 
cali-

5

Tă-

po-

GRUIA — coresp).

HOCHEI.
s-a deschis____
nlndu-si oasDeții 
lor turneu dublu din acest

..23 AUGUST" 
timp. întîmpi- 
I. ia primul 

_ _____  __ _ __ ____ sezon, cu o
gheată impecabilă si o prezentare gene
rală îngrijită. Personalul relativ puțin al 
bazei, inclusiv șeful acesteia. Minai An- 
ghel. au dovedit hărnicie si cu sprijinul 
conducerii I.E.A.B.S. a făcut totul intr-un 
timp record. • DIN NOU ridicăm proble
ma arbitrilor auxiliari, adunați cu greu si 
recurgîndu-se adesea la improvizații. Cînd 
se va face ordine In această problemă vi
tală a campionatelor 7 Cînd vor înțelege 
arbitrii, indiferent categoria, eă locul lor 
mi e numai la centru si la linie ? (M C).

PATINOARUL 
anul acesta la 

juniori

I
§

LUPTE. FAPTUL CA finalul Cam
pionatului Republican De echipe se anro- 
Die se face tot mai mult simtit la concur
surile din ultimele etape : meciuri echili
brate. înotă aprigă centru fiecare nunct. 
sportivi bine pregătiți... In concluzie. se 
constată o preocupare majoră din partea 
tuturor factorilor Dentru buna prezentare 
Jn competiție a echipelor respective. Pă-

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 22 SEPTEMBRIE 1989. Cate
goria 1 : 4 variante 25% a 32.980 
lei ; ‘ ' ‘
8.189
8.043
lei ț 
lei :

2:11 variante 25% a 
: cat 3 : 13.50 variante a 
: cat. 4 î 31.75 a 2.144

I : 128 variante a 532 
t : 239.25 variante a

eat. X : 1.330 variante a 
din 
din

»re- 
Dea-

cat. 
lei : 
lei : 
cat. 
cat

MS lei : < 
IM lei. VasHe Munteanu, 
Galați. Gheorghe Pahoaia 
rtltleeni, județul Suceava, 
tum si Ionel One si Dan

MOTO ARBITRAJUL a fost la înălți- 
mea etapei finale (a 3-a) a „Cupei Prie
tenia44 la motociclism viteză, desfășurată pe 
traseul de la Timișoara. Dintre numeroșii 
oficiali, cel mai mult solicitați au fost 
secretarul concursului, Gheorghe Didescu

POST-SCRIPTUM
(veteranul arbitrilor, care a alergat ca în... 
tinerețe) și cronometrorul șef, ing. Pericle 
Negescu. ultimul acordind calificativul 
„foarte bine" arbitrilor de treceri Zoica Ju
lian, Jana Neguțu, Petre Duică Mariana Nicu- 
lescu și soții Nicoleta și Gabriel Olariu. 
• DE UN REAL folos corpului de ofici
ali a fost instalația de calcul care a sta
bilit urgent ordinea de start si a contri
buit la finalizarea mai operativă a rezulta
telor a PRINTRE SPECIALIȘTII aflați 
permanent pe traseu s-a numărat si no
ul antrenor al motoerosistilor de la Steaua. 
Petre Paxino. El ne-a mărturisit că pre
zenta sa la Timișoara se datorează și 
faptului că tovarășii din conducerea clu
bului bucurestean intenționează să reînfi
ințeze secția de viteză pe sosea. Ar fi un 
mare cîștlg pentru sportul cu motor ! • 
ELEVUL si-a asistat profesorul. fostul 

campion de motocros. Ernest MUlner. a-
Dărînd în postură de... mecanic al actualu
lui mecanic al secției Torpedo Zărnești. 
Laszlo Ferenczl. participant ia clasa spe
cială 125 cmc. unde a 
concurent! din Austria 
Ungaria. (Tr. I.)

sosit înaintea unor 
U R S.S. Cuba si

CARTONAȘ ROȘU 
I al turneului fi- 

un

OINĂ. NICI UN 
la întrecerile din turul 
nai al campionatului de la Pitești ; 
fapt pozitiv care atestă preocuparea pentru
disciplină a echipelor noastre fruntașe • 
DACĂ S-AR FI ACORDAT un premiu pen
tru ținuta vestimentară, pe locul I s-ar fi 
aflat echipele Dinamo București. ' ~ ‘ 
Constanta, 
gistul 
trînd --- ------ --- -----------------------
rate) — Lumina Mărgineni și Venus Ne- 
grilești. Două moduri diferite de a „trata" 
o finală de campionat ! • JUDEȚUL AR
GEȘ are. în scripte, aproape 60 de echi
pe de oină. Pe stadionul Tineretului din 
Pitești. în postură de spectatoare. n-au 
fost însă decît 2—3 dintre ele Atît de 
lipsit de interes să fi fost acest turneu

I.P.A
Sadu La 
pe teren

A.S.A.
Sibiu si Me'.alur- 

DOlul opus (in- 
cu tricouri decolo-

RUGBY.
asa a 
către 
componentii 
Alegerea s-a 
re. inspirată. 
— au existat 
centru fără e

STRUNG 
VERSITAT 
(12-12). , 
Avram 4, 
Deacu I, 1 
Marian 8. 
Barcan 1, 
mitrescu 1 
Șerbu și 1 
Forma bun 
Strungul, > 
vă — chi. 
partidei - 
victoriei, 
postură de 
desprins d 
(15—12) 
deniilor 
handicapul 
mări pe 
(Oct. BER)

HIDROTEHNICA CON
STANTA — UNIVERSITATE* 
C.U.G. CLUJ-NAPOCA 30—23 
(20—14). Au înscris : Bedivan 
8, Durău 7. Timofte 5. Osman 
4, Olaru 3, Bărbulescu 1, O- 
mer 1, Iancu 1 — pentru Hidro
tehnica : S. Pop 8, Sîmhoan 5, 
Crainic 3, Marc 3, Kiss 2, 
Cucura 2 — pentru „U“. Au 
arbitrat T. Curelea și I. Pău- 
nescu (București). Proaspăta 
divizionară A. Hidrotehnica, a 
debutat bine în partida cu stu
denții clujeni, handbaliștii an
trenați de Oprea Vlasc oferind 
celor peste 1 500 de spectatoii

DINAMO 
NAMO B 
(13—13). A 
(2), Donosa 
dovan 2, S 
S. Bota 1. 
9 (1), Licu

EXCELENTA, 
Brașovul de 

Zimbabwe și 
nostru deopotrivă, 

urma- 
deschis

o
fost 

oaspeții 
lotului

dovedit, prin 
deși — o spunem 
unele rezerve vizavi de un 

echipă de Divizia A. Totul a 
fost pus ia nunct în cele mai mici amă
nunte. inimoasa comisie de organizare a 
meciului de duminică cuprinzînd multi pa
sionați ai soortului. Cum enumerarea tu
turor ar duce ia o lungă listă de nume, 
ne-am oprit simbolic. îmnreună cu se
cretarul F R.R.. Cristache Mitrea. la unul 
singur — al rugbystului de altădată Ing. 
Octavian Cănitanu. ..sufletul" întregii ac
țiuni ! a CALDE APLAUZE au răsunat 
renetat la Stadionul Tractorul încă... îna
intea ionului — test. Ele au fost adresate 
foarte tinerilor protagoniști ai repri
zelor de minirugby (arbitrate de jucătorul 
de iot Ovidiu Șugar). Privindu-1 pe piti
cii Brașovului — ..copiii mei", cum le 
spune foarte pasionatul antrenor Vaslle 
Soporan — ne reaminteam că în acest li
ras s-a înființat, eu mult timn in urmă, 
cea dinții echipă a provinciei. Dună dra
gostea pe care copiii de azi o arată jocu
lui cu balonul oval, este foarte posibil ca 
în viitor rugbyul românesc să mai aibă 
un centru de valoare. • CU ZECE MI
NUTE înainte de finalul partidei Româ
nia—Zimbabwe. mijlocașul Domocoș 
accidentat serios ia antebraț, tribuna

GAZDA 
soeotit 

din

I

lOlllHllf DIVIZI0NAIIII0I1 A KM
La sfîrșitul acestei săptămâni, 

sîmbătă și duminică, la startul o 
nouă ediție a campionatelor de 
volei (cel al Diviziei A mascu
line. mai tîrziu). Vă prezentăm 
loturile echipelor feminine î

s-a
._ ___________ ____ se-

sizînd pe dată iminon'a înlocuire a timi
șoreanului. Si totuși. Sandu a strîns din 
dinți, a rămas în teren, fiindcă — mărtu
risea după meci — ..prea am așteptat 
ziua aceasta ca să dau acum înapoi. Nu-mi 
simt mîna. dar. credeti-mă. sînt 
fericit" (GR.)

nespus de

TENIS DE MASA. DUPĂ 
sdus arbitrul Radu Popescu, la 
meciurile din campionat, au asistat, 
fiecare reuniune, cîte două-trei clase 
elevi care si-au încuraiat puternic favori
tele. ceea ce „a contribuit esențial 1a jo
cul bun al sportivelor gazdă A $1 TOT 
la Slatina să consemnăm frumosul gest 
ai asociației C.S Ș Energetica ACH—IPC
din localitate care i-a acordat o cupă ju
cătoarei Georgeta Cojocaru pentru admira
bila comportare la ..europenele44 de ca- 
dete. unde a cucerit două medalii dp aur 
si una de bronz. De fapt, la Slatina a 
descoperit-o si pregătit-o oe Geta antre
norul P’etre Amăutu. O SALA Olimpia a 
găzduit întrecerile din crimele grupe va
lorice Din păcate, fileele. mesele, score- 
rele si echipamentul jucătorilor au lăsat 
mult prea mult de dorit. Este cazul ca

cum ne-a 
Slatina, ia 

la 
de

mult prea mult de dorit. Este cazul ca 
echipele gazdă să deoună eforturile ne
cesare pentru remedierea situației. • UN 
FRUMOS gest si din nartea antrenorului 
craiovean Virgil Bălan care, ia — ■ 
competiției, a mulțumit tuturor srb;tri,'2.r 
pentru modul cum au condus 
Si. într-adevăr. n-au c— 
nemulțumire. (Em. F)

sfîrșitul

j meciurile, 
existat motive de

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
conu. ambii 
tisă fiecare

din București cis- 
suma de iei 32 930

obișnuită LOTO a 
avea loc astăzi, 

înceoînd
• Tragerea 

săotămînii va 
vineri. 29 septembrie 
de la ora 15.50. in sala din str. 
Doamnei nr. 2, din Capitală O- 
Deratlunile de tragere vor fi 
transmise ia radio, ne programul 
I la ora 16 35 Numerele extrase 
vor ti transmise si in reluare, pe

același program, la ora 23,15 si 
mîine. sîmbătă 30 septembrie, ia 
ora 8.55 După efectuarea trage
rii, va rula un film artistic, la 
caro slnt invitat! să asiste toti 
cei interesat!.

• Rezultatele concursului PRO
NOSPORT de miercuri, 37 sep
tembrie : 1. Fram Reykjavik — 
Steaua București 3: 2. Flacăra

I

!

§

i

Moreni — F.C Porto 2 : 3. Omo- 
nia Nicosia — F C. Tirol 2 : 4. 
H.J.K. Helsinki — A.C. Milan 2 ; 
5 F.C. Lucerna — P.S.V. Elnd- 
noven 2 : 6. Fenerbahce — Soar
ta Fraga 2 : 7 Legia Varșovia
— F.C Barcelona 2 : 8. Rapid 
Viena — F C. Aberdeen 1 I ». 
Plastica Ni-tra — F.C. Kdln 2 : 
10. Feyenoord — V F.B Stuttgart 
1 : 11. MT.K. Budapesta — Di
namo Kiev 2 : 12. Banik Ostrava
— Hansa Rostock 1 : 13. Naes-t- 
ved I.F — Zenit Leningrad X.

DINAMO bucurești (antre
nor Octavian Dimofte) : irina 
Velicu (32 ani — 190 cm). Mirela 
Popa (25—173). Daniela Cosovea- 
nu (24—179). Doina Dimofte 
170). Georgeta En» (27—178). 
na Pralea (20—1841. Claudia 
rariu (19—179), Corina Rotar __
179). Cristina Pirv (17—180), Alida 
Cioroianu (17—186) Simona Ortan 
(17—184) Monica Schreiber (16— 
172)

CHIMIA RM V1LCEA (antre
nori : Mugur Niculescu si Con
stantin Cadelcu) ; Camelia Ilies
cu (28—174). Lucretia Mirea (30— 
170), Camelia Deică (30—175), 
Dorina Crăciun (27—172). Viorica 
Serban (24—175). Aurelia Zabara 
(22—185). Mădălina Ciorbaru <20— 
176). Cristina — 
Xenia Ivanov 
Vuc (23—175). 
(18—169).

UNIVERSITATEA C.FR CRA
IOVA (antrenori : Ion Constantl- 
nescu si Adrian Cotoranu) : Mi
rela Zamfir (31—171). Monica Sus
man (26—174) Ioana Cotoranu 
(26—178'. Mirela Boiescu (24— 
189), Tanta Drăgoi (25—170). Cris
tina Buzilă (21—183). Carmen An- 
ehel <26—17D. Eugenia Nicolae 
<24—184). Violeta Borcan <24—176). 
Liliana Popescu <22—174), Mirela 
Cazangiu <22—175). Mirela Necu- 
lită <2.0—170). Carmen Titiliuc 
<21—1781 Ioana Mureșan (18-186), 
Mirela Țăran (17—179).

RAPID BUCUREȘTI (antrenori: 
Florin State si Stefan Vasilko); 
Fidelia Crlsan (28—194). Niculina 
Bujor <20—1791. Daniela Buhlea 
(21—1M). Daniela Bumbăeilă (21— 
181), Daniela Gîlcă (18—177). Lu-

(32— 
Ali-
Mu- 
(20—

Buznosu (21—184), 
(19—186). - -
Cristina

Violeta
Stefah

minitia Pi,j 
Glisa (24— 
(18—181). L 
Luminitp 
Paula Co as

DACIA
Gheorghe 1 
zon) : Mai 
Mihaela M 
Gheroghe i 
nescu (21— 
neci ' 1
(17—171 i
175) . Lnian 
nela Bengi 
Georgescu 
(18—178). M 
178).

PENICILI] 
Nicu Roibc 
ce-a (30—171 
183). Aureli 
niela Donci 
georgean 
Constantin 
rian (18—18 
180). Gabri
176) , Amali. 
na Tomută 
doveanu (21

flacAră 
(antrenor < 
rica Mazile 
Mureșan (5 
(22—179) G 
182). Mihae 
Cornelia C< 
Isofache (2< 
(18—171). El 
Amalia Jia 
Barbu (20— 
cu (20—176). 
172).

C.S.U RA 
nor Traian 
d’lă (30—r 
(25—178', St 
182), Cârme 
Florica Va? 
Mocanu (2? 
ru (22—178 
(22—179). L

LOCURI PENTRU TRATAI
Întreprinderea de turism. 
RESTAURANTE BUCUREȘTI vă 
tratament si odihnă în stațiunile : 
EFORIF NORD

— hotelurile ..Minerva" șl „Venus- (în a 
pierea bazei de tratament), cu plecări zlln 

„Delfir 
plecări

HOTELURI 
oferă bilet*

a* *"" oo/.vi vav vi u vumt) .
4 — complexul „Agigea" (hotelurile
v ..Meduza44 și „Steaua d«e mare44), cu
Y nice
X MANGALIA
X — hotelurile „Scala" șl „Orion*
Y zilnice.
X — hotelul „Mangalia*, sejur de __
X plecare la 20 octombrie și 25 noiembrie
4 NEPTUN
x — hotelul „Doina*, fncepfnd din fi octoml
X cu plecări zilnice
4 — hotelul „Miorița* (cu tratament la ho
X ..Doina*), eu olecări zilnice.
X BAîLE FELIX
X — hotelurile „Lotus*. „Internațional" .Mm
Y „Unirea* și „Someș*, fncepind din 30 sepi

co ol«
18 zile
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pe pista stadionului Voința din 
Sibiu.

• Prima etapă a Campio
natelor Republicane de moto- 
ciclism viteză pe șosea, pro
gramată duminică la Cîmpu- 
lung Muscel, se amină pentru 
o dată care va fi anunțată ul
terior.
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Donca 9 
O. Mol- 
icle 1, 
Zaharia 

icanu 4,

Ștefan 2, Dogărescu 2, I’risc- 
caru 2, Stupar 2, Jianu 1, An
tonescu 1, Chiriac 1. Au arbi
trat R. Pruszter și I. Muscan 
(Arad). A fost un joc echilibrat 
între două echipe foarte bine 
pregătite. Aceasta s-a văzut în 
special în primele 30 de mi
nute, cînd cele două formații 
s-au aflat pe rînd la conduce
re. în partea a doua bucu- 
reștenii au avut o eficacitate 
sporită. Trebuie remarcat fap
tul că atît brașovenii, cît șl 
bucureștenii s-au apărat bine 
(Carol GRUIA — coresp.).

C.S.M. MINAUR BAIA 
mare — știința bacău 
31—24 (13—8). Au înscris î 
Pavel 8, Marla 6, Acacsos 5, 
Porumb 4, Andronic 2, Botorce 
2, A. popovici 2, Cuc 1. Ka- 
pornay 1 — pentru Minaur :
Chirilă 7, Gherhard 6, Vasilea 
5, GîrleSCu 2, Bondar 1. Călin
1. Rotaru 1, Condruz 1. Au 
arbitrat Al. Mărieș și Gh. Is- 
trăuan (Satu Mare). Partida a 
avut un ritm alert, imprimat 
mai tot timpul de băimăreni. 
în repriza a doua ei au făcut 
dovada unei mai bune pregă
tiri tehnico-tactice ajungind să 
conducă cu 8 și 10 goluri, ul
tima oaia. spre exemplu, 
28—18 in min. 53. Studenții 
băcăuani s-au bazat, la fi
nalizare. în special pe Chirilă 
și Gherhard. dar aceasta nu a 
fost suficient în fața experl- 
mentațiior handbalisti cie la 
Minaur. (A. CRIȘAN — co
resp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
— DACIA PITEȘTI — aminat.
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(30—169),
Alina 

a Bflăna- 
Nenciu 

zei (18—

1791. Claudia Onresa (17—174), 
Adina Moldovan (20—170).

FARUL CONSTANTA (antre
nor Gfceorshe Enache) : Maria 
Enache (39—179), Marinela Neacșu 
(33—166) Guliniza Lică (29—172) 
Delia Leitoiu (21—178), Iuliana
Enescu (34—175). Tudorita Zaharia 
(19—175). Mirela Dardac (18—182), 
Simona Boantă (21—173). Lumini
ța Iliev (22—180). Elena Ciulpan 
(22—176). Claudia Dorobantu (18— 
181) Ioana Vulturu (18—181)

C.S.M. OTELUL TÎRGOVIȘTE 
(antrenor Constantin Wesseily) î 
Corina OK ea nu (23—172), viorica 
Bîrsășteanu (27—178). Doina Radu 
(22—171), Cristina Zamfir (26— 
178). Maria Vasilică (22—182), Eca- 
terina Stana (25—178). Else Sul- 
tănes-cu (24—180), Ilona Todea 
(22—176), Elena Schiopu (22—174), 
Doina Simion (27—172), Simona 
Ungureanu (17—179). Adriana 
Colceriu (17—173).

ȘTIINȚA BACAU (antrenor 
Florin Grapă) : Marcela Oltea- 
nu (26—175). Daniela Blejușcă 
(26—475). Eugenia Ichim (25—168). 
Corina Savu (23—169), Carmen 
Bîrsan (22—172), Liliana Holei- 
ciuc (22—175), Cristiana Voicu- 
lescu (22—178). Lo red an a Polo- 
coseri (20—179). Andreea Plăcintă 
(20—178). Genovica Mătăsaru 
(20—175). Daniela Lucianu (19— 
178). Cristina Grumeza (19—175), 
Cerasela Sofrone (19—170), Io
nela Tudoroiu (17—175), Mioara 
Otelită (17—182). Mihaela Dogaru 
(15—170)

C.S.M LIBERTATEA SIBIU 
(antrenor Gheorghită Mares) : 
Anca Besta (22—177). Carmen 
Nicolae (26—179). Liliana Bodi 
(22-172), Mirela Nistor (22—182), 
Elena Neguleicu (23—187), Anca 
Domnariu (20—179). Teodora Ma
ris (22—176). Claudia Tint (18— 
173). Renate Markus (28—176). 
Georgeta Rus (22—172). Maria 
Ponoviciu (22—171). Mihaela Si- 
pos (20—*70), Dana Crăciun (20— 
173) IW’cq T.’’m’naq <18—167), 
Ottilia Szentkovics (22—180).
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îHERCULANE 2
hotel nenominalizat cu plecări zilnice. }
)RA 5
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ecări zilnice. <
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E TUȘNAD — în vile cu plecări zilnice. i 
J SARAT j
omplexul balnear cu nlecSri zilnice. <
OASA — în vile, cu Plecări zilnice. \
EC — în vile, cu ptecărî zilnice* j
IA — cu plecări zilnice /
NA BRASOV <
otel cu plecări în zilele de 8. 10 si 14 oc- j
rie. J
U. 3
lOtel. sejur de 12 zile începînd din 13 oc- j
rie 5
îrferile se fac In toate agențiile de turism J
.T.H.R. din Capitală. J
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Una din numeroasele acțiuni de atac ale echipei Flacăra Moreni, 
cu Dragnea și Văidean in prim plan, sub privirile lui J. Carlos 

și Demol. (Fază din meciul FlacăraF. C. Porto)
Foto : Aurel D. NEAGU

FLACĂRA A ÎNCERCAT TOTUL
IN FAȚA UNUI ADVERSAR SUPERIOR, DAR..

La debutul ei într-o compe
tiție europeană de asemenea 
anvergură, cum este Cupa 
U.E.F.A., avînd de înfruntat pe 
F.C. Porto, una dintre echipe
le cel mai bine cotate pe plan 
european, mai puțin experi
mentata noastră formație Fla
căra Moreni a părăsit întrece
rea de pe poziții onorabile. Sco
rul general al dublei manșe, 
1—4 (0—2 la Porto și 1—2 la 
Moreni), întărește afirmația, 
ținînd seama de faptul că în 
ambele întîlniri Flacăra a reu
șit, cum se spune, să țină piept 
unei echipe din rîndurile că
reia fac parte numeroase ve- 
dete, numele unui Demol, 
Branco. J. Carlos, Madjer. Pin
to sau Rui Aguas nemaiavînd 
nevoie de recomandare. Cu 
alte cuvinte, echipa pregătită 
de I. Nunweiller și S. Nicu- 
lescu, o spunem cu toată con
vingerea, a părăsit eompetiția 
onorabil. Mai mult, dacă in 
meciul de la Porto n-ar fi fost 
net dezavantajată de un arbi
traj defavorabil, iar in meciul 
de miercuri, de la Moreni. cînd 
a controlat o mare parte din 
timp jocul, ar fi avut mai 
multă șansă (per total, ocazi
ile clare de gol au fost duble 
față de cele avute de F.C. 
Porto), probabil că scorul ge
neral al dublei confruntări ar 
fi fost mai strins. In orice caz, 
a fi eliminat de puternica F.C. 
Porto nu este nicidecum o 
dezonoare

Referitor Ia meciul de acum 
două zile, de la Moreni, să 
schițăm cîteva aprecieri * care 
au determinat înfrîngerea și 
totodată eliminarea echipei 
noastre din Cupa U.E.F.A.

1. LIPSA EXPERIENȚEI IN. 
TERNAȚIONALE. La prima 
apariție pe „scena" europeană, 
marea majoritate a jucătorilor 
au fost vizibil marcați de im
portanta competiției. Cel mai 
mult au resimțit acest lucru 
fundașul G’ăvan. debusolat și 
precipitat chiar din startul 
partidei, cînd a greșit. în lanț, 
pasele, el avînd partea lui de 
vină la primirea primului gol. 
înscris de Magalhaes. (El a

• BOGAT PROGRAM AL SELECȚIONATELOR DL JUNIORI
„Rezultatul bun, 2—2, obținut 

de prima noastră selecționată de 
juniori, în deplasare, cu echipa 
Danemarcei in preliminariile 
Campionatului European A a fă
cut și mai regretabilă înfrînge
rea din primăvară, pe teren pro
priu, din fața echipei Spaniei. 
Cu un succes la activ, sau mă
car un meci egal, altfel s-ar fi 
prezentat lucrurile acum, la ora 
returului cu ibericii" — afirma 
Mircea Sandu, secretar al F.R.F. 
Sigur că da, altfel, dar meciul 
rămîne meci, echipa trebuie 
să-1 joace, el este programat la 
4 octombrie în Spania și numai 
o victorie i-ar mai menține pe 
„tricolori" în disputa pentru pri
mul loc și ar face din ultimele 
două întîlniri oficiale ale acestei 
echipe — cu Austria la 1 noiem
brie și cu Danemarca la 14 no
iembrie — veritabile finale. între 
aceste meciuri selecționata ’90 
va mai susține două partide a- 
micale. cu juniorii bulgari la 
Tîrgoviște (15 octombrie) și. la 
Cîmnulung Muscel (17 octom
brie). Cu toate aceste meciuri, 
selecționa a care a debutat în a- 
rena internațională ' la... San 
Marino în 1987 își va încheia ac
tivitatea.

Dar, în toamna acestui an, și 
celelalte selecționate de juniori 
vor susține meciuri oficiale și a- 
micale. Și pentru că tot ne-am 
referit la întîlnirile oficiale, să 
ne oprim puțin asupra celor a- 
flate pe agenda echipei ’92, cea 

fost titularizat forțat, nici un 
alt jucător din lot nefiind apt 
de joc pentru acest post, din 
motive obiective). îl urmează 
Stere, care nu și-a găsit deloc 
cadența, pierzînd multe mingi 
utilizabile. De aici scăderea 
randamentului la finalizare, 
unde Lala, oarecum izolat, a 
fost totuși beneficiarul unor 
rarisime situații de gol, dar, 
precipitat și urmărit și de ne
șansă, în trei rinduri, n-a pu- 
tat să-1 învingă pe V. Baia, 
balonul întf.nind „transversala" 
sau fiind degajat de Demol, de 
pe linia porții goale.

2. RANDAMENTUL LINIEI 
DE MIJLOC nu s-a ridicat la 
nivelul așteptat. Doar C. Pană 
și Chirită au avut o capacita
te de joc ceva mai ridicată, 
ceilalți doi — Dragnea (cu mo
tivația unei mai vechi acciden
tări) și D Sava necontribulnd, 
în egală măsură, la rolul sar
cinilor duble (replieri la ne
voie și superiorități numerice 
in atac).

3. TEAMA DE A NU PRIMI 
GOL a făcut ca in multe mo
mente ale jocului să se acțio
neze reținut, circulația balonu
lui urmînd mai mult trasee la
terale și înapoi, ceea ce a și 
convenit jucătorilor de la F.C. 
Porto, dornici de a cîștiga cît 
mai mult timp. Pasele decisi
ve, de angajament, au fost ra
re. dar cîteva tot au fost și, 
la două dintre ele, Lala, în 
debutul partidei, și Chiriță, în 
final, au rămas doar cu V. 
Baia în față, ratînd, din pă
cate.

Nu vom încheia aceste rin
duri fără a remarca puterea de 
luptă, marea risipă de energie, 
dorința de a se autodepăși ale 
jucătorilor din Moreni, în fa
ța unui adversar superior pe 
plan tehnico-tactic. Din acest 
punct de vedere, ei merită toa
te aprecierile. Eliminați fiind, 
ei rămîn cu consolarea că „au 
...căzut de pe un cal frumos", 
și. deși în premieră, ea. Fla
căra. a ieșit discret din scenă 
trăgînd „cortina" cu sentimen
tul datoriei împlinite.

Gheorghe NERTEA

care a debutat recent în Cam
pionatul European B la Oslo, tre- 
cîndu-și în cont un prețios punct 
la „adevăr", prin acel 1—1 cu 
Norvegia La 27 octombrie, 
„11 "-le pregătit de loan Voica și 
Vasile Kraila va susține meciul 
retur cu Norvegia. Partida se va 
juca pe gazonul stadionului din 
Buzău. După 10 zile, la 7 no
iembrie, echipa noastră va pri
mi — la Brăila — replica selec
ționatei Scoției, a treia compo
nentă a grupei a 13-a (de altfel 
singura de trei echipe). Dacă 
va cîștiga aceste două meciuri, 
foarte tinerii noștri „tricolori" 
vor acumula 5 puncte și vor pre
găti în liniște, la iarnă, returul 
cu juniorii scoțieni, programat 
la primăvară.

Doar cîte două jocuri — amica
le. desigur — vor susține și ce
lelalte selecționate. Echipa ’91, 
care va participa anul viitor la 
Turneul Prietenia și la Balcania
dă, va efectua un turneu de 
două jocuri. în 10 și 12 octom
brie, în Republica Democrată 
Germană. Iar cea mai mică se
lecționată. ’93, va debuta și ea 
în arena internațională prin do
uă partide pe care le va susține 
in 26 și 28 octombrie în Bulgaria.

în total 11 meciuri dintre care 
cinci oficiale și rezultatele aces
tora ne interesează în primul 
rînd. îndeosebi ale selecționatei 
’92. al cărei obiectiv îl constituie 
calificarea la turneul final al 
C.E. (L.D.).

STEAUA ȘI-A ONORAT
(Vrmi't im pao I) 

din urmă, șirul paselor dintr-o 
singură atingere, elementul ca
re, marcind diferența valorică 
și de experiență competiționa- 
lă, a fisurat, treptat, moralul 
partenerei de întrecere, sădin- 
du-i în suflet un sentiment de 
neîncredere.

De acord cu acești factori 
care au avut ca efect stăpîni- 
rea terenului în toate zonele 
lui principale, antrenorii An- 
ghel Iordănescu și Dumitru 
Dumitriu ne-au vorbit, pe larg 
și de creșterea potențialului 
fizic la fiecare component al 
echipei, fără de care realiză
rile tehnico-tactice, pe întrea
ga durată a partidei, n-ar fi 
fost posibile.

în dorința de a recupera du
pă marile solicitări ale primă
verii trecute (a cita la rînd ?), 
de la efortul susținut, repe
tat. nu se mai sustrage nici 
unul dintre componenții lotu
lui Stelei. Ne-am convins de 
acest adevăr și la Reykjavik, 
unde unii dintre jucători au 
avut „porții" suplimentare de 
alergări. Unii, la cererea lor 
(Rotariu, Dan Petrescu și Ba- 
lint au efectuat, luni seara, 
ture pe aleile din apropierea 
hotelului care ne-a găzduit), 
alții, la solicitările... fotbalului 
de performantă înaltă.

Nu încape vorbă, creșterea 
evidentă, de la un meci la ur-

Singur cu Ocholorena, Ursea va trimite, cu capul, in stâlpul por
ții ! incă o ocazie irosită de Victoria...

Foto : Nicolae PROFIR

VICTORIA AR FI PUTUT REALIZA MAI MULT
(Urmare din pag. 1)

rece, la Valencia, la 1—2. Țîră 
a luftat. copilărește, pentru ca, 
la București, cînd partida se 
mai putea relansa (vezi An
vers — Vitoșa, cu 3 goluri ale 
belgienilor, de la 1—3. în mi
nutele de prelungire !), C. So
lomon să nu fie în stare să 
transforme un penalty 1

Sigur că, nimic de reproșat 
la acest capitol, echipa a vrut. 
Ea s-a angajat cu dăruire și 
devotament, numai că, punînd 
în cîntar ambele confruntări, 
prea numeroși au fost jucăto
rii cu un randament sub aș
teptări. Dacă unii și-au mai 
răscumpărat greșelile (Moraru, 
Hanganu. Fulga, Ursea. M. Pa
nă. Topolinschi). alții au deza
măgit (Cojocaru. Nicolae, Cul- 
oear). Aparițiile lui Ștefan și 
Orac. recomandate de „plusu
rile" din campionat, n-au a- 
dus nici siguranța, nici „pun- 
chul“ sperate. După o evolu
ție excelentă la Valencia. Co- 
raș a fost ca și inexistent la 
București, iar C. Solomon (din
colo de lovitura de la 11 mJ a 
gafat surprinzător de des pen
tru experiența lui. Și-atunci 1

• ȘTIRI • ȘTIRI •
• REPROGRAMAREA UNOR 

MECIURI DE DIVIZIA A ȘI B. 
In Divizia A partida Sportul Stu
dențesc — Universitatea Craiova, 
din etapa a 6-a, programată la 
data de 1 octombrie. se 
va disputa la data de 18 octom
brie. tnainirile Universitatea 
Craiova — F.C. Bihor și Sportul 
Studențesc — F.C. Farul, din e- 
tapa a 7-a (4 octombrie), vor 
avea loc la data de 25 octombrie. 
In Divizia B întîlnirea Gloria 
Bistrița — U.T. Arad lin 8 oc
tombrie. se va disputa În de-

„CARTEA DE VIZITĂ“
mătorul. a Ste'ei (miercuri, din 
nou, o ECHIPĂ în adevăratul 
înțeles al cuvintului, în care 
fiecare fotbalist s-a dăruit i- 
deii de colectiv) este înregis
trată cu satisfacție de cei din 
anturajul formației „roș-al- 
bastre".

Cu toții, antrenori, jucători, 
conducători ai clubului și ai 
secției sinț însă pe deplin con- 
știenți de faptul că pentru cel 
de al doilea tur al prestigioa
sei Cupe a Campionilor Euro
peni. sorții îi vor desemna Ste
lei o parteneră de întrecere cu 
un potențial de joc superior a- 
oeluia arătat de Fram Reykja
vik. Motiv pentru care măsuri 
concertate în vederea obține
rii de noi acumulări (utile și 
în campionat. competiție în 
care ea se relansează acum, cu 
un și mai mare aplomb) vor 
fi luate în continuare: la toți 
factorii jocului, inclusiv, așa
dar. sub aspectul întăririi dis
ciplinei. al atitudinii responsa
bile față de procesul de in- 
struire-an trenament.

In condițiile primenirii lotu
lui și chiar a „ll“-lui de ba
ză cu noi elemente tinere, ta
lentate, eforturile îndreptate 
in această direcție au și mai 
mulți sorți de izbindă. In a- 
eeastă privință, „Reykjavik“-ul, 
eu al său punct final pozitiv, 
poate fi luai drepi exemplu 
edificator.

Ar mai rămîne. pe ansamblul 
dublei confruntări, „sprinturile" 
lui Țiră (folosit însă abia du
pă pauză în retur) și, firește, 
reușitele individuale și puține 
ale celorlalți, izolate. Un „ba
gaj", să recunoaștem, insufi
cient pentru a depăși o solidă 
(la propriu și la figurat), ma
tură și pragmatică F.C. Valencia, 
care a apelat la orice mijloace 
(trageri de timp, faulturi dure, 
simulări) pentru a-și atinge 
scopul. v

Firește că, după ce ai fost, 
anul trecut, în „sferturi", ■ te 
doare ieșirea chiar din etapa 
I a Cupei U.E.F.A. Cu atît mai 
mult cu cît calificarea s-ar fi 
putut obține, Victoria pierzînd 
(dacă facem abstrație de ar
bitrajul lui L. Agnolin) pe 
mina ei. Dar acesta-i fotbalul 
și un eșec nu trebuie privit ca 
un capăt de țară, ci ca un pri
lej de învățăminte. Așa cum 
știm că e Victoria, chibzuită 
și lucidă, mereu dispusă să în
frunte obstacole dificile și ca
pabilă (cum a probat-o adesea) 
să le învingă, nu ne îndoim 
că va merge mai departe. Fie 
și pentru că. dintotdeauna, 
sfîrșitul unui drum e și începu
tul altuia.

ȘTIRI • ȘTIRI •
vans, la 6 octombrie iar jocul 
Steaua C.F.R. Cluj-Napoea — Ar
mătura Zalău, tot din 8 octom
brie, se va disputa mai devre
me, la 4 octombrie.
• LUNI 2 OCTOMBRIE, de la 

ora 16, în sala Tehnic Club, din 
Calea Șerban Vodă, va avea loc 
plenara antrenorilor de fotbal 
din București și Sectorul Agri
col Ilfov. Sînt convocați la a- 
ceastă plenară antrenorii și in
structorii echipelor din toat« 
eșaloanele competitionale.



O V1CIOR1E mtRNAIlONALA A MARCAT
ATLETIC PE PISTAÎHUE1EREA SEZONULUI

Importanța meciurilor pe echipe

de

Zile de toamnă cu lumină 
blindă și soare care nu frige 
au însoțit meciul atletic dintre 
reprezentativele de tineret ale 
României și R.S.S. Ucrainene, 
dind astfel un frumos contur 
încheierii sezonului oficial al 
Întrecerilor pe pistă. Iar locul 
I ocupat în clasamentul gene
ral de echipele noastre (prin 
adițiunea punctelor obținute de 
fete și băieți) a relevat, sim
bolic. succesele internaționale 
ale atletismului românesc în 
acest an compeiitional. Dar, 
cum fiecare eveniment sportiv 
oferă prilejul desprinderii i 
învățăminte, ne permitem 
facem cîteva sublinieri 
marginea acestei întîlniri 
laterale.

în calendarul federației __ 
specialitate asemenea meciuri 
(uneori chiar în formula „tri
unghiularului") aveau, nu cu 
mulți ani în turnă, o însem
nată pondere, ele punctînd, 
de-a lungul unui sezon, nu nu
mai perioadele necesare de 
verificare înaintea unor mari 
competiții oficiale, ci și nive
lul competitiv atins in con
fruntări internaționale de atle- 
tii noștri fruntași. Si firesc, 
după părerea noastră — junio
rii și tineretul trebuie căliți. în 
primul rînd. In focul unor a- 
semenea dispute. Iată de oe 
considerăm că forul de resort 
trebuie să-si îndrepte atenția 
spre organizarea (prin consens 
și reciprocitate) a unor meciuri 
stimulatoare cu parteneri de 
bună valoare pe plan euro
pean. cum ar fl — ca să dăm 
doar cîteva exemple — tinerii 
atleti din Bulgaria, Cehoslova
cia. R.D. Germană. Iugoslavia, 
Polonia. Meciul cu echipa

unor 
să 
pe 
bi-

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. it

lăușeri și una de „A", la Acă- 
țari. plus două sprinturi, la O- 
dorhei și Sighișoara; etapa a 
Vl-a, Tg. Mureș — Alba Iulia 
(136 km), cu trei cățărări, două 
de „C“, la Luduș și Turda, și 
una de „B“. la Bogata, inclu
siv 2 sprinturi, la Cîmpia Tur- 
zii și Aiud; etapa a Vll-a, Al
ba Iulia — Rîmniou Vilcea 
(142 km), cu trei sprinturi, la 
Sebeș, Sibiu și Tălmaciu, dar 
șl cu două cățărări, la Apold 
(cat. B) și la Cristian (cat. C); 
în fine, ultima etapă, a VIII-a, 
Rimnicu Vilcea — București 
(168 km), cu trei cățărări. la 
Mllcol (cat. B), Dedulești (cat. 
A) și Lintești (cat. C) și două 
sprinturi, la Pitești șl Găești.

— Consemnînd sprinturile și 
cățărările, inclusiv capetele de 
etapă, cititorul iși poate face 
o imagine de ansamblu a tra
seului din acest an al Turului.

— Este un traseu care are 
în premieră ca gazdă de eta- 
pă municipiul Miercurea Ciuc. 
în rest, la Diploma și Cupa o- 
ferite de organizatori — F.R.C., 
ziarul „Sportul" și A.S. Loto- 
Pronosport (în paranteză fie 
spus, lista tuturor întreprinde
rilor și instituțiilor care parti
cipă efectiv la organizarea Tu
rului este foarte lungă) — pen
tru cea mal frumoasă primire 
a caravanei cicliste vor concu-

,/MONDIALUL" HNININ DE HANDBAL TINERET
LAGOS, 28 (Ager preș). — 

Campionatul Mondial de hand
bal a continuat la Bauchi (Ni
geria) cu meciurile din ziua a 
patra. încheiate cu următoa
rele rezultate: Suedia — Japo-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
CICLISM • Sprintul primei e- 

tape a Turului Irlandei a fost 
cîștigat de Jelle Nijdam (Olan
da): 5.04,31 pe 180 km. Pe locu
rile următoare, in același timp 
cu învingătorul: Sean Kelly (Ir
landa) șl Sammy Moreels (Bel
gia).

hochei pe gheata • rn 
campionatul unional: AvtomobJ- 
list Sverdlovsk — Hirh’k vo-.-kre- 
sensk (lidera clasamentului) 3—1 
(2—1, 9—0, 1—0)!: Traktor Celia- 
binsk — Torpedo Taroslavl 3—I 
(0—1, 2—0, 1—0).

HOCHEI PE IARBA « Turneul 
masculin de la Hamburg, prima 
zi : R.F. Germania — Argentina 
5_1 (2—1), Australia — Spania 
5—0 (3—0).

TENIS * Bologna, partide din 
„optimi": Goran Tvanis.cvici (Iu
goslavia) — Joakim Nystrom

Șsoorwt». «te, » Conts 18 of P.T.T.R. | tel. (1,79 70. și ti .50.59; eoresp. io.S4.8O: Interurban «37. telex i0 359 romsp. Telefax: (90) Nr. ll.W W 
rentru «tramitate «bnnsmer»* oria BomoresfllsteJ!» secte nâ «xoor-lmport presă P.O.H. 12-201 tciex i937« prsflr București. Calea Grlvtței n- M-« W 389, Tiparul UF. ..Informația"

Io călirea tinerilor performeri

alte prilejuri, suc- 
al reprezentanților 

datorat valorii re- 
$i confirmate in

R.S.S, Ucrainene — mostră a 
puternicei școli sovietice de 
atletism — aflat, de altfel, la 
a 19-a ediție, deci o întîlnire 
tradițională, și-a dovedit din 
nou utilitatea pe planul unei 
riguroase treceri în revistă « 
detașamentului juvenil de per
formeri.

Ca și cu 
cesul final 
noștri s-a 
cunoscute 
timp a atletelor, care au punc
tat decisiv în majoritatea pro
belor, indiferent dacă erau a- 
lergări, sărituri sau aruncări, 
doar acestea reușind punctajul 
maxim (adică locurile 1 și 2), 
la 100. 800 și 1500 m, greutate, 
suliță și disc. Neașteptat, însă, 
eșecul de Ia 3000 m, mai ales 
prin ușurința cu care au fost 
depășite Nuța Olaru și Lumi
nița Zaițuc. Băieții s-au bazat, 
de această dată, pe o talenta
tă și ambițioasă garnitură de 
alergători pe distanțe scurte și 
hurdler! (Cojocaru, Mateescu, 
Oaidă, Popescu), pe doi juniori 
care promit în alergările pe 
distanțe medii și lungi (Ian- 
chîș și Avrameseu), dar care, 
pe ansamblu, nu s-a dovedit 
suficient. O decepție: săritorul 
în lungime Tudor Bogdan, în
vins. după ce a reușit doar 7.52 
m, foarte departe de pragul 
oelor 8 metri promiși la înce
putul anului. Și o nedumerire: 
care poate fl motivul selecției 
într-o asemenea reprezentativă 
de speranțe a unui sprinter 
(Adrian Iile) care, la 20 de 
ani, aleargă ..suta" în 11.18 s, 
fiind îi. trecut net și de un 
hurdler 7

S. PAVELESCU

în 
un

ra toate celelalte 7 orașe, 
altă ordine de idei, este 
traseu variat, cu porțiuni de 
cîmpie, dealuri și munte, ast
fel întocmit îneît participanții 
să-și incinte privirile cu nea
semuit de frumoasele prive
liști naturale, dar și cu cele ridi
cate de mina omului, cu precă
dere în ultimele două decenii, 
cînd țara noastră a cunoscut 
mari și profunde prefaceri. 
Turul va fi, pentru toți cei in
vitați în caravană, și un mi
nunat prilej de a cunoaște, la 
fața locului, frumusețea pa
triei noastre șl hărnicia po
porului român.

— Cîteva cuvinte despre 
parțicipanți...

— Vom participa, în ceea ce 
ne privește, cu 7 echipe: Româ
nia A (antrenor 
nu), România B 
Ciocan). România 
cea Romașcanu), 
București (Martie 
Selecționata sindicală (Nicolae 
Grigore), Selecționata Voința 
(Gheorghe Neagoe), o combi
nată Dinamo-Steaua (Paul 
Soane). Oaspeții noștri vor fi în 
acest an, cicliști din trei echipe: 
U.R.S.S., Bulgaria și Turcia. 
Va fi. în orloe caz. o luptă a- 
oerbă pentru întîietate. o luptă 
pe care o vor cîștlga, firește, 
cei mai buni, dar noi soerăm, 
totodată, că marele cîștigător 
va fi, dincolo de clasamente.

Ion Ardelea- 
(Constantin 

tineret (Mir- 
Selecționata 
Ștefănescu),

nia 36—20, U.R.S.S. — Dane- 
marca 34—19, Bulgaria — R.F. 
Germania 28—23, R.P. Chine
ză — Spania 27—13. Iugoslavia — 
Algeria 22—17. Elveția — Tur
cia 21—19.

(Suedia) 6—1, 4—6, 6—0; Alberto 
Mancini (Argentina) — Carlos 
Cdșta (Spania) 6—2, 6—1; Diego 
Perez (Uruguay) — .Tuan Aram- 
buru (Peru) 6—1, 6—1 * San
Franoicico. innn 2: aTp-''?vd 
(Suedia) — Darren Cahill (S.U.A.) 
6—1, 6—0; Ielf Shiras (S.U.A.) — 
John Fitzgerald (Australia) 6—3, 
3—6, 6—1 • Palermo: Sergio Bru- 
guera (Spania) — Diego Perez 
(Uruguay) 6—3, 7—6; Guillermo 
Perez-Roldan (Argentina) — 
Claudio Mozzadrl (Elveția) 3—6. 
6—3, 6—3: Claudio Pistolesi — 
tia) — Stefano Pesosolido
Ha) 7—5, 6—3.

volei • tn campionatul 
american de volei feminin, ___
se desfășoară în orașul brazi
lian Curitiba: Brazilia — Argen
tina 3—1 (11, 10, —8. 12). Vene
zuela — Uruguay 3—1 (6, 5.
—11. 4).

sud
oare

Irt ziua a doua a Dinamoviadei de baschet

DINAMO - RUDA HVEZDA (79-34), UN MECI APRIG DISPUTAT
în derbyul reuniunii a doua 

a Dinamoviadei de baschet e- 
chipa DINAMO BUCUREȘTI a 
tntilnit selecționata RUDA 
HVEZDA CEHOSLOVACIA, 
victoria revenind oaspeților cu 
84—79 (44—44), la capătul unui 
meci aprig disputat, cu nu
meroase răsturnări de scor și 
situații de egalitate. Cîteva 
secvențe sînt edificatoare : 
29—29 (min. 15), 60—-60 (min.
30), 70—70 (min. 35) ; în min. 
38 dinamovistii obțin un avans 
de 3 puncte (79—76), insufi
cient însă în fața unei forma
ții mai complete, care a folo
sit tot timp.ul trei jucători 
de 2 m, ceea ce nu a putut 
face și echipa bucureșteană. 
Aceasta a beneficiat ca pivot 
perfect valid doar de C. Popa, 
care Insă nu a fost angajat de

C. E DE VOLEI
STOCKHOLM, 28 (Agerpres). 

în cadrul Campionatului Eu
ropean masculin de volei, ce 
se desfășoară în Suedia, selec
ționata României a întrecut cu 
scorul de 3—1 (9, 10, —4, 10) 
formația Greciei. Alte rezulta
te: Italia — Suedia 3—0 (8. 9, 
8), Bulgaria — R.P. Germană 
3—2 (—14, 5, 11, —11, IO); iu
goslavia — Olanda 3—1 (—2, 
13, 12. 10).

ciclismul românesc, iubitorii 
sportului cu pedale din țara 
noastră și, nu în ultimul rînd. 
foarte tînăra și talentata ge
nerație de cicliști pe care, ia
tă, o aruncăm în focul între
cerii. Mă refer, desigur, la ti
neri precum C. Crăciun, D. Ca- 
tană, W. Gross, A. Balazs, D. 
Irimiaș, Fl. Toader, Ed, Murea, 
D. Trif. M. Pîrlog, D. Chirllă, 
M. Simion, G. Cristea, M. Bîr- 
san, G. Poenaru, D. Vraciu, I. 
Militaru. Ei fac parte din e- 
chipe diferite, se vor confrun
ta. cum se spune, direct șl in
direct, dar, în fapt, ei sînt spe
ranța de mîine a ciclismului 
românesc și îi așteptăm să con- 
firme încrederea oe li s-a a- 
cordat.

ft CĂZUT CORTINA DUPĂ PRIMA ETAPĂ A CUPELOR EUROPENE
Astăzi, tragerea la sorți a meciurilor următoare li meridiane

S-au Încheiat partidele primei 
etape (tur-retur) a cupelor eu
ropene lnter-cluburi și de pe a- 
cum ne gîndlm la etapa urmă
toare, programată la 18 ootom- 
brie șl 1 noiembrie. Trecînd în 
revistă rezultatele de miercuri, 
menționăm pe cele mai intere
sante.

In C.C.E. majoritatea formați
ilor au trecut cu brio primele 
examene. Excepție face tasă eli
minarea iul Inter de către Mal
mo și, în oarecare măsură, cea 
a dinamoviștilor din Dresda de 
către A.E.K. (in retur 3—5. in 
tur l—01).

în CUPA 
jocuri au fost 
De pildă, ce>l 
pers și Slovan

CUPELOR unele 
cu mare suspens. 
dintre Grasshop- 

,___ __________Bratislava. In tur,
Slovan a cîștigat cu 3—0, Iar ta 
retur echina elvețiană a învins, 
după prelungiri, cu 4—0! La 
Glasgow, Celtic n-a putut elimi
na pe Partizan Belgrad. La un 
moment dat, partizan conducea 
cu 3—2, apoi scorul a devenit 
5—3 pentru scoțieni, pentru ca 
în ultimul minut, echipa iugo
slavă să reducă din handicap, 
pierzind cu 5—4 (după oe în tur 
clștigase cu 2—1).

O partidă cum rar se poate - 
vedea, interesantă îndeosebi în 
ce privește evoluția scorului a 
fost cea din Cupa U.E.F.A.. din
tre F.C. Anvcrs și Vitoșa Sofia. 
Fotbaliștii bulgari au condus cu 
1—0 oină în min -69 A urmat 1—1. 
Anoi locul s-a întrerupt cîteva 
minute, unul dintre belgieni — 
accidentat — fiind nevoit să pă
răsească terenul și astfel, după 
ce făcuseră două sch<mbâ-i. ei 
au rămas în 10 oameni. Echipa 
sofiotă profită de acest fapt și 
mai marchează de două ori. 
Deci conducea cu 3—1 ! Pentru 
nenumăratele întreruperi, arbitrul 
a prelungit locul cu 7—fi minute ! 
Găzdele au avut o revenire de 
necrezut și au înscris de 3 ort, 
cîștigînd meciul (și obținînd tot

de 1 a înti- 
ce este în

echipieri. Greul jocului a fost 
dus de Dan Niculescu, secun
dat de M. Sinevici, I. Uglai șl 
juniorul II. Păun (care cu pri
lejul acestui turneu și-a făcut 
debutul la Dinamo : are 1,98 m 
și provine de la C.S.Ș. Tîrgo- 
viște, antrenor I. Valerian). în 
mod regretabil, însă, acest ta
lentat jucător, care dăduse de
plină satisfacție, s-a acciden
tat în min. 25, trebuind să pă
răsească terenul. Un alt junior 
promovat cu acest prilej este 
Al. Laszlo (2,03 m, provine de 
la C.S.Ș. Arad, antrenor E. 
Davidhazi). în general, am se
sizat intenția antrenorilor Gh. 
Novac și V. Popa 
neri echipa, ceea 
beneficiul acesteia.

Pentru Dinamo 
Niculescu 30 (3x3), 
(4x3), Uglai 14 (2x3), Păun 10 
Laszlo 4, Popa 3, V. Constan
tin 2 ; cosgeterii oaspeților : 
Svitek 41 (2,03 m : 21 de ani : 
un jucător cu o rară mobili
tate și cu o precizie la coș 
excepțională), Major 12. Arbi
trii Ăl. Strelțov (U.R.S.S.) și 
J. Kotulski (Polonia) s-au achi
tat bine de o misiune dificilă.

în meciul inaugural al reuni
unii de ieri, echipa DINAMO 
MOSCOVĂ a făcut demonștra-

au marcat :
Sinevici 16

CUPE EUROPENE LA BASCHET
cadrul competițiilor euro- 
masculine de baschet au 
consemnate rezultatele :

în 
pene 
fost 
„Cupa Cupelor": Sunair Osten
de (Belgia) — Nashua den 
Bosch (Olanda) 75—69, Usikau- 
punki (Finlanda) — Manches-

DIN NOU DESPRE DOPAJ
NEW YORK (Agerpres). 

Federația Americană de Atle
tism va deschide o anchetă în 
legătură cu acuzațiile lui Dar
rell Robinson, care susține că, 
în timpul activității competi- 
ționale, campionii olimpici 
Carl Lewis și Florence Griffith 
au folosit substanțe stimula
toare Interzise (steroizi anabo- 
lizanțl), se anunță din New 
York.

Pe de altă parte, într-un re
cent interviu acordat la Tokio.

odată calificarea) cu 4—3 ! Tot 
în Cupa U.E.F.A. alte jocuri pa
sionante, încheiate după prelun
giri sau decise după loviturile 
de la 11 m. F.C, Karl Marx stadt 
s-a calificat la Porto, cu Boavis- 
ta Î2—-2 după 120 min.). dună 
ce acasă a învins cu 1—0. Flo
rentina a eliminat cu 3—1 pe 
Atletico Madrid, în urma lovitu
rilor de ia 11 m. iar Napoli s-a 
impus, tot după nenalty-uri. cu 
Sporting : 4—S (Maradona a ratat 
un 11 m ! 1).

Ion OCHSENFELD

Rezultate...
... oare au lipsit din numărul 

nostru de ieri (între paranteze, 
scorurile din prima manșă).

C.C.E.: Real Madrid — Spora 
Luxemburg (3—0), 6—0; F.C. Ma
lines — Rosenborg Trondheim 
(0—0) 5—0; Internazionale — 
Malmo F.F. (0—1), 1—1 ; Brondby
— Marsilia (0—3), 1—1 ; Benfica
— Derry City (2—1), 4—0, H.J.K.
Helsinki — Milan (0—4), 0—1
(rezultat corect).

CUPA CUPELOR î Swansea — 
Panathinaikos (2—3), 3—3; Bal
lymena — Anderlecht (0—6), 0—4; 
Leg ia Varșovia — F.C. Barcelona 
(1—1), 0—1 ; Borussia Dortmund
— Beșlktas (1—0), 2—1.

CUPA U.E.F.A.: Rapid
— Aberdeen (1—2), 1—0; 
Amsterdam — Austria 
(0—1). La scorul de 1—1 în pre
lungiri (min. 103), partida a fost 
întreruptă din cauza comportării 
nesportive a publicului: Juven
tus Torino — Gornik Zabrze 
(1—0), 4—2 ; F.C.
Twente (0—0), 4—1;
Porto — F.C. Karl J 
(0—1). 2—2. dună
Hamburger S. V. 
(51—11. 5—1 : n>mdec

Viena
Ajax 

Viena

Gornik
Bruges — 
; Boavista 
Marx Stadt 
prelungiri : 
— Oergryte 

... _ _ . .. ____ United —
Gientoran Belfast (3—1), 2—0 :
Paris St. Germain — Kuusysi

Za

ție de baschet atletic și tenru; 
și a învins selecționata DINA' 
MO ANGOLA cu 110—60 (57- 
35). Coșgeteri : Grișaev 15, Ga- 
dasaev 15, Sakulin 12, respec
tiv Barros 32. Arbitri : I. 
chara (Cehoslovacia) și N. Con- 
stantinescu (România).

Partida dintre selecționate
le LEVSKI SPARTAK BUL
GARIA și GWARDIA POLO
NIA a fost, în general, echi
librată. Este drept că bascheă- 
baliștii bulgari au condus ma
joritatea timpului (mai precis, 
din minutul 8 permanent) rl:u> 
nu la diferente mai mari de 
3—4 coșuri : desprinderea de
cisivă au realizat-o doar sare 
final, datorită în mare mesu- 
ră internaționalilor' Kolev și 
Turin, care au fost și cosgete
rii echipei, cu 33 si respectiv 
29 de puncte înscrise. Soor fi
nal : 109—97 (61—53). Coșgete- 
rii echipei poloneze : Wojcik 
22, Ziskowski 20, Olesiewicz 
18. Arbitri : L. Cantor (Angola) 
și M. Aldea (România).

Programul jocurilor de azi — 
de la ora 15.30 : G ward in — 
Ruda Hvezda. Dinamo Mosco
va — Levski Spartak, Dinam» 
București — Dinamo Angola.

Dumitru STANCUIFSCU

ter Utd. (Anglia) 
„Cupa Koraci“: Inter 
va — BK Vaerloese 
marca) 100—62, Wat 
(Austria) — Efes 
66—80.

100- 93 ; 
Br-atisla- 

(Dane.
Wleden 

Istanbul

președintele 
ternațional 
maranch, a 
canadian de 
son (căruia 
lia de aur, 
cut la J.O., 
putea concura 
expirarea suspendării pe 
ani. în funcție de rezu'tate și 
de modul cum se va comporta, 
Johnson ar putea lua parte și 
la Olimpiada de Ia Barcelona.

Cumitriuilui In- 
Olimpic, J.A. Sa- 
declarat că^ptletul 
culoare Ben John- 
i s-a retras meda- 
ciștigată anul tre- 
pentru dopaj) va 

din nou după 
doi

(0—0), 3—g ; Werder Bremen — 
Lillestroem (3—1), 2—0; G.Kjț. 
Katowice — Rovaniemi (1—n' 
0—îl; Naestved — Zenit Lenin
grad (1—3), 0—0; F.C. Siou — 
PAOK Salonic (0—1), 2—0: F.C. 
Liege — Akranes (2—0), 4—1. Re
zultatul dintre Otymplakos și 
Rad Belgrad nu ne-a sosit pini 
la închiderea ediției.

Echipele calificate
Astăzi după-amiază va avea 

loc la Zurich tragerea la sorii a 
meciurilor din etapa a doua 
(optim! de finală în C.C.E. șl 
Cupa Cupelor și 16-imi în Cupa 
U.E.F.A.). Vor intra în urna sor
ților următoarele formații :

C.C.E.: F.C. Tirol, Real Madrid, 
Steaua București. Sredcț Sofia, 
P.S.V. Eindhoven. Benfica Lisa
bona, Malmli F.F., Bayern Mun- 
chen, A.E.K. Atena, r.c. Mali
nes, A.C, Milan, Marsilia, Sparta 
Praga, Dnepr, 17 Neniorl și Hon- 
ved Budapesta.

CUPA CUPELOR : 
București, Monaco 
Grasshoppers, Admira 
Viena, Partizan Belgrad, 
gaarden. Panathinaikos. --------
iecht. Sampdorla, F.C. Barcelona, 
Borussia Dortmund, Dynamo 
Bertin, Groningen. Ferencvaros 
Budapesta șl Torpedo Moscova.

CUPA U.E.F.A. : Vienna, F.C. 
Anvers. Sochaux. Hibernians, 
Zaragoza, Rapid Viena. Aiax sau 
Austria _ Viena, Juventus Torino, 

Kiev, 
F.C.

Slant,
F.C. I.iăge, JaJ-

uinamo 
Valladolid, 

Wacker 
Djur- 

Ander-

V.f.B. Stuttgart. Dinamo 
Wettingen. F.C. Bruges, 
Koln, F.C. Karl Marx 
Hamburger S.V., F ~. 
ghiris, Dundee United, “ Banik 
Ostrava, Parks St. Germain. Wer
der Bremen, Rovaniemi. Zenit 
Leningrad, Spartak Moscova, 
F.C. Porto, Fiorentina, F.C, Sion, 
Auxerre, F.C. Valencia, Napoli, 
Steaua Roșie Belgrad, Olympîa- 
kos sau Rad Belgrad.


