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Turul ciclist al României a ajuns la Piatra Neamț

DUPĂ 0 ETAPĂ DESFĂȘURATĂ PE PLOAIE Șl VÎNT
A

LIDERII CLASAMENTELOR GENERALE - NESCHIMBAȚI
PIATRA NEAMȚ, 3 (prin te

lefon). Ploaia, de care ne-am te
mut încă din etapă inaugurală, 
dar care ne-a ocolit în primele 
două zile, a început, totuși, să 
cadă și să încurce oarecum ex
celenta desfășurare de Dină 
acum a Turului ciclist al 
României. A început să cadă 
exact în clipa în care s-a dat 
startul în cea de a treia eta
pă. Mun. Gh. Gh. Dej — Pia
tra Neamț. 120 km. I s-a adău
gat și vîntul, extrem de pu
ternic și rece, ca de gheață, 
care a bătut tot timpul

------- - f

• Dumitru Răcășan și-a înscris in palmares o prețioasă victorie 
B — lideri gj* Severă 
etapă, Piatra Neamț-

de etapă ® Valentin Buduroi și România 
confruntare cu muntele in cea de a patra 

Miercurea Ciuc

foarte dificilă, de categoria A, 
de Ia Pietricica, unde ordinea 
a fost : S. Blogov, S. Zarubin, 
M. Pîrlog, I. Amelkin. C. Popa. 
Se constată, după cum se vede, 
combativitatea deosebită a ci
cliștilor sovietici, care încearcă 
să recupereze cele aproape 5 
minute care îi departajează de 
liderii stabiliți cu o zi 
urmă, în etapa a doua.

pe cei care și-au dis-

IN PRIM-PLAN, MECIURILE 
DE LA PLOIEȘTI Șl PETROȘANI
• In Valea Jiului, prezența 
liderului va umple tribu
nele • S.C. Bacău, față 
în față cu echipa univer
sitarilor clujeni; două echi
pe cu linii de clasament 
aproape identice • Victo
ria este favorită în meciul 
cu Flacăra • La Ploiești, o 
partidă de mare atracție : 
Petrolul — Steaua • „Poli" 
Timișoara, decisă să obți
nă ambele puncte în fața 
doara, formațiile cu cele mai neproductive atacuri
• La Brașov evoluează două învinse in etapa tre
cută, F.C.M. și F.C. Olt, care încearcă ...reabilitarea

CLASAMENTUL
». DINAMO « 6 0 0 20- 1 12
2. Univ, craiova 3 4 1 # U- 2 >
3. Steaua 8 4 11 11- 4 9
4. F.C. Bihor 8 4 0 2 18- 9 8
3. Petrolul 8 4 0 2 10- 8 8
(. F.CJW. Bv. 6 3 12 5-12 7
7. Victoria 6 3 12 7- 4 7
S. F.C. Inter 6 3 0 3 11-15 6

9—10. F.C Farul 6 2 13 8- 8 S
F.C. Olt 6 2 13 7- 7 S

U. Jiul 6 2 13 5- 8 8
12. Flacăra 6 2 13 5- 8 5
13. Corvinul 6 2 13 4-11 5
14. S.C. Bacău 6 12 3 6-11 4
15. „U“ Clui-N. 6 12 3 5-12 4
16. „Poli" Tim. 6 114 8-10 3
17. Sp. stud 5 10 4 5- 6 2
18. F.C. Argeș 6 10 5 2-12 2

, i lui Inter Sibiu • La Hune 
formațiile cu cele mai neproductive

Cu victoria din etapa a doua, beneficiind șl de bonificația acordata,
Valentin Budurolu. a preluat „tricoul galben1' Foto : Aurel D. NEAGU

t f Mr .pf

aplaudat . _ ___
PUtat sprintul, trecut în ordi
nea : I. Amelkin, S. Blogov, S. 
Zarubin, V. Pavel. Un alt 
sprint, la Buhuși, este trecut 
astfel : I. Amelkin, Al. Popo- 
vicl, D Răcășan și S. Zarubin. 
Se părea că vom asista la o 
sosire în bloc la Piatra Neamț, 
dar iată că. la intrarea în Roz- 
nov, doi alergători, D. Răcășan 
și S. Blogov, atacă puternic, se 
desprind si iau un avans de a- 
proape un minut. în urmărirea 
lor plutonul îi trimite, ca să 
zicem așa. pe A. Balasz, C. 
Dumitrache—Ologu și A. Naghi. 
Intre cei doi și acest grup de 
trei urmăritori distanța se men
ține aceeași, aproximativ 550 m.

Petroșani:
R. Petrescu 
ceava) 
Bacău :
D. Petrescu ; 
București :

PROGRAMUL Șl ARBITRII i

JIUL
(Brașov) ; Fl. Popescu

SPORT CLUB
N. Voinea și C.
VICTORIA

Stadion
(Timișoara) ; D.

PETROLUL
(Reșița) ; C. Gheorghe (Suceava) șl I. Vereș (Sf,

>

Victor NIȘA

(Continuare tn vag- a 4-«)

din fată, cînd din dreapta, tind 
din stingă. S-a rulat, cu alte 
cuvinte, cu prudență, evitîn- 
du-se noroiul șl mizga de pe 
sosea. Dar asta nu înseamnă 
că plutonul nu s-a agitat. Am 
consemnat, chiar și în aceste 
condiții, numeroase hărțuieli, 
mici desprinderi, solitare sau 
in grup, anulate de pluton. Așa 
se face că la prima cățârare. cea 
de la Bîrzuleșii (cat. B) pri
mii clasați, tn ordine. I. Amel
kin (fost purtător al tricoului 
galben, actualmente purtător al 
tricoului albastru, rezervat li
derului sprinterilor). M. Orosz. 
8. Blogov, 3. Zarubin, C. Popa. 
A. Balasz și St. Anton, sint ur
mați la cîteva zecimi de se
cundă de restul concurenților. 
Aceeași situație și la cea de a 
doua cățărare. de această dată

a sa cum ne și așteptam, ci
cliștii români și-au suprave
gheat cu atenție adversarii, 
s-au așezat mai mereu în frun
tea plutonului, au dus o trenă 
convenabilă si au anihilat cele 
citeva acțiuni de desprindere 
întreprinse de sovietici în 
preajma cățărărilor. sau ime
diat după terminarea acestora. 
Cel mai viguros atac aveam 
să-1 consemnăm pe serpentinele 
Măgurii, la coborire, tind plu
tonul a plonjat cu o viteză in
tre 60—70 km/h. Dar. intrîndu- 
se pe plat, cicliștii se regru
pează si își adună tortele pen
tru sprintul intermediar din 
centrul acestui mare si frumos 
oraș moldovenesc care este Ba
cău!. tn pofida ploii, a vin- 
tului și a temperaturii foarte 
scăzute, un numeros public a

DINAMO
(Ploiești) sl S. Ursu (Su-

„U" CLUJ-NAPOCA
Ifrlm (toți din București)

- FLACARA
Victoria
Ologeanu (Arad) șl S. Ioan

- STEAUA

- F.C. INTER
P. Seceleanu (București) șl
- F.C. ARGEȘ
(ambii din București) șt L
- F.C. OLT

I
D. Bucluman
(Galați)

Ploiești :
C. Corocan
Gheorghe)
Timișoara :
I. Criciunescu (Rm. vîlcea) ;
I. Ursachl (Bacău)
Hunedoara : CORVINUL
J. Grama î M. Constant!nescu 
Moise (Buzău)
Brașov : ___  ..

II. Velea (Craiova) ; Cr. Teodoresou (Buzău) sl D. Crăciun 
(Cluj-Napoca)

Toate partidele tnceo la ora ÎS.
Meciurile Universitatea Craiova — F.C. Bihor sl Sportul

■ i Studențesc — F.C. Farul se vor disputa la 23 octombrie

„POLI-

F.C.M.

Deși desfășurat pe o vreme nefavorabilă

„CRITERIUL SPERANȚELOR^ LA CANOTAJ
Șl -A ÎNDEPLINII MENIREA

Sfîrșit de septembrie și de 
sezon competițional ia cano
taj. Toamna, de obicei priel
nică vîslașilor, a găsit de cu
viință, de această dată, să le 
prezinte cealaltă față a sa. iar 
lacul ieșean Dorobanț, cunos
cut pentru oglinda de apă per
fectă, le-a oferit vlnt, frig șl 
ploaie. „Criteriul speranțelor”, 
întrecere, rezervată ambarca- 
țillor de simplu, programată a- 
nume la Încheierea concursuri
lor de nivel republican, cu țel 
bine precizat, de a testa pro
gresele Înregistrate de sporti
vii din eșalonul secund, s-a

DINAMO BUCUREȘTI - CAMPIOANĂ LA OINĂ
• Ca și turneul final de 
la Pitești, cel de la Bucu
rești a constituit o reușită 
propagandă pentru sportul 

nostru național

Dinamo București este cam
pioana Daciadei la oină pe anul 
1989. Ea repetă reușitele din 
1987 $i 1988, dovedind, in an
samblu, că este realmente for
mația cea mai bună din sportul 
nostru national. Omogenă, pu
ternică, folosind o strategie a- 
decvată fiecărui meci, echipa 
pregătită de antrenorii Gheor- 
ghe Vlase și Victor Sebe, al
cătuită din jucători cu o mai 
mare experiență (N. Păsărică, 
căpitanul echipei, Perșinaru. 
Andrușcă, Dincă. Sirbu, Chițu. 
Oancea etc-) și — alături de 
ei — mulți alții care și-au asi
gurat titularizarea prin talent 
Si dăruire (frații Răsărit, 
Grigore, Dumitrescu etc.) tră
iește satisfacția succesului In 
cea mai importantă competiție 
a calendarului acestei discipli
ne, răsplătind eforturile și 
sprijinul conducerii Ministeru
lui de Interne, clubului și sec
ției (președinte.. Mihai Ba Ii ca).

Drumul spre titlu n-a fost, 
însă, pentru jucătorii ds la Di-

Lotul echipei Dinamo București, impreună cu unul dintre an
trenorii ei Gheorghe Vlase Foto : Gabriel MIRON

bucurat de o amplă audiență, 
reunind la start 177 de concu
renți (senioare — 25, seniori — 
15, tineret fete — 30, băieți — 
17, junioare — 54, juniori — 
36) reprezentind 24 de secții. 
Nu a fost o prezență formală, 
dimpotrivă, concurenții, con- 
știenți că rezultatele bune des
chid „porțile” loturilor (de per
spectivă șl olimpic), și-au apă
rat cu dirzenie șansele.

în cea de a patra zl, a fi
nalelor, cu vlnt' șl ploaie, pri
mii s-au prezentat la start ju
niorii. Șl cursa băieților, șl 
oea a fetelor, asemănătoare, au 
avut Învingători necontestat!, 
Claudiu Marin (C.S.Ș. 2 — Pe- 
tromar Constanța, cu 7:34,56) și 
Lenuța Onofrei (Olimpia Bucu
rești — 8:18,00), ierarhia urmă
ritorilor stabilindu-se pe linia 
de sosire : Viorel Talapan
(7:36,24) și Alexandru Chivăran 
(7:37,19 — ambii colegi de sec
ție cu primul), respectiv Lirica 
Lostun (Dinamo — 8:24,88) și 
luliana Igre| (U.T.A. — 8:25,42). 
Asemănătoare Intre ele au fost 
și cursele categoriei tineret. 
Eșalonați conform valorii, du
pă cum aprecia antrenorul lor. 
Emil Mesaroș, steliștii Cornel 
Bănică (7:28.73). Constantin Vor- 
niceanu (7:31,85) și Florin Ene 
(7:34,14) au ocupat, tn ordinea 
de mai sus. primele trei locuri. 
La fete. Constanța Pipotă (O- 
limpia București 7:55.00) s-a 
impus clar In fața Măriei Pă-

Dinu COSTESCU

(Continuare In nao- a 4-a)

Nllnt, la (luJ-Napoca

„U" - PARTIZAN TIRANA 
IN C.C.E. LA BASCHET (f)

După ce a cîștigat (cu 81—72) 
primul meci disputat la Tira
na, echipa feminină de baschet 
Universitatea Cluj-Napoca va 
susține partida-retur cu cam
pioana Albaniei, formația Par
tizan, din cadrul C.C.E., mtine, 
la ora 18, In Sala Sporturilor 
din orașul de pe Someș.

Menționăm că este pentru 
prima dată cînd o formație 
albaneză joacă tn țara noastră, 
in cadrul C.C.E., la baschet fe
minin.

Sâgtănlna viitoare, la Birlad

și la București

N8I PARTIDE INIEUNAIIONAIE
ALE RUGBIȘII1OR 

„TRICOLORI"
Pentru rugbyștn „tricolori” 

sezonul internațional — care 
a Început promițător, prin ca
tegorica victorie în fața echi
pei naționale din Zimbabwe 
— va programa curind alte 
partide. Astfel, după etapa de 
campionat, programată oen- 
tru sîmbătă, iubitorii acestui 
frumos sport vor putea urmări 
din nou „la lucru" pe cei mai 
buni jucători din tară. Pri
lejul este oferit de un turneu 
in premieră absolută al rug- 
byștilor din Samoa. aceștia 
susținind în țara noastră pri-

(Continuare în pag 2-3)

Noi succcsc file (cnismanllor noștri juniori
■»■■■■■■■■■■■■■—«awuTJarj m     —  44

IRINA SPiRLEA Șl DANIEL DRAGII -
LAUREAȚI BALCANICI

• Echipele României, pe primele locuri • Alji trei sportivi pe podim

namo București, lipsit total de 
emoții. După victoria din pri
mul meci al turneului final de 
5 de la Pitești asupra prir-!- 
palilor lor concurenți. sporti
vii Combinatului Poligrafic 
București (C.P.B.), cu 21—8, au 
urmat celelalte două partide

ale turneului final disputate in 
Capitală. Sîmbătă, în condiții 
de joc dificile, pe ploaie și pe 
un teren alunecos, jucătorii de

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

Cu puține zile In urmă s-au 
încheiat Campionatele Balca
nice de tenis, competiție re
zervată juniorilor și desfășu
rată în acest an în orașul eien 
Serres. Tinerii reprezentanți ai 
țării noastre s-au aflat și de 
această dată în prim-planu! în
trecerilor, cum au făcut-o, de 
altfel, pe întreg parcursul a-

nului, cucerind, ia cea de-a 
13-a ediție a Balcaniadei. 9 
medalii, dintre care 5 de aur, 
3 de argint și una de bronz. 
Irina Spîrlea, Ruxandra Dra- 
gomir și Andreea Vane au o-

Doino STANESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



RAPID Sl-A CONSOLIDAT POZIȚIA
■> J

DE LIDERA A SERIEI A IV-a
VICTORII CATEGORICE LA ARAD TÎNARHI MIRCEA AGRIȘ;

Sala Ciulești a găzduit e- 
tapa restantă din cadrul Cam
pionatului Republican de lupte 
libere pe echipe, participante 
fiind trei formații care au ob
ținut rezultate bune în actuala 
ediție a competiției : Rapid 
(organizatoare), Nicolina Iași 
și Oțelul Călărași. Trecînd pes
te unele minusuri organizato
rice, trebuie să spunem că 
partidele au fost aprig dispu
tate și la un nivel tehnic și 
spectacular demn de un derby.

Primele care au intrat pe 
saltele au fost Nicolina Iași și 
Rapid. Gazdele, cu o formație 
care s-a dovedit foarte puter
nică încă din primele etape 
(de altfel se află pe primul loc 
în grupa a IV-a), și-au probat 
și de data aceasta valoarga, 
ciștigînd cu scorul de 26—14. 
Nu este mai puțin adevărat că 
la această diferență de punc
te s-a ajuns și datorită absen
ței din formația ieșeană a cam
pionilor naționali C. Cordu- 
neanti (52 kg) și P. Hodoro- — - - 'an

(48
Io-
(62 
Io-

neanu (52 kg) 
geantr (90 kg). De la gazde, 
realizat victorii C. Bănică 
kg), 
niță (57 kg), C. Bcjenaru 
kg), FI. Dănaci (68 kg), D. 
niță (74 kg), N. Ghiță (90 kg), 
și I. Baciu (100 kg). Dintre 
ieșeni, n-att cîștigat decît C. 
Bălan (82 kg) și Gh. Broșteanu 
(130 kg). Chiar dacă rapidișții 
au terminat învingători la opt 
categorii, șase dintre aceste 
decizii s-au conturat destul de 
greu. Ia puncte.

O altă echipă care a produs

S. Trocca (52 kg), FI.

o frumoasă 
rești a fost 
Compusă în 
tate din sportivi juniori (sau 
la limita acestei vîrste), cu 
tînărul eî antrenor D. Chirilă 
în formație, Oțelul s-a dovedit 
a fi o adversară greu de de
pășit. De altfel, întîlnirea din
tre Oțelul și Nicolina a reve
nit echipei din Iași, cu scorul 
de 20—19, formația ieșeană cîș- 
tigînd la <............................
Spiridon, C.
N. Bucătarii 
iar cea din 
lalte cinci : 
F. Ticău (52 
(57 kg), C. . .
D. Chirilă (74 kg).

în ultima partidă s-au în- 
tilnit Rapid și Oțelul Călărași, 
meciul fiind cîștigat, așa cum 
era și de așteptat, de rapidiști 
la un scor de (25,5—13), carta 
reflectă diferența de valoare 
dintre cele două competitoare. 
Pentru învingători au ..punc
tat" din nou S. Trocea (52 kg), 
FI. Ioniță (57 kg). C. Bejenarti 
(62 kg), D. Ioniță (74 kg). N. 
Ghiță (90 kg). I. Baciu (100 kg) 
și C. Pavel (130 kg). Dintre ti
nerii componenți ai echipei 
din Călărași au cîștigat I. Va- 
sile (48 kg), C. Nicolae (68 kg) 
și L. Banu (82 kg).
. Au arbitrat V. Bulancea 
(București), A. Șandragan (Ga
lați și I. Suleapă (din Bucu
rești — cu unele greșeli).

impresie la Bucu- 
Oțelul Călărași, 

marea ei majori-

cinci categorii (C. 
Bălan, Gh. Radu, 
și Gh. Broșteanu),
Călărași la cele- 

I. Vasiie (48 kg), 
kg), B. Ciufulescu 

Nicolae (68 kg) și

Mihai TRANCA

DINAMO-CAMPIOANA LA OINĂ
(Urmare din pag. 1)

la C.P.B. s-au descurcat mai 
bine, reușind să termine vic
torioși cu scorul de 16—11 
(6—4). Decisivă se anunța, 
astfel, cea de a treia partidă, 
de duminică dimineața, de pe 
„centralul" Stadionului. Tinere
tului. Meciul Dinamo — C.P.B. 
a început tensionat, cu un 
ușor avantaj pentru învingăto
rii din ziua precedentă (24—0), 
aflați „la bătaie", dar numai 
pentru cîteva minute, dinamo- 
viștii egalînd și luînd apoi 
conducerea (4—2). Jucătorii de 
la C.P.B. reușesc să întoarcă 
rezultatul (5—4, 9—3) ; nu mai 
manifestă, însă, acuratețea din 
meciul anterior, nici chiar „o- 
mul nr. 1“ al echipei, Simoiu, 
nu își găsește echilibrul nece
sar și repriza I se încheie în 
avantaj pentru Dinamo : 14—9. 
La reluare, dinamovișții trimit 
de trei ori consecutiv mingea 
peste 90 de metri (!), asigurîn- 
du-și în acest fel un avantaj 
aproape hotărîtor pentru soar
ta partidei 
este, însă, 
de pase ale

pul, scorul ajunge la 20—15 și 
speranțele celor de la C.P.B. 
într-o nouă întoarcere a re
zultatului cresc. Fără acope
rire, însă, pentru că finalul a 
aparținut dinamovjștilor, care 
și-au adjudecat victoria cu 
22—17...

Așadar, Dinamo București 
termină victorioasă într-un joc 
de frumoasă ținută sportivă, 
de adevărat fair-play, care a 
însemnat și o foarte reușită 
propagandă pentru sportul nos
tru național. In celelalte me
ciuri. campioana a înregistrat 
rezultatele :

(20—9). Meciul nu 
jucat, combinațiile 
celor de la C.P.B., 

își ating in cîteva situații sco-

SELECȚIE PENTRU POLO
LA A. S. ENERGIA

Asociația Sportivă „Ener
gia" organizează în fiecare zi, 
la ștrandul Tineretului, între 
orele 8—10, acțiuni de selec
ție pentru secția de polo. Pot 
participa copii născut! în anii 
18.6—1979, domlciliați în Bucu
rești. Au prioritate băieții 
care știu să inoate foarte 
bine. Relații la sediul aso
ciației SDortlve. din Calea 13 
Septembrie nr. 168—184 sau la 
telefonul 85.31.80.

Sîmbătă : 22—14 cu Lamino
rul, 19—2 cu A.S.A., 18—1 cu 
I.P.A. ; duminică : 22—11 cu
Laminorul, 19—15 cu A.S.A. si 
20-8 cu I.P.A.

Echipa C.P.B. (antrenor, Ilie 
Dacăti), care are merite, deo
sebite în realizarea acestei 
frumoase finale, "a înregistrat 
la rîndu-i rezultatele : sîmbătă: 
8^—7 cu Laminorul, 16—11 cu 
Dinamo, 19—12 cu .yS.A. și 
14—8 cu I.P.A. ; duminică : 
12—12 cu Laminorul (într-un 
meci epuizant, care, poate a 
influențat comportarea echipei 
în partida cu Dinamo...). 25—16 
cu A.S.A. șl 23—6 cu I.P.A.

Clasamentul general : 1. Di
namo București 34 p, 2. C.P.B. 
31 p, 3. Laminorul Roman 23 p, 
4. I.P.A. Sibiu 16 p, 5. A.S.A. 
Constanța 15 p (echipa Litora
lului, după 17—13 cu I.P.A., 
sîmbătă a pierdut meciul ur
mător eu 9—0, utilizînd un ju
cător care fusese sancționat cu 
două cartonașe galbene).

Federația a premiat nu nu
mai echipele situate pe podium, 
ci și cea mai disciplinată for
mație, Laminorul Roman (an
trenor, I, Chifan), precum și 
pe cel mai tehnic jucător, Mi
hai Gherghel (Laminorul).

i --------------------DE LA I.D. M. S
s
i
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Autoturismele DACIA 1310 Berlină si Break se livrează pînă 
la 31 octombrie 1989 cumpărătorilor care au banii depuși la 
CEC in cont pentru autoturism ptnă la 31 decembrie 198S

Livrările se efectuează în baza numărului de ordine centra
lizat pe tară, indiferent de magazinul de înscriere, după cum urmează :

BUCUREȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil ta 
municipiul București, județele Giurgiu si Teleorman ;

PITEȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în ju
dețele Argeș. Dîmbovița. Olt. Prahova Vilcea. Dolj, Gorj ;

BRAȘOV — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn jude
țele Brasov, Covasna, Harghita, Mureș ;

BAcAu — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude
țele Bacău. Buzău. Neamț $1 Vrancea ;

CLUJ-NAPOCA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
in județul Cluj ;

IAȘI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 
Botoșani, Iași, Suceava șl Vaslui ;

TIMIȘOARA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil tn 
Județele Arad. Bihor și Timiș ;

REȘIȚA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 
Alba, Caraș-Severln, Hunedoara șl Mehedinți ;

La Arad s-au disputat, anti
cipat, două jocuri din cadrul 
etapei a patra a campionatu
lui de polo : VAGONUL — DI
NAMO BUCUREȘTI 8—20 (1—4, 
2—6, 1—5, 4—5) și 6—27 (2—5, 
1—8, 0—5, 3—9). Meciurile au 
fost în întregime la discreția 
dinanioviștiior, care au stabilit 
adevărate recorduri de efica
citate. Au marcat Hagiu 5+6,

E. Ionescu 3+4, B. 
4+3, Moiccanu 1+5, 
cu 3+3, Georgescu
Dan 2, Totolici 2, ____
Olaru (D), Huber 3+1, lega- 
riu 1+1, Aron 1 + 1, Bella 2, 
Tiseanu, Andrașoni, Zoldhegyi, 
R. Ionescu. Au arbitrat V. Me
dian și D. Ilea. '

Ștefănescu 
,Ș. Popes- 
2+2, Cr. 
Ardelean,

O. BERBECARU, coresp.

ECHIPAJUL BALINT - ZĂRNESCU,
ÎNVINGĂTOR Șl ÎN RALIUL BUCOVINEI!
Am ponosit la Cimpulung Mol

dovenesc, așezare De ana Moldo
vei, la noalele Rarăulul. pentru 
a asista la actul final al Campio
natului Republican de raliuri — 
etapa a sasea : Raliul Bucovinei. 
Si orașul ne care sîntem obiș
nuit! să-1 aflăm iama invadat 
de...schiuri (aici se organizează, 
an de an tradițional, un frumos 
..Festival al sporturilor de iarnă") 
era acum copleșit de numeroase 
mașini multicolore, zgomotoase, ce 
se pregăteau... nervoase de con
curs. înaintea 
o splendidă .............
viată (Dioneri de 8—11 ani, 
la ’ '
pe 
re 
pe

începeril raliului, 
rază de soare si

. . . ____  +. + __de
A.S. Minerul-Crucea, au făcut 
locui de start, o eonvingătoa- 
demonstratie de indemînnre 
karting )

Raliul Bucovinei, ultima Ptapă 
a campionatului, a fost viu dis
putat. el fiind acela desemnat să 
„încheie conturile" atît la individu
al. cit si ne echipe. S-au străbă
tut 363 km, s-a stat ia volan cir
ca 10 ore. au fost parcurse ..ne 
circulație închisă" 16 probe de 
clasament pe drumuri grele (in
tre altele s-a urcat si, evident, 
s-a coborît Rarăul ; s-a trecut pe 
la Mestecănis — 1099 m altitudi
ne. laoobenl, Valea Bistriței) si 
pe o vreme deloc prietenoasă, cu 
ploaie si ceată. Temerari, auto- 
mobiliștii s-au dezlănțuit efectiv 
pe șoselele Bucovinei si seara, 
încopiind de la ora 20. au revenit 
la Cîmpulung. unde erau aștep
tau de mii de cetățeni. Pînă la 
verificarea „carnetelor de bord" 
sl calcularea timpilor realizați pe 
traseu, am încercat să ac,ci
frăm" singuri rezultatele. Din 
cele 76 echipaje plecate, au re-

venit doar 56. Intre cele 20 de 
abandonuri nu figurează ..vir- 
furi". Primul sosit : echipai ui 
sibian A. Botczan — s. popa, 
anol favoritil L. Balint — C. 
Zărnescu, fără... capota din fa
tă. suflată de vint. Nu soseste în 
timp echipajul „Oltcit" : C.
Duval — Gh. Nemeș, care au cîs- 
tigat oină acum, la grupa .A,“. 
toate cele cinci raliuri disputate.

Abia spre ziuă (secretariatul a 
lucrat efectiv toată noaptea la 
calcularea „timpilor") aflăm re
zultatele. Din nou, succes al cu
plului L. Balint — C. Zărnescu, 
în formă excelentă ta acest se
zon. CSstlgînd si Raliul Bucovi
nei, deci cinci din cele sase ale 
competiției, el au cucerit si ti
tlul de campioni absoiuti ne a- 
nul 1989. La grupa ..A", remarca
bilă victoria echipajului P. Co- 
jocaru — E. Pop. cit si compor
tarea celor două echipaje care 
le-au urmat, mai puțin obișnui
te cu .podiumul", de la Mureșul 
ITA si Fortus iași REZULTATE 
TEHNICE, grupa „A" : 1. P Co- 
jocaru — E. pod (Oltcit Craiova), 
2. P. Aldea — T. Hărăștașan, 3. 
M Zaharia — A. Udrea : grupa 
„C“ “: 1. L. Balint — C. Zărnes
cu. 2. șt. vasiie — O. Scobai (am
bele Dacia — Colibasi). 3. I. Mă- 
lăut — D. Ionescu (IATSA Piș 
testi) — aceasta fiind ordinea Si 
în clasamentul general ; echipe :
1. I.A. Dacia—Colibași.
Pitești. 3. IPA Sibiu. 
Craiova, 5. Brasovia.
Tricolor București. La
(din sase echipaje) a învins I- 
Ene — I Chitoiu — Al Sandu 
(St. Roșu Brașov).

2. IATSA
4. Oltcit

6. Unirea 
camioane

Modesto FERRARINI

ÎN COMPETIȚIA SEN
Reluat după o lungă între

rupere, Campionatul Republi
can individual de dirt-track 
și-a consumat încă două etape 
(a 3-a și a 4-a) în condiții 
meteorologice diametral opus»: 
vineri pe o ploaie fără între
rupere și sîmbătă pe o vreme 
^splendidă, cu mult soare.

A treia „rundă" a celei mai 
importante competiții interne 
a avut loc pe stadionul I.P.A. 
din Sibiu, pe o pistă îmbibată 
cu apă, care a supus concu- 
renții la un serios examen, că
ruia foarte puțini piloți i-au 
făcut față. Tînărul bucureștean 
Mircea Agrișan, aflat în primul 
an de seniorat, Marius Șoaită, 
Sorin Ghibu și, parțial, Florin 
Ungureanu, Turna Alexandru, 
Dan Bogdan au putut struni 
însă „caii putere" în porțiunile 
dificile. în rest, am asistat 
parcă la curse de... ciclism pe 
pista de zgură, în unele man
șe lipsind cu desăvîrșire acele 
viraje „umăr la umăr" în de
rapaj, care dau farmecul spec
tacolelor motocicliste de acest 
gen. Este adevărat că ploaia 
rece și deasă a constituit un 
impediment pentru toți parti- 
cipanții, dar cu atît mai mult 
a ieșit în evidență faptul că 
numeroși sportivi (Gh. Marian, 
Gh. Șofran, Anton Hack și alți 
specialiști ai genului) nu au 
folosit lunga perioadă de în
trerupere pentru a se antrena 
temeinic. Și încă ceva : absen- 
tînd cîțiva titulari din formu
la de desfășurare, printre care 
și cunoscutul motociclist Nico
lae Puraveț (nomotivat, după 
cum ne-a explicat antrenorul 
lui, Nicu Niță) au existat mai 
multe manșe în 3 sau chiar 2 
alergători (în loc de 4), tu
turor atribuindu-li-se puncte 
din oficiu, dar pentru care pi- 
loții vizați s-au mărginit doar... 
să termine cursa.

Nu putem încheia fără a sub
linia comportarea liderului cla
samentului general, Mircea A- 
grișan, care a reușit să facă 
față repetatelor asalturi date 
pe arena proprie de puternicii 
lui adversari de la I.P.A. Si-

biu, fiinc 
depășit c 
măritor,

CLASA 
M. Șoaiti 
2. M. " 
Buc). 
12 p, 
12 p, 
P, 6. general - 
2. M. Șc 
ma 33 p.

a ,
rî
4. .
5. 

D,

• Simt 
găzduită 
Voința d 
fost, din 
ximum d 
gurul ca 
treacă fii 
al seniori 
are însă 
clasament 
accidentu 
nea inau 
Punîndu-: 
le și exj 
a termin 
manșele.

CLASA 
S. Ghibu 
14 p, 3. 
Hack (Vi 
FI. Ungui 
ma 10 p ; 
1. M. A 
Șoaită 49 
4. S. Ghi 
reanu 3r 
(Steaua,

Etapa ; 
tă dumin 
talul din 
NESCU, <

La popice, in întrecerile republicane

ECHIPELE FRUNTAȘE ȘI-AU ONORAT iCĂRȚILE DE VIZITĂV
FEMININ

VOINȚA BUCUREȘTI — ELEC- 
ȚROMURES TG. MURES 2556— 
2638 (1—5). Etapa a treia în pri
ma grupă valorică a opus frun
tașele clasamentului, Intr-un meci 
care, de ani de zile, rămîne prin
cipalul ..cap de afis“.Am numă
rat în formațiile care au pă
truns pe cele 4 piste ale coche
tei arene din incinta stadionului 
Voința din Capitală, 8 Jucătoa
re internaționale, deci o verita
bilă reprezentativă, cu rezervele 
necesare. Confirmîndu-si valoa
rea. atit gazdele, cit si oaspete
le sl-au onorat ..cărțile de vizi
tă", furnizînd o partidă viu 
disputată. eu realizări tehnice 
deosebite si momente de mare 
tensiune.

Muresenccle au demarat puter
nic. Rădică Baciu — 444 o. d. si, 
mai ales Junioara Mariane Ha- 
lalai — 452, impunîndu-se clar în 
fața Lilianei Băjenaru — 409 și 
Elenei Andreescu — 422. gratie
unui evident plus de siguranță 
în manșele „izolate", de parcă 
oaspetele s-ar fi antrenat oe pis
tele respective. In continuare ju
nioara Sonia Bărbulescu — 402 
si Marilena Burcea — 441 au re
ușit în compania tinerei Ane Ma
rla Kresenszkl — 405 și mai ex
perimentatei el colege Aurelia 
Serdean — 414, care au rezolvat 
mai greu figurile rămase în lă
cașul popicelor la .izolate", să 
reducă handicapul de la 65 la 
41 p. d. Ultimele două „schim
buri", formate din Elena Pană 
(V) — Ilona Bartha (E) șl Maria
na Marinescu (V) — Doina Tă-

gean (E), și-au etalat calitățile 
care le-au consacrat. După pri
mele 50 de bile. Jocul s-a echi
librat si mal mult, diferența re- 
ducindu-se ia 19 o. d., datorită, 
îndeosebi evoluției Elenei Pană, 
care, trăgînd tehnic", a fost 
marcată cu cel mai bun rezul
tat — 235 p. d. Schimbind pis
tele. oaspetele abordează jocul 
hotărite să-și apere fragilul ' a- 
vans. Doina Țăgean acționează 
cu precizie de ..metronom", atit 
la „pline". cit si la ..izolate" 
(160—95). totalizind 475, iar tână
ra Ilona Bartha e notată cu 448 
(150 sl 87). în timp ce Mariana 
Marinescu — 437 îsi menține rit
mul. însă coechipiera ei. Elena 
Pană — 445. pierde evident din 
controlul bilei si, ca atare, do
boară la ultimele 50 de bile doar 
210 popice. Arbitrul Petre Tudo- 
ran din Ploiești a condus o întil- 
nire cu... de toate, și bune, si

Traian IOANIȚESCU

• LABOMET BUCUREȘTI — 
VOINȚA TG. MUREȘ 2540—2330 
(5—1). Elevele antrenoarel Sil
via Boboc au luat un avans 
substantial încă din primul 
schimb, cînd Maria Golonea — 
425 sl Rodica Păduretu — 427 au 
întrecut net perechea oaspete 
formată din Ana Szabo — 359 si 
Elisabela Albert — 400. In con
tinuare, .locui a decurs tot în fa
voarea gazdelor. (Florlca Lucan 
— 453. Lara Andrei — 423 si Tă- 
nase Bălașa — 427). care n-au 
lăsat nici o speranță jucătoarelor 
de la Votata. (Ion PANA) • 
VOINȚA GALAȚI — PETROLUL

BAIA MARE — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în 
județele Bistrlța-Năsăud, Maramureș. Satu Mare si Sălaj ;

CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în jude-CRAIOVA — pentru cumpărătorii 
tele Dolj șl Gorj :

BRAILA — pentru cumpărătorii 
detele Brăila, Călărași. Constanta.

SIBIU — pentru cumpărătorii cu 
Sibiu.

Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii eu plata 
se efectuează ia magazinul 
de domiciliu.

Autoturismele DACIA-500
rent de data de depunere a______ _______ _______ _________
DACIA 1300, sau în baza cecului de depunere în cont pentru 
autoturism a contravalorii autoturismului DACIA-500 de că
tre toate magazinele auto I.D.M.S din tară, indiferent de jude
țul de domiciliu.

Vînzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme și 
capacitate zlmică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care au 
banii depuși la CEC in cont pentru autoturism, astfel :

AUTOTURISME OLTCIT CLUB — pînă la 31 martie 1989 
AUTOTURISME DACIA 1410 SPORT — ptnă ia 31 decembrie 

1987

cu domiciliul stabil în ju- 
Ialomița, Tulcea si 
domiciliul stabil in

auto la care este arondat

Galați : 
județul

In rate 
județul
indife-se livrează la prezentare, 

banilor ia CEC pentru autoturismul

s
I

I
Ș §

BATCOI 2547—2482 (4—2). Partidă 
echilibrată, rezultatul fiind de
cis abia în final. S-au remarcat 
Carmen Pilaf — 449, Elena Chi- 
riloiu — 448 de la Voința, res
pectiv Cornelia Pânlcescu — 429.
(Telemac SIRlOPOL-coresp.) 
HIDROMECANICA BRAȘOV 
VOINȚA PLOIEȘTI 2369—2343 
(3—3). Chiar dacă reușitele teh
nice nu au abundat (doar patru 
Jucătoare au depășit granița ce
lor 401) d. d ). Jocul a plăcut prin 
evoluția strinsă a scorului. Re
marcate : Mariana Constantin — 
416 (la a 411-a prezentă în Divi
zia A) si Florica Zaharia — 402 
de la ..Hidro", respectiv constan
ța Nută — 408 și Constanta Con
stantin — 401 (Carol GRUIA-
coresp). ® VOINȚA TIMISOA
RA — U.T A. ARAD 2357—2178 
(5—1).

MASCULIN

• VOINȚA BUCUREȘTI — 
OLIMPIA I.E.I. BUCUREȘTI 
5 210—5 045 (3—3). Popicarii de la 
Voința au început furtunos, C- 
Băncscu 877 și experimentatul C. 
Rădulescu — 930 luînd un avans 
covîrșitor (219 popice) în fața 
lui M. Constantin — 836 șl N. 
Pleșa — 752. De la gazde s-au 
mai remarcat L. Muccag — 882 și 
N. I.upu — 870. (I. PANQ). «
C.F.R. EXPLORĂRI C-LUNG 
MOLDOVENESC — MINAUR 
BAIA MARE 5 416 — 5 445 (3—3).
O partidă cu evoluții foarte bu
ne din partea ambelor echipe, 
cu multe răsturnări de scor. 
După prima pereche, oaspeții 
conduceau cu 10 popice ; după a 
doua, formată din !. Gheorghe
— 913 si A. Frimu — 927, fero
viarii preiau conducerea cu 91 
de popice, impunîndu-se clar în 
fața cuplului advers alcătuit din 
E. Gergeli — 926 șl T. Botiș — 
ilJ. Ultimul schimb, decisiv, a 
adus fată de cei mal „ buni 
jucători, campionii obțlnînd vic
toria datorită, în principul, re
zultatului de excepție al cunoscu
tului popicar băimărcan, S. 
Boariu — 1 026. S-au mai impus 
S. Szekely — 959 de la Minaur, 
respectiv G, Covăsală — 933.
V Donos — 932. (Viorel PARAS- 
CHIV — coresp.). • 
MUREȘ TG. MUREȘ • 
LUL HUNEDOARA 
(4—2). Meci dominat 
Au punctat L. Siklodi
Hosu — 919 șl I. B6r
la învingători, respectiv N. Popa
— 304 și M. Cralțer — 354. (Con
stantin ALBU — coresp.). • 
MINERUL VULCAN — UNIO 
SATU MARE 5 201—4 998 (5—1).

ELECTRO- 
— META-
5 265—5 180
Ac gazAe.
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I CLI ECHIPA DANEMARCEI
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Se apropie importanta parti
dă cu echipa Danemarcei, din 
preliminariile Campionatului 
Mondial (miercurea viitoare, 
în deplasare) și, în consecință, 
campionatul își dispută astăzi 
etapa a 7-a, pentru a face loc 
pregătirilor „tricolorilor".

Așadar, azi, din nou, pe sta
dioane, în jurul a șapte parti
de (două fiind aminate), deo
sebit de atractive, interesante 
din multe puncte de vedere. 
Alături de Dinamo, constantă 
din start, celelalte obișnuite o- 
cupante ale locurilor de frun
te (ne referim la Steaua și 
Victoria) au început să urce 
în clasament, mai ales după 
victoriile obținute duminică 
(singurele, de altfel) în depla
sare. întrecerea continuă, deci, 
să promită, așa cum a făcut-osă promită, așa cum a 1 
încă de la început.

Astăzi, Dinamo și 
susțin noi examene în 
sare, la Petroșani și, 1 
tiv, Ploiești, în fața a

Steaua 
depla- 

, __ ----- T— T_, respec
tiv, Ploiești, in fața a două 
nou promovate, cu comportări 
mai mult deeît onorabile pînă 
acum, mai ales Petrolul, care 
pentru campioană se anunță 
a fi un partener dificil. La 
Ploiești, ca în anii din urmă, 
se anunță, așadar, un meci 
„cu casele închise", iar la Pe
troșani un stadion plin va aș-

tepta liderul. La Bacău, un 
meci dințr-o zonă mai joasă, 
dar interesant, aparent echili
brat, gazdele căutînd reabilita
rea după egalul de acasă cu 
Oltul. Posibil acest obiectiv, 
cu condiția unei sporite efica
cități, punctul nevralgic al e- 
chipei băcăuane p« propriul 
teren, ceea ce-i dă serioase 
bătăi de cap tînărului antre
nor Gr. Sichitiu. La București, 
o partidă între două foste (pînă 
mai ieri) „europene" de Cupa 
U.E.F.A., Victoria și Flacăra 
Moreni, care vor încerca să-și 
mai atenueze din supărare și 
să joace un fotbal bun pen
tru campionat. La Timișoara, 
Cașuba își așteaptă fosta echi
pă cu convingerea, probabil, 
că succesul va fi de partea 
noii sale formații. Un meci 
prin intermediul căruia fiecare 
speră să mai adauge ceva la 
plusuri, în special „Poli", care 
încă n-a cîștigat pe... gazonul 
de acasă ! Corvinul — F. C. 
Argeș, altădată un derby, azi 
este un meci „de clasament" de 
locurile 13—18 (!?), în care 
oaspeții apar ca deținători ai 
„lanternei roșii", ceea ce o a- 
rată pe Corvinul ca favorită, 
dar nu certă. în sfîrșit, la 
Brașov, gazdele se întorc dupâ 
usturătorul eșec cu 0—6 de la 

_ Oradea, Oltul vine după în-
■ frîngerea cu Victoria ; pentru 

ambele echipe, un meci de 
„vindecare a rănilor" atît de 
recente și neașteptate.

Șapte partide cu „particula
ritățile" lor, dar care, gîndin- 
du-ne la meciul cu Danemarca, 
sperăm, dincolo de rezultat, să 
albă si un numitor comun : O 
CALITATE BUNĂ. (AL. C.).

• PORTARUL STELE.1 (un singur gol primit 
in 6 etape !) continuă să albă o formă sporti
vă remarcabilă. Duminică. In minutul 49. ia ac
țiunea lui Bănică, a avut o Intervenție salva- 
tare. identică celei din meciul cu Dinamo Tira
na. cînd Demolări scăpase singur. • Mijlocașul 
Cristian Lazăr și-a făcut. în repriza secundă, 
debutul la Dinamo, în meci oficial. * In ecală 
măsură, pe rînd. fundași si extreme dreapta, 
Mesaroș și Mihăescu nu s-au deosebit deciț 
orin... numerele de oe tricou. • Portarul loniță 
(la 33 de ani !) a arătat o mobilitate si o agili
tate deosebite. el fiind una din... explicațiile 
scorului relativ redus. • Dinamoviștii sînt 1- 
nexplicabil de nervoși. Intr-un meci ne care 
l-au avut tot timpul la discreție, ei au luat do
uă cartonase galbene^ (Mateuț, Matei), hunedo- 
renli — nici unul ! (R.

TlNARA FORMA- 
constanteana 
străduit să tină 

camoioanei. Si

TIE 
s-a 
piept _______ _
în unele momente ale 
locului a sl reușit s-o 
facă întîlnind însă o 
apărare exoernnen'.ată, 
cu patru fjndisl in
ternaționali (D. P«tres- 
scu. Bumbetcu. lovan 
si Ungureanul. fot
baliștii de De Litoral 
au găsit anevoie dru
mul sere poarta lui 
Lung.
• Folosit vîrf de a- 

tac. Balint nu si-a

u.>,

dezmințit calitatea de 
puncher Ei a marcat 
golui victoriei si a fost 
foarte anroane de 2—0. 
în repriza secundă, 
cînd a trimis balonul 
în bară. • Cel mai 
activ înaintaș al echi
pei F.C. Farul a fost 
micuțul O. Mihai. De 
altfel, el a sl cîstigat 
cîteva dueluri aeriene 
cu mult mai înaltii lui 
adversari. * In me
ciul de ia Constanta 
sportivitatea a fost la 
înălțime (GH. NER.)

mingile din.. SAC • în 
echipele F.C. Bihor si F.C.M. 
încălzire, un spectator de la 
făcut următoarea remarcă :

• ATENJIE LA 
momentul în care 
Brașov au ieșit la 
tribuna a n-a a ------- -------------- „ -------------
„Cîte mingi au portarii brașoveni în sac. atîtea 
vor scoate din... plasele norțllor 1". Si erau 6 ! 
Tot atîtea au fost si golurile marcate de oră- 
deni. • Lăsînd gluma la o parte, trebuie spus 
că actualul „11“ bihorean se lansează spre bu
turile adverse aidoma unui tăvălug, nu atît crin 
gabaritul celor din primele linii (să-i numim 
De Bolba, Vancea. Cheregi sau Ivan), cît mai a- 
les prin paleta schemelor tactice. • Neîndoios, 
la scorul etapei o contribuție si-a adus 
compartimentul defensiv brașovean, care 
«lata aceasta nu a mai fost punctul forte 
echipei, el dovedindu-se neputincios, gătind 
permis pentru experiența componentilor
(A. V.).

Si 
de 
al 

ne- 
lui.

DEL TĂPLANIȘTILOR,
DE CONDIȚIILE METEO

ia (înche- 
mînii tre- 
ntă, ale 
onal _ de 
ele sînt 
esfășurată 
de start, 

•e, teren 
Brașov), 

:e nefavo- 
hotărîtor, 

lirii cate- 
și asupra 
zborurile 
"ganiza- 

pentru 
de pe 

ntral Ro
șă le in

ii au fost 
putîndu-și 
proba de 
a dovedit 
celor pa- 

nu s-au 
tarturi, u- 
rămînînd 

al singur, 
considerat 
rezultatele 
ință, anul 
: titlul de

ilustra- 
iltate este 
cei 25 de 
ei renun- 

puterile. 
i absența 
ir delta-

pianiști cu valoare confirmată, 
Dragoș Caraman (campion, 
1987), Nelu Naugiu (campion 
In 1988, acum spectator), Geor
ge Craioveanu (recordman na
țional de distanță) și Micloș 
Barac, prin aceasta media de 
valoare a concursului fiind, e- 
vident, scăzută. Cunoscut fi
ind gradul de periculozitate al 
acestui sport, trebuie sublinia
tă competența dovedită și de 
această dată de conducătorul 
de zbor, Valeriu Marinescu, și 
arbitrul principal, Olcg Pa- 
șenco, membri ai comisiei de 
specialitate, care s-au achitat 
cu pricepere de misiunea, de- 
loo ușoară, de a asigura des
fășurarea întrecerii în condiții 
de securitate.

Clasament : 1. Nicolae Ber-
cuci (Politehnica Timișoara) 
lh 12, 2. Ilie Vicol (Ancora
Galați) 55 min., 3. Ilie Mihai 
(I.N.M.T. Buc.) 35 min., 4. Mar
eei Neagu (Aripile Brașov) 23 
min., 5. Nicolae Ștefan (Zefi
rul Iași) 26 min.. 6. Dan Cor- 
doneanu (Zefirul Iași) 19 min., 
7—8. Corneliu Țucă (Petrolul 
Cîmpina) și Paul Fotache (Vic
toria Galați)- 18 min., 9. Le
vente Eross (I.M.P. Sf. Gh.) 
13 min., 10—11. Petrache Vizin- 
teanu (Ancora Galați) și Ștefan 
Floroiu (Confecția Curtea de 
Argeș) 10 min.

• evoluînd în e- 
CIIIPA DE SPERANȚE 
fundasul-extremă La
urentiu. de la F.C. In
ter Sibiu, deși un vaj
nic fotbalist de ..A", a 
tratat lucrurile cu 
maximă seriozitate E- 
forturile sale au fost 
răsplătite, gazdele cis- 
tigînd. în fata Petro-

no-lului, cu 4—2. De 
tat că toate cele natru 
goluri ale învingători
lor au fost marcate 
de... Laurentiu. • 
Duminică S octombrie, 
Clubul F.C. Inter Sibiu 
organizează pe gazo
nul ..Municipalului" un 
spectacol intitulat ..Sah 
pe terenul de fotbal".

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

PRINTR-UN COL DIRECT DIN CORNER !
C.F.R. Pașcani - F.C.M. Progresul Brăila 0-1 (0-1)

Dinu COSTESCU

Pe o vreme nefavorabilă (vînt 
puternic, frig, reprize de ploaie 
in rafale), peste 3000 de spectatori 
au tinut totuși să fie prezentl. 
la această partidă, in care echipa 
feroviară locală (una dintre cele 
mal vechi divizionare A) primea 
replica fruntașe! primei serii. 
Angaiîndu-se în 1oc cu multă am
biție si vigoare, cele două pro
tagoniste au oferit o dispută di
namică și extrem de dîrză, dar de 
o calitate spectaculară modestă, 
cu numeroase fragmentări dato
rate îndeosebi faultu’ilor sl ob
strucțiilor. După un început echi
librat, gazdele au devenit mai 
insistente în ofensivă, dar cei 
care au reușit să deschidă scorul 
au fost oaspeții. I* un contraa
tac destul de periculos al aces
tora, în min. 29, fundașul păș- 
cănean Oprea a acordat comer, 
care a fost executat cu măies
trie de TITIRISCA. mingea — 
ajutată si de vint — surprinzîn- 
du-1 ne portarul Mihăilă si du- 
ctndu-se direct în plasă. Local
nicii ar fi putut egala în min. 
41. însă Rotaru — din poziție 
foarte bună — a reluat pe lin
gă poartă la o centrare venită 
de pe partea dreaptă.

După pauză, In dorința de 
a-si păstra avantajul luat, brăi-

lenii au pus accentul pe defen
sivă. renuntînd aproape cu totul 
la ■ acțiunile de atac. în aceste 
condiții, jocul s-a meitinut — 
cu rare excepții — în jumătatea 
lor de teren, gazdele suounînd 
uneori unei veritabile presiuni 
careul advers. Ofensiva căscă- 
nenilor a fost însă lipsită de 
limpezime, nrecipitată, usurînd 
astfel misiunea apărătorilor oas
peți. Gazdele si-au creat totuși 
cîteva bune ocazii de a restabili 
egalitatea ne tabelă — egalitate 
De care ar fi meritat-o —. dar 
Mares (min. 52). Croitoru (min. 
S6). Benta (min. 58) si Cîmipanu 
(min. 88) le-au irosit, suturile 
lor fiind lipsite de precizie.

A arbitrat N. Voinea (Bucu
rești).

C.F.R. PAȘCANI • Mihăilă — 
RlZNIC, Mareș, Oprea, P. Gușă — 
BENTA, Irimia (min. 76 Chebac), 
State — BASTON. Rotaru (min. 
70 Cîmpanu), Croitoru.

F.CJW. PROGRESUL : Dinu — 
Negoltă. V. BRATTANU. DARIE, 
Sandu — Baldovin. Popescu, pe- 
trache. TITIRISCA — Marin (min. 
85 Drăgoi). Stamate (min. 76 
Ivan).

Constantin FIRĂNESCU

IJlONAlf Alt RUGBYȘTIIOR „TRICOLORI"
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ale unui
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în zilele I 
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luminică I 
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ntare la j

EGALITATE PESTE TOT

-naaina 
imensă tablă de 
ale cărei figurine 

fi cunoscut! actori 
estradei noastre 

sa-

Spectacolul va 
o 
sah. 
vor 
al .___
Comentariile Dur 
histice sînt încredința
te unei so.n.tătl în 
materie, ma "ea ma
estri internațională E-

lisabeta Polihronlade. 
• Comportarea slabă 
a apărării plolestene 
se poate explica si 
prin dereglarea liniei 
de fundași (cu Panait 
improvizat 
după 
tea lui

„libero"), 
indisponibilita- 

Stefan. (1. C.).

de pe teren în• CEL MAI BUN JUCĂTOR
partida Flacăra — S.C. Bacău a fst. indiscutabil, 
portarul oaspeților, Alexa. Cei puțin de cinci 
ori el a intervenit cu succes cînd golul părea 
inevitabil. • Putini spectatori în tribunele sta
dionului din Morenl. Cauza, sau mai bine spus 
cazele 7 Timpul, cu un vînt puternic si rece, 
si eșecul din partida cu F.C. Porto din Cupa 
U.E.F.A • Grigore Slchitiu. antrenorul băcăua
nilor, după meci : „Ieșim ușor din apărare, 
am început să pasăm mult mai bine, să nu ne 
mai precipităm in orice fază. în atac însă 
n-am reușit încă să găsim soluțiile cele mai bu
ne. Mai avem încă mult de lucru in această 
privință". • Inspirată Înlocuirea lui Ciudin cu 
Penoff. după care noul intrat a făcut „rocada" 
cu Gh. Radu si. astfel, au fost blocate acțiunile 
ofensive ale gazdelor pe ' “ ” — - ■
ăl morenarilor care 
Chirită (L. D.).

flaneuri. • Un jucător 
„urcă" meci de meci :

• DOUA ECHIPE CU 
O BUNA DISPOZIȚIE 
de joc De stadionul din 
Pitești. A si rezultat o 
partidă de mare anga
jament. dar si de 
deplină sportivitate, 
o parte. Dltestenii. 
o bună circulație 
balonului, de alta. .. 
misorenii, bine așezați 
în teren, combativi • 
„în fine, am cîstlgat ! 
Deși nu am jucat rău 
si în majoritatea par
tidelor de Dină acum. 
Sperăm să ne intllnim. 
în continuare, mai des

,o 
De 
cu 
a 

ti-

cu victoria" (Stanca, 
căpitanul pitestenilor). 
• Absente de marcă 
în ambele formații : 
Eduard 
galbene) 
cidentat) 
Trăistaru 
și Ionut 
galbene) 1 
în echipa 
F.C. Argeș
C. Stefănescu (18 ani), 
vîrf de atac. fiul 
fostului iueător al pi- 
testenilor sl ai Politeh
nicii Iasi. B. Stefănes- 
cu (EF. I )

(2 cartonase 
si Ignat rac

la gazde, 
(accidentat)

(2 cartonase 
la oasneti. • 

i de SDerante 
a evoluat

l’

• UN OPERATOR INEDIT. în tribunele 
dionului Municipal din Cluj-Napoca l-am 
prins, într-o postură inedită, pe fundasui 
trai al echipei Victoria. Al. — ' 
cu camera video meciul „u* _ __ _________
titul jucător se apropie de finalul carierei spor
tive si cum el ne-a mărturisit, cîndva, că vrea 
să devină antrenor, atunci se poate spune că 
Al. Nicolae șl-a început ucenicia în greaua mi
siune a tehnicianului de mîine. • „Clujenii, 
deși au jucat mai bine ca în alte dățl. au avui 
multă șansă cu acel goi al lui Muntean. cînd 
mingea s-a strecurat printre picioarele portaru
lui Racoltea". spunea după joc observatorul fe
deral Stelian loniță. • unde-i frumoasa ga
lerie a echipe! universitare ? Iată o întrebare 
pentru ce-i ce tin cu „U“, acești suporteri atît 
de tăcuti, si duminică. în momentele cînd echi
pa favorită avea nevoie de sprijinul lor. (S. TR.).

sta- 
sur- 

. _ _____ cen-
Nicolae. Înregistra 
— Jiul. Cum amin-

Ormenișan (Metalul) ratează o mare ocazie. Fază din meciul Meta
lul Bocșa — Gloria Bistrița (1—1).

Foto : T. TOMOȘVARI-coresp.

sat. cu canul, de la 5 metri. Tot 
Ene. în min. 79. are din nou go
lul in vîrful bocancului, dar por
tarul Mîndrilă retine, iar în ul
timul minut de ioc Visan su- 
tează periculos prin fata porții. 
Si pentru a nu face notă discor
dantă de la rezultatul final, ega
litatea s-a menținut si ia alte ca
pitole : cornere 4—4 : suturi : 
0—6 ; cartonase galbene 3—3 !

A arbitrat L. Sălăgean 
Mare).

GAZDELE, LA

(Satu

C.S. TÎRGOVISTE : Mîndrilă — 
NICULESCU. Badea. TUDOR, An
dries — Bălasa (min. 72 Vlad), 
Pitaru. Răducanu — Zamfir, o- 
breascu. STEFAN (min. 46 
san).

PANDURII : Bâzoeanu — 
LUȚA. Dumitru. Ciobotariu, 
lea — GHEORGHE (min 88 
runtia), Găman. V. ENE. 
pescu (min 44 ANDRONACI1E) — 
Dună. Nită.

Ștefan DUMITRU

NIVELUL DIVIZIEI A!

Vi-
BÂ-
Șo- 
BU-
Po-

lea joc se dispută în Capitală, 
pe Stadionul 
14 octombrie, 
față în față, 
prezentativele 
și statului Samoa.

După acest al doilea „test" 
al stagiunii, „tricolorii" iau 
startul intr-o nouă ediție 
a Campionatului European 
desfășurat sub egida F.I.R.A. 
Prima partidă. în compania e- 
chipei Uniunii Sovietice, va 
avea loc duminică 22 octom
brie, în orașul actualei lidere 
a competiției interne, C.S.M. 
Minaur Baia Mare.

Sțeaua, sinibătă 
cînd se vor afla 

în meci-test, re- 
țării noastre

ADMINISTRAȚIA DE
Cîștigurile concursului Prono

sport din 1 octombrie 1989. Cat. 
1 i (13 rezultate) : 1 25%. auto
turism „Daeia 1300» (70.000 lei) ; 
Cat. 2 : (12 rezultate) : 1 KW%,
autoturism „Dacia 1300“ (70.000
lei) și 23 25% a 17.500 lei ; Cat. 
3 (11 rezultate) : 9 100% a 9.220 
lei și 349 25% a 2.305 lei. Resort

C.S. Tirgovițte - Pandurii Tg. Jiu 1-1 (1-0)

Cele două echipe, aflate pe po
ziții diametral opuse (gazdele. în 
„zona minată" a clasamentului : 
oaspeții, pe lotul secund. în ur
mărirea liderului seriei a Iî-a) 
sl-au împărțit în cele din urmă 
punctele puse în ioc. Prima re
priză s-a caracterizat orintr-o 
dominare cvasitotală a gazdelor, 
care au împins mereu jocul sure 
poarta Iul Bâzoeanu. Dună o lo
vitură liberă executată de Tudor 
pe lîngă poartă (min. 6). Ște
fan orofită în min. 12 de o ne
înțelegere a „centralilor" sl în
scrie : I—0. In mim. 32. Dumi
tru scoate de ce linia oortll o

minge trimisă cu capul de Nlcu- 
lescu, iar în min. 42 
breascu nu reușește 
din poziții excelente.

în repriza secundă, 
inversează, cel care 
fiind oaspeții, care atacă nuter- 
nic poarta lui MIndrilă. In min. 
48. Solea si Nită trec Pe lîngă 
balon la o centrare precisă a lui 
Bălută : în min. 52. același Bă
lută trage alături de poartă iar 
in min. <5 —■ consecință logică • 
jocului din acele momente — ta
bela va indica I—1 : Bălută cen
trează perfect de ne par’ea 
dreaptă, iar V. ENE înscrie pla

Si 43. O- 
să înscrie

rolurile se 
dau tonul

A.S.A. Progresul Timișoara 
f

Progresul Timișoara și-a ono
rat din plin statutul de frunta
șă a seriei a III-a. Am urmărit 
evoluția, sub culorile timișorene 
a 7 foști divizionari A (exce- 
lînd, între el, Pologea, Munteanu 
II, Vlătănescu și Șunda), care, 
împreună cu colegii de echipă, 
au făcut ca jocul gazdelor să se 
ridice, realmente, la cotele va
lorice ale primei divizii. Meciul 
a plăcut în marea majoritate a 
timpului, cu atît mai mult cu 
cît oaspeții nu s-au împăcat nici 
un moment cu ideea înfrîngeril, 
practlcînd un fotbal In viteză, 
cu atacuri penetrante șl o de
fensivă bine organizată, dar, din 
păcate, mult prea agresivă în 
intervenții. De altfel, am remar
cat (nu fără mirare) că arbi
trul a foet foarte îngăduitor cu

F.C. Maramureș Baia Mare 2-0 (0-0)

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
la categoria 1 : 234.931 lei ; re
port la categoria a Il-a, 39.976 
lei. Participantul Viorel Pă- 
trașcioiu, din localitatea Jugu- 
renl, judetui Prahova. întrunind 
pe același buletin mai multe 
variante combinate, de diverse 
categorii, obține, pe lîngă un 
autoturism „Dacia 1380", șî o 
serie de cîștiguri în numerar,

pînă la concurența sumei totale 
de 382.360 lei. Autoturismul „Da
cia 1300", de la categoria a 2-a, 
a fost cîștigat de participantul 
Marius Raboaca, din Rm. Vîl- 
cea, pentru o variantă cîștlgă- 
toare simplă, jucată 100%.

• Tragerea obișnuită PRONO- 
EXPRES a acestei săotămîni are

loc astăzi, miercuri 4 octombrie, 
încenlnd de la ora 15.50. în sala 
clubului din str. Doamnei nr 2. 
din București. Operațiunile de tra
gere vor fi transmise ia radio. Do 
programul I. după relatările în 
direct de la pa-tidele din campio
natul national de fotbal. Nume
rele extrase vor fi radiodifuzate 
si în reluare, ne același pro
gram. la ora 23,15 si mîine, lol, 
ia ora 8,55.

repetatele brutalități ale vizita
torilor.

Cea dintîi ocazie de gol a aparți
nut băimărenilor. în min. 13, cînd 
șutul puternic al lui Pinter (din 
lovitură liberă) a fost respins 
cu mare dificultate de Bagiu, 
de sub „transversală". Avea să 
rămînă însă singura situație de 
acest fel, gazdele trecînd trep
tat la conducerea jocului și iro
sind multe și notabile posibili
tăți de a înscrie : Muntei.hu Ii 
(min. 19 și 27, după care, acci
dentat grav, a părăsit terenul), 
Rosenblum 
(min. 53), 
min. 57 1), Ilcu (singur cu por
tarul, min. 58 !) ] 
sfîrșit, POLOGEA 
min. «8 (cu capul) 
(șut splendid, din 
mai târziu, la o 1 
nerată de Azoiței. .
nat Ciută, absolut nevinovat ! A 
arbitrat A. Nicolescu (Pitești).

A.S.A. PROGRESUL : BAGIU
— NEAPU, Ciută, ȘUNDA, MUN
TEANU II (min. 30 VLATANES- 
CU) — Radu (min. 50 Zam fi
rescul, Dudaș, Rotariu II 
POLOGEA. Ucu. Rosenblum.

F.C MARAMUREȘ : Kozma —
— BALAT, Boloș, PINTER, 
OCHIOSU — Andreicuț Grozavu, 
Sztrimbei. MIRlUTA — Azoiței, 
Buia (min. 70 S. SABOU).

Mugur POPOVICI

(min. 49),
Vlătănescu

Dudaș 
(bară,

pentru ca, in 
să înscrie in 
și in min. 73 
careu). Puțin 

busculadă gc- 
va fi elimi-

Muntei.hu


SPORTUL
NOUA CAMPIOANA...

f

I Un original „egal"

Cicllsta franceză Jeannie Lon- 
lo, aflată la Ciudad de Mexico, 
i stabilit un nou record mondial 
« distanta de 5 km cu tlmoul 
te 6:14.135. Ea realizase cu otte- 
ia zile tnalnte. un nou record a! 
urnit si oe distanta de S km.
Următoarea tentativă a efectua- 

-o în cursa de o oră. După 60 
nlnute de oedalat. timp ta care 
i parcurs distanta de 46.352 km, 
teannie Loneo sl-a îmbunătățit: 
ecordul. cu 1419 m.
Jeannie Lohgo (30 de ani. 1.58 

a) a cîstigat în acest an ..Turul 
’rantel" precum si trei meda- 
II de aur ia Campionatele Mon- 
lialc în Drobe de velodrom si 
os ea.

în mod cert, cea de a XVI-a 
ediție a Campionatului Euro
pean masculin de volei s-a 
încheiat cu victoria, cea mai 
surprinzătoare (Italia), intr-o fi
nală cu totul și cu totul ine
dită (Italia — Suedia).

Pînă acum, din 1948, de la 
prima ediție, titlul continental 
a fost cucerit de Cehoslovacia, 
de trei ori (1948, 1951 și 1955), 
de România, o dată (1963) și 
de U.R.S.S. de 11 ori (din 1971 
de nouă ori consecutiv). Italia 
a fost prezentă la C.E. de 14 
ori (a lipsit în 1950), dar pe 
podium n-a urcat decît o dată.

locul 3 tn 1948. A mai avut 
un loc 4 în 1983, un loc 5 în 
1979 și un Ioc 6 în 1985. în 
rest, doar locuri 8, 9 și 10 !

Excelent pregătită de antre
norii Angioiino Frigoni și ar
gentinianul Julio Velasco, re
prezentativa „azzurra" a pre
zentat acum o formație cu 
multe disponibilități în ofen
sivă, cu o apărare sigură, cu 
un joc atletic și spectaculos. 
Victoria formației Italiei Ia 
Globe Arena din Stockholm a- 
pare ca o consecință logică a 
bunei sale pregătiri și a jo
cului prestat, (r. vil.).

Cu ani in urmă (cine știe, poate încă și azi) diverși atlețl, 
intre care si fostul recordman mondial Jesse Owens cei mai 
multi constrînșl de o anume „jenă" financiară, au acceptat o- 
fertele unor organizatori de soectacole excentrice, de a-și mă
sura Iuțeala alergării întreeîndu-se cu cal de curse Altl foști 
sportivi au luptat cu urși, în circuri, sau au boxat cu canguri. _ • • . ..... ... ... . sportive.

NOI SUCCESE ALE TENISMANILOR NOȘTRI JUNIORI
(Urmare din pap. b

lupat, în această ordine, __
nele trei locuri la simplu Ju- 
lioare, iar Daniel Dragu și 
.iprian Porumb — primele 
louâ la simplu juniori, ei con- 
ribuind, alături de ceilalți 
:omponenți ai Ioturilor noastre, 
u ocuparea locurilor 1 (f) și 
t (m) la dublu și. în final, la 
:lasarea pe locurile 1 a am- 
•elor noastre formații.

Adăugind că întrecerile au 
ivut loc pe o suprafață sin- 
etlcă, asemănătoare ierbii (ca 
rfect și viteză imprimate min- 
îii), că s-a jucat si în noc- 
lurnă (ora de începere fiind 
16). și pe ploaie torențială, să 
iăm cuvîntul 
tn tren ori care

pri

celor doi 
au însoțit

loturile noastre de spor- 
tivL Florența Mihai : „Su
prafața de Joc a obligat, fără 
doar și poate, la un joc agre
siv. Cine a reușit acest lucru, 
a avut cîștig de cauză. Irina 
Spîrlea a demonstrat că a a- 
juns la o maturitate în joc, do
vedind, la 15 ani, stăpînire de 
sine, pe fondul unui joc com
plet. S-a impus prin reverul 
de siguranță, punctînd, firește, 
cu dreapta ci puternică, dar 
și cu smeciul. A pierdut un 
singur set, în semifinala dispu
tată cu Vane, considerat cel 
mai frumos meci al disputelor 
feminine. Dragomir a evoluat 
bine, dar nu a putut trece de 
Spîrlea în finală. Sub forma 
normală — Isabela Martin". 
Alexe Bardan : „Competiția 
băieților a fost mai valoroasă

itCP'TERIUL SPERANȚELOR" CANOTAJ
(Urmare tfe pao O

iurariu (Știința Constanța 
7:59,64) și a Catiuței Cozma 
[Șiretul Pașcani 8:04,58), ulti
ma impunînd, astfel, atenției 
o secție înființată în mă doar 
tu un an. Finalele seniorilor 
iu sporit în spectaculozitate. 
Dacă la masculin, învingăto
rul, Marian Voinoiu (Steaua 
7:24,70). s-a impus cu autori
tate, cei trei urmăritori ai Iui, 
ilnamoviștii fuliu Balta (7:36,93), 
Ion Borza (7:37,79) și Ionel Pă- 
trașcu (7:38,66) au fost depar
tajați de fracțiuni de secundă. 
Cea mai frumoasă cursă s-a 
dovedit a fi ultima, a senioa
relor. Ordinea de pe podium, 
incertă ptnâ la finiș, a fost 
stabilită pe linia de sosire. Li
liana Chichifoi (Dinamo 8:00,11) 
depășlndu-le cu un „vtrf de 
barcă" pe Doina Ignat (Steaua 
8:00/8) și Fănica Costea (Me
talul București 8:0148) într-o 
finală „la fotografie”.

Regata, program înd desfășu
rarea unuî total de 138 de 
curse pe durata a patru zile, 
a impus organizatorilor șl cor
pului de arbitri un efort deo
sebit. ea deoășind în amoloare 
cealaltă competiție a ambarca- 
țiilor de simplu, campionatul 
republican individual. Adău
gind condițiile meteorologice

TURUL CICLIST
(Urmare din pag. t)

tar Intre cei trei și restul plu
tonului am apreciat că ar fi 
fost alti 500 m. Pînă la tre
cerea sprintului de la Săvl- 
nesti (S. Blogov. D. Răcăsan. 
A. Balasz. C. Dumitrache-OIo- 
<u). diferentele au rămas ace
leași. Cu doar 5 km înainte de 
sosire, plutonul se agită. ti 
prinde oe cei 3 din fata sa si 
șe năpustește în urmărirea ce
lor doi fugari. Aceștia însă au 
ri< -aț ritmul șl s-au îndreptat, 
roată lingă roată, spre linia de 
sosire. Calculîndu-si cu mult 
Calm sprintul final D. Răcăsan 
îsi înscrie in nalmares o pre
țioasă victorie. Clasament eta
pă : 1 Dumitru Răcăsan. 2. S. 
Blogov. 3.09:04 3. C. Popa. 4. 
L Amelkin. 5. A. Osipov 6. A. 
Bocikov. toti Ia 6 sec.

Clasament general, individual, 
dună trei etape: 1. Valentin 
Buduroi 1012:05. 2. D. Catană 
la 5 s. 3. St. Anton la 8 s. 4. 
C. Popa la 9 s. 5. Z. LBrinct. 
8. Cr. Neagoe la 10 ș : tn cla
samentul oe echipe lideră se 
menține România B.
I '.ercuri are Ioc etapa a pa

tra Piatra Neamț — Miercurea 
Cîuc, 132 km tn cadrul c&reia 
rutierii vor avea de trecut unul 
din cele mai grele examene 
ale comnetltlei dificilele cătă- 
rărt de la Bicaz-Chel si Lacul 
Roșu, ambele de categoria A.

neprielnice, care au „favori
zat" apariția unor evenimente 
(scufundări, răsturnări), misiu
nea celor care au vegheat la 
buna desfășurare a competiției, 
deși s-a dovedit dificilă, a fost 
îndeplinită cu pricepere și de
votament. Poate, pentru mulți, 
prezența, concurs de concurs, 
a celor doi scafandri-salvatorl. 
Vasilc Carpen și Marcel Oan- 
cea, a părut de prisos. De a- 
ceastă dată. Carpen, în echi
paj cu arbitrul de parcurs Crîs- 
trian Bocșa, a avut suficient 
„de lucru". Eusebiu Ștefan (le
șinat pe linia de sosire), Cris
tina Mureșan, Ana Vinearschi 
(ambele de la U.T.A., scufun
date datorită neetanșării luft- 
haus-ului). Liliana Andreescu 
(Marina Orșova, răsturnată la 
finiș) au beneficiat de ajutor 
la cîteva secunde după produ
cerea evenimentului, confir- 
mînd cu prisosință necesitatea 
prezenței salvatorilor. chiar 
dacă în multe alte întreceri (și 
le dorim pe toate astfel) In
tervenția acestora n-a fost so
licitată. Legat de aceasta, a 
Impresionat nenlăcut absenta 
antrenorilor conrurentilor de la 
C.S.Ș. Marina Orșova. Petre 
Gotici și Petre Bona. Primul 
n-a onorat deloc regata, al 
doilea avea, pesemne, ceva 
mai important de făcut în oraș, 
lăsînd sportivii în griia unui 
instructor tînăr și Inimos Cris
tian Mariș, lipsit însă de pre
gătirea. experiența șl autorita
tea necesare. Tar rezultatele a- 
cestei secții au fost în con
secință. adică slabe.

Privit în ansamblu. „Crite
riul speranțelor" (abstracția fă- 
?tnd de vremea nefavorabilă din 
acest an) a confirmat Judicioa
sa programare Ia sfîrsltnl se
zonului. cînd acumulările ies 
în evidentă Pregnant si. spe
răm. sportivii Selecționați a- 
cum vor îndreptăți snerantele 
în competițiile anului viitor.

prin prezenta sportivilor din 
Iugoslavia. Suprafața a repre
zentat un real handicap pentru 
jucătorii în formare Andrei 
Pavel și Adrian Voinea, ambii 
de 15 ani. Dragu și Porumb, 
care au 18 ani, au întrecut, în 
semifinale, doi jucători iugo? 
slavi, oferind, și ei, apoi, în 
finală, un spectacol aplaudat 
Ia scenă deschisă. Dragu s-a 
impus datorită Jocului său în 
forță și razant, potrivit acestei 
suprafețe rapide".

Rezultate tehnice, junioare, fi
nală : Irina Spîrlea — Ruxandra 
Dragomir (ambele România) 7—6, 
6—4 ; semifinale : Spîrlea — An
dreea Vane (România) 6—1, 4—6, 
6—3 șl Dragomir — Galia Anghe- 
lova (Bulgaria) 6—2. 6—0 : pentru 
locurile 3—4 : Vane — Anghelova
6— 1, 4-6, 7—6 ; juniori, finală :
Daniel Dragu — Ciprlan Porumb 
(ambii România) 6—2, 2—6, 6—3 ; 
semifinale : Dragu — Andrej 
Tonjec (Iugoslavia) 6—4, 2—6,
7— 5 șl Porumb — Srdjan Mus- 
katirovicl (Iugoslavia) 7—5. 8—4 ; 
pentru locurile 3—4 : Muskatlro- 
vlel — Tomjec 6—2. 6—1 : cla
sament final dublu. Junioare : 1. 
ROMANIA 15 p. 2. Bulgaria 11 p,
3. Grecia 8 p. 4. Turcia 4 p ; 
Juniori : 1. IUGOSLAVIA 15 p,
2. România 11 p, 3. Grecia 8 p,
4. Bulgaria 4 p. 5. Turcia 0 p ;
plasament final junioare : 1.
ROMANIA 90 p. 2. Bulgaria 48 p,
3. Grecia 28 n. 4. Turcia 4 D : 
Juniori : 1. ROMANIA 85 o. 2. Iu
goslavia 3! p, 3. Grecia 19 p ;
4. Turcia 10 p, 5. Bulgaria 5 p.

pe SCURT • PE
ATLETISM a A 59-a ediție a 

maratonului de 1» 
hnslovaclai _ ."__
cehoslovacul Karel 
2.18-39 La 
tâ a fost 
hoslovacă 
nnmetanHI ... . ......... __ ___ __
tor rea portugheză Rosa Mota s-a 
•Masat orima ta cursa ne 10 km 
(sosea), ia Tokio cu tlmoul de 
32:31.

BASCHET • tn C.C E. mas
culin. Lech Poznan — Eczacibasl 

—79. Etataa ■ nnloneză 
turul doi al

Koslce (Ce- 
clstl ! ie

Davls. tn 
orima da-a 

____ o ne- 
Alena Peterkova. cro- 
ta 2.31:78_ • Alemă-

a fost

feminin 
d» asem»’ ea

Tstahb’'1 
s-a calificat ta 
-^rn-^AtltleL 

c’Ct.rsiw m 
timp — perechi 
Rqdnn-Rorlen. „ 
-«mini f-»nne? 
Thierry Marie, 
trat : t 31:22

HANDBAL <

Cures» rnntca 
(66.7 km), de ia 
fost dA

r anrpnf
Timpul tnregls-

Camoionatul

i II

“ — ~ . s— K X . , Od L. Ct L4 LaU . . i l. V, IX
In fant. niște întreceri penibile pentru fostele vedete 
dar si o bună sursă de cîștig pentru organizatori.

SI totuși, chiar dacă, nu în luptă directă, care ar fi 
de torta într-o Ipotetică... întrecere dintre om și cal ? 
sul nl-l pot oferi recordurile mondiale de săritură în 
șl lungime.

Recordul ia înălțime al unul cai aparațlne lui Faithful, (în 
șa cu Alberto Larragulbek Morales). La 5 februarie 1949, la 
Santiago de Chile, patrupedul a sărit peste obstacolul înalt 
de 2,47 m. tn ceea ce-1 privește pe om Javier Sotomayor a 
obținut anui acesta un rezultat „doar" de 2,44 m Deci : 1—0
pentru cal !

La lungime, însă, scorul devine egal : 1—1. Calul Something, 
condus de Andre Ferreira, a înregistrat, la 26 aprilie 1975. re
cordul de 8,40 m cu 50 centimetri mai puțin dscît a sărit Bob 
Beamon la Olimpiada din 1968. la Ciudad de Mexico.

raportul 
Răspun- 
înâlțime

Rezultate ale viitorilor campioni
Baztndu-se pe fel de fel, de studii si de observații, feluriți 

specialiști ai sportului fac sumedenie de prognoze asupra mo
dulul în care vor evolua performantele într-o disciplină sau 
alta. Evident. ca orice pronostic în domeniul sportului, a- 
ceste performanțe ale viitorului conțin șl o însemnată doză de 
hazard.

Iată, de pildă. „Revista olimpică- a C.I.O. publică o progno
ză a rezultatelor de vîrf care, se spune, vor fi înregistrate în 
1992, la Jocurile Olimpice de la Barcelona. La înot, ca șl la 
atletism, vom folosi pentru exemplificare doar citeva dintre a- 
ceste performante ale „viitorilor campioni olimpici-. Dacă la 
înot marea maioritate a pronosticurilor stnt sub actualele re
corduri mondiale (înscrise între parantezei. Ia atletism unele 
rezultate sînt inferioare acestora

ÎNOT, femei : 100 m liber — 53.65 (54.73), 100 m spate — 
59,49 (1:00,59), 100 m fluture — 57,92 (57,93) ; bărbați : 100 m li
ber — 47,72 (48,22), 100 m fluture — 52,68 (52,84) ; ATLETISM, 
temei: 100 m — 10,44 (10,49), 800 m — 55,44 (1:53,28), lungime
— 7,54 m (7,52 m). înălțime — 2.07 m (2,09 m) (bărbați: 100 m
— 9,87 (9,92), lungime — 8,85 m (8,90 m), înălțime — 2,42 m 
(2.44 m), greutate — 23.07 m (23,06 m). 110 mg — 12.90 (12,92).

Slntem curioși să vedem cîte din aceste performanțe vor fi 
realizate la Barcelona.

Cu.» încetinitorul
Potrivit statisticii, la recentul turneu de la Flushing Meadow, 

înaintea înttlnlril, ta sferturile de finală dintre farnoezul 
Yanick Noah și vest-germanul Boris Becker, situația era ur
mătoarea : tn precedentele patru meciuri disputate la ,.US 
Open", Neah jucase 10 ore si S3 de minute, ta timp ce Becker 
18 ore sl 37 de minute ; primul serviciu reușit ; Noah 56% 
Becker 55% ; servicii ctștlgătoare : Noah 82, Becker 79 ; ser
vicii pierdute : Noah 7. Becker 11 5 ași : Noah 49. Becker 34 
etc, etc. Deci, ușor avantaj pentru campionul francez.

în tatîlnlrea directă Insă, Becker n-a avut nevoie decît de o 
oră sl 54 de minute pentru a-1 învinge Pe Noah cu 6—3, 6—2, 
6—2, dtnd peste cap socotelile anterioare. într-attt de dura a 
fost tnfrtngerea suferită de Noah. tacit acesta spunea. ztm- 
bind cu amărăciune : „Trebuie să revăd banda video, dar cu 
încetinitorul. pentru a putea «citi» loviturile adversarului 
meu ; ta timpul jocului n-am avut timp să le văd

Rubrică realizată de Romeo VILARA

Fatbal meridian»
• Preliminariile C. M. în actualitate • LincKcr — irci
Coluri • Beckenbauer, prezent la un derby... italian I

PARALEL cu interesul constant pe care-1 determină cupele euro
pene taterduburi. ta actualitate, se află si partidele din prelimina
riile Campionatului Mondial, tn zona europeană au loc ta această 
săptămtaă. patru partide. Miercuri. B.F. Germania tatilnește pe te
ren propriu, la Wuppertal, echipa Finlandei (gr. 4). Vineri, un joc 
important ta grupa a 7-a : Cehoslovacia — Portucalia. iar duminică 

B.D. Germană — U.B.S.S. (gr. 3) șl Suedia — Albania (gr. 7). Săotămina 
viitoare figurează ta program nu mal puțin de 10 partide t Cu a- 
cest prilej se vor clarifica multe... dileme. Din punctul nostru de 
vedere, cel mal Important med este acela programat la ll octombrie, 
la Copenhaga. Intre reprezentativele Danemarcei si României.

CAMPIONATE

Azi, In preliminariile

C. E. de juniori

SPANIA-ROMANIA

*

*
*
*
*
*

i
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
A

5 Astăzi, echipa reprezenta- •
• tivă de juniori a țării noas- 5
• tre tntîlnește, în deplasare. ?
■ echipa similară a Spaniei, 5 S meciul contînd în cadrul ; J preliminariilor Campiona- ■
■ tulul European A. Reamin- •
■ tim că din grupă mai fac 2 2 parte echipele Austriei și 2 2 Danemarcei, tn partida tur, ■ J disputată la Ploiești, victo- ;
■ ria a revenit echipei Spa- ■
■ niei, cu scorul de 2—1.Liver- 

jucat, 
13 p

în vederea meciului pe 
care naționala Danemar
cei îi va susține cu e- 
chipa României, la 11 oc
tombrie, la Copenhaga, 
în preliminariile Cam
pionatului Mondial, fe
derația daneză de spe
cialitate a selecționat ur
mătorii jucători: Semi- 
chel, Rasmussen (por
tari), Olsen, J. Nielsen, 
K. Nielsen, Sivebak, 
Larsen, Heintze, Helt, 
Jensen, Bartram, Vilfort, 
M Laudrun. Povlsen, 
Elstruo. B. Laudrup.Js

s

ANGLIA (et. 8). F. C. 
pool, cu toate că nu a 
conduce tn clasament cu 
(7 J>, înaintea formației Chelsea 
15 p (8 j). Urmează tn clasament 
Arsenal, Norwich șl Milwall eu 
cite 14 p. Rezultate : Aston Villa 
— Derby 1—0, Chelsea — Arse
nal 0—0, Crystal Palace — E- 
verton 2—1, Manchester City — 
Luton 8—1, Millwall — Norwich 
0—I, Nottinghan — Charlton 2—0, 
Sheffield Wednesday — Coventry 
0—0, Southampton — Winbledon 
2—2, Tottenham — Q. P. Ran
gers 3—2 (Lineker a strălucit to 
această partidă, înscriind toate 
cele trei goluri ale echipei sale 
șl primele de cînd se află la 
Tottenham, In cadrul primei Ugl 
engleze).

AUSTRIA (et. 13). F, C. Aus
tria Ișl continuă seria succeselor, 
dlspunind, cu 3—0, de Wiener 
Sportclub și amenințind poziția 
liderului, F.C. Tirol, care a 
terminat Ia egalitate (0—0), pe 
teren propriu, cu Steyr. Admira 
Wacker se află, de asemenea. în 
plutonul fruntaș, după ce a dis
pus, cu 1—0, de Sturm Graz. 
Alte rezultate : Vienna — Krem- 
ser S. C. 1—0, St. Polten — Ra
pid Viena 2—1 1, Grazer A. K. — 
Austria Salzburg 1—1. tn clasa
ment : F.C. Tirol 21 p. F C Austria 
Viena 19 p, Admira Wacker 17 p.

SCURT • Pe SCURT •
Mondial feminin de tineret 
fost cucerit tn Nigeria. 
Bauchi, de echina U.R.S.S. 
a întrecut în finală ... _. 
echipa Coreei de Sud. în ..fina
la mică" : Bulearîa - ueoslavl» 
27—18.

RUGBY A în oreîiminariiie 
..Cuoei Mondiale* selecționata 
Portugaliei a întrecut tn decla
sare. cu 15—13 <6—31. echina Ce- 
h ova ci ei

TWS A Turneul de 1» San 
Francisco contînd pentru ..Marele 
Premiu — Nabisco* a fost cîs- 
t*«at de americanul Brad G11b®r» 
egi'P o disnus . f*u.n—5 . 8—'’ 
suedezul Anders Jarryd. 
T^k’o

rației" 
țațele : 
ză 3—0 
11a 2—1

a 
la 

care
C'i 26—23

de 
• La 

tn- 
Pedo- 
rezul- 

Chlne- 
— tta-

tn prima zi a 
feminine 
s-au înregistrat 
Australia — R.P. 
: Noua Zeelandă 
: Canada — Brazilia 2—t :

PE SCURT • PE SCURT
Fillpfne — Irlanda 2—i ; Thai
landa — Malta 2—1 : U.R.S.S. — 
Elveția 3—0. at tn turneu, de la 
Stuttgart, Boris Becker l-a În
trecut cu 7—5. 6—1 pe austriacul 
Thomas Muster, cehoslovacul Ml- 
loslav Meclr a dispus cu 7—5,
7— 5 de argentinianul Alberto 
Mancini. Iar Carl-Uwe Steeb 
(R.F. Germania) a cîștigat cu
8— 4. 4—6. 6—1 partida cu Henri 
Leconte (Franța).

VOLEI. • Clasamentul final 
al Campionatului European mas
culin de volei desfășurat ta 
Suedia : 1. Italia — campioană 
europeană. 2. Suedia 3. Olanda. 
4. U.R.S.S.. 5 Franța. 6. Bul
garia 7. Polonia 8. Iugoslavia, 
9. R.D. Germană 10. Grecia. 
II. R.F. Germania. 12. România, 
tn ultima zl. echipa roastră a 
fost învinsă (2—3 de cea a R.F. 
Germania).

BELGIA (et. 7). Cîteva rezul
tate : F. C. Bruges — Llerse 
2—0, Lokeren — Beveren 3—0, 
cdurtral — Anvers 0—6 1 tn cla
sament conduc Anderlecht șl 
F. C. Malines cu cite 12 n. ur
mate de Anvers. F. C. Bruges 
șl Courtrai cu cîte 7 p,

— 111111 ii ,, J'
ITALIA, tn etapa de duminică, 

două partide au atras ta mod 
deosebit atenția. Internazionale 
(eliminată ta prima etapă a 
C.C.E.) s-a „răzbunat" pe A. S. 
Roma, cîștlgînd cu 3—0,. prin go
lurile lui Matthăus (2) șl Breh- 
me. La joc a asistat șl Franz 
Beckenbauer, pentru a-l urmări 
pe Jucătorii săi din lotul vest- 
german. împreună cu ce! doi. si 
Klinsmann a evoluat foarte bine, 
tn timp ce Rudi voiler (Roma) 
a jucat complet șters — dună 
cum spunea Beckenbauer. O a'tă 
partidă importantă, la Neanole. 
Echipa locală, ta mare revenire, 
a dispus cu 8—0 de Milan ’ Au
torii golurilor : Careca (2) st 
Maradona (ta repriza secundă, 
după o acțiune individuală 
mare virtuozitate).
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