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Dupâ Turul ciclist al României

PUTEM CONTA PE DORINȚA DE AFIRMARE A TINERILOR
Ediția a 27-a a Turului ciclist 

■4 României s-a încheiat, ru
tierii noștri au avut o compor
tare remarcabilă, s-au clasat pe 
primele trei locuri în clasa
mentul general individual, prin 
Danul Catană, Stelian Anton 
și Costel Popa, pe primele do
uă rocuri în clasamentul pe e- 
chipe, prin România B (antre
nor C. Ciocan) și România A 
(antrenor I. Ardeleanu) și pe 
primul loc în clasamentul că
țărătorilor. prin Mihai Orosz, 
Aceste sucoese ies cu atit mai 
mult în evidență, cu cîț ele au 
fost obținute în compania unei 
foarte puternice echipe sovieti
ce, in rindul căreia au evoluat 
ci ti va cicliș 1 (I. Amelkin, locul 
întîi in clasamentul sprinterilor 
și fost purător al tricoului gal
ben. după prima etapă. S. Za
rubin și S. Blogov, mereu în 
fața plutonului, deosebit de 
combativi, selecționați deja în 
lotul lărgit al echipei Uniunii 
Sovietice pentru Barcelona ’92). 
In ceea ce-1 privește pe oaspe
ții din Polonia, țară cu o apre
ciată școală de ciclism, aceștia 
au aliniat la start o echipă mai 
puțin omogenă, dar nu lipsită 
de certe valori, precum W. 
Wizsncwski și Z. Masl-on, care 
s-au numărat printre protago
niștii fiecărei etape, la sprintu-
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Turului 
Romă- 
a 27-a, 
Stelian 
Costel

Dănuț Catană, oiș- 
tigător al 
ciclist al 
niei, ediția 
alături de
Anton fi
Popa (locurile 2 fi 
3) fi, lingă po
dium. cel mai ti- 
năr participant al 
competiției. Radu 
Selejan, unul din 
«eroii* etapei a 6-a
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rile intermediare sau la punc
tele de cățărare. Cit despre e- 
chipa Turciei, pentru a încheia 
cu prestația oaspeților, aoeasta 
a ciștigat, ea și anul trecut, 
prin același K. Salih, o etapă, 
a 6-a, a acuzat ploaia rece, ca 
de sZirștt de noiembrie, ba 
chiar și fulguiala, din etapele

Astăzi, in Divizia A de handbal masculin

ETAPA A V-a. SUB SEMNUL ECHILIBRULUI
Etapa a V-a a Diviziei A de 

handbal masculin programează 
astăși partide echilibrate; In
teresul este cu atît mai mare, 
cu cit printre protagoniste se 
află și „promovatele" Strungul 
și Hidrotehnica, situate în par
tea de sus a clasamentului. La 
fel de interesante se anunță 
meciurile îri care sînt angajate 
„codașele", fiecare dorind, fi
rește, reabilitarea și acumula
rea cit mai multor puncte; ne 
referim în special la jocurile 
de la Timișoara și de la Pi
tești. Campionii și handbaliștil 
mureșeni dețin primele șanse 
In întîlnirile pe care le vor 
șusține pe terenurile proprii.

Programul etapei: Strungul 
Arad — Dinamo București,

C.Ș.M. Minaur Baia Mare — 
Hidrotehnica Constanta, Poli
tehnica Timișoara — Dinamo 
Brașov, Steaua — Universita
tea C.U.G. CluJ-Napoca (Sala 
Floreasca, ora 17), A.S.A. E- 
lectromureș Tg. Mureș — U- 
niversitatea Craiova și Dacia 
Pitești —* Știinja Bacău.

Clasamentul: 1. DINAMO
BUC. 12 (+34); 2. Steaua 12 
(+2®; 3. Minaur 9; 4. Hidro
tehnica • (+5); 5. Strungul • 
(+3); 8. „U“ Cluj-N. I (—11; 
7. Univ. Craiova 8 (—4); 8. Ști
ința • (—14); 9. Dlnamo Bra
șov T; 10. A.S.A. El. 8; 11. 
Politehnica 3 (—9); 12. Dacia 
3 (—24) — ultimele două for
mații avfnd cîte un meci mai 
puțin disputat.

3—4, dar a revenit spectaculos 
in ultima parte a competiției, 
cînd a dovedit incontestabile 
calități.

Acestea Ziind, zise, să reve
nim mai în amănunt asupra-*' 
comportării cicliștilor noștri. 
Așa cum am anticipat, așa cum 
am și relatat la timpul potrivit,: 
competiția a scos în prim-plan 
atit dorința de afirmare a ti
nerei generații, cit și posibili
tățile ei fizice, in primul rînd, 
frumos întregite de o maturi
tate tactică pentru care antre
norii și tehnicienii străini au 
avut numai cuvinte de laudă, 
de apreciere. Datorită acestor 
calități, în etapa a doua, după 
o temerară acțiune a lui M. 
Orosz, care a alergat de unul 
singur aproape 40 de kilometri, 
plutonul fiind obligat să depu
nă eforturi deosebite pentru 
a-1 ajunge din urmă, și după o 
altă acțiune. întreprinsă de a- 
ceastă dată de L. Kovacs si 
turcul K. Salih, aceștia des- 
prinzîndu-se la aproape 3 mi
nute de pluton, pus din nou în

Victor NIȚA

(Continuări in pag. 2-3)

VOLEIBALISTELE DE LA

Ieri, în preliminariile C. M. de fotbal,

la Copenhaga: Danemarca — România 3-0, dar

în meci preliminar-tur din 
cadrul competiției feminine 
„Cupa Confederației Europe
ne- la volei. la Lisabona, 
Benfica, formația reprezentând 
Portugalia, a fost depășită ca
tegoric de echipa bucureșteană

CALIFICAREA SE VA DECIDE 
ÎN PARTIDA DE LA BUCUREȘTI

COPENHAGA, 11 (prin tele
fon. de la trimisul nostru spe
cial). Echipa României a pier
dut în capitala Danemarcei 
prima manșă a „dublei”, cali
ficarea urmînid a fi decisă la 
București la 15 noiembrie. Din 
păcate, scorul înfrîngerii Întă
rește ideea că „tricolorii" au 
avut o zi slabă in fața unei 
formații care a știut să urce 
metodic spre forma de con
curs. după ce programul stabi
lit — sau, mai curînd, impus — 
i-a permis lui Piontek să-și 
omogenizeze formația timp de 
un an. danezii făcînd astfel tre
cerea de la vechea echipă a 
lui Lerby, la cea nouă a lui 
Brian Laudrup,

Acest 3—0, care nu Înseamnă, 
totuși, un moment hotărîtor In 
lupta pentru calificare, a ofe
rit o dispută în care forța de 
șoc a danezilor (B. Laudrup, 
Povlsen) și travaliul neconte
nit al liniei de mijloc, care nu 
a renunțat la nici o minge, re
venind mereu cu o vigoare deo
sebită. avea să se impună în 
fața unei apărări supuse deseori 
contre-pled-urilor „K.O.” (în

special Rednic) de accelerările 
„vârfurilor" daneze. Dacă mai 
adăugăm că mijlocașii noștri — 
la rindul lor — s-au complă
cut intr-un joc de pase sterile 
la centrul terenului, permițînd 
orice repliere, dacă mai men
ționăm și jocul „in ceață" al 
Iul Cămătaru, după un start 
ceva mai reușit, și lipsa de o? 
rizont a acțiunilor mereu indi
viduale ale lui Hagi, avem ta
bloul acestui 3—0.

Partida a Început cu o pro
mițătoare acțiune a Iul Mateuț 
(min. 2), dar el și-a prelungit 
prea mult balonul șl Sivebaek 
a trimis la portar. în min. 4, 
gazdele aveau insă să deschidă 
scorul: Bartram a executat o 
lovitură liberă din apronierea 
coltului careului și K. NIEL
SEN s-a Înălțat peste apărăto
rii noștri. înscriind cu capul. 
Jos. la colț. în min. 21, la o e- 
zitare a Iul Lung, Andone a 
intervenit salvator, trim ițind în 
corner, pentru ca. în min. 26,

Eftîmie IONESCU

(Continuare In pop. • 4-0

După cum m știe, la Cam
pionatele. Mondiale de box 
pentru seniori, de la Moscova, 
lotul sportivilor români a fost 
alcătuit din 7 pugiliștu Dacă 
despre cei doi medahați am 
sari» zilele trecute azi vom 
treoe în revistă comportarea 
celorlalți reprezentanți. ai 
noștri, care, și ei. au lăsat pe 
ringul de la „Olimpiiski". chiar 
dacă nu au urcat pe podiumul 
de premiere, o frumoasă ■ un- 
presie.

Vom începe cu Adrian Măr- 
euț, reprezentantul rastru la 
categoria cocoș. El a debutat 
remarcabil în competiție și 
chiar din primul mec. (cu ir
landezul Roy Nash), a arătat 
că este bine pregătit, hotărît 
să facă o cursă cit mai lungă. 
La calitățile sale cunoscute — 
pregătire fizică foarte bună, 
combativitate permanentă și 
voință de a învinge — el a a- 
dăugat. pe ringul „mondialelor" 
o mare precizie a loviturilor. 
In cei de al doilea meci, cu 
polonezul Robert Ciba. româ
nul a aplicat aceeași tactică 
— ofensiva permanentă — care 
nu i-a lăsat nici o șansă adver
sarului. După frumoasa com
portare din cele două partide.

Adriaa Măreuț devenise ntral 
dintae tavortțL a urmat me
dul dla sferturi, cu viitorul 
eamploa mondial ai catego
riei — cubanezul Enrique Ca
rrion. Mărcuț a-a întrecut pe 
sine în această confruntare, 
care asigura medalia de bronz 
a C.M. El a respectat întocmai 
Indicațiile antrenorilor Teodor 
Niculescu si Dumitru Ion. ata
când ia permanentă si supu- 
nindu-1 pe Carrion unui tir 
continuu. In această situație, 
cubanezul a recurs la o defen
sivă permanentă, fără să in- 
oerce. pe parcursul celor 9 mi
nute de luptă, un singur- gest 
de atac... Și. cu toate acestea, 
„computerul”, l-a indicat vic
torios pe Carrion, slopindu-i 
po nedrept intrarea românului 
în semifinale. Oricum. A- 
drian Măreuț. rămîne un spor
tiv pe care se poate conta.

Așa cum am mai scris si In 
cronicile transmise de la fata 
locului, tragerile la sorți nu 
au fost prea btlnde cu sporti
vii noștri. Așa, spre exemplu.

Paul IOVAN

(Continuare fn pag 2-3)

24 de ore la C.S.Ș. Viitorul Pitești

8 SECJII-TOATE REPREZENTATE 
LA LOTURILE NAȚIONALE

• Prin „filtrul* selecției trec anual citeva mii do copii • Con

tează nu atit rezultatele imediate, cit garanția perspectivei

• Cabinetul metodic — permanent in sprijinul antrenorilor

Răsfoind clasamentele anuale 
întocmite do C.N.E.F.S. va fi 
greu .să nu remarci frecvența 
cu care apar în „top" — evi
dent, la categoria de vîrstă re
zervată juniorilor — reprezen
tanții Clubului Sportiv Școlar 
Viitorul Pitești. Chiar dacă nu 
este neapărat vorba despre 
primul loc, mal toate cele 8 
secții ale unității argeșene 
(judo, lupte greco-romane, vo
lei și handbal feminin, baschet 
masculin, tenis de cîmp, șah 
șl înot) figurează sistematic in 
grupul fruntaș po plan națio
nal, ceea ce, de la prima ve
dere, recomandă elocvent o 
„echipă"; eu alte cuvinte, un 
club tn care se muncește bine 
la nivelul tuturor comparti
mentelor. După cum la fel de 
pregnant se arată și faptul că

RAPID VICTORIOASE
Rapid. Sportivele noastre au 
evoluat foarte bine In atac și 
atent In apărare, reușind vic
toria cu S—0 (3, 1, 3). Returul 
— sîmbătă (ora 18) In sala 
Rapid din Capitală.

se îndeplinește tn condiții e- 
xemplare o misiune deloc ușoa
ră — aceea de a activa pe un 
front larg, incluzînd și spor
turile individuale, cu priori
tate cele olimpice, dar acor- 
dînd o largă atenție și jocuri
lor sportive: Dar să concreti
zăm:: în ultimii cinci ani, com- 
ponențli secției de judo (an
trenori Cornel Pălărie, Emilian 
Robolu și Dan Florea) au cu
cerit 25 de medalii la campio
natele țării, Intre care zece 
titluri de campioni. Luptele 
„plusează" (antrenori Vaslle 
Pavelescu, Constantin Stan. 
Florea ștefănică). cucerind 18 
titluri, tenisul (antrenori Le- 
onte Ianovschi, Henorian Stol, 
ea și Gabriel Săndulescu) — 
4. voleiul (Gheorghe Ene, 
Gheorghe Simion, Iile Mihăl- 
lescu) — cu titlu, dar și 4 
locuri secunde. înotul (Angela 
Cojocarii. Iulian Stănescu. Li- 
viu Pavell însumează o... „puz
derie” de victorii, peste 98 la 
număr (1). In diferite concursuri 
republicane rezervate copiilor, 
dar tinerețea secției (egală, 
desigur, cu cea a modemului

Sorin SATMARI

(Continuare tn pag- 2-3)

SPORTUL, UN CADRU PROPICE FORMARII OMULUI NOU
Unul din țelurile nobile ale sportului, ale 

mișcării sportive tn general, este acela de 
a contribui efectiv la dezvoltarea cît mai 
armonioasă, fizică și morală, a omului, idee 
admirabil sintetizată In dictonul „Mens sana 
in corpore sano".

Cu atît mal mult pornim de la acest indu
bitabil adevăr cu cit, în țara noastră, grație 
politicii înțelepte a partidului șl statului, 
grijii părintești a tovarășului 
NICOLĂE CEAUȘESCU, strălucitul condu
cător al României contemporane, sportul este 
chemat să participe activ la formarea omului 
nou. una din cele mai grandioase ctitorii ale 
acestui eroic arc de timp pe care cu justi
ficată mîndrie îl numim „E p o e a 
Nlcolae Ceausescu". „Să facem in așa fel, 
afirma secretarul general al partidului In 
Mesajul adresat Conferinței pe țară a miș
cării sportive, incit marea competiție națio
nală «Daciada» să se afirme tot mai puternic, 
ca o largă mișcare a sportului românesc, 
pentrn legarea el mai strinsă cu manifestă
rile din cadrul Festivalului Național «Cânta
rea României», contribuind mai eficient la 
petrecerea timpului liber, la formarea omu
lui nou. constructor al socialismului si comu
nismului”.

A transpune în viața de toate zilele acest 
minunat șl părintesc îndemn Înseamnă a ur
mări, cu deosebită atenție, atit în domeniul 
larg al sportului de masă, ctt șt al celui de

performanță, nu numai rezultatele, ci și asi
gurarea tuturor condițiilor pentru afirmarea 
plenară a tuturor celor ce practică exercițiul 
fizic, sportul, mișcarea In aer liber.

Sportul contribuie substanțial la dezvolta
rea multilaterală a personalității umane. 
Sportul dezvoltă șl întărește until din cele 
mai înalte sentimente umane, dragostea de 
patrie, momentul cel mai emoționant din 
viața unui sportiv fiind acela clnd pe cel 
mai de sus catarg al unei întreceri sportive 
internaționale flutură tricolorul patriei. Spor
tul este o adevărată școală in care se călesc 
voința, puterea de luptă, încrederea tn for
țele proprii, simțul dreptății, al echității. 
Sportul scoate In evidență una din cele mai 
frumoase trăsături ale caracterului uman, 
prietenia. Sportul este una din soliile de 
pace și colaborare ale țării noastre cu toate 
țările lumH. Sportul face parte integrantă 
din politica partidului și statului nostru, con
stituie un cadru propice — întărim acest a- 
devăr — formării omului nou, un proces 
ampla și complex fn cadrul căruia antreno
rii, tehnicienii, activiștii sportivi șl, nu in 
ultimul rfnd, sportivii înșiși, toți la un loc, 
trebuie să urmărească cu maximă atenție, 
cu deplină responsabilitate, să se implice fn 
spirit revoluționar In îndeplinirea sarcinilor 
politico-educative pe care partidul le-a În
credințat întregit mișcări sportive.



CD MULT MAI MULT DICJT 0 SIMPLĂ 1NIUECLRISPOIIIIIĂ DL MASĂ,
festivalul Național Rural de țan de la Roșieni a ajuns la a iv-a ediție

CINE VA APĂRA POARTA REPREZENTATIVEI
FEMININE LA „MONDIALELE" DE HANDBAL

„.Se întreabă, de pe a- 
cum, tehnicienii federației. 
Aceeași întrebare ne-o pu
nem, firesc, și noi, știind 
că la handbal (si la ho
chei) un portar valoros face 
adesea cit o jumătate de echi
pă. O privire asupra clasamen
tului Diviziei A, în pauza după 
tur, acum, cu două luni înaintea 
principalei competiții interna
ționale (timp destul de pregă
tire — spun unii, nu prea 
mult timp — opinează alții) ne 
arată că nu stăm prea rău cu 

■ Înaintările, care au marcat mai 
mult ca în al ți ani, ajungîn- 
du-se chiar la scoruri de... 
baschet, cum au' fost acele 
40—24 sau 44—23, Înregistrate 
de Chimistul Rîmnicu Vîlcea. 
Dar o asemenea eficiență a 
Înaintărilor trebuie dublată de 

. eficiență fa apărare, ta care 
ultimul cuvînt U au portarii. 
Că este așa, ne-o dovedesc re
latările cronicarilor noștri pre
zenți la meciuri ți eare nu e 
dată au scris că „portărița X 
(sau Y) a primit tot ce S-a 
tras pe poartă".

înainte de a ne expune pro
priile păreri privind cauzele, 
să aruncăm o privire asupra 
golaverajului primelor 7 cla
sate, între care se află și for
mațiile angajate in competițiile 
continentale, adică Chimistul 
Rm. Vîlcea (C.C.E.), Știința 
Bacău și TEROM Iași (Cupa 
Cupelor), Mureșul Tg. Mureș 
(Cupa I.H.F.). în 11 etape Chi
mistul a marcat 363 goluri și 
a primit 281, Textila Zalău 
300—257. TEROM 297—261, Ști
ința 298—267, Hidrotehnica 
234—235. Rulmentul 244—222. iar 
Mureșul 257—257 I Diferențele 
dintre golurile marcate și cele 
primite sînt — ta majoritatea 
cazurilor — relativ minime și 
acest lucru nu poate să nu 
pună pe ginduri. Orice jude
cată de bun simț va duce la 
concluzia că principala vină o 
poartă jocul In faza de apă
rare și ea reprezintă un

adevăr Se vede clar că accen
tul e pus pe jocul de atac, a- 
proape la toate echipele. In 
aceste condiții, ni se poa
te spune, ce să facem noi, 
portărițele, 
sînt 
se 
dacă
sate ... .... _ _ _______ ______
pivoților adverși li se permite 
să facă breșe ? Deși plauzibilă, 
scuza nu e pe de-a întregul 
valabilă, pentru că, așa cum 
scriam mai sus, prea multe sînt 
situațiile cînd se marchează 
din orice poziție, de la orice 
distanță, după cum prea dese 
sînt fluctuațiile portărițelor de 
la „foarte bine", chiar „exce
lent", în anumite perioade și 
chiar reprize, la „foarte slab" 
bl altele. Sîntem tentați să 
credem că faza de apărare și 
mai ales JOCUL PORTARIȚE- 
LOR nu constituie una din 
preocupările de căpetenie in 
lecțiile de pregătire, situația 
actuală impunînd lucru separat, 
strict individualizat cu ultimele 
apărătoare, peste ce se face în 
mod obișnuit în programele de 
pregătire. Altfel...

Și, la sugestia secretarului 
federației, Mihai Marinescu, 
ne-am fixat obiectivul, pe această 
temă, asupra evoluției jucătoa
relor Magdalena Albert (Tex
tila Zalău), Carmen Moldovan 
(Chimistul), Elisabeta Roșu 
(Hidrotehnica), Gabriela Turea 
(C.F.R. Craiova) și Ramona Mi- 
halache (Mureșul), toate com
ponente ale loturilor naționale 
de senioare șl tineret, prezența 
lor în poarta echipei națio
nale depinzând de prestațiile 
In competițiile internaționale 
eare preced Campionatul Mon
dial de calificare pentru gru
pa A, din decembrie. Dar im
portantă nu este atenția croni
carilor, ci • antrenorilor res
pectivi. eare ar fl trebuit să se 
sesizeze ptaâ acum.

Mircea COSTEA

condiții, 
ce să 
dacă apărările nu 

destul de agresive, cum 
joacă astăzi ta htme, 

pe semicerc stat lă- 
culoare de aruncare sau

hnpătimițti țahuM din- 
tr-un sat al județului Olt, Ro- 
Vîeixi, apartinind de comu
na Dobrun, rămin consecvenți 
vizavi de inițiativa avută eu 
cițiva ani in urmă, cea a lan
sării unei inedite întreceri 1 
primul Festival National Ru
ral de Șah. Ajunsă acum la 
a IV-a ediție, această admira
bilă competiție la scară repu
blicană, desfășurată sub gene
ricul DACIADEI, a reunit a- 
proape 120 de jucători, repre- 
zentînd 21 de județe, 
să fie prezenți la 
printre multi alții, 
tn sportul minții din 
reț ți Dolj, din Sălaj ți Su
ceava, din Caraș-Severin ți 
Prahova, O participare mai 
puțin obișnuită a fost cea 
a copiilor ți tinerilor din Ipo- 
tețtii Botoșanilor, conduși de 
directoarea scolii din loca
litate, prof. Ecatertaa Aioni- 
țoaie. De fapt, cei din Ipoteș- 
tii poetului nostru staționai

Au ținut 
Festival, 
amatori 

Marama-

Mihai Emtnescu întorceau vi
zita pe oare, tn iulie, copiii din 
Roșienii Oltului o făcuseră pe 
frumoasele ți primitoarele me
leaguri botoșenene. Acolo și 
atunci a fost lansată invitația 
la Festival, primită, firesc, cu 
bucurie. Și, surpriză : printre 
taureații actualei ediții, ți 
doi șahiști din lpotețti, Mihae- 
la Moscaliuc ți Daniel Vasiliu. 
Alături de ei, Georgiana si 
Denisa Jarca din Prahova, 
Gheorgh© Scurhan și Aurel 
Cotlet din Hunedoara,
Covlea din Doi), Monica Liche 
din București, Carmen Rădu- 
lescu și Ancuța Drugă din 
Olt. Tot din Olt a fost si cea 
mai tânără participantă, Ramo
na Drugă, ta virstă de 5 ani... 
Un concurs blitz, inclus ta 
Festival, a revenit pictorului 
Vasile Ștârbu, din Dumbrăve
nii Sucevei, comuna de oare ee 
leagă declanșarea primelor 
întreceri țahiste la sate, eu a- 
proape patru decenii ta urmă.

C.M. DE BOX SENIORI
(Urmare din pag. 1)

Vlad

HANDBALISTELE CHINEZE ȘI-AU ÎNCHEIAT

TURNEUL IN ȚÂRA NOASTRA
Selecționata divizionară fe

minină de handbal a R.P. Chi
neze a evoluat, ta 
meci susținut ta 
turneului din țara 
compania formației ______ _
dorhei. Handbalistele chineze au 
abținut victoria cu 40—25 
(17—13), cele mai multe goluri 
fiind realizate de Culcear 9 $i, 
respectiv, Shi Wei 8. Arbitri: 
Gr. Bolocan și R. Mahler din 
Brașov. (A. PIALOGA — eo- 
resp.)

Aseară Selecționata R.P. Chi
neze a jucat la Brașov cu e- 

, cbipa Rulmentul din localitate, 
meci cu care și-a încheiat tur-

penultimul 
programul 

noastră. In 
Votata O-

neul în tara noastră. Numeroșii 
spectatori prezenți în Sala 
Sporturilor au urmărit un joc 
deosebit de frumos, cu acțiuni 
purtate în viteză. A cîștigat ta 
final echipa care a insistat mai 
mult și a ratat mai puțin. A- 
ceasta a fost selecționata R.P. 
Chineze, învingătoare cu 27—23 
(13—13). De notat că brașo-
venoeie au ratat 6 aruncări de la 7 -■----•
mai 
zate
Wei _ _____
reșan 8 (5). Au
Ciucan și N. Stoian, ambii din 
București (Carol GRUIA, eo- 
resp.).

„pana” Octavian Stoica a avut 
ca adversar, chiar ta meciul 
de debut, pe cei oe avea să 
devină, campion mondial al 
categoriei. sovieticul Ayrat 
Hamatov. Tînărul nostru pu
gilist a făcut un meci bun în 
compania unui boxer ex
trem de puternic, care și-a 
demonstrat, cu prisosință ca
litățile. Stoica niu s-a recu
noscut învins pînă ia ulti
mul gong și prestația sa tre
buie subliniată.

Un alt boxer care a ratat 
medalia Întrecerilor ta sfer
turi a fost greul Vasile Adumi- 
troaie. După o victorie spec
taculoasă la cehoslovacul Peter 
Hrivnak. el a avut ca adversar 
pe Axel Schulz (R, D. Ger
mană). A fost un meci strtos. 
șl la propriu, si la figurat. Cu 
un plus de insistență, tînărul 
nostru sportiv ar 
obține victoria, 
a forțat, mai ales 
versarul său a 
puncte cu 12—8. 
mitroaie 
gilist 
Dacă 
mare 
poate 
rilor 
nu va rămîne doar la un 
de podium, așa cum s-a 
tîmplat. la Moscova.

„Musca" Nicolae Aliuță

fi putut 
dar, cum nu 
în final, ad- 
dștigat la 
Vasile Adu- 
însă un pu- 

perspective.
răni ine 

cu frumoase 
va fi pregătit cu o și mai 
atenție în continuare, el 
aspira la medaliile ma- 
competiții pugilistice și 

pas 
ta-

după noi — echilibrată, de bun 
nivel tehnic și spectacular.

Deci, ptaă aici se poate apre- 
eia că toți sportivii din lotul 
României si-au făcut pe de
plin datoria la cea de a V-a 
ediție a Campionatelor Mon
diale și ei trebuie pregătiți cu 
mare atenție ta continuare, 
fiindcă fiecare este capabil 
de rezultate tot mai bune.

L-am lăsat intenționat la 
urmă pe Petrică Paraschiv 
(semimuscă), din motivul evi
dent că el a fost singurul din 
lot care a creat probleme an
trenorilor și medicului. Am 
scris întotdeauna despre cali
tățile si perspectivele mari ce 
1 se deschideau lui Paraschiv, 
tacă de pe vremea dnd a fost 
junior. Am sperat că așa vor 
sta lucrurile la seniori, dar. 
lată, trebuie să recunoaștem 
că ne-am înșelat. La Mosco
va, el a fost singurul care a a- 
vut probleme cu greutatea, nu 
a respectat indicațiile antreno
rilor si medicului Petru Ra
dovici cu privire la regimul 
alimentar si de viață, iar—Con
secințele 
un meci 
partida 
(S.U.A.). __
adevărat, dar pe care Paraschiv 
putea să-l învingă, 
s-ar fi prezentat în 

de

Ediția actuali 0 Festivalului 
* depășit, insă, cadrul strict 
țahpst, paralel avind loc — se 
înțelege cu participarea iubi
torilor sportului minții — în
treceri de atletism (sub forma 
de crosuri), judo, tenis si fot
bal. Gazdele au organizat ți o 
reușită excursie, un tur al 
județului Olt, care a cuprins 
localitățile Balș, Piatra Olt, 
Drăgănești, Corabia, Caracal, 
Scornlcești ți Slatina. Iar in 
antraelele f dintre rundele Fes
tivalului, invitații au luat 
parte la seri distractive ți ia 
spectacole cultural-artistice in 
oare ei înșiși au fost protago
niștii. Cu alte cuvinte, schim
bul de experiență in domeniul 
sportului de masă a fost extins 
ți in plan cultural, precumpă
nind elemente din 
vestimentar și vocal 
țelor

Prin proporțiile 
sa, ediția a IV-a a 
Național Rural de 
Roșieni a depășit 
realizat anterior" 
muncitorul miner _ . 
canu din Mătăsarii Gorjului. 
Este meritul celor din Roșieni, 
al primăriței Ioana Tîrcă, al 
conducerii C.A.P, Dobrun, al 
I.A.S. Piatra Olt, al tuturor 
acelora care au pus «mărul și 
sufletul (sătenii 
care i-au primit, 
panți in ospeție, 
astfel o frumoasă 
succesul acestei 
Împletire armonioasă 
dadei cu Festivalul 
„Cîntarea României", 
țiativă izvorită din 
dragoste pentru șah 
serului de limba 
Nicolae Bădiță, dar care, iată, 
a fost îmbrățișată eu căldură 
nu numai de întregul județ 
Olt, ci de întreaga țară. Prin 
dimensiunile *4 semnificația 
ei, inițiativa celor din Ro- 
țienii Oltului, se înscrie prin
tre marile reușite ale sportului 
de masă.

folclorul 
al jude-

reprezentate,
si 
Festivalului 
Șah de la 

„tot ee s-a 
— remarca

Nieu Tur-

ambianța

din Roșieni 
pe partid- 
reactualizind 
tradiție) la 
inițiative, o 

a Da- 
Național 
O ini- 
nestinsa 

a profe- 
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eu Erik 
lin boxer

DUPĂ TURUL C
Griffin 

bun, este
(Urmare din pag I)*

m. De la învingătoare cele 
mult goluri au fost reali- 
de Zhang Hong 9 și Shi 
8, iar de la învinse Mu- 

arbitrat V.

g AUTOMOBILISM, prezent la Râșnov, 
§ Victor Nicoară a urmărit întrecerile „din 

tribună”. Avtad două descalificări în
cânt, el a fost suspendat, fapt care-i com
promite poziția ta clasamentul general. 
• REDivivUȘ. Pregătindu-și cu atenție ma
șina. Constantin Ciucă șl-a putut etala (ta 
sfârșit 1) virtuțile în ultimele două curse 
ale sezonului. Numai de-ar ține... • DE
BUTANT in etapa de la Meseș, studentul 
bucureștean Mihai Mateescu (20 de ani, 
legitimat la CMAK-FEA-IFA) s-a clasat pe 
un onorabil loc 8 la Rișnov (Grupa C) din 
22 de concurenți, spre satisfacția tatălui 
său, loan Mateescu, concuret la Easter. 
® CONSOLARE. Reșițeanul Eugen Peteanu 
a avut două motoare, dar amândouă l-au... 
lăsat și, astfel, a ratat un loc pe podium. 
In schimb, colegul său, Constantin Dobrea, 
a realizat această ' performantă la volanul unui Baster care poartă tot „marca Petea
nu” (1). • o SUITA de derapaje violente, 
o ascensiune forțată pe un plan vertical, 
un tonou șl, în final, o aterizare pe capotă 
de la coa 6 metri. Pilotul (Daniel Mojo- 
lian) a sdipat nevătămat (nici măcar o 
zgârietură) grație rezistenței „roll-bar“-uri- 
lor șl centurii de siguranță. Aviz șoferilor 
amatori care „uită” de centuri (atunci cînd 
le au), ignorând că și ta traficul cotidian 
se pot ivi situații periculoase. (N. Șerbă- 
nescu).

I
I
I BASCHET. A IMPRESIONAT In mod 

plăcut comportarea echipei masculine Uni
versitatea Metalul Roșu Ciuj-Napoca ta 
meciul susținut, ta sala Floreasca, ta fața 
campioanei țării. Steaua. Cu atit mal mult 
cu cit formația oaspete a prezentat un lot 
foarte tînăr : media de vîrstâ îl de ani ; 
cel mal „bătrîn” Jucător, Mihai Pulbere, 
are 25 de ani ; „prislea”, Gheorghe Mure- 
șan, este tacă junior. Alt „amănunt" deloc 
neglijabil : 10 din cei 12 componențl ai e- 
cbipel provin din pepiniera clujeană C.S.Ș. . 
viu Morarlu) ; ceilalți doi au fost promo
vați din formația de Juniori C.S.Ș. Gherla 

: (unde au fost selecționați șl taițiați de an- 
: trenorul Andrei Mureșan), deci iot din ju

dețul Cluj. Iată • „cart* de vizită* cu 
adevărat onorantă. • NOI CONDUCERI

a 
realizat o primă victorie clară 
(și prețioasă), ta fața bulgaru
lui Martin Krîstev, dar sorții 
au decis ca în meciul următor 
adversar să-1 fie campionul 
mondial de la ediția trecută a 
întrecerilor, cubanezul Pedro 
Reyes. Sportivul nostru nu 
s-a lăsat intimidat de faima 
adversarului și a boxat curajos, 
reușind adesea replici re
marcabile. Reyes a cîștigat, 
insă, cu 26—13. o partidă —

dacă nu 
meciul 

respectiv stors de vlagă, 
după lungile ore petrecute în 
saună pentru a scădea pînă la 
greutatea regulamentară. Este 
de crezut că trista experiență 
de la C.M. de la Moscova 11 
va faoe pe Paraschiv să gîn- 
dească mai mult la viitorul său 
pugilistic. Disciplina si ri
gorile vieții sportive si nț in
dispensabile pentru marea 
performantă. fiindcă, este de 
reținut, la o altă categorie de 
greutate nu-i vedem lui 
Paraschiv cine știe ee per
spective.

pe

TEHNICE la echipele Rapid. Antrenorii e- 
cliipel feminine stat (tacepînd din etapa a 
doua a Diviziei A) Dan Militaru și Viorica 
Ciocan ; la cea masculină, antrenorului 
principal Victor Bulancea l-a fost alăturat, 
ea secund, fostul internațional (pînă in 
sezonul trecut Încă jucător) Gheorghe Du
mitru. Bine ar fi ca mult prea desele 
schimbări de la ,,cîrma“ echipelor Rapid să 
înceteze, deoarece ele nu au adus nimic 
bun. Dimpotrivă. (D. St.).

MOTO. CURSE spectaculoase, unele cu 
momente deosebit de dificile, dar diame
tral opuse, în etapa a V-a a campionatu
lui de dlrt-track, de la București. Bună
oară, in manșa a X-a, cîștigată de M. Șoai-

POST-SCRIPTUM
tă, un alt principal favorit, N. Puraveț 
a suferit o pană de cauciuc la roata din 
spate, mergînd o tură șl Jumătate pe... 
jantă pentru a obține un punct. In schimb, 
într-o manșă disputată anterior, pilotului 
M. Gheorghe 1 s-a oprit motorul în ulti
ma jumătate de tură și, dacă ar fi împins 
motocicleta ptaă la sosire, ar fl cîștigat 
un punct. • DIN NOU s-au înregistrat 
excluderi, datorită simplului motiv că aler
gătorii vizați au atins cu roata banda de 
la start. Greșeli comise sub acțiunea fe
bre! de start, dar adesea șl a prelungirii 
momentului de plecare de către arbitrul 
principal, de pe urma căreia a avut de 
suferit duminică șl actualul 
țării, 8. Ghibu. _ -----------
mult... controversatul

campion al
• APROPO de arbitraj, 

oficial bucureștean 
Aurel Dumitrescu se pare că s-a specdall- 

„„—___  v-o.s,. . zat 'ln postul de ajutor de starter, o IN-
Viitorul (antrenori : Voicu Moldovan și Li- TERESANTA și foarte frumoasă ‘ '..--------------------------------------------------- . manșa furnizată de M. Agrișan șl S. Pos-

tolache, într-o manieră pe care ar fl Invi
diat-o chiar șl cel mai bun regizor... (Tr. I.)

a fost

TENIS DE MASA. UNA dintre tinerele
Jucătoare ears ee afirmă cu pregnanță in

uMmia timp este bucureșteanca Mihaela 
Encea de la Juventus, care, după ce a 
cîștigat in acest sezon șl campionatul mu
nicipal, s-a impus șl ta cel republican, 
desfășurat recent la Tg. Mureș. La cate- 
gonia el de vîrstâ. copii 11—12 ani, s-a 
aflat pe cea mai de sus treaptă și la sim
plu (în finală a învins-o cu 2—0 pe ară- 
deanca Imelda Ardelean), și la dublu, ală
turi de Antonela Mănac. Să sperăm că 
frumoasele calități demonstrate ptaă acum 
o vor propulsa și mal mult In arena marii 
performanțe. (Em. F.).

VOLEI. CIRCUITUL de turnee dotat cu 
„Trofeul Spoctul", desfășurat pe traseul 
Bistrița — București — Constanța — Rm. 
Vîlcea — Tîrgovlște — Iași, pe unde vole
iul feminin șl-a cîștigat numeroși prieteni, 
a rămas ca o frumoasă poveste de... vară 
pentru participantele constante a PE A- 
LOCURI, în tribune au sărit în ochi și tn... 
urechi - galeriile celor mai mid practicant! 
ai voleiului : la Rm. Vîlcea grupurile de 
fete și băieți din Ploiești (prof. M, Marin 
și D. Moldoveanul și de fete sucevene 
(prof. V. Pamfil), aflate atunci în tabăra 
M.E.I. ; ia Tirgoviște, elevele profesoarei- 
Jucătoare Cristina Zamfir ; la Iași, cele ale 
Aureliei lehim s NOTELE acordate jucă
toarelor (eu concursul mal multor tehni
cieni) au stîmit mare emulație. Mal severi 
în notare : M. Gheorghiță (Sibiu), C. Wes- 
selly (Tîrgoviște) șl „neutrul” M. Chezan 
(de la echipa masculină SARO). a IN FI
NALUL circuitului, la Iași, redacția noas
tră a oferit opt cupe ș! numeroase premii 
individuale : prof. Marla Săvinescu (pentru 
productivitate In descoperirea șl instruirea 
tinerelor), Corina Olteanu, Valentina Con
stantin și Gabriela Copcea (coordonatoare 
de joc), Daniela Bumbăcilă, Tatiana Popa 
Danelia Donciu (jucătoare de centru) 
Aurelia Preda, Daniela Buhlea si 
na Sîngeorgean (trăgătoare). ’ 
nița Pin tea, Sorina Marian și Gabriela 
Bică (tinere speranțe), N. Roibescu, Fl. 
State șl C. Wesselly (antrenorii competi
ției) • MERITAU cite un premiu șl crai
nicii de la turneele din Rm. Vîlcea, C, 
Tită, și Tîrgoviște, L. Grlgorescu, care, de 
la microfonul sălilor, au știut să dea cu
loare spectacolelor. (A. B.). §

s

§

I

s

s

I Da- §
Lumi- SI

situația să apese puternic 
pedale pentru a-i prinde. După 
aceste două atacuri, deci, care 
au sleit pur și simplu grosul 
competitorilor, iată că un grup 
de 8 alergători români (V. Bu- 
tluroi, D. Catană, P. Mitu, Cr. 
Neagoc, C. Popa, St, Anton, Z. 
Lorincz și, spre surpriza noas
tră, L. Kovacs, care a găsit 
totuși resurse să se adauge a- 
oestui veritabil „grup de șoc") 
sprtatează puternic și se des
prinde de un pluton rămas fă
ră replică. Cei 8 fugari vor 
trece linia de sosire cu un a- 
vans de peste 4 minute, avans 
care avea să cântărească decisiv 
în stabilirea clasamentelor gene
rale finale. Astfel, după „proba 
de foc" a cățărărilor de la Bi- 
eaz-Chei și Lacul Roșu. din 
cei .8 alergători români remar
cați in etapa a doua, doar trei 
și-au menținut pozițiile frun
tașe: C. popa, care a îmbrăcat 
tricoul galben, urmat la o se
cundă de D. Catană și, la 4 
secunde, de St. Anton. A ur
mat etapa 5-a, deosebit de Im
portantă, cînd D. Caiană a pre
luat tricoul galben și s-a insta
lat ta fruntea clasamentului 
general, cu un avans de 8 se
cunde față de St. Anton și cu 
9 secunde față de C. Popa. în 
urma lor, la 4:00 și, respectiv, 
4:08, adică avansul cîștigat ta 
etapa a doua, doi cicliști so
vietici, S. Zarubin și 8. Blo- 
gov. De acum încolo, ta urmă
toarele trei etape urma să a- 
sistăm la o acerbă luptă pen
tru intiietate Intre cei trei, a- 
fiați ta fruntea clasamentului 
general, sau la o puternică re
plică a cicliștilor sovietici. N-a 
fost -.ă fie așa, pentru că D. 
Catană și-a apărat cu tenacita
te tricoul galben, controlînd cu 
autoritate toate acțiunile prin-, 
c! palilor săi adversari.

în aceste condiții, cînd pro
tagoniștii s-au supravegheat cu 
maximă atenție, competiția a- 
vea să. scoată în evidență cîti- 
va alergători care 
cum «ă amenințe 
fruntașe. Aoeștia nu 
prea mult îndemnați 
cat cu curaj. Așa a procedat

• foarte tînărul Radu Selejan 
(România tineret), I. Nadir. 
(Turcia), O. Grzyb (Polonia) gi
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Înregistrat 
de junio- 

t In eîști- 
1H din ls- 
stic româ- 
stitii inter- 
1. să reti- 

cele două

„bronzuri" de la „Concursurile 
Prietenia". Iată insă că timpul 
trece, copiii cresc, și primul ju
nior a devenit... senior. Este 
chiar Cornel Gheorghe, liderul 
incontestabil 
reprezentativ, 
zonul trecut, in premieră 
noi, al acestui atît de 
„Triplu Axel“. Alături de Cor
nel, în cadrul Centrului olimpic 
Mecanică Fină București mai 
lucrează alți cinci sportivi 5 
Zsolt Kerekes. Codruța Moi- 
seanu, Beatrice Kuroeakovschl, 
Fabiola Vișinoiu și Luis Taifas. 
S-a renunțat la Raluca Duda și 
la Marian Prisecaru, întruritei 
nu mai dădeau randamentul aș
teptat. O noutate însă există la 
nivelul pregătirii centralizate : 
alcătuirea unei perechi, din mi
cuța Serizlana Mihalache și 
Luis Taifas.

al lotului nostru 
autorul, in ac

ta 
dificil

hova, „Cupa P.T.T.R.41 la cros

DE IRADIJIf, MEREU ATRACTIVA
organizarea 
traditiona- 
competițiel 

iciada. s-a 7-a ediție a 
ros, compe- 
instea Con- 
■1 partidului 
startul pro- 
este 250 de vlrstele. de 

Alături de 
ui Prahova, 

n Bucu- 
ț, Con- 

hou. Buzău, 
iți șl vran- 
ist urmărite 
ieros public, 
rganâzatorieâ 
iudă asoela- 
Slănic Pra- 

sxandru Co- 
ivtek sportiv
rOoT și-au 
nuela Boboc 
ambii de la 
iova) la eo- 
an (P.T.T.R.

Slănlc Prahova) și Claudlu Sticea
_ (C.S.S. P. Neamț) la oopH I ’ 

Ionella Vasile (P.T.T.R. Slănic 
Prahova) și Constantin Bucur 
(C.S.Ș. P. Neamț) la junori III, 
Daniela Bărbieru (P.T.T.R. Slănic 
Prahova) și Renato Pienescn 
(C.S.Ș. P. Neamț) la juniori n. 
Cristina Popescu (Olimpia Bucu 
rești) și Cristian Volcu (P.T.T.R. 
Slănic Prahova) la juniori I, Tu- 
dorita Ghidu (Olimpia Slobozia» 
la senioare.In concursurile veteranilor au 
cîștigat : constanța Llmblnoc 
(Alexandria) la cat. 35—39 ani 
Marla Oros (București) cat. 
39—49 ani, Mircea Pop (Ploiești) 
cat.. 40—44 ani, Victor Suvelea- 
cov (Medgidia) cat. 45—49 ani. 
Constantin Duta (Slănic Prahova) 
oat. 55—59 ani, Aurel Mocanu 
(Slănic Prahova) cat #0—84 ani. 
Constantin Vasllescu (Slănic Pra
hova), eat. 85—69 ani.

Pe echipe : 1. P.T.T.R. Slânle 
Prahova, 2. C.S.Ș. Piatra Neamț, 
1. C.S.S. Rm. Sărat. (Florin 
GAMULEA).

Desigur, tehnicienii lotului au 
avut în vedere. In pregătirea 
sportivilor, exigențele actuale 
ale patinajului artistic mondial. 
De aoeea, „accentul a fost pus 
eu precădere — după cum ne-a 
spus antrenoarea Gabriela Mun- 
tcanu — pe combinații de sări
turi (cele izolate fiind executa
te de foarte multi sportivi și 
nu mai impresionează brigăzi
le de arbitri, iul), pe legături 
și combinații de pași dintre ce
le mai dificile, pe originalita
tea compozițiilor, toate execu
tate intr-un ritm alert."

Solidari cu bucuria tinerilor 
noștri „artiști ai gheții" în fa
ta progreselor înregistrate con
stant. II așteptăm pentru a-i 
aplauda, o dată tn plus, la sce
nă deschisă, cum am mal fă- 
eut-o în atâtea rfndurl, înțele- 
gînd prin aceasta eă așteptăm 
optimiști, dar șl eu pretenții 
sporite (iată, au fi trecut cinci 
«ni de la Înființarea Centrului 
olimpic...) noile lor succese în 
eonfruntărl cu patinatori stră
ini. Prima ocazie s-a fi tvit: 
Campionatele Internaționale 
ale României, care se vor de
rula, simbătă șl duminică, la 
Patinoarul „23 August" din Ca
pitală..

Doina STANESCU

In Sala Sporturilor din Buzău.
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oința) în e- 
i (Turcia) și 
idioailă), in 
ul dintre ei 
un avans de 
aceștia fiind 
;a (România 
peste 4 mi- 
er (România 
Iu (Sel. sin- 
j "eL Voin-

•dine pe 
uii.^na etapă, 
ei, „filmul" și 
«eroii" celei 
i Turului ci- 
, o întrecere 
le cauză unei
lin care mai • tată a Turului ciclist al Româ- 
, D. Irlmlaș, 
ross, C. Cră-

ciun, V. Grosu, M. Făgăraș, A. 
Nagy, M. Pirlog și AL Po
povici. Alăturîndu-1 acestora 
pe juniorii remarcați în com
petițiile interne și internațio
nale din acest an, putem spune 
că dispunem la ora actuală de 
un Iot lărgit a cărui valoare 
este în continuă areștere. De
sigur, pînă la atingerea acelui 
prag valoric superior, al com
petitivității internaționale, <le 
la nivelul căruia să putem vor
bi despre o reafirmare a ciclis
mului nostru, mai sint încă 
multe de făcut, atât la loturile 
naționale, cît și în secțiile de 
ciclism ale cluburilor șl asocia
țiilor sportive. Principalul 
punct de plecare, un număr rit 
mai mare de tinere talente, 
există, iar ediția recent tnche-

la Sala aporturilor din Bu
zău vor avea loc, timp de trei 
zile, lnoepînd de azi, parti
dele din cadrul returului Cam
pionatului Republican pentru 
echipe — juniori L competiție 
care se anunță pasionantă, ți- 
nînd seama nu numai de va
loarea componentilor majorită
ții echipelor participante, unii 
dintre ei medaliați lâ numeroa
se concursuri internaționale, 
dar și de echilibrul existent 
Intre formațiile aflate pe pri
mele locuri, atît la masculin, 
rit și la feminin, tn turneul 
pentru locurile 1—6 în întrece
rea băieților, pe primele pozi
ții și cu îndreptățite șanse 1a 
titlu se află C.S.Ș. Bistrița, 
C.S.M. Cluj-Napoca și Univer
sitatea A.S.A. Craiova, dar se 
așteaptă o replică dîrză și din 
partea formațiilor C.S.S. Con
structorul înfrățirea Tg. Mu
reș, C.S.Ș. 2 Știința TJPIPS 
Constanta ri Unirea TrLcalar 
București. La fete, Juventus 
București pare a fi cea mai a- 
proape de titlu (al patrulea —

I
I
I
I
I
I
I
I

nîei ne-a arătat că putem con
ta pe această bază.

I
după 1983, 1984 șl 1985). dar . 
rămîne de văzut și replica ee- I 
lortalte: C.S.M. C.S.Ș. Buzău, I 
Eternit Oradea, C.S.Ș. Metalul r 
Rm. Vîleea, C.S. Arad și Voința I 
Galați aflate, de asemenea, ta | 
turneul pentru locurile 1—6.

I
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în-ite) mai 
>tare, Argu- 
onveni, sint

Oțelul Galați a Învins pe 
Foresta Fălticeni cu 7—0 In 
actualul campionat al divi
ziei secunde. Nimic deosebit 
în proporțiile acestui scor 
O fostă divizionară A s-a 
impus lejer îr. fa; a unei e- 
chipe care venea d'i» Divizia 
C. Diferență de experiență 
competițională și de valoa
re. Deosebită ni s-a părut 
prezența printre marcatori 
a unui nume care ieșise din 
circuitul fotbalistic. Lingă 
Hangiuc, Antohi, Popescu și 
Profir, în cronicheta din 
ziarul nostru a apărut.. A- 
giu. Nu altul decît Mario 
Agiu, cel care s-a remarcat 

' ca junior la Steaua, apoi în 
prima echipă a campionilor, 
după care a evoluat, cu bu
ne prestații, la Olimpia Satu 
Mare, C.S. Tîrgoviște, Rapid 
ți.. Oțelul Galați, ecnipe cu 
care el a adunat aproape 350 
de prezențe în Divizia A. Și 
nu numai atît, valoarea (da, 
așa ei), bunele sale evoluții 
l-au impus și selecției la 
diferitele loturi, el Inscriin- 
du-se ca unul dintre aprec- 
ciații fundași centrali, jntr-o 
zi, insă, a dispărut din for
mația gălățeană, exact cînd 
avea o formă de vîrf, în ciu
da vîrstei (32 de ani). A pă
răsit echipa, motivînd unele 
NEÎNȚELEGERI. A plecat, a 
poposit prin altă parte, dar 
n-a primit dezlegare si, cînd 
trebuia să joace, a făcut tu
șa luni de zile. Acum a re
venit la Galați. Dar cum 
rămîne cu timpul irosit? A 
pierdut și el, și ■
fotbalul. Capricii.

Dorel Zamfir e alt exem
plu. Are talent cu carul 
Debutant în Diviza A la 16 
ani. S-a numărat printre 
„cangurii" medaliați la C.M, 
din Australia. Dar și Dorel 
a schimbat echipele; Farul,

Oțelul, și

care l-a format, Dinamo, 
Steaua, F.C. Argeș. La Pi
tești a jucat foarte puțin, 
în mai toate perioadele de 
pregătire anunța că pleacă 
la altă echipă. A stat o vre
me pe la Mecanică Fină, a- 
poi pe la Rapid. Dar fără 
dezlegare, șl n-a jucat. Timp 
pierdut, irosit aiurea și Do
rel Zamfir, fără să confir
me marele lui talent, a a- 
juns la vîrsta de 28 de ani. 
Capricii, mofturi, pretenții. 
Acum, Dorel Zamfir a ajuns 
la Gloria Bistrița E prea 
puțin pentru ceea ce promi
sese cu ani în urmă.

Sorin Răducanu, alt jucător 
dotat, calcă pe aceeași „că
rare" nedorită. înscrie 3 go
luri în meciul Sportul Stu
dențesc — Jiul (3—0), pentru 
ca indisciplina (și nu e pri
ma oară), să-1 scoată din for
mație la meciul cu Victoria. 
Și pentru Sorin Răducanu 
timpul trece repede (are 27 
de ani), iar el n-a ajuns un
de trebuia în fotbalul nos
tru. Timp pierdut în zadar.

Tuturor, și altora ca ei, 
unii irosind talent și ani și 
făcîndu-se că joacă, le dăm 

■un singur exemplu: Tudorel 
Cristea, de la Sportul Stu
dențesc. în meciul cu Vic
toria a suferit un acccident 
destul de grav, fractură la 
nas. Operație, aparat ghip- 
sat pe față. După o săptă- 
mînă, l-a dat jos. L-am în
trebat : de ce atît de repe
de? „Vreau să joc", a răs
puns el, simplu. S-a pregătit 
și a reintrat. Marți a jucat 
in echipa Oe tineret, în Da
nemarca. Și formația noas
tră a învins, Iar numele lui 
Cristea a fost scris cu litere 
mari. Frumos! Bravo, Tu- 
dorele!

Constantin ALEXE

ALTE JOCURI
ÎN „CUPA ROMÂNIEI**

„Cupa României" — competiție 
organizată în cadrul Daoiadel — 
programează miercuri, 25 octom
brie, o nouă etapă, în care se 
vor disputa 28 de partide, tn 
urma tragerii la sorți, au fost 
stabilite următoarele meciuri : 
Metalul Rădăuți — Politehnica 
Iași, Voința Roman — Ceahlăul 
Piatra Neamț, Unirea Negrești — 
C.S. Botoșani, C.S.M. Borzești — 
C.F.R. Pașcani, Recolta Cislău — 
F.C.M. Progresul Brăila. S.N. Ga
lați — Oțelul Galați, Progresul 
C.S.Ș, Medgidia — Gloria Buzău. 
Unirea Urzlceni — Prahova C.S.U. 
Ploiești, S.N. Oltenița — Chimia 
Rm. Vilcea, Calculatorul Bucu
rești — Poiana Cîmpina, Danu
biana București — F.C.M. Cara
cal, Gloria Păstirnac — I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe, Metalul Plopeni — 
Steaua Mizil, Spicui Coteana — 
Minerul Motru, Cavalerii Fluieru
lui Pitești — Pandurii Tg. Jiu, 
Electroputere Craiova — A.S.A. 
Progresul Timișoara. Progresul 
Băllești — C.F.R. Timișoara, Fo
resta Zăvoi — Strungul Arad, 
Retezatul Hațeg — Unirea Alba 
lulia, Șoimii Lipova — C.S.M. 
Vagonul Arad, Textila Cisnădie 
— C.S.M. Reșița, Bradul Vișeul 
de Sus — Gloria Bistrița, C.I.L. 
Sighet — F.C. Maramureș. Der- 
mata Ciuj-Napoea — înfrățirea 
Oradea, Metalul Reghin — Elec- 
tromureș Tg. Mureș, Metalugistul 
Cugir — A.S.A. Tg. Mureș. Me- 
trom Brașov — I.C.I.M. Brașov, 
Tehnometâl București — Rapid 
București.

Meciurile se vor disputa pe 
terenul primelor formații, cu în
cepere de la ora 14. In’ caz de 
egalitate, partidele se vor pre
lungi cu cîte două reprize a cite 
15 minute. Dac| egalitatea va 
persista se va trece la execu
tarea loviturilor de la 11 m.
Conform comunicatului F.R. Fot
bal, echipele stat obligate Bă fo
losească pe toată durata jocului 
un junior.

TREI PARTIDE INTERNAȚIONALE
PE AGENDA JUNIORILOR NOȘTRI

în vederea întâlnirilor pe eare 
le va susține pe teren propriu 
(cu echipele Danemarcei șl Aus
triei) ta cadrul preliminariilor 
Campionatului European de ju
niori, reprezentativa noastră 
U.E.F.A. 
agenda ] 
de trei 
micale. i 
cuplaj 
dintre „____ ______  _____  .
Politehnica Iași, elevii antreno
rilor Gh. Staicu și M. țițeica 
vor juca în compania selecțio
natei similare a Bulgariei. Marți, 
la Bușteni, va avea loc partida 
revanșă, iar joi. la Brașov, re
prezentativa noastră va primi 
replica echipei Israelului. Pentru 
aceste meciuri au fost convocati 
următorii jucători : Cloacă, Col- 
eeag, Molnar — Chioar, Artimon, 
Haidiner, Dicu, Moroșan, Ticu, 
Gabor, D. Zamfir, Tertici, Ulici, 
Sabo, Cuc, Jelea, Deaconu, Zâne, 
Sâvoiu, Crudu, NăstxSe, Lungo, 
Baldovln și Carauleanu, eu spe
cificația eă la Cîmpina nu vor 
Juca juniorii eare evoluează du
minică în campionat 1» divizio
narele A și B de eare aparțin.

reprezentativa ______
’80 are programate pe 

pregătirilor nu mai puțin 
întîlniri Internationale a- 
Duminică, la Cîmpina, in 
cu meciul de Divizia B 
echipa locală Poiana si

Astăzi, etapă intermediară in Divizia B

01IMPIA I.U.M. SATU MARE Șl GLORIA BISTRIțA

Astăzi, pe 27 de stadioane dta 
țară stat programate Jocurile e- 
tapel a 8-a a Diviziei B, o etapă 
intermediară desfășurată la mij
loc de săptămînă, care cuprinde 
multe partide de justificat inte
res. Să le trecem în „revistă" 
pe cele mal importante.

In seria I atrag atenția meciul 
Aripile Bacău (locul 14) — F.C.M. 
Progresul Brăila (locul 1), der
biul promovatelor, VSilorUl Vas
lui (11) — Unirea Slobozia («). 
precum sl JntBnlrea Politehinoa 
lași (4) — Gloria Buzău (2), 
foste divizionare A.

In seria a n-a, tn priim-ptan 
se situează jocurile : Chimia Rm. 
VBcea (10) — Pandurii Tg. Jin 
(î), I.C.IM. Brașov (12) — Me- . 
talurgistul Slatina (5) șl Meta
lul Mija (13) —
rești (1).

tn stârșit, ta 
mai important 
ta Satu Mare, _________ _ __
cală Olimpia I.UM. (3) primește 
vizita liderei, Gloria Bistrița.

Iată, tasâ, programul complet 
și arbitrii meciurilor :

Rm. Sărat: D. Teodorescu (Bucu
rești), Viitorul Vaslui — Unirea 
Slobozia : D, Crăciun (Cluj-Na
poca), Politehnica las! — Gloria 
Buzău : V. Angheloiu ~ 
rești), Ceahlăul P. Neamț — Fo
resta Fălticeni : L. Kelemen 
(Deva), Oțelul Galați — Unirea 
Focșani : I. Roman (Sighet), Pra
hova ~ ’
Mizil : 
rești), 
F.CM. 
brescu

(Bucu-

C.S.U. Ploiești — Steaua 
M. Constantinescu (Bueu- 
Aripile Victoria Bacău -— 
Progresul Brăila : V. Do- 
(București), Poiana Cîm

pina •— C.F.R. Pașcani : M, 
ciumeanu (Tîrgoviște).

BU-

Rapid Bucu-
țeffta a m-a, eel 
med este eel de 
unde echipa lo-

Rm. 
: D. 
Fină 

Brașov :

SERIA A n-a : Chimia 
Vîleea — Pandurii Tg. Jiu 
Ologeanu (Arad), Mecanică 
Buourești — Tractorul 
I. Moise (Buzău), A.S. Drobeta 
Tr. Severin — Sportul „30 De
cembrie" : A. Grama (Bistrița), 
Minerul Motru — Constructorul 
T.C.I. Craiova : R. Nic r» (T ul
cea), Unirea Alba Iulie — Auto
buzul București : D. Ciolan (Pi
tești), F.C.M. Caracal — Gaz Me
tan Mediaș ; Z, E do (Tg. Mu
reș). C.S. Tîrgoviște — Llu.A.SA. 
Sf. Gheorghe : I. Caraman (Ora
dea), I.C.IM. Brașov — Metalur
gistul Slatina : Gr. Macavei (De
va), Metalul Mija — Rapid Bucu
rești : V. Cenuse (Constanta).

• Divizionara C Anrul Brad 
«re un nou antrenor, pe Grigore 
Ctupitu, fost Jucător eu ani in 
urmă la Petrolul, Universitatea 
Craiova și Jiul.

SERIA It C. S. Botoșani — 
C.S.M. Suceava : C. Manda (Re
șița), Șiretul Pașcani — Olimpia

fiindcă ta Pitești nu există 
(încă) o echipă divizionară de 

handbal feminin, altminteri un 
obiectiv declarat al C.S.Ș. Vi
itorul fiind și acela de a i 
furniza elementele necesare *- 
chipelor reprezentative ale ju
dețului. Adică, așa cum stau 
lucrurile la volei-fete, unde 
mai bine de jumătate din efec- i 
tivul actual al „Daciei" provine 
de la C.S.Ș., cu luptele, cu ju- I 
do-ul (vezi formația actuală a 
divizionarei A Petrochimistul).

...Un club care i-a dat spor- , 
tulul nostru pe Carol Corbu și 
Doina Spinu, pe vicecampionul I 
european de lupte juniori Că
tălin Tudose, pe baschetbalis- I 
tul Ion Ionescu, pentru a rosti j 
doar cîteva nume, continuă a- 
asaltul performanței. Si o face | 
după cum se vede, intr-un 
mod care ne obligă să credem 
că de la an la an reporterul 
va avea tot mai multe lucruri 
de consemnat...

I
sportivii clubului avînd astfel

- asigurate toate condițiile de
- pregătire și refacere solicitate 

de înalta performanță.
Directorul adjunct al C.S.Ș. 

Viitorul Pitești, prof. Spirea 
Constantinescu, completează : 
„Considerăm că prima noastră 
datorie este nu aceea de a 
cîsliga un titlu sau altul de 
campion național, ci de a 
furniza loturilor naționale cle
mente de reală valoare. In a- 
această idee, marea noastră 
satisfacție o constituie faptul 
__ _l_■  au
dat sportivi loturilor țării, și, 
mai mult, că nu o dată copiii 
noștri au contribuit substanțial 
la obținerea unor prestigioase 
succese internaționale." într- 
adevăr, avem să aflăm în con
tinuare, așa stau lucrurile cu 
Mălina Nicoară (antr. Cornelia 
Gumă),, medaliată cu bronz la 
Campionatul Mondial de șah 
al eadetelor, cu baschetbalis
tul Ovidiu Scobai, antr. Flo
rin Sufaru și Cornel Cătănes- 
cu) component al lotului caie 
a cîștigat „Turneul Prietenia", 
cu voleibalistele Corina Hol- 
ban și Dana Marinescu (antre
nori Gh. Ene, Gh. Simion, Iile

- Mihăilescu). Handbalistele (an
trenori Cătălin Gheție și Ale
xandru Crăciun) sînt o pepi
nieră de calitate pentru multe

divizionare, bunăoară 
Nedelcu evoluînd tn 
la Chimia Rîmnicu- 

iar Gabriela Nuții la 
Iași. Aceasta, desigur,

I
I

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

dar, întreba- 
cretele" (deși 
ele ar trebui 
i reușite pe 
Ică, repetăm, 

se înlănțuie
i ani? Direc- 
•of. Constan- 
‘xpuise într-o că absolut toate secțiile 
că: 1. Efec- 
nente acțiuni 
re iau parte 
lubuJții, prin 
recîu,’ anual 
>pii: anii de 
niar și 14 000 
2. Pregătirea 
! mai moder- 
tperiența va- 

profesori șl
i permanență 
itermediul u- 
inet metodic. - 
>c(ii numai a 
irezintă real- 
în perspectf 
de care 

trece pe 
Sprijinul 
ie club 

locale
, a Inspecto- 
îe învățămînt 
tescu și prof. 
« — inspec- 
ctiv adjunct),

re- 
pla- 
per- 
din 
de

forn viții 
Nadina 
prezent 
Vîleea, 
TEROM

I
I
I
I
I

EXTRASE 
PRONOEX- 

OCTOMBRIE 
: 36 32 25 14

• NUMERELE 
LA TRAGEREA 
PREȘ DIN 11 
1989. Extragerea I 
23 37 ; extragerea a II-a : 40
33 29 38 10 13. Fond total de 
cîștiguri : 513.548 lei. din care 
25.219 lei. report ta categoria 1.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII

EXCEPTIONAL PRONOEX- 
PRES DIN 1 OCTOMBRIE 1989. 
FAZA I. eat. 1 f 2 variante 
100% a 50.000 lei și 2 25% a 
12.500 lei; cat. 2 : 7 25% a 7.330 
tei ; cat. 3 : 8.25 a 5.828 lei ; 
cat. 4 î 28.25 a 1.702 lei ; cat. 
5 : 72,50 a 663 lei ; cat. 6 :391.50 
a 100 lei: cat. 7 : 5.871.50 a
40 lei. FAZA a II-a. eat. A t

1 100% a 19.385 lei; eat. B î 
1100% a 12.923 lei. (eau. la a- 
legere, o excursie de 2 locuri 
in U.R.S.S. și diferența ta nu
merar). și 2 25% a 3.231 lei; 
cat. C : 9 a 2.154 lei ; cat. D 1 
38,50 a 504 lei ; eat. E : 109,50 
a 100 lei ; cat. F : 3.438,50 a 40 
lei. Cîștigurile a dte 50.000 lei 
au revenit participanților Mo
toc Vasile din Giurgiu și Lem
nar u Dumitru din București.

«Pentru cel care vor să-și În
cerce șansele la tragerea obișnui
tă LOTO de mîine, vineri, ÎS oc
tombrie, reamintim că astăzi, 
joi. este ULTIMA ZI pentru * 
Juca numerele favorite. Nu ui
tat! că mai multe variante jucate 
Înseamnă și mad multe șanse de 
ciștlg I

atec-

seria A III-a : A.S.A. Progre
sul Timișoara — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca : I. Deculescu (Că
lărași), Electromureș Tg. Mureș 

Maramureș : I. Tănase 
Reșița — 
B. Minea 
Arad —

— F.C.
(Tîrgoviște), Gloria 
C.S.M. Vagonul Arad : 
(București), Strungul 
Mureșul Deva : S. Ursu (Sucea
va), Armătura Zalău — Someșul 
Satu Mare : I. Barna (Oradea),
U. T. Arad — C.F.R. Timișoara s
V. Popovici (Botoșani), Olimpia 
I.U.M. Satu Mare — Gloria Bis
trița : Gh. Constantin (Rm. Vîl
eea), Metalul Bocșa — C.S.M. 
Reșița : I. Velea (Craiova). Chi
mica Tîrnăvenl — A.SA. Tg. 
Mureș : FI. Scoicaru (Alexandria).

Toate partidele vor începe la 
ora 15.

Tot astăzi sint programate si 
Jocurile din cadrul etapei a 7-a 
a Diviziei C, care vor Începe 1* 
aceeași oră (15).

INVITAJIE LA COMPLEXUL BALNEAR „DOINA" DIN STAȚIUNEA NEPTUN
Complexul balnear „DOINA* din Sta

țiunea turistic» Neptun oferă locuri pentru 
cură balneară si odihnă. în orice zi de 
intrare, Dină la data de 3 decembrie 1989.

Cazarea, masa si procedurile medicale 
«e asigură intr-un grad ridicat de confort 
Si cu personal de înaltA calificare.
Se pot trata următoarele afecțiuni ale »- 
paratului loeo-motor : reumatisme cronice 
si degenerative, artroze spondiloze, sechele 
post-traumatice sau oost-operatorii. 
tiuni ale sistemului nervos periferic, rino- 
larlngite eronlce, boli eronlce ale apara
tului genital feminin.

Sint aplicate procedurile balneare bazate de gimnastică, piscină) _cuJYj‘l!!„
pe nămol sapropelic din iacul Techlrghlol, 
se fac tratamente cu Gerovltal, Aslavltal 
si Pell-Amar preparate românești de faimă 
mondială pentru combaterea îmbătrînirii 
premature si regenerarea funcțiilor orga
nismului. In cadrul complexului funcțio
nează o piscină cu apă de mare Încălzită. 
Alte posibilități de agrementare, cinemato
graf. bowling, .tenis de masă etc.

Prețui : «5 lei/zi, Inclusiv tratamentul, 
FOARTE IMPORTANT : bazele sportive 
aflate In dotarea statiunH (teren de fotbal 
eu gazon excelent terenuri de tenis sal»

ale de recuperare si cantonamente pentru 
sportivii de performantă.

Stația C.F.R. eare deservește atetiunea 
se află la numai 150 de metri de botei si Se 
numește Halta Ncptun .

Solieltantii se pot adresa la agențiile e- 
flcillor județene de turism si ale I.T.H.R. 
București, la agenția Sălii Palatului, (Ca
lea Victoriei, tel. 15.13.33), precum fi. 
direct, la dispeceratul StatiunH tur itice 
Neptun (tel. S17/31S43) sau la hotelul .Doina* 
(tei. tl7/3l«im.

Llu.A.SA


feri, la Bîrlafl, In meci internațional de rud&s

ROMANIA B -SAMOA DE VEST 15-10
B1KLAD, 11 (prin telefon). 

6 000 de spectatori au aplaudat 
miercuri după-amiază o fru
moasă victorie a rugbyștilor 
noștri : ROMÂNIA B — SA
MOA DE VEST 15—10 (9—10). 
Frumoasă, deoarece oaspeții 
au reprezentat o echipă deose
bit de puternică, agresivă in 
aglomerări, cu schimbări de
rutante de ritm, viteză mare, 
imprevizibilă în ofensivă, echipă 
care ne vizitează după oe a sus
ținut patru jocuri în Belgia și 
R.F.G., cîștigîndu-le pe toate. 
Faptul că sportivii din Samoa 
de Vest au o înaintare mai 
grea decit aceea prezentată de 

- antrenorii selecționatei noastre 
secunde, C. Fugigi și M. Pa- 
raschiv, explică începutul mai 
timid, mai puțin 
velul grămezii, <u ui» 
rugbyști români. Aceștia 
echilibrat treptat 
avut un final al
găsite, la parametrii optimi, cu 
o decizi» superioară pe baloa
ne în ambele momente de joc. 
Victoria lor. muncită, merita
tă, putea fi obținută la o di
ferență finală mal netă, dar 
ș-a ratat destul de mult. încă 
din debutul întîlnirii, T. Radu 
nu a reușit transformarea lo
viturii de pedeapsă (min. 1), 
ca și în min. 3 și 6. A fost 
marcat, în schimb, un eseu In 
min. 8, prin Trancă, după un 
presing foarte aproape de 
țintă ; a transformat Radu : 
6—0. Replica a venit prompt, 
după două minute Tofaeono 
înscriind un eseu : 6—4. S-a 
ratat apoi cîje o încercare, jo
cul s-a echilibrat pe ansam- 
bju. Radu a punctat din. L p. 
in min. 27 (9—4), pe urmă 
(min. 34) el trimițîhd balonul 
în bară. Oaspeții au întors re
zultatul 10—9 în favoarea lor 
în min. 37, prin Jensen eseu 
și Salesa transformare.

După pauză, a înscris mai 
întîi Radu, din 1. p., 12—10
pentru echipa noastră în min. 
43, partenerii forțînd în con
tinuare nota agresivă, creînd 
momente grele pentru rug- 
byștii români (Serban a sal
vat in extremis o fază de e-

decis la ni- 
al tinerilor 

____  i au 
disputa și au 

cadenței re-

seu în min. 50). Salesa a ratat 
două 1. p., nu însă și Tofan, 
care în min. 69 a fixat scorul 
del 15—10, care putea fi modi
ficat Intr-un final aplaudat 
al formației noastre.

Arbitrul Gh. Huștiu, ajutat 
la margini de Gh. Prisăcaru 
și M. Popa, a condus formați
ile : ROMÂNIA B : Tofan — 
Chirilă, Franciue, Sava. Șer- 
ban — T. Radu (min. 64 Ama- 
riei), Trancă (min. 64 Fugigi. 
schimbare inspirată) — D. 
Nistor, Răducanu, Iosef . (min. 
77 N. Marin) — Brănescu, Slu- 
sariuc — Botezatu, Lupu. 
Stan ; SAMOA DE VEST : 
Faamasino — Vacga, Sîo, 
Saena. Tofaeono — Salesa, Fe- 
poieai — Vailfale, I.ameta, Ju
pei! (min. 55 Paoio) — Fuatai, 
Tupuola (min. 51 Tahtia) — 
Leun, Schmidt (min. 18 Jen
sen), Fatiatofa.

Tiberiu STAMA

SEMIFINALELE C.M DE ȘAI1
LONDRA, 11 (Agerpres). — In 

semifinalele Campionatului Mon
dial de șah, la Londra, In me
ciul dintre Tlmman (Olanda) șl 
Speelman (Anglia), jucătorul o- 
landez conduce cu scorul de 3—1. 
Partida a S-a a-a încheiat re-' 
miză după 116 mutări, tn meciul 
dintre șahiștii sovietici Karpov 
și Iuaupov scorul este Î.5—1.8 p 
(1) In favoarea fostului campion mondial.

PE SCURT • PE

PARTENERA ESTE DE VALOARE,
ARE ATUURI PENTRU A ȚINTI

A întîlni. în propriu-l bazin, 
pe deținătoarea celui mai im
portant trofeu european al 
poloului de club, nu este, nici 
vorbă, un lucru ușor. Cu atît 
mai mult cu cît o asemenea 
valoroasă echipă. întărită — 
după modelul unor țeamuri 
fotbalistice — cu jucători 
străini, vizează (și' ahul aces
ta). performanta din sezonul 
trecut, țintind, cu alte cuvin
te, cea de-a ciricea Cupă a 
Campionilor Judecind la
rece, partida susținută de Di
namo. sîmbătă. la „Schwimm- 
halle Schoneberg", cea mai 
mare si mai modernă piscină- 
din Berlinul Occidental ; pu
tem aprecia, cel putini la o 
primă judecată. că soarta 
calificării este departe de a 
fi decisă, ea urmind să se ho
tărască peste două zile. în ba
zinul campionilor noștri. Sigur 
că rezultatul în sine al me
ciului tur (9—13, o înfrângere 
cane, fără a fi severă, rămlne 
totuși o înfrîngere) nu poate 
fi în măsură să ofere imagi- 

, nea reală a raportului efectiv 
de forte din apă. Dominată 
doar în repriza de debut (0—3, 
in urma unor ratări copilă
rești. pe atacurile sale). Dina-

.CUPA MONDIALĂ
VIENA. In „Wiener Stadt- 

haile" s-a desfășurat „Cupa 
Mondială" la popice. întrece
rea masculină a fost cîștigată 
de echlja iugoslavă Medvesciak 
din Zagreb. Aceasta a totalizat 
10785 popice doborîte. Pe locu
rile următoare s-au clasat : 
Elore Budapesta, cu 10665 p.d. 
și VBSV Viena, cu. 10503 p.d., 
TJ Treble (Cehoslovacia) 10473 
p.d. în clasamentul individual

SCURT • PE SCURT
AUTOMOBILISM a Pilotul E— 7-italian Aliessandro Florio („Dan- • fășoară 

Cia-Inteșrale“j conduce după des- Spania
fâșuratea primei etape ..Ra- Elveția
liiulul Sân Remo“. La o distanță 
de 1« secunde se află Ditotui spa
niol Carlos Satnz (,,Toyota-Ce- 
M<saw) • în „Raliul Faraonilor*, 
care are loc în Egipt, după nouă 
etape lider este finlandezul Art 
Vatanen („Peugeot*), urmat la 
45de belgianul Jacky Ickx 

Peugeot*).
CICLISM a Cea de a 75-a e- 

dlție a cursei Milano — Torino 
s-a încheiat eu succesul rutie
rului vest-german Rolf Golz, în
registrat, se 214 km. cu 4.S7 :!• 
(medie orară 43,208 km), ta a- 
celași timn au mal sosit : Pe
dersen (Norvegia), Romlnger 
(Elveția), Lejaretta (Spania).

HOCHEI PE BOTILE • La

San Juan, tn Argentina, se des-
Campionatul Mondial : 

— R.F. Germania 9—1, 
— Olanda 5—4, Portuga

lia — Chile 3—1, Argentina — 
Australia 8—3. S.U.A. — Colum
bia 4—1.JUDO • La Belgrad au început 
Întrecerile C.M. La categoria 
peste 9A kg victoria a revenit 
sportivului japonez Naoya Ogawa, 
care l-a Întrecut în finală prin 

■ ,,ippon* pe cubanezul Esteban 
Moreno. Medaliile de bronz au 
fost cucerite de Grigori Verlșev 
(U.R.S.S.) șt Rafael Kubacki 
(Polonia).

RUGBT • Campionatul Unio
nal a fost etștlgat pentru a treia 
oară de „Aia* din Kutaisi, eu 
35 p. Pe locurile următoare : 
VVA Moscova 14 p și Lokomotiv 
Moscova 14 p.

C.M.

DOUA ATITUDINI
i ► Așa-zis al jucătorilor, care au ținut — și reușit parțial — să 
■> «■ lasă de sub autoritatea Federației internaționale (F.I.L.T.), noid 

circuit al tenisului mondial, care se va pune în mișcare în
* ” 1990. continuă -să provoace atitudini comentarii diverse șl, nu 

* o dată, opuse. „Mărul discordiei", expresie aparținînd unuia
* * dintre conducătorii Asociației Tenismanîlor Profesioniștii, A.T.P.

girînd circuitul (care-i și poartă numele), îl constituie partici- 
parea — sau neparticiparea — la cele două turnee preconizate

«>. pentru anul viitor în Africa de Sud.
în general, jucătorii înșiși, referindu-ne aici la cei mai repu- 

•- - tați. sînt (măcar) rezervați față de ideea includerii țării
- - apartheidului pe lista celor alese să organizeze o competiție 
" ” ca, e trebuie să fie șl poate fl, „capul de afiș" al tenisului in- 
“ * ternațional. Motivele acestei poziții sînt, evident, cunoscute, po-
* “ litica inumană, de discriminare rasială, a oficialităților de la

Pretoria justificlnd pe deplin un asemenea ~
unul tot mai ferm, mai răspicat, întreaga lume 

d ► inclusiv cea a sportului — condamnînd la izolare 
-< ► trisfa realitate din Africa de Sud.
- - Mal există însă, din păcate, și alte puncte de

cezul yannick Noah bunăoară, care a marcat
* * la Flushing Meadow 1989, nare dispus să onoreze \ u, 

k turneele incriminate de alțH, justificlnd cu multă abilitate a-
„„ «fwdinea sa. „N-am mal fost, acolo, a declarat el, de 10 ani șl 

nimeni n-a remarcat asta. De ce n-aș merge acum? Nu e spor- 
, k tul în măsură să desființeze barierele dintre ponoare ? !u. Fi-

► rește că da, numai că nu despre asta e vorba f hitrucît, onrl-
- ► mat și lipsit de drevturi, ponorul Africii de S'&d n-are acces

nici măcar în tribunele arenelor unde joacă albii darămite pe
” terenurile de ioc, ceea ce Noah mimează că nu pricepe I

* * Spre deosebire de Noah. John McEnroe si-a reafirmat clar,
* * dincolo de orice dubiu, voința de a nu evolua în Africa de 

. Sud, solicitînd anularea turneelor respective. „De ce îmi puneți
• m» o asemenea întrebare ? f. s-a mirat McEnroe în decursul unei 

d ► recente conferințe de presă, prilejuită de ,,U.S. Op'en*1. Trecutul 
meu nu pledează suficient pentru mine?! N-am fost niciodată 
acolo și nici nu voi merge niciodată".

' >irec!?am' Pentru a face situația « mai limvede. c/t tn
1985, pe cind se țidseau la apogeul carierei, neastim viratul 
. Mac» a refuzat o suma uriași mai bine de iumitate d« mnt- 

_, on ae dolari, se i se oferise pentru citeva partide demonstrative
.. la Sun dtp. cea mal ..en vocrue» stațiune balneară sud-afrtca-

_ nd. Așadar, cel care se opusese atunci, rtectarfnd ci nu vin
,. nici pentru ton banii din banca de la Pretoria", a rămas in-

translgent. ată diferenfi Intre atitudinea lui rt cea a lui Noah I

.veto". De altfel, 
progresistă — 
și ta oprobriu

vedere. Fran- 
un reviriment 
(vent.ru bani)

Ovidîu IOANITOAIA

LA POPICE
primul loc a fost ocupat de po
picarul iugoslav Damir Fuckar. 
El a doborît 1862 popice/iar al 
doilea a revenit lui Paul Madak 
(Elore), cu 1851 p.d.

mo si-a regăsit apoi, treptat, 
cadența, ultimele două ..sfer
turi* fiind, cum se știe, egale 
(3—3). iar intre minutele 13 și 
24. de pildă. reprezentanții 
noștri mareînd 6 goluri, față 
de numai 3 ale partenerilor de 
joc ! Ca să nu mai spunem că. 
adjudecitidu-și la limită (4—3) 
repriza secundă, gazdele au 
punctat în această parte a !n- 
tîlniril numai din situații de 
superioritate numerică 
lovituri de la 4 m ! Ceea 
înseamnă. între altele.
Si apărarea dinamovistă 
organizat sensibil mai 
dună ce. în primele 7 minute, 
primise cu ușurință cele 3 go
luri care aveau — oină în cele 
din urmă — să decidă 
lut Spandau 04.

Ce s-a întîmplat. de 
începutul partidei T 
întrebare. în nici un caz reto
rică. al cărei răspuns ne poate 
sugera — în esență — explica
ția unei Infrîngeri pe deplin 
evitabilă, chiar dacă ea s-a 
produs în ,.fief“-ul campio
nilor europeni. Pentru oei 
prezent! la meci, răspunsul 
Invocat nu este deloc dificil, 
mai ales că desfășurarea ulte
rioară a jocului avea să con
firme în totalitate ceea ‘ oe a 
apărut clar, din capul locului : 
băieții noștri au intrat în ană 
împovărați. realmente. de 
importanta momentului, ca și 
de atmosfera tensionată a 
startului. Atacurile purtate 
de dlnamoviștf. fără a se izbi 
de o apărare impenetrabilă, 
s-au irosit, totuși, prin arun-

sau 
ce 
că 

s-a 
bine,

victoria

fapt. la 
lata o

ASEARĂ, ÎN PRELIMINARIILE C.MI»

DAR DINAMO
CALIFICAREA!
cări la poartă ezitante si im
precise. departe de stilul 
obișnuit al ofensivei campioni
lor români. Dacă Spandau nu 
s-ar fi ăesprins, relativ repede, 
cu acele trei goluri de care am 
amintit (reconfortante. fără 
Îndoială, si pentru starea da 
spirit a gazdelor), cu totul 
altfel ar fl stat. în continuare, 
lucrurile.

; Dar... meciul s-a încheiat, 
iar rezultatul său nu mai poa
te însemna acum decit un mo
tiv in plus de ambiție și dă
ruire pentru obținerea (după 
jocul retur, de la București), a 
calificării in 'serhifinale ! 
Să remarcăm aici puterea de 
luptă și dirzenia sportivilor 
noștri, de care el au dat, în 
general, dovadă, măcar prin 
modul curajos (cu dăruire si 
aplomb), de abordare a situa
țiilor critice, depășite in mal 
multe rtnduri de-a lungul 
partidei...

L-am văzut pe antrenorul 
Dinu Popescu trăind cu inten
sitate fiecare secundă a me
ciului. din Berlinul Occidental, 
dirijindu-și elevii cu sfaturi 
competente și oportune, mal 
ales în momentele grele... I-am 
văzut pe Hagiu. Olăru, Ș. Po
pescu, Răducanu. TotoiicI, 
Diaconu, B. Ștefănescu. pe cei
lalți, hotărîți, încă din prime
le minute de după partida-tur, 
să lupte din răsputeri pentru o 
spectaculoasă calificare. O ca
lificare. așa cum am mal spus, 
foarte dificilă, dar nu si im
posibilă !

Mugur POPOVICI

Ieri âu avut loc numeroase 
meciuri din preliminariile’ Cam- 

, pionatuluii Mondial (zona Euro
pei). iată rezultatele sosite pină 
la încheierea ediției.

în grupa I :
BULGARIA - GRECIA 4-0 (0-0)

Tot miercuri seara s-a desfășu
rat si celălalt meet din ’ Bruna I 
preliminară, cel dintre selecțio
natele Bulgariei sl Greciei, găz
duit la Vama în condițiile unei
ploi insistente, tn ciuda llDsei de ' 
miză, ambele echipe fiind ieșite 
din cursă, partida a fost una de 
uzură, cu DUtin fotbal, dar cu 
multi nervi, arbitrul elvețian ,
Blatmann elimlnlnd trei iucătorl 
greci (Vakalopoulos.

sH

Alte rezultate. GR. 2. Polonia
— Anglia 1—3 (0—2) j GR. I.
Olanda — Islanda 2—3 (0—1) !! ; 
GR. 5. Iugoslavia — Norvegia 
0—1 (0—0) !, Franța — Scotia 3—1 
(1—0).
• COMISIA de disciplină a 

F.I.F.A. a suspendat pentru două 
etape pe internaționalul portu
ghez Futre, pentru atitudine ne
sportivă In meciul Cehoslovacia
— Portugalia (3—1), din preli
minariile C.M.
• SURPRIZA de proporții in 

campionatul Elveției. Lidera cla
samentului. Xamax Neuchâtel, a 
fost Învinsă de Lugano cu 6—1. 
dar conduce in clasament cu 14 p.
• CLASAMENT final In cam

pionatul Norvegiei : 1. Lillesiroena

32 p, 8. Rosenborg Trondheim 
44 p. 3. Tromso 37 p. tn finala 
Cupei (21 octombrie) se vor În
tâlni echipele Hamarkamerantrena 
șl Viking Stavanger.
• IN ETAPA a 9-a a campio

natului olandez, doar două me
ciuri : Tilburg — Haarlem 3—2, 
Sittârd -f- Utrecht 1—0. Celelalte 
au foat aminate din cauza ne
durilor 
nartiDe C.M. șl C.E. 
ta dtasament conducă

internaționale (prelimi-
— tineret).

_________________ Kerkrade 
13 0 (4 J). urmată de Eindhoven 
11 0 (4 1) șl Waalwtjk 11 p (4 U,

Hagiatanasio u) 
(Gheorghev).

Prima reroriză 
ral. echilibrată 
lei ®cCunde.

Saravak-os. 
unul bulgar

fost, tn sene- 
sl startul ce- ell minarea

a 
ca _ După 

nerechii Gheorr'hev — Vakatooou- 
l^s, survenită ’n min. 52. forma
ția gazdă a deschis scorul prin 
Ivanov (min. 72), după care s-a 
Instalat autoritar ia ctnma tnttl- 
niril sl exploatând fisurile din 
garnitura elenă (rămasă si fără Saravakos, căpitanul el. d’n min. 
73), a marcat trei goluri unul 
dună altul, prin Bankov (mtn. 
76), iskrenov (min. 79) sl Stolrt- 
kov (min. 88).

Au evoluat formatul^: * 
Bulgaria : Valov 

Ivanov, Bankov, 
danov (mln, 86 
Iov, Stoi-'kov 
(min. 63 Penov), 

ghev.
Grecia: Plitsis

Hagiatanasiou.
lonoulos 
(min. 78 
Kofidls 
diș.

Iată alte rezultate :
GRUPA II : Chorzow : POLO

NIA — ANGLIA 0—9.
GRUPA IV : Wrexham : TARA 

GALILOR — OLANDA t—2 (9—1)
GRUPA V : Sarajevo 1 IUGO

SLAVIA — NORVEGIA 1—9 (1—9).
Paris : FRANȚA — SCOȚIA 

3—0 (1—0).
GRUPA VI : Dublin : IRLAN

DA — IRLANDA DE NORD 3—9 
(1-0).Budapesta : UNGARIA — 
SPANIA 2—2 (1—2).

GRUPA VII : Basel : ELVEȚIA 
— BELGIA 2—2.

Amănunte si alte rezultate in 
ziarul de mîtne.
• PRELIMINARIILE C.E. DE 

TINERET. Rezultate înregistrate 
în meciurile de marți- GR. 1 : 
Bulgaria — Grecia 2—0 (2—0).
Au înscris : Mihtarski (min. 25) 
șl Slavcev (min. 27). Iată clasa
mentul, înaintea ultimelor două 
meciuri (România — Denemarca 
șl Grecia — Bulgaria) :

VA DICIRE PARTIDA DE EA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. I)

— E. Dimitrov. 
Pincev — lor-

Lecikov), Baka-
— Kostndinov 
Iskrenov, Gheor-

— Koutșoulaș. 
Mavrldis. Vaka- 

- Panaioanou. Staanatls 
Nioblias). Tsiantakis. 

Saravakos. Dimitria-

Lung să respingă, inspirat, la 
„capul* lui Povlsen. Dar. după 
numai un singur minut, BRIAN 
LAUDRUP a făcut un adevărat 
slalom pe partea stingă șl a 
plasat balonul in coltul lung, 
majorind scorul. în min. 33 s-a 
lansat tn atac (a cita oară ?) 
Povlsen, dar șutul său a tre
cut prin fața porții, și tot Povl
sen (min. 41), la centrarea lui 
B Laudrup, a reluat puternic, 
din apropiere, direct in Lung, 
care, bine ieșit, a respins. O 
repriză dominată autoritar de 
gazde.

După pauză, jocul a fost e- 
chilibrat timp de zece mi
nute, după care jucătorii noș
tri au avut inițiativa, dar Ma
teut (min. 57) a reluat pe Un
gă poartă centrarea lui Klein 
(mare ocazie !). apoi Lung 
avea să scoată goluri si
gure la „capul" lui B. Lau
drup și Ia pătrunderea frate
lui său mai
(min.
ți 70, 
ta hti 
marcă
66). Finalul meciului a apar
ținut, însă, gazdelor, care au 
fructificat din nou, în min. 84 
POVLSEN deviind în plasă 
mingea centrată, tot de pe 
stingă, de ITeintze : scorul a 
urcat la 3—0, după care Gh. 
Popescu a ratat reducerea 
(min. 85).

Așadar, echipa noastră 
pierdut această intilnire, 
calificarea se va decide

| DANEMARCA 3 (2) |
1 ROMANIA ’_ 1

Stadion 
bun ; timp 
spectatori t 
21—9 (ne-poartă : 11—5). Cornenet 
8—3. Au marcat : K. NIELSEN 
(min. 4). B. LAUDRUP (min. m. 
POVLSEN (min. 84).

Idiraelsipa rk : teren
răcoros, nocturnă j 

45 400. șuturi :

DANEMARCA ! Schmelchell —- 
STVEBAEK. L. OLSEN. I. Nil- 
Sen (min. M Larsen). Heintzs — 
Jensen. K NIELSEN. M. Lau
drup, Bartram — POVLSEN, B. 
LAUDRUP.

ROMANIA : LUNG — Iovan, 
Rodnic. Andone, KLEIN — Sa- 
bău (min. 64 Luipu). GH. PO
PESCU. Botariu, Mateut — Că- 
mătaru. Hagl.

A arbitrat C. Boulfflet (Franța). 
Cartonase galbene ; SABAU, 

RED NIC.
Cartonase roșii: REDNIC (min > 

46).
■i

1. Bulgaria 5 4 0 1 14- 4 8
2. România 5 3 0 2 7- 5 5
3. Grecia 5 1 1 3 3- 9 3
4. Danemarca 5 1 1 3 7-13 3

mare, Michael
62 și 63). între min. 65 
presiune mare la poar- 
Schmeichel, care se re
ia șutul lui Hagi (min.

CLASAMENT

L Danemarca
2. România
L Bulgaria
4. Grecia

h:i
5 3 11
5 113
5 5 2 3

14- 3 8
7-4 7
1- TI
2- 15 2

lui

a 
dar 

la

j 
i;

ea a-partida de la București, 
vînd, desigur, un alt profil, șl 
care trebuie pregătită foarte, 
foarte serios, fără să se piardă 
aid măcar o zi. Este de da
toria antrenorilor, jucătorilor, 
a Federației — în primul rînd 
— să facă totul pentru ca e- 
ehipa națională să se prezinte 
cu Întregul său potential, de
monstrat de atîtea ori.

t
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