
Ieri s-au încheiat Proletari din toate firile, unlfl-vSt

portu
In Capitală s-au încheiat, 

miercuri, lucrările celui de-al 
Ill-Ica Congres al consiliilor 
populare județene și al pre
ședinților consiliilor populara 
municipale, orășenești și comu
nale, manifestare de mare am
ploare a democratismului orîn- 
duirii noastre socialiste, care a 
asigurat dezbaterea aprofundată 
cu activul de bază din județe 
a problemelor dezvoltării în 
profil teritorial a industriei, 
agriculturii, a celorlalte ramuri 
ale economiei și creșterii nive
lului de trai, material și spi
ritual, al oamenilor muncii de 
Ia orașe și sate, stabilirea celor 
mai bune căi de înfăptuire în 
viată a politicii partidului dc 
înflorire continuă a tuturor lo
calităților patriei, de asigura
re a întăririi 
socialiste, a 
suveranității

La sosirea 
sului, 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui au fost întimpinați cu deo
sebită căldură, cu sentimente 
de aleasă stimă și prețuire.

în prima parte a ședinței dc 
dimineață, condusă dc tovarășul 
Cornel Pacoste, președintele 
Consiliului popular al județului 
Timiș, au continuat dezbaterile 
in plenul Congresului 
problemelor cuprinse în 
de zl.

în continuare, a fost 
tuită Camera legislativă 
siliilor populare, organism al
cătuit din 767 deputați, mem
bri ai comitetelor executive ale 
consiliilor populare județene și 
al municipiului București.

A fost desemnat, de aseme
nea, Comitetul pentru Proble
mele Consiliilor Populare, for
mat din 125 de membri, și Bi
roul Executiv al acestuia.

După pauză, lucrările Con
gresului au fost conduse de to
varășul Petru Enache, membru 
supleant 
Executiv, 
F.C.K.

Tînind 
rile in plen și în cele 
uni pe domenii de activitate au 
luat cuvîntul 327 tovarăși, care 
au abordat in mod corespunză
tor problemele care au consti
tuit conținutul ordinii de zi a 
Congresului, la propunerea pre
zidiului s-a holărit sistarea dis
cuțiilor.

Avind in vedere deosebita 
importanță teoretică și practi
că a strălucitei cuvintări rosti
te de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, in deschiderea 
lucrărilor acestui impresionant 
forum al democrației noastre 
muncitorești, revoluționare, cu- 
vintare care deschide în fata 
întregului nostru popor noi și 
luminoase perspective in acti
vitatea de înfăptuire a hotăriri-

patrîeî, 
orinduirii noastre 
independenței 
României.
în sala 

tovarășul 
tovarășa

și

Congre- 
Nicolac 

Elena

asupra 
ordinea

consti- 
a con-

al Comitetului Politic 
secretar al C.C. al

seama că la dezbate-
9 sccți-

•• •

lor Congresului al XlII-lea al 
P.C.R., s-a propus ca, în legă
tură cu aceasta, Congresul să 
adopte o hotărîre.

într-o atmosferă entuziastă, 
de vibrant patriotism, Congre
sul a adoptat, in unanimitate, 
Hotărirea.

Congresul a adoptat, apoi, în 
unanimitate, programele și pro
iectele de legi înscrise la ordi
nea de zi.

A fost adoptată, de asemenea, 
in unanimitate, Hotărirea-Chc- 
mare a Congresului al III-lea 
al consiliilor populare județene 
și al președinților consiliilor 
populare municipale, orășenești 
și comunale, adresată tuturor 
oamenilor muncii pentru rea
lizarea în cele mai bune con
diții a sarcinilor de plan pe 
anul 1985 și pe cincinalul ac
tual, precum și pentru asigura
rea tuturor condițiilor realiză
rii obiectivelor cincinalului 
1986—1990.

In încheierea lucrărilor celui 
de-al lll-Iea Congres al consi
liilor populare județene ți al 
președinților consiliilor populare 
municipale, orășenești și comu
nale, intimpinat cu îndelungi 
aplauze, cu urale și ovații, a 

tovarășul NICOLAE 
secretarul general 
Comunist 
Republicii

luat cuvîntul 
CEAUȘESCU, 
al Partidului 
președintele 
liste România.

Cuvîntarea secretarului 
ral al partidului a fost 
rită cu atenție și subliniată in 
repetate rinduri cu urale și a- 
plauze puternice. S-a scandat 
in repetate rinduri : „Vom 
munci și vom lupta, țara o 
vom înălța !“, „Ceaușescu 
trăiască. '' 
rcască !“, 
România,

Ședința 
crărilor înaltului forum 
mocratiei noastre muncitorești- 
revolutionare ia sfirșit intr-o 
atmosferă de înălțător entu
ziasm. Sub imensa cupolă a 
Complexului expozițional răsu
nă acordurile Imnului Frontu
lui Democrației și Unității So
cialiste 
Unire".

Toți 
sală a 
aclamă 
partid și secretarul său 
tovarășul Nicolae 
care si-a consacrat întreaga sa 
viață binelui și fericirii între
gului nostru popor, cauzei so
cialismului și

România să 
„Ceaușescu, 
comunism !“. 
de încheiere
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Aseară, la Londra, un meritat și prestigios

Român, 
Socia-

gene- 
urmă-

să 
înflo- 

eroism,

a lu
ai dc-

2.

,E scris pe tricolor

cei prezenți in marea 
Congresului, în picioare, 
minute în șir pentru 

general, 
Ceaușescu,

păcii.
★
în fața Pavilio- 
al Complexului

La plecare, 
nului central 
expozițional din Piața Scinteii, 
care a găzduit lucrările Con
gresului, mii de oameni ai 
muncii din Capitală au făcut, 
ca și în ziua precedentă, tova
rășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu, o 
caldă manifestare de dragoste 
și stimă.

ROMANIA

Cămătaru

prezentate oe sta- 
din Stockholm și 
A mai existat și a- 
constructiei golului.

rezultat egal obținut de fotbaliștii noștri

ANGLIA
LONDRA, 11 

Reprezentativa 
tăcut încă un 
afirma comentatorul 
Brian Glanville după 
„acesta este, 
și jumătate" spre înaltele pla
touri mexicane. Reprezentativa 
României răminc neînvinsă pe

(prin telefon). 
României a 

pas sau, cum 
englez 
meci, 

de fapt, un pas

CLASAMENTUL
1. ANGLIA 6 3 3 0 16- 2 9
2. România 6 2 3 1 9-5 7
3. Irl. Nord 6 312 7-57
4. Finlanda 7 223 6-12 6
5. Turcia 5 014 1-15 1

ale selecționerului englez Bob
by Robson, antrenorul nostru. 
Mircea Lucescu, le-a răspuns 
prin retitularizarea lui Lung, 
prin aducerea lui Negrilă pe 
postul de fundaș dreapta, prin 
trecerea lui Rednic în linia de 
mijloc; a fost chemat, pe pos
tul de stoper. Iovan (lorgu- 
lescu resimțindu-se. totuși, de 
pe urma accidentării). S-a con
struit. pentru această întilnire, 
un „unsprezece" asemănător, 
ca predilecții tactice, cu „dis
tribuțiile" 
dioanele 
Bratislava, 
semănarea
cu cel reușit în capitala Sue
diei. Iar autorul lui s-a nu
mit tot Cămătaru ! Atributelor 
pregătirii tehnico-tactice i s-a 
adăugat acela al unei unități 
sufletești cu totul remarcabile ! 
Să nu uităm, formația noastră 
a fost condusă, din minutul 25. 
un gol primit cu destulă ușurin
ță de „tricolori". Dar interna
ționalii noștri au avut forța să 
depășească șocul psihologic, au 
strins rîndurile și au obținut, 
cu prețul unor remarcabile e-

faimosul stadion englez. Acest 
1—1 reprezintă rezultatul abor
dării exemplare a jocului, al 
puterii de luptă a tuturor ce
lor ce au intrat in teren. Nu 
trebuie să uităm insă .și luci
da campanie de pregătire a 
jocului, care a reprezentat u- 
nul dintre cele mai dificile 
examene ale cursei calificări
lor. Mutărilor de „ultimă oră“

forturi, o egalitate care ii tre
ce în poziția de favoriți față 
de concurentul direct, repre
zentativa Irlandei de Nord, pe 
care o vor intilni pe terenul 
nostru, la 16 octombrie. Obți- 
nînd victoria în această dispu-

loan CHIRILA

(Continuare in pag o <-o)

Pe marginea evoluției la C. M. din Suedia

HALTEROFILII ROMÂNI AU URCAT IN IERARHIA MONDIALA
Așa cum am mai relatat, 

comportarea celor 6 reprezen
tanți ai țării noastre a fost bu
nă 
de 
o
Și 
ția 
ziariști prezenți la aceste 
treceri. De fapt, locul 4—5 o- 
cupat de România (împreună 
cu R. D. Germană) în clasa
mentul pe medalii, ca și pozi
ția a 6-a în ierarhia mondială 
pe puncte sînt de apreciat, la 
această a 56-a ediție a C.M., 
cu cea mai numeroasă partici
pare de țări și sportivi (43, 
respectiv peste 200) din toate 
continentele.

Se înțelege că, în asemenea 
condiții, misiunea celor 6 re
prezentanți ai țării noastre a 
fost deosebit de dificilă. Să 
recunoaștem însă că bilanțul lor

la „mondialele" de seniori 
la Sodertălje (Suedia). Nu 
afirmăm numai noi, ci 
personalități din Fedcra- 
internațională, antrenori și 

în-

bun. chiar și in asemenea dis
pute echilibrate, putea să 
fie superior.

înainte de a trece în revistă 
unele aspecte la care nu ne-am 
referit în cronicile anterioare, 
să subliniem faptul că toți hal
terofilii noștri au progresat

daliați olimpici. mondiali și 
europeni, a ocupat locul 6 cu 
275 kg, cu 7,5 kg mai mult de- 
cît cu opt luni în urmă I Dacă 
n-ar fi ratat 127,5 kg la „smuls“ 
și 155 kg la „aruncat" el ar fi 
obținut poziția a 4-a Dar. ori
cum, la cei 22 de ani ai săi are

„Turul României" la motociclism

A.

COMPETIȚIE REUȘITA, ÎNVINGĂTORI MERITUOȘIA

dar să nu uităm de unele absențe regretabile
Organizat de C.N.E.F.S. și 

C.C. al U.T.C., „Turul Româ
niei" la motociclism a relevat 
și la a doua sa ediție virtu

țile sportului cu motor, parti- 
cipanții la raliul motoretelor 
„Mobra" abordind cu multă 
îndeminare, curaj și stăpinire

de sine cele șase etape ale 
competiției, toate cu un pro
nunțat profil muntos și dru-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag 2-3;

Cimpineanui Liviu Dan și bucureșteanca Emilia Dinu la citeva 
minute după cc au îmbrăcat tricourile de campioni ai țării.

Foto : Iorgu BĂNICĂ

ffltt

Reprezentantul țării noastre, Andrei Socaci, pe treapta cea mai inalti 
a podiumului (medalie de aur) la stilul „smuls" (cat. 75 kg). în 
stingă, pe locul secund, A. Varbanov și in dreapta M. Pașov (locul 

al treilea) — ambii din Bulgaria.

față de J.O. de la I.os Angeles 
și de „europenele" din Polonia.
• La cat. 60 kg, tinărul Do

l'd Matceș (C.S. Onești), con- 
curînd cu sportivi celebri, ca 
M. Șalamanov (Bulgaria) — re
cordman mondial — și alți me-

perspective să obțină mari per
formanțe Constantin Chiru 
(Gloria Bistrița), al 9-lea (din

Ion OCHSENFELD

(Continuare în pag 2-3)

ÎNTRECERI FRUMOASE Șl DISPUTATE EA „FESTIVALUL SPORTIV Al DELTEI"
Două zile de sport la Mah- 

mudia. vechea localitate de pe 
brațul Sf. Gheorgt.e al Dunării, 
încă de la intrarea în comună 
ne-a intimpinat o atmosferă 
sărbătorească, cu urarea „Bine 
ați venit la Festivalul Deltei" 
— ediția a IlI-a. apoi ghirlan
de multicolore peste strada 
mare, iar pe fațada modernului 
hotel „Plaur", multe steaguri 
ale „Daciadei". Pe faleză se fă
ceau ultimele pregătiri : mon
tarea ringului de box. a salte
lei de lupte, iar pe strada ma
re marcarea traseului pentru

întrecerile .de karting. Inspira
tă ideea organizatorilor — 
C.J.E.F.S. Tulcea — în a se 
opri la acest loc pentru festi
val, deoarece organele locale 
au dorit să arate că mahmu- 
dienii sînt bune gazde și cind 
este vorba de sport.

...Dimineață însorită, cu aer 
răcoros si vînt ce purta pescă
rușii spre larg. Cine să-i ob
serve. însă, căci pe strada ma
re începuseră crosurile : zeci 
de tineri din localitate și din 
comunele apropiate, dar și din 
alte județe (Bacău. Suceava.

Galați. Constanța) invitați aici, 
întreceri frumoase, urmărite de 
numeroși spectatori, printre 
care am văzut și cîțiva pescari 
cu bărbi mari, albe, care a- 
plaudau ca niște... copii.

Pe ringul de box luptă strîn- 
să, mai ales cea oferită de Cor
nel Băjcnaru, din localitate, 
care intr-o demonstrație si-a 
învins cîțiva adversari la rînd.

Viorel TONCEANU

(Continuare in pag. 2-3)



D4CI/1D.4 în concursul de tenis al seniorilor

REZULTATE AȘTEPTATE,
Șl SURPRIZE

în proba masculină de simplu. 
Adrian Marcu i-a întrecut, in 
câte trei seturi, pe Cosac cu 6—4, 
6—1, 6—2 șl pe Itu cu 6—2, 6—3,
6— 3. Da, Râzvan Itu a confirmat 
șl la „naționalele" seniorilor că 
la 16 ani al săi este, totuși, un 
tenisman matur. Dintre tavoriți 
a mai fost eliminat Marius Co- 
mănescu, întrecut cu 6—i, 6—2,
7— 6 de Mihal vanță, acesta din 
urmă, aflîndu-se în ascensiune 
de formă. Rezultate din turul II : 
Ursuleanu — Plndichl 6—1, 6—2, 
6-4, Vanță - NițU 6-4, 8-2,
6— 3, Com&nescu — B. Badiu
7— 5, 6—0, 6—3, Gorgan — A. VI-
ziru 6—1. 6—0, 6—2, A. Popovicl — 
Moroșan 6—2, 6—2, 4—6, 6—3,
Nicolae — Sălăgean 6—2, 7—6,

Pop — Dascălu 6—2, 6—2, 
Stănescu — Kadar 6—1, 3—6, 

6—0, Hnat — Zacopoeanu 
6—3, 6—0, Popa — Coman 

6—2, 6—2, Itu — Enache 6—3, 
6—4. In turul III : Segărcea- 

nu — Ursuleanu 6—1, 6—2, 6—3, 
Hărădău — Gorgan 6—2, 7—5, 6—3, 
Dirzu — Nicolae 6—2, 6—3, 6—3, 

— Stănescu 6—1, 1—6, 6—o, 
în proba de dublu mixt, 

merită urmărită evoluția recent 
laureațllor cu titlul de campioni 
mondiali universitari. Florin Se- 
gărceanu — Daniela Moise. în 
primul meci Segărceanu — Moi
se au Întrecut cu 6—2. 6—4 pe
rechea Ioan — Otilia Pop.

Se dispută și probele de du
blu fete șl dublu bărbați, favo- 
riții impunîndu-se, * ' 
„Daciadel" la tenis 
manță continuă azi,_ ___  __
11,30, pe terenurile din parcul 
Progresul.

Ion GAVRILESCU

„FESTIVALUL SPORTIV AL DELTEI"

DAR
vară, ieri. în 
din Capitală. 

________ _ ,______ ai tenisului 
comentau cu aprindere partida 
de marți după-amlază. din
tre campionul național Lau- 
rențiu Bucur șl juniorul 
(încă) Mihnea N ăstase. Mihnea, 
erau de părere unii, a jucat 
mult mal tehnic decît Bucur, dar 
a pierdut... Bunele lovituri de 
serviciu ale Iul Mihnea, back- 
hand-ul său deosebit de eficace, 
ca și vcJeturile cu care deseori 
a atacat la fileu — toate acestea 
Ii dădeau dreptul lui Mihnea să 
cîștlge. Se prea poate să fie așa.

Consemnînd aceste detalii de... 
culise să urmărim evoluția spor
tivilor rămași în cursa pentru 
cîștigarea celor cinci titluri puse 
in joc. In turul al doilea al pro
bei feminine, de simplu Daniela 
Moise a avut o evoluție sigură 
pe tot parcursul celor două se
turi jucate In compania junioarei 
de 16 ani, Diane Samungi. A fost 
un meci urmărit cu Interes, la 
capătul căruia Moise a întrecut-o 
cu 6—3. 6—1 pe Samungi. Mădă- 
lina Volnea a reușit frumoasa 
performanță de a fi eliminat 
două dintre favorite : eu 6—4,
6— 1 pe Aurelia Gheorghe. șl cu
7— 5, 8—6 pe M. Romanov. în
bună formă Teodora Tache — 
care se anunță dre.pt pretendentă 
la finală — a dispus cu 8—I, 
C—3 de Otl'ia Pop. Rezultate din 
turul anterior în proba de sim
plu feminin: Moise — Magdalena 
Raikovicl 6—3. 6—3, Samungi — 
Liliana Pop 8—0, 6—1, Maria Ro
manov — Daniela Ivana 4—6, 
6—3 6—?

_  ____ de 
parcul’ Progresul 
Numeroși iubitori

Z1 splendidă 
parcul

6—2,
6—2,

întrecerile 
de perfor- 
de la ora

(Urmare din pag. 1)

Cînd a coborît, îmbujorat, l-am 
întrebat : „De la cine ai în
vățat să boxezi Cornele ?“ „De 
Ia tata !“ Și-a croit apoi drum 
printre suporteri. Am trecut 
pe la alte „scene" ale Festiva
lului. Fotbalul avea în pro
gram întâlniri între formațiile 
Mahmudia. Beștepe. Sarichioi 
și Unirea. într-o pauză, l-am 
lntîlnit printre 
președintele C.A.P.. 
Brinză. care ne-a 1 
vervă tinerească : ...
facem aici o bază cum nu o 
să vedeți multe. Tribuna asta 
din trepte de pămînt va fi o 
tribună modernă, acoperită, cu 
vestiare și tot ce trebuie". (Tfi- 
buna de acum este o pantă na
turală care coboară pînă la 
buza terenului de joc). La 
școala generală se desfășurau 
întreceri la sah, volei, hand
bal și frumoase demonstrații

suporteri pe 
. ing. Ion 
spus cu o 
„Vrem să

ACTUALITATEA ȘAHISTĂ
• LA EFORIE NORD se des

fășoară finalele Campionatului 
național pentru juniori m și co
pil. După disputarea a 9 runde, 
Ia băieți conduce Andrei Cioară 
(Petrolul Ploiești) 8 p, iar la 
tete Luminița Radu (Calculato
rul) 8,5 p. La copil, dar după 7 
runde, trei concurenți sint egali 
pe primele locuri : Andrei IstrS- 
țesescu (Politehnica), Gabriel 
Schwartrman (Calculatorul) și 
Ranko Szuhanek (C.S.Ș. Timi
șoara), toți cu cite 6 p. La fe
tițe, lideră este Ioana Morartu 
(C.S.Ș. Unirea Iași) 7 p.
• UN SUCCES deosebit a în

registrat a n-a ediție a Festi
valului de șah pentru juniori de 
la Timișoara, competiție înscri
să in cadrul manifestărilor dedi
cate „Anului Internațional al Ti
neretului". Au participat 117 ju
cători și jucătoare din 7 țări. 
Disputat după sistemul elvețian, 
turneul feminin a fost ciștigat 
de timișoreanca Otiila Ganț, cu
7.5 p, același punctaj fiind obți
nut și de altă șahlstă româncă, 
Smaranda Boicu. Locurile S—5 
au fost Împărțite de Danuta 
Klusek (Polonia), Liliana Șușnea 
șl Irina Candea, toate cu cite
6.5 p. în grupa băieților pînă la 
16 ani, învingător a fost Th. 
Neumark (R.F.G.), egal în punc
te cu V. Tomescu (România) —
7.5 p. Egalitate pe primele două 
locuri și in grupa pînă la 20 
ani : V. Deze (Iugoslavia) șl O. 
Gschnitzer (R.F.G.) 7,5 p. Pe lo
cul trei, C. Hogea (România) 6 p.
• 18# PARTICIPANT! a reunit 

ediția din acest an a tradiționa
lului concurs „Vara șahlstă bucu- 
reșteanâ", organizat de A. S. 
Calculatorul. în turneul princi
pal masculin (maeștri șl candi
dați de maestru), laureați au fost 
V. David și polonezul K. Gro- 
chowski, iar la feminin a ciș
tigat Mariana Duminică.

O ÎNTILNIREA AMICALA din
tre formațiile Mecanică fină și 
Radnik Smederevska Palanka 
(Iugoslavia), desfășurată in Ca
pitală, a revenit șahiștilor bucu- 
reșteni cu scorul de 6—5.
• A II-A EDIȚIE a turneului 

„Memorial Victor Ciocâltea", în 
organizarea asociației sportive 
I.T.B., va avea loc între 15 și 
29 septembrie, întrecerile fiind 
deschise tuturor categoriilor de 
clasificare, precum șl pentru ju
cătorii neclasificați.

de gimnastică prezentate de 
fetitele profesoarei Elena Du
mitrescu, de la C.S.S. Tulcea. 
Dar am revenit pe strada ma
re. Elevii pregătiți în ale teh
nicii de Chiriac Cbstache, pre
ședintele Clubului de automo
bilism și karting, recent înfiin
țat, își începuseră întrecerea, 
în unele momente ne opream 
respirația de emoție cînd boli
zii intrau în derapaje, apoi 
printre obstacole „ca vlntul". 
Frumoase au fost și întreceri
le la lupte. Organizatorii si cei 
care i-au sprijinit merită cu
vinte de laudă pentru succesul 
deplin al acestei competiții de 
masă cu peste 350 de partici
pant!.

Iată însă și câștigătorii. pe 
probe : cros, 10—12 ani (f) — 
Mihaela Danilov; (b) — I. Ro
din ; 12—14 ani (f) — Eugenia 
Cracovchi ; (b) — D. Terente 
(toți de la Independența) ; 
15—16 ani (f) — Luminița Va- 
silichioaie (Suceava) ; (b) — R. 
Simion (Indep.) ; 17—19 ani (f) 
— Nicolina Munteanu (Sucea
va) ; (b) — N. Aripor (Tulcea); 
box, 51 kg M. Pintilie (Galati). 54 - - - - -
kg 
kg 
kg 
karting _________
(Mahmudia), 12 ani 1 ; volei — 
Dinamo Tulcea : șah (b) — N. 
Ichim (Mahmudia); (f) — Vasi- 
lica Buftei (Indep.) ; tenis de 
masă (f) — Lavinia Sîrbu
(Mahmudia). (b) — T, Triț 
(Mahmudia); handbal — Șc. 
generală Beștepe ; fotbal — 
Mahmudia — Beștepe 1—2 ; 
pescuit — Alex. Andrici 
(C.J.E.F.S, Bacău) — 89 de
capturi.

kg — 
- M.
— C.
— T.

C. Velea (Tulcea). 57 
Pata (Tulcea), 63,500 
Chilianu (Tulcea). 81 
Constantin (Măcin) ; 
— Mihai Munteanu

ÎMBUCURĂTOARE creștere valorica
IN CAMPIONATUL FEMININ DE HANDBAL
Campionatul feminin de hand

bal, Divizia „A", aflat la cea 
de-a 28-a ediție, a ajuns la 
jumătatea primei sale părți — 
turneele pentru stabilirea gru
pelor valorice 1—6 și 7—12. 
După jocurile de la Buzău și 
Pitești, pe primele trei locuri 
în clasament se află, neînvin
se, echipele Știința Bacău, Rul
mentul Brașov și Rapid Bucu
rești, în această ordine, depar
tajate doar de golaveraj O 
primă constatare este aceea că 
handbalistele din Bacău, cam
pioanele ediției anterioare, au 
luat din nou un start lansat, 
ceea ce le probează o dată în 
plus valoarea. în al doilea rînd, 
menținerea în prlm-planul cam
pionatului, ca și în ediția pre
cedentă, a brașovencelor de la 
Rulmentul, aceeași echipă ma
tură, cu un bagaj tehnico-tac- 
tic remarcabil. în al treilea 
rînd. situarea pe treapta podiu
mului care oferă „bronz" a fe
roviarelor bucureștene repre
zintă o frumoasă surpriză țl- 
nînd seama de eforturile lor. 
uneori disperate, din campiona
tul trecut, pentru evitarea re
trogradării.

în imediata apropiere a 
tonului fruntaș se găsesc 
ROM Iași și Hidrotehnica 
stanța, echipe cu evoluții 
constante, dar care, mai 
în turneul piteștean, au 
monstrat potente reale, 
mijlocul clasamentului — 
surprize. Ele se numesc 
mistui Rm, Vîîcea, care 
simte din plin absența Măriei 
Verigeanu, și C.S.M. Indepen
dența Sibiu, proaspăt promo
vată în primul eșalon valoric, 
surpriza plăcută, care prin 
felul cum se prezintă (în prin
cipal instruirea) se pare că va 
face multe clipe grele tuturor 
echipelor, firește dacă va con
tinua pe drumul ascendent pe 
care se află.

In partea a doua a ierarhiei 
actuale. Confecția București se 
confundă din nou, aproape, cu 
Rodica Grigoraș. Dar cît se va 
putea cota numai pe aportul 
acestei valoroase jucătoare ? în 
plus, să nu se uite că echipa, 
aceeași, are un an mai 
față de ediția anterioară 
s-a salvat in extremis, 
ție, deci !

Plutonul codașelor este __
dus de Mureșul Tg. Mureș, e- 
chipă situată pe un loc prea 
periferic față de posibilități,
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CLASAMENTUL
1. ȘTIINȚA BC. 5 4 1 0 150-104 14
2. Rulm. Bv. 5 4 14 lfie- 77 14
3. Rapid Buc. 5 4 10 103- 99 14
4. TEROM Iași 5 4 0 1 145-101 13
5. Hidroteh. C-ța 5 4 0 1 MO- 80 13
6. Chim. Rm. V. 5 3 1 1 133-106 12
7. CSM Ind. Sb. 5 2 0 3 109-125 9
8. Conf. Buc. 5 1 1 3 102-126 8
9. Mureșul Tg M. 5 1 0 4 98-110 7

10. Relon Săv. 5 1 0 4 06-139 7
11. Tex. IAS Z. 5 0 0 5 93-138 5
12. Dorob. PI. 5 0 0 5 75-120 5
„TROFEUL SPORTUL" PENTRU

EFICACITATE
1. Mariana Tîrcă (Știința Ba

cău) 53 de goluri ; 2. Rodica Gri
goraș (Confecția București) 46 ; 
3. Rodica Covaliuc (TEROM Iași) 
M ; 4—5. Mariîena IuMșca (Relon 
Săvinești) și Eugenia Marian 
(Textila I.A.S. Zalău) 34 ; 6. E- 
lena Gheorghe (Hidrotehnica 
Constanța) 33 ; 7. Maria petre 
(Chimistul Rm. Vîlcea) 32 ; 8.
Gheorghlta Oprea (Rapid Bucu
rești) 31 ; 9. Edit Torbk (Chimis
tul Rm. Vîlcea) 30 ; 10. Cristina 
Tache (Rulmentul Brașov) 29 ; 
11—12. Sevastița Grigore (Rapid 
București) șl Elena Nlțolu (Ști
ința Bacău) 38.

7.

CAMPIONATELE DE VELODROM

dar care o dată cu revenirea 
Eszterei Laszlo se pare că-și 
va regăsi cadența. Relon Săvi- 
nești, Textila I.A.S. Zalău și 
Dorobanțul Ploiești se înscriu 
ca aproape sigure participante 
în grupa valorică secundă.

După cele două turnee de 
pînă acum, de la Buzău și Pi
tești, care au cuprins cinci e- 
tape, se poate afirma că ni
velul valoric este în creștere 
față de campionatul trecut, for
mula nouă de desfășurare a 
„Diviziei „A" impunând o re
structurare a pregătirii dinain
tea campionatului. Această con
statare este îmbucurătoare a- 
vîndu-se în vedere obiectivul 
major al aoestui an — Campio
natele Mondiale din luna de
cembrie.

în ceea ce privește aportul 
individual al jucătoarelor, se 
cuvine să menționăm forma 
bună a portarilor, dintre ju
cătoarele care evoluează în 
acest important post detașîn- 
du-se : Ana Moldovan (Rapid), 
Anca Căpraru (Rulmentul), 
Viorica Ionică (Hidrotehnica), 
Doina Rodeanu (Chimistul) și 
Simona Florea (C.S.M Indepen
dența).

Referitor la eficacitate, este 
demn de remarcat că 21 de ju
cătoare au marcat peste 20 de 
goluri în cinci jocuri. Frunta
șele clasamentului eficacității 
au medii deosebit de ridicate : 
Mariana Tîrcă — 10,6, Rodica 
Grigoraș — 9,2, Rodica Cova- 
liuc — 8,2. Nu putem omite 
faptul că ultima dintre ele a 
înscris în partida TEROM — 
Confecția 19 (!) goluri, ceea 
ce spune foarte mult despre 
valoarea și forma handbaliste!

. ieșence.
Semnalăm evidențierea unor 

tinere jucătoare și dorim ca a- 
ceste rînduri să însemne doar 
începutul pe drumul consacră/- 
rii : Simona Manea (Hidroteh
nica), Mariîena Doiciu (Rapid), 
Ursula Oltcțeanu (C.S.M. Inde
pendența), Ribana Oancea (Rul
mentul. Anca Pestrițu (Chimis
tul). Așteptăm confirmarea va- 

acestor tinere handbaliste 
altor colege de generație.

Mihail VESA

tul), 
lorii 
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HALTEROFILII AU URCAT
(Urmart din pag. 1)

la Dej, pc noile (ercnurl ale

„CRITERIUL SPERANȚELOR
SUCCES AL BASCHET

„Criteriul speranțelor", concurs 
republican rezervat juniorilor șl 
junioarelor in (14—15 ani) la 
baschet, s-a bucurat de un suc
ces remarcabil. Desfășurate pe 
terenurile Clubului sportiv șco
lar Dej, inaugurate cu acest pri
lej, Întrecerile au furnizat dis
pute spectaculoase, deseori de 
bun nivel tehnic, mult aplaudate 
de un public numeros și entu
ziast. Cu sprijinul organelor lo
cale de partid și de stat, al unor 
Întreprinderi șl instituții din mu
nicipiul Dej. precum și datorită 
muncii neobosite a cadrelor di
dactice. a întregului personal al 
clubului sportiv școlar, partici
pant» la „Criteriul speranțelor" 
au avut condiții optime de con
curs, completate cu afișe, foaie 
volantă tipărită cu acest prilej, 
expoziții de carte șl trofee spor
tive.

După cinci zile de întreceri, pe 
locurile fruntașe s-au clasat la 
BĂIEȚI : 1. C.S.Ș. Tîrgovlște
(antrenor I. Valerian), 2. C.S.Ș. 
Tg. Mureș. 3. C.S.Ș. 1 Constanța, 
4. C.S Ș. 4 București, 5. C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Napoca, t. C.S.Ș. 
Ploiești ; FETE : 1. C.S.Ș. Rm. 
Vilcea (Al. Moise), 2. C.S.Ș. 4 
București 3. C.S.Ș. Arad, 4. 
C.S.Ș. 1 Oradea, 5. Voința Bucu-
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întrecerile de biatlon și

ÎN PRiM-PLAN: BUCUREȘTENII
Pe trei baze bucureștene — 

poligonul Tunari, bazinul 23 Au
gust șl Stadionul tineretului — 
au avut loc, timp de două zile, 
întrecerile campionatelor națio
nale de biatlon și triatlon modern.

La biatlon modern <206 m Înot 
și 2000 m cros) au participat 17 
concurenți și cinci echipe, pe 
primele locuri situîndu-se Ale
xandru Frumușanu (București) 
cu 2432 p. Marius Calalb (Petro
lul Ploiești) 2335 p șl Rafael 
Cheia (C.S.Ș. Timișoara) 2232 p 
— la individual C.S.Ș. Timișoara 
(R. Cheia, O. Sllasi, C. Buzgar) 
6580 p. Sd. București 6465 p și 
Olimpia București 4278 p.

Disputele campionatului națio
nal de triatlon modern au reu
nit 18 sportivi șl șase echipe. La 
capătul disputării probelor de 
tir (20 f), înot (300 m) și cros 
(3000 m) pe podium au urcat
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IN IERARHIA MONDIALĂ
de la Nicu Vlad unii ar fi aș
teptat mai mult (medalii mai 
strălucitoare)... Adevărul este 
însă că Vlad a eoncurat bine : 
a obținut „argintul" la „smuls", 
pierzînd „aurul" la... cîntar 
(fiind cu 400 de grame mai 
greu decît primul clasat, ungu
rul Szanyi !), egalînd recordul 
țării (185 kg), ca și pe cel de 
la „aruncat" (220 kg). El a to
talizat 405 kg, un nou record 
național, rezultat pentru care 
i s-a decernat medalia de 
bronz. Desigur, Vlad nu s-a 
așteptat la forma deosebită a 
lui Szanyi, triplu campion mon
dial, dar se poate mîndri că a 
întrecut alți mari campioni, 
printre care Sevcik (U.R.S.S.) 
și Wisuwa (R.D.G.). Conside
răm, totuși, că halterofilul nos
tru a comis o greșeală la „a- 
runcat". După ce reușise 220 
kg, a trecut direct la 227,5 kg, 
greutate pe care a ratat-o de 
două ori. Dacă ar fi intrat și 
ar fi reușit la 225 kg, el ar fi 
obținut medalia de argint la „a7 
runcat" șl la „total" ! Cu toa- 
te acestea, cum afirmă specia
liștii, românul Vlad și ungurul 
Szanyi rămîn să-și tranșeze și 
în viitor rivalitatea... în fine, 
Vasile Groapă (la cei peste 
30 de ani), clasat al 7-lea, s-a 
comportat meritoriu, progresînd 
de la CE. pînă acum eu 15 kg 
(365 kg, respectiv, 380 kg).

în concluzie, se poate spune 
că, datorită condițiilor bune, a 
pregătirii temeinice, a nnei 
munci uneori istovitoare (coor
donate de antrenorul principal

21 de concurenți), cu toate că 
a progresat eu 5 kg față de 
C.E., nu a reușit, cu 270 kg, 
să-și depășească recordul na
țional. Și el a ratat 125 kg la 
„smuls" și de două ori 155 kg 
la „aruncat".
• La cat 75 kg, Andrei 

Socaci (Olimpia București) ne-a 
adus cele mai mari satisfacții : 
o medalie de aur și două de 
bronz. A fost egal la „smuls" ■ 
(160 kg) cu recordmanul mon
dial Varbanov și cu Pașov 
(ambii Bulgaria), dar greutatea 
corporală mai mică i-a adus 
primul loc. La „aruncat" însă, 
sportivii bulgari s-au detașat 
net și Socaci a trebuit să se 
mulțumească cu poziția a 3-a, 
realizînd 195 kg. Și totuși, dacă 
n-ar fi ratat la „smuls" (162,5 
kg), el ar fi cucerit medalia de 
argint, în locui celei de bronz, 
la „total" I Acest băiat tînăr, 
perseverent, merită felicitări 1
• La cat 82,5 kg, Petre Be- 

cheru (Steaua), dintre cei 19 
concurenți, s-a situat al 5-lea, 
la egalitate cu japonezul R. 
Isaoko, cu 360 kg (cu 12,5 kg 
peste performanța realizată la 
C.E.). Ratările la „smuls" (157,5 
kg) și la „aruncat" (205 kg) 
l-au privat de un loc cu mult 
mai bun.

• Ultimii doi sportivi ro
mâni în concurs au fost cei de 
la cat. 100 kg (29 concurenți!) 
Nicu Vlad, campion olimpic și 
european, și Vasile Groapă 
(ambii de la Steaua). Firește,
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întreceri echilibrate la 1000 m
național vechi de 11 ani (24,0 
sec, Attila Teleghl — Steaua — 
26.09.1974) cu o jumătate de se
cundă. Această performanță, 
foarte bună, o așteptăm repetată 
șl Chiar îmbunătățită.

★
La sfârșitul acestei săptămîni, 

pe șosele din municipiul Brăila, 
și la începutul săptămînii vii
toare, pe șosele din împrejurimile 
municipiului Constanța, se vot 
desfășura noi etape ale tradiționalei 
competiții de ciclism pentru 
niori, „Cupa orașelor**.  Iată 
samentele după derularea a 
©tape : individual : -
Grosu (Brașov) 13h 18:52, z. un. 
Nefliu (Voința București) la 24 
sec.. 3. D. Răcășan (Muscelul 
Cîmpulung) la 53 sec., 4. V. Ji- 
lăveanu la 6,51 minute, 5. Cr. 
Păun la 10,44 minute, 6. M. Țîr- 
lea la 12,46 minute, toți de la 
Ploiești ; ECHIPE : 1. Selecțio
nata Brașov 41h 05:00, 2. Selec
ționata Ploiești la 1,42 min., 
Voința București la 8,44 min., 4. 
Selecționata București la 18,22 
min., 5. Selecționata Cluj-Napoca 
la 40,52 min.. 6. Muscelul Cîmpu
lung la 53,52 minute.

După etapa de la Constanța a 
„Cupei orașelor4*,  în același mu
nicipiu. va avea loc, săptămîna 
viitoare. Criteriul juniorilor la 
ciclism care programează două 
etape de fond și o etapă pe cir
cuit pe străzile orașului.

Horațiu SIMA

Cea de a doua zi a finalelor 
campionatului național de ci
clism și ale ,J>aciadel“ a bene
ficiat — ca șl in prima zl de 
întreceri — de condiții optime 
de concurs. în program a figu
rat proba de 1000 m, cu start de 
Pe loo, care a reunit pe specia
liștii probei. Deși, spre deosebire 
de anul trecut, nu s-a doborft 
recordul trebuie remarcat faptul 
că diferențele, în zecimi de se
cundă. dintre primii patru clasați 
reflectă echilibrul valoric dintre 
ei. O evoluție foarte bună a a- 
vut-o în această probă șl tlnărul 
Silviu Dine (C.S.S. 1), care a 
progresat continuu, în acest an, 
in aparițiile sale pe „ovalul de 
beton".

CLASAMENT T~ 
Lâutaru (Dinamo), 
pion republican și al 
2. V.

FINAL : 1. Gh.
", 1:10,1, * cam-
, ‘ „Daciadei",

Mitrache (Dinamo) 1:10,2, 
Kovacs (Voința Arad) 

I. Schneider (Dinamo) 
M. Mărginean (Steaua) 
“ Dine (C.SJ5.) 1:14,3.

3. L.
1:10,6,
1:10,9.
1. . ...

Astăzi, de la ora 16,00. are loc 
proba de 4000 m urmărire indi
viduală, serii, semifinale și fi
nale.

4.
5.
6. S.

★
Intr-un concurs de verificare 

pentru campionatele naționale, 
C. Ciulei (Steaua) — cu 23,50 sec. 
Ia 400 m lansat — a stabilit un 
nou record național. Sportivul ste- 
list ne-a dat dovada realului său 
talent și a unei pregătiri foarte 
bune, îmbunătățind un record

3. D.

1.
2.
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ni 
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Gh.
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ANUNȚ
O.N.T. „C A R P A T I« 

BUCUREȘTI anunță că in 
perioada 1—SI octombrie 
1935, zilnic, cu excepția 
duminicilor, Intre orele 
13—18, face înscrieri de 
candidați, cunoscători de 
limbi străine, pentru exa
menul de selecționare la 
cursurile de ghizi-inter- 
prețl, colaboratori externi. 
In sala Universității cul- 
tinial-științifice din str. 
Biserica Amzei nr. 7, sec
torul I.

Condițiile șl actele nece
sare slnt afișate la sediile 
O.N.T. „Carpați" Bucu
rești și Universității cul
tural — științifice, sălile 
Dalles și Amzei.

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PROI
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
11 SEPTEMBRIE. Extragerea I : 
25 15 41 18 42 5 ; extragerea a 
n-a : 23 16 33 14 9 8. Fond total 
de câștiguri: 722 246 lei.

• ClȘTIGURILE TRAGERU
EXCEPȚIONALE LOTO DIN 1 
SEPTEMBRIE. FAZA I : Cat. 1 î 
1 variantă 26.% « autoturism
wDacla 1300“ (70 000 lei) ; cat. 2 : 
4 variante 25% a 30 610 lei, In ca
drul căreia o excursie de 2 
locuri in R. S. Cehoslovacă și di
ferența în numerar ; cat. 3 : 4 
variante 100% a ia 320 let, In 
cadrul căreia o excursie de 1 
loc în R. S. Cehoslovacă și dife
rența în numerar și 18 variante 
25% a 2 830 lei ; cat. 4 : 56,75
variante a 1 696 lei ; cat. 5 î 
149,50 a 644 lei ; cat. 6 : 279,75 a 
344 lei ; cat. 7 : 443,75 a 200 lei;

cat. 8 : 
a n-4 
100% = 
(70 000 
17 500 1 
a 2 000 
riante 
a 500 
lei. L 
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PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND5

tînerețe, multă tinerețe;
Start remarcabil ta ,.B“ al e- 

cliipelor din Dîmbovița ! Flacăra 
Automecanlca Morenl, veritabilă 
revelație a actualului sezon, de
ține „fotoliul de onoare" al se
riei a n-a, iar C.S. Tîrgoviște 
se plasează în imediata ei apro
piere. Duminică am văzut, la 
fața locului, pe această din ur
ma. to disputa cu Șoimii I.P.A. 
Sibiu (3—9). Citeva observații 
•generale : elevii lui Cornel Dinu 
au plăcut prin tempoul impus, 
prin buna circulație a balonului, 
prin incisivitatea demonstrată fa 
atacurile purtate pe aripi. Ne- 
împlinlrl : imprecizia combinați
ilor de atac pe frontul central, 
numărul mic de suturi de la 
distanță.

Câte ceva despre jucătorii de 
prlm-plan ai partidei. La tîrgo- 
vișteni. Ene rămâne același om 
de bază, sigur ta intervenții, cu 
apariții fructuoase to atac (a si 
marcat un goi spectaculos). Ne-a 
bucurat prestația bună a cîtorva 
jucători tineri si foarte tineri. 
In primul rind, Baicea (29 de 
ani), un fundaș central de mar
caj cu multe ealttătl. completto- 
du-1 pe...................... .......căpitanul său de echipă

A LIPSIT NUMAI... FOTBALUL!
l.C.SJJU. — Progresul 

fi—1), o partidă lipsită
Meciul 

Vulcan 
de valențe spectaculare, cu un 
nivel tehnic modest, culoarea 
cenușie a jocului fiind dominan
tă. Dacă echipa LC.S.I.M. ar avea 
o oarecare scuză, ea fiind nou 
promovată pe scena Diviziei ,.B“. 
altele erau pretențiile pentru 
Progresul-Vulcan, formație care 
La startul actualei ediții pornea 
cu gîndul revenirii în Divizia 
,,A“. însă acest drum este greu, 
de vreme ce jucătorii echipei din 
str. Dr. Staicovici nu s-au arătat 
animați de dorința de a face 
pașii necesari îndeplinirii obiec
tivului propus, judeeîndu-i în 
primul rind prin prisma evolu
ției lor de ansamblu. De aici si 
dificultatea cronicarului de a e- 
videnția cu adevărat jucătorii 
care au ieșit în prim-plan. Nu 
a fost nici un jucător care, într- 
adevăr, să placă ochiului, să se 
poată bucura de aprecieri favo
rabile. Cu indulgență am acor
dat trei note de trecere. Lui 
Pislaru — pentru Încercarea de 
a mai ordona cât de cut jocufl e- 
ehipei I.C.S.I.M., cu realizări e_ 
vidente doar in ultimele 20 de 
minute, Ol aftfndu-se si la ori-

„RECORDURI" NEDORITE
• Două „ recorduri “ nedorile. 

Primul a fost stabilit de Poli
tehnica Iași, echipă care pînă 
deunăzi a activat (și are șanse 
să mai activeze) în Divizia „A". 
Nici n-a început bine, cum se 
spune, campionatul Diviziei ,B* * 
și Politehnica Iași a apărut de 
TREI ORI în fața Comisiei de 
disciplină, pentru abaterile co
mise de unii dintre jucătorii ei. 
Cel de al doilea „record" apar
ține lui Mircea Radu din for
mația ieșeană. Suspendat (cu in-

• I.C.I.M. BRAȘOV — DINA
MO BUCUREȘTI 0—7 (0—4). Par
tidă dominată net de jucătorii 
dinamovițti. Ei au fructificat 
șapte dintre ocaziile pe care și 
le-au creat. Au înscris : Augus
tin (min. 7), Dragnea (min. 0 șl 
31), Stănescu (mln. 15), S. Ră- 
ducanu (mln. 47 și 56) șl Orac 
(mln. 49). Dinamo a utilizat ur
mătorul „unsprezece" : Bucu — 
Orac, Ivan, Nlcolae, Stănescu — 
Movilă, Suciu, Varga — Drag
nea, Augustin, S. Răducanu. Au 
mal jucat Drăghici și Tulba. Un 
alt jucător dinamovist, Preda, a 
evoluat tot meciul la I.C.I.M. (C, 
GRUIA, coresp.).
• A. S. DROBETA TR. SEVE

RIN — POLITEHNICA TIMIȘOA
RA 2—2 (1—1). Joc foarte fru
mos, cu multe faze Ia cele două

paragrafului 5 a, ne vom 
folosi sl (ta limita spațiului 
acordat) de cîteva exemple:

1. După ce a prins mingea 
în mîlnl. portarul o bate de 
pămînt și după ce fiece 4 
pași o aruncă unui coechi
pier, care o interceptează ta 
afara suprafeței de pedeapsă, 
M circa 13 m distantă de 
poarta proprie. Acesta, la 
riadul Iul, o pasează unul 
coechipier aflat în interiorul 

propriei suprafețe de 
deapsă. iar acesta o trimite 
portarului. După ce ia min
gea în mîini, portarul face 
patru nași șl o degajează.

Decizia: Jocul continuă.
Nu s-a comis nici o greșeală.

2. După ce a prins mingea 
în mîlnl, portarul o aruncă 
imediat unui coechipier în 
Interiorul propriei suprafețe 
de pedeapsă. Acesta o inter
ceptează șl o conduce, cu 
piciorul, ta afara suprafeței 
de pedeapsă, de unde o 
transmite portarului coechi
pier. Portarul prinde mingea 
în toîinl și, după ce o bate 
de nămtot, o degajează.

Decizia: Jocul continuă.
Nu s-a comis nici o gre
șeală.

3. După ce a prins mingea 
în mîlnl, portarul o aruncă 
unul coechipier, care o in
terceptează în afara suprafe
ței de pedeapsă. Acesta o 
pasează înapoi portarului, 
care o la In mîini sl o de
gajează.

LA MOTOCICLISM
primii trei în clasamentul ge
neral individual, Liviu Dan, 
noul campion al țări la regu
laritate și rezistență pe anul 
1985, și coechipierii lui Gheor- 
ghe Oproiu și Constantin Go
ran menținîndu-se în această 
ordine de-a lungul ultimelor 
patru etape. „Cheia" succesului 
a constituit-o, desigur, pilotul, 
dar la menținerea în lupta 
pentru un loc pe podium au 
contribuit în egală măsură și 
mașinile care au funcționat ca 
un ceasornic. Si dacă alergă
torilor de la Poiana Cîmpina 
nu lj s-au întâmplat multe de
fecțiuni pe parcurs, aceasta s-a 
datorat și celor doi mecanici, 
Nicolae Murgoci și Costin Gea
nă, care, uneori, nu mai pridi
deau lucrînd, în orele admise 
de regulament, la pregătirea 
motocicletelor pentru concurs.

Un rol de frunte l-au jucat 
și sportivii de la I.M.G. Bucu
rești (bine conduși de inimosul 
lor antrenor, Traian Mihăiîes- 
cu), apreciații viteziști Stelian 
Sandu și Dumitru Ciuraru con
stituind principalii adversari ai 
învingătorilor. De asemenea, 
printre animatorii unor etape 
s-au numărat șl liderii echipe
lor Calculatorul București — 
Daniel Tudor, I.T.A. Tg. Jiu — 
Marian Sefter și I.R.A. Tg. 
Mureș — Bela Gabor.

La fete, duelul permanent 
dintre Otilia Panca (C.S.T.A. 
București), fosta deținătoare a 

„CUPA CONSTRUCTORUL" LA JUDO
în sala Voința din Miercurea 

Ciuc a avut loc tradiționala 
competiție de judo „Cupa Con
structorul", la care au partici
pat 12 divizionare „A“ și for
mația poloneză Gwardia Wro- 
clav. Trofeul a revenit echipei 
gazde, Constructorul. Iată cla
samentul : 1. Constructorul
Miercurea Ciuc 38 p, 2. Cârpiți

în prestația ofensivă (a deschis 
scorul printr-o execuție de toată 
frumusețea). Apoi Nedelciu (20 
de ani), fundaș activ, lansîndu-se 
mereu în curse ca o veritabilă 
extremă, Vișan (20 de ani) sa 
Dumitrașcu (18 ani), ambii pro
venind din „pepiniera" proprie, 
primud mijlocaș, al' doilea aripă 
stingă (component al lotului de 
juniori), amîndol posedând fru
moase calități și, deci, prezen
tând promisiuni de afirmare. La

NOU
în meciul disputat duminică la 

dmpulung (Muscelul — Flacăra 
Automecanica Moreni 0—1) au 
evoluat și câțiva foști divizio
nari „A", printre care portarii 
Nedea si Ariciu, Mateescu, Ka- 
llo și Boriceanu. Dar, cu excep
ția lui Nedea si Kallo, îndeo
sebi a primului dintre ei, care 
prin intervențiile sale a dat un 
plus de siguranță Întregii apă. 
rări a echipei din Moreni, ran
damentul acestor jucători s-a si
tuat sub valoarea lor șl a ex
perienței acumulate fa primul 

ginea golului egalizator. Lui N4- 
culescu — pentru incisivitatea sa 
din finalul partidei sl lui Po
pescu, mijlocașul Pro-gresulul- 
Vulcan, singurul din teren care 
a .simțit" în cîteva rindurl jo
cul, lansând cîteva contraatacuri 
care au făcut excepție de la 
„regula generală", o regulă crea
tă de două echipe care duminică 
au fost corigente la „materia" 
de bază, fotbalul...

Adrian VASILESCU

DORU NICOLAE, REDIVIVUS
de la 
locală 
(1—1). 
luptă 

depășit

Derbyul seriei a m-a, 
Reșița, dintre echipa 
C.S.M. șl Gloria Bristița 
s-a transformat totr-o 
crâncenă, care uneori a . . 
granițele unul joc ta forță, de 
mare angajament. Au abundat 
faulturile, intrările dure de am
bele părți, conducătorul jocului 
fiind obligat să intervină autori
tar pentru a stăvili pe cât posi
bil excesul de... zel al jucători
lor. In aceste condiții, de ,Joo 
Încins", unii dintre combatanții 
celor două echipe au ieșit totuși 
ta evidență. Jucătorul numărul 1 

dulgență !) pe o etapă, in urmă 
cu două săptămîni, el a dat din 
nou ochii cu Comisia de disci
plină, joia trecută, ta urma co
miterii unei noi abateri (a a- 
runcat mingea ta capul unui 
adversar de la C. S. Botoșani). 
El a fost suspendat acum pe 3 
etape. Ce gânduri ane Mircea 
Radu ? 11 place mai mult ta... 
tribună decît pe teren 7 Dar pen
tru aceasta nu trebuia să fie 
legitimat la F.R.F. I

titlului, și Emilia Dinu (I.M.G. 
București) s-a încheiat cu vic
toria in extremis a ultimei a- 
lergătoare, care, la debutul in
tr-o competiție de regularitate 
și rezistență, a reușit să îm
brace tricoul de campioană 
grație unui plus de siguranță 
în mersul pe teren accidentat. 
Disputîndu-și întîietatea în con
dițiile respectării normelor de 
circulație rutieră, cei peste 30 
de alergători care au revenit 
în Capitală merită — unii mai 
multe, alții mai puține — feli
citări pentru susținutele efor
turi făcute în această cursă de 
regularitate și rezistență de 
lung kilometraj.

Bilanțul ar fi fost pozitiv 
pentru toată lumea dacă din 
caravana motocicliștilor nu ar 
fi lipsit echipele cunoscutelor 
secții Torpedo Zărnești, Stea
gul roșu Brașov, Electro Sf. 
Gheorghe șl Steaua. Avînd •- 
lergători consacrați și dlspu- 
nînd de un corp tehnic compe
tent, aceste echipe ar fi ridicat 
cu siguranță nivelul valoric și 
spectacular al competiției. Sur
prinde cel mai mult absența 
de la start a motocicliștilor de 
la întreprinderea „6 Martie"
din Zărnești. care produce 
toretele „Mobra**,  în anii 
cuți angajați permanent 
lupta pentru un loc pe 
diurn. Oare reprezentanții 
treprinderii din Zărnești

mo-

___ ____ _______ nu 
mai sînt interesați să vadă cu 
ochii lor cum se comportă mi
ca mașină pe drumuri de 
munte ?

3. Gwardia Wro-
20,5 p, 4. C.S.M. Borzești

Petrochimistul Pitești 
întrecerile au oferit

Mîrșa 22 p,
claw
17 p, 5. Â.S.A. Tg. Mureș 12 
P, 6.
10 P.
echipelor participante un bun 
prilej de verificare pentru noua 
ediție a Diviziei „A“, care va 
fi inaugurată la sfârșitul săptă- 
mînii viitoare. 

sibteni l-am revăzut pe Văsii (22 
de ani), cândva o promisiune 
pentru un virf de atac de prima 
divizie Ne-am convins si acum 
de calitățile Iul : dribling, pă
trunderi spectaculoase. Nu știm 
dacă n-a rămas uitat ta eșalonul 
secund și nu merita o promova
re pe prima scenă după perioa
da de .rodaj" în eșalonul secund. 
Nu reprezintă singura situație in 
care ochii ' “ 
deschis la 
câtor ce 
tenție...

selecționerilor nu s-au 
timp asupra unui ju- 

merită mai multă a-

Eftimie IONESCU

CĂMÂTARU ?
eșalon fotbaliste. In schimb, to 
prim-plan au ieșit alți coechi
pieri ai lor. tineri cu reale ca
lități si posibilități de afirmare. 
In mod deosebit a impresionat 
prin jocul său vîrful de atac al 
formației din Moreni. Mihăescu. 
In vîrstă de 23 de ani. btae clă
dit fizic, puternic sl cu o forță 
de joc care i-a făcut pe cei pre- 
zenți să-l asemene Iul Cămăta
rii, acest tânăr atacant a dat se
rios de furcă echipei locale. Ac
ționând pe un front larg, lan- 
slndu-se în curse impetuoase si 
spectaculoase spre poarta adver
să. care cu greu puteau fl opri
te, el a pus frecvent în pericol
— mai eu seamă în prima repri
ză — poarta musceleniior. Ală
turi de Mihăescu — despre 
care cu siguranță vom mai auzi 
vorbindu-se — s-a făcut remarcat 
și coechipierul său Stoiciu, um 
tânăr mijlocaș de 21 de ani care
— pe lingă marele travaliu de
pus ta teren — a dovedit o bună 
tehnică si o remarcabilă vizi
une ta joc. fiind coautor al vic
toriei echipei din Moroni, meri
tuoasa lideră a seriei a H-a.

Constantin FIRĂNESCU

a fost, de departe, „bătrânul" 
Doru Nicolae, care parcă... înti
nerește. Accidentat la jumătatea 
primei reprize, totr-un duel ae
rian cu reșițenuil Ciurea, el a 
jucat în continuare cu arcada 

-----  a jucat exce- 
Nicolae a des- 

cu o execuție de

deschisă și 
lent. Doru 
chis scorul 
mare finețe, s-a lansat to cîteva 
curse de peste 40- de metri, lă- 
stodu-și pe drum adversarii, a 
centrat șâ a dat câteva pase de 
god care, la un moment dat, pu
teau să aducă un avantaj de 2—3 
goluri formației bistrițene. A ra

• înlocuit de antrenorul său, 
spre finalul primei reprize a 
meciului cu F, C. Bihor, Mario 
Agiu (Rapid) s-a simțit „ofen
sat" și a reacționat scoțîndu-și 
tricolul șl aruncându-1 spre tri
bune (tricoul echipei pe care sc 
presupune că o iubește șl pentru 
care e gata să lupte pînă la li
mitele puterilor sale). Agiu a 
declarat In fața Comisiei de dis
ciplină că regretă profund gestul 
necugetat pe care l-a făcut sub 
influența nervilor. Un gest re
probabil, care i-a adus o sus
pendare pe 3 etape. Cit privește 
hotărîrea elubulul Rapid de a-1 
suspenda pe Agiu pe o durată 
nelimitată, ea n-a fost ratifica
tă, in regulamentul de organi
zare a activității fotbalistice ne- 
figurlnd „suspendările nelimita
te". Pentru motive bine înteme
iate și cu respectarea formelor 
regulamentare, cluburile pot sus
penda un jucător pe o durată 
mai scurtă sau mai lungă. Dar 
nu pot dicta suspendări... neli
mitate.

Jack BERARIU

PORTARUL Șl MINGEA IN SUPRAFAȚA DE PEDEAPSA
Așa cum s-a transmis prin 

presă și direct arbitrilor, pa
ragraful 5 a de la art. XII 
dta „Regulamentul de Joc și 
Ghidul universal pentru ar
bitri" a fost completat de 
către Internațional Board cu 
o nouă prevedere privitor ta 
modul cum poate fl jucată 
mingea de către portar ta 
propria suprafață de pe- 
deapsă.

Din cuprinsul paragrafului 
5 a, rezultă că portarul poa
te atinge din nou mingea cu 
miinlle în propria suprafață 
de pedeapsă numai dacă a- 
ceasta (mingea) — după ce 
portarul l-a dat drumul sl a 
părăsit suprafața de pedeap
să în terenul de joc — a 
fost atinsă sau jucată de un 
coechipier, ori de un adver
sar, ta interiorul sau exte
riorul suprafeței de pedeap
să. Nu trebuie Înțeles că 
mingea poate fi atinsă sau 
reluată în mîlnl de 
portar numai dacă 1- 
transmisă direct de 
coechipierul care a 
sau a jucat-o în afara 
feței de pedeapsă 
sau de adversarul care a a- 
tlns-o sau a jucat-o în in
teriorul sau exteriorul supra
feței de pedeapsă a portaru
lui. De 
bule să _____
mingea, după ce a fost prin
să de portar și apoi trans
misă unui coechipier în pro
pria suprafață de pedeapsă, 
acesta nu l-o mai noate tri
mite portarului d^oă ce a 
condus-o si a jucat-o în a- 
fara propriei suprafețe de 
pedeapsă. Pentru edificarea

către 
l-a fost 

către 
atins-o 

i supra- 
proprii

asemenea, nu tre
se înțeleagă că

ratat Moga — to situa- 
numai cu portarul ta 
jucător care s-a făcut 
la Gloria a fost îibero-

tat insă de două ori chiar el șl 
o dată a ■ • — ■ 
ții clare, 
față. Alt 
remarcat _ ___ __ ____________
uâ Huriol. Prompt ta intervenții, 
cu un plasament deosebit. cu 
spirit de anticipație și. mai ales, 
cu un lăudabil joc la intercepție, 
modalitate cu care a destrămat 
numeroase atacuri ale echipei 
locale, unele to situații limită, 
de „unu la unu". Ar mal fi de 
apreciat șt prestația neobositu
lui mijlocaș Ivan, coautor la go
lul marcat de D. Nicotae, dar —

IN PRIM-PLAN, CUNOȘTINȚE MAI VECHI
Din primele minute ale meciu

lui de la Tuloea, dintre F.CJtt. 
Delta și Oțelul Galați (0—2), B~.au 
remarcat câțiva jucători, care 
de-a lungul celor 90 de minute 
au avut o prestație deosebită. 
Vom aminti, ta primul rtad, mal 
vechile noastre cunoștințe Anghe- 
linei, Burtea, Lala si Stamate. 
acum piese de bază ale formației 
gălățene. Anghelinei — ca fundaș 
central — a avut intervenții si
gure, stopând multe acțiuni o- 
fensive adverse ; mijlocașul Bur- 
cea (un fotbalist serios, echili
brat) are o pregătire fizică foar
te bună, participă eu succes la 
ambele momente ale jocului — 
apărare șl atac —, servindu-șl 
colegii cu mingi utile si uneori 
pătrunde decisiv ta sistemul de
fensiv advers, el semnînd al doi
lea gol al echipei sale la capă
tul unei spectaculoase curse pe 
partea dreaptă a terenului : Lala, 
ca toatotas central, a „hărțuit"

UN DERBY CU NUMEROȘI „SOLIȘTI"
Pe ansamblu, partida dintre 

echipele Minerul Cavnic și O- 
limpia Satu Mare (2—1), desfă
șurată duminică, la Cavnic. a 
satisfăcut. Și-au adus contribuția 
aproape toți jucătorii, dar mal 
cu seamă cel evidenițiați în rân
durile care urmează. Raț (fundaș 
central) : fostul băimărean a do
minat cu autoritate defensiva e- 
chipei minerilor din Cavnic, cu 
intervenții sigure și oportune, 
fiind „dirijorul" sistemului de
fensiv. Buciu (fundaș stânga) : 
exemplu de tenacitate (pe drept 
căpitanul echipei), bun la ^po
sedări, cu unele periculoase ur
cări ta atac. China (extremă 
dreapta) : un ttaăir de perspecti
vă, o extremă rapidă, cu dri
bling scurt, calitate care l-a a- 
jutat, Tn min. 16, să ajungă in
tr-o poziție favorabilă și să des
chidă scorul, șteț (mijlocaș): ju
cător laborios, un pion de bază 
to angrenajul echipei. Lcnghel 

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

ne

din păcate — el nu șl-a strunit 
nervii și ptoă la urmă a fost 
eliminat pentru faulturi excesi
ve repetate.

De la C.S.M. Reșița, fundașii 
laterali Cojocaru șl Telescu au 
impresionat prin aparițiile lor 
la finalizare, ca si prin forța 
șutului de la distantă. Ar mai 
fi de spus euvinte frumoase și 
despre vîrful Dola, care a aler
gat cit... șapte, dar de unul sin
gur, nes us ținut de coechipieri, 
n-a periclitat decât rareori poar
ta bistrițeană.

Gheorghe NERTEA

apărarea echipei Delta, dar a 
abuzat de dribling sl, din această 
cauză, a ratat situații clare de 
a marca ; Stamate, extrema stin
gă a formației Otelul, este un 
jucător rapid, a făcut multe 
curse, dar nu toate centrările 
sale au fost bune.

Din formația locală, mijloca
șul Ingea a vrut să facă totul 
— a driblat, a „cărat" de multe 
ori inutil balonul, a centrat, in- 
ceretod astfel să suplinească ie
șirea din joc a colegului său de 
compartiment Mexut (accidentat 
în min. 24, a părăsit terenul). în 
cele 30 de mtaute cât a evoluat 
ca extremă stângă. Șaeu a arătat 
că are calități pentru acest post: 
viteză, tehnică individuală destul 
de bună, însă mal trebuie să lu-' 
creze la antrenamente pentru fi
nalizare. el ratând una dintre 
cele mai bune situații de a în
scrie. de la numai 6 metri !

Pompiliu VINTILĂ

(extremă stânga) : simpatia tribu
nei din Cavnic. juicător iute, teh
nic, calitate cu care a compensat 
diferența de gabarit față de cei
lalți jucători din teren.

De partea cealaltă, Kaizer (fun
daș central) : fostul divizionar 
„A", unul din ceâ mal vechi ju
cători ai Olimpiei, la cei 35 de 
ani ai săi. rămâne stâlpul forma
ției sătmărene. Ghencean (libe
ro) : s-a văzut și la el experien
ța Diviziei „A", alcătuind cu 
Kaizer un cuplu de fundași cen
trali redutabili. SilaghI (mijlocaș): 
un reprezentant al „noului val", 
care s-a impus atenției printr-un 
mare travaliu, ducând greul com
partimentului median ; inspirat ta 
ambele faze ale jocului. Roatiș 
(extremă stingă) : a intrat de
seori in combinații, a avut uneie 
pătrunderi periculoase, una din
tre ele fructifletod-o prin golul 
egalizator din min. M.

Florin SANDU

porți. Timișorenii au deschis sco
rul prin Bolba (mln. 10), gaz
dele egalînd, în mln. 41, prin 
Marcoci. în mln. 57, 
au luat conducerea 
chiv (din penalty), i 
egalat, în min. 73, 
Bolba. Politehnica a 
mătoarea alcătuire : L 
șutean, Ionuț, Oancea, Sabău — 
Bărbosu, Șulea, Rotariu — Bo- 
zeșan, Bolba, Păuna. Au mai 
jucat Almăjan, Giuchlci și Mu- 
reșan. (M. FOCȘAN, coresp.).
• DUMINICA, 15 SEPTEMBRIE, 

va lua startul și Campionatul re
publican de juniori I. Toate me
ciurile din această mare între
cere vor începe la ora 13, cu 
excepția celor din seria a V-a 
(bucureșteană), programate de 
la ora ».

ta mln. 41, _
(, severinenii 

prin Paras- 
iar „Poli" a 
prin același 
jucat ta ur- 
Leu — Olo-

continuă.
gre-

min- 
îi dă

Decizia: Jocul
Nu s-a comis nici o 
șeală.

4. După ce a prins
gea în mîlnl, portarul _ __
drumul pe pămtot si o con
duce cu piciorul în exterio
rul suprafeței de pedeapsa, 
apoi revine cu ea în interio
rul suprafeței de pedeapsă 
proprie si o reia în mîini 
lingă punctul de la 11 m.

Decizia: Lovitură liberă
indirectă împotriva echipei 
portarului, de pe locul unde 
acesta a reluat mingea în 
mîini.

5. După ce a prins mingea 
ta mîini, portarul îl dă dru
mul pe pămint si. cu picio
rul, o trimite spre un coe
chipier aflat în afara supra
feței de pedeapsă proprie, 
înainte însă ca mingea să 
părăsească suprafața de pe
deapsă, un jucător advers o 
interceptează șl șutează la 
poartă. Portarul, fiind pe 
fază, prinde mingea în mîini 
în interiorul propriei supra
fețe de poartă.

Decizia: Jocul continuă.
Nu s-a comis nici o greșeală.

In concluzie, considerăm 
necesar să accentuăm că ju
cătorii (îndeosebi portarii) și 
arbitrii au obligația regula
mentară să studieze șl să 
respecte cu strictețe noile 
prevederi ale paragrafului 
5 a de la art. XII din Regu
lamentul de joc, pentru a nu 
comite greșeli în dezavanta
jul echipei portarului în 
în cauză.

George N. GHERGHE 
observator federal



m flllJMDS SOCCIS Al SPlfliilVlLUH hOȘTRI
Școala modelismului nostru este 

bine cunoscută în lume și multe 
nume de sportivi români sînt 
înscrise în „Cartea de aur" a 
Federației Aeronautice Interna
ționale, pentru performanțele 
realizate în marile competiții, ori 
în tentative de record. La fel 
stau lucrurile șl în tînăra și 
spectaculoasa ramură care este 
ra-chetomodelismul (să nu uităm 
că primul titlu de campion șl 
recordman mondial în acest 
sport aparțin unui român, prof. 
Ion. N. Radu).

Și iată Că la succesele de pină 
acum se mai adaugă două, ob
ținute de lotul nostru național, 
la ediția din acest an a Cam
pionatelor mondiale desfășurate 
la.Janbol,-în Bulgaria. Este vorba 
de locul II cucerit de echipa 
formată din Gheorghe Toxin, Ion

Catargiu șl Dorin Torodoc, de 
la C.S.T.A. Suceava (antrenor 
Silvestru Morarul. în clasa ra- 
chetomodelelor de durată cu 
parașută. Aceasta în confrunta
rea cu puternicele formații ale 
U.R.S.S. (campioană mondială). 
Cehoslovaciei, Bulgariei, S.U.A.

De menționat că sportivii noș
tri au folosit in concurs moto
rașe de construcție românească, 
realizate la C.S.T.A, Suceava, 
care s-au bucurat de mult inte
res în rîndurile sportivilor stră
ini, mulți dintre ei dovedindu-se 
dispuși să achiziționeze asemenea 
piese de înaltă tehnicitate.

In proba de rachetoplane, echi
pa formată din Dorin Torodoc, 
Petre Nicolae, Gheorghe Tuțulea 
(ultimii de la Metalul Tîrgoviște) 
a ocupat locul patru.

START ÎN „TROFEUL TOMIS" LA VOLEI (F)
Timp de trei zile. iubitorii 

sportului de pe Litoral vor a- 
vea prilejul să urmărească o 
interesantă competiție voleiba- 
listică, tradiționalul turneu in
ternațional al României, dotat 
cu Trofeul Tomis", la care 
participă de data aceasta pri
mele reprezentative feminine 
ale Bulgariei, Cehoslovaciei și 
României, precum și reprezen
tativa noastră de tineret. care 
s-â înapoiat marți seara din 
Grecia, unde a participat la 
Campionatul Balcanic și l-a 
cîșligat, de o manieră catego
rică. învingînd cu 3—0 toate 
adversarele (felicitări !).

Actuala ediție a „Trofeului 
Tomis" se desfășoară cu mai 
puțin de 3 săptămmi înaintea 
Campionatului european, la al 
cărui turneu final din Olanda 
sint calificate toate cele trei 
echipe naționale A. Prin ur
mare. competiția se, constituie 
intr-un ultim și important e- 
xamen al pregătirii în vederea 
întrecerii continentale. In con

secință, este de așteptat ca me
ciurile (cite două pe zi) găz
duite azi, miine și simbătă de 
Sala sporturilor din Constanța, 
să fie de un nivel tehnic și 
spectacular ridicat, pe placul 
unui public exigent și bun cu
noscător al acestui sport.

Toate echipele participante 
au sosit din vreme la Constanța 
și s-au acomodat cu sala de 
concurs .Prima noastră repre
zentativă, pregătită de N. Hu
mă și V. Moșescu, va alinia, 
între altele, pe Ioana Cotoranu, 
Irina Velicu, Doinița Dimofte, 
Doina Moroșan, Speranța Gă- 
man, Georgeta Lungu-Ene, iar 
echipa de tineret (antrenori L. 
Sorbală și L. Cristescu) pe Ot
tilia Szenikovics, Cristina Bu- 
zilă. Daniela Iacob, Anca Beșta, 
Mirela Cazangiu, Mihaela Ma
rian, Felicia Popescu, Mirela 
Nistor, Cristina Anton ș.a. Pro
gramul de azi, de la ora 17 : 
ROMÂNIA — ROMÂNIA tine
ret și BULGARIA — CEHO
SLOVACIA.

C. E. DE BASCHET (f)
După un meci echilibrat, România - Franța 62-70

VICENZA (prin telefon). Me
ciul dintre selecționatele Ro
mâniei și Franței a oferit, în 
ziuă a treia a Campionatului 
european de baschet feminin, 
o dispută echilibrată, încheia
tă în favoarea echipei franceze, 
care a avut un final mai bun 
și a realizat scorul de 70—62 
(38—38). Au înscris : Jercbie- 
Pall 21. Bădiniei 12. Lefter 9. 
Marinache 4. Misăilă 5 Sandor 
2 Stoichiță 3. Hînda 6 pentru 
România, respectiv Ekambi 24. 
Leguiader 10. Desert 7, Schef
fler 6. Bosero 4, Prudhomme 3, 
Soussi 11. Etienne 3. Amiaud 
2. Arbitri : Vitronnik (Israel) 
și Garibotli (Italia).

Alte rezultate •' seria „A“, la 
Vicenza : Iugoslavia — Olanda

71—52 (35—25). Bulgaria —
Cehoslovacia 93—89 (53—47). 
Clasament : 1. Iugoslavia 6 p, 
2 .Bulgaria 4 p. 3. Franța 4 p, 
4. România 2 p. 5. Cehoslovacia 
2 p. 6. Olanda 0 p. Seria „B“, 
la Treviso : U.R.S.S. — Unga
ria 87—65 (48—34) — cosgetere: 
Sukarnova 24, Savitskaia 17 de 
la învingătoare, respectiv Ne
meth 21, Boksay 20 ; Spania — 
Polonia 70—65 (35—32), Italia
— Belgia 90—37 (45—15). Cla
sament : 1. U.R.S.S. 6 p. 2.
Italia 4 p. 3. Ungaria 4 p. 4. 
Spania 2 p. 5. Polonia 2 p. 6. 
Belgia 0 p.

Selecționata României susți
ne următorul meci în compania 
echipei Olandei.

ACTUALITATEA IN ATLETISM
$ Simbătă are loc la Londra 

întîlnirea de atletism dintre re
prezentativele feminine ale An
gliei și României.

® Concursuri' în Cehoslovacia. 
MITRA : disc : Zdenka Silhava 
(Cehoslovacia) 69,8-0 m, Florența 
Crăciunescu 64.28 m, Mariana Io- 
nescu-Lengyel 62.46 m ; greutate: 
Silhava 20.98 m... 4. Livia Simon 
17.03 m : bărbați : disc : imrich 
Bugar (Cehoslovacia) 65,24 m... 
3. Ion Zamfirache 61.80 m ; cio
can : Tomașevski (Cehoslovacia) 
75 24 m. Nicolae Bîndar 73.20 m, 
Albert Meheș 70.76 m ; înălțime: 
Zvara (Cehoslovacia) 2.34 m — 
record national : BRNO : disc : 
Crăciunescu 61,94 m, Ionescu- 
Lengyel 59,98 m : greutate : So
nia Vasickova (Cehoslovacia) 
17 94 m... 3. Simon 17,03 m • băr

bați : disc : Geza Valent (Ceho
slovacia) 62,48 m, Zamfirache 
60.70 m. Iosif Nagy 60,32 m ; cio
can : Tomașevski 75,42 m, Bîn
dar ,72,66 m, Meheș 70,42 m.

• Grupa „B“ a .Cupei Europei" 
la probe combinate s-a desfășu
rat la Arles. în Franța : HEP- 
TATLON : Chantal Beaugent
(Franța) 6304 p — record națio
nal. Nudine Debois (Franța) 6242 
p, Zsuzsa Vanyek (Ungaria) 5969 
p, echipe : 1. Franța 18309 p, 2. 
Cehoslovacia 17541 p, 3. Ungaria 
17171 p. 4. Suedia 16745 p etc : 
DECATLON : Christian Plaziat 
(Franța) 821(1 p 2. Frederic Sacco 
(Franța) 7857 p, 3. Greg Richards 
(M. Brit.) 7679 p ; echipe : 1. M. 
Britanie 22986 p, 2. Norvegia 
222017 p. 3 Franța 22198 p etc.

La zi

RUTIERII COLUMBIENI...
Marți, in etapa a 6-a (Le- 

rida — Monte Carlo. 185 km) 
din ..Turul Cataloniei". în
vingător a fost ciclistul co
lumbian Alirio Chizabas în 
5h 37:10. urmat la o secundă 
de spaniolul Vicente Belda. 
Tot marți în urma desfășu
rării etapei a 8-a (Foix — 
Guzet Neige. 143.5 km) din 
..Tour de l’Avenir". cîștigată 
tot de un columbian. Anto
nio Agudelo, în 4h 34:35 (l-a 
urmat, tot la o secundă, 
compatriotul său Samuel Ca
brera), clasamentul general al 
competiției a suferit însem
nate modificări. existînd 
acum un nou lider în per
soana francezului Eric Salo

mon (29 h 07:26, urmat la 
46 s de alt francez, Jean- 
Francois Bernard) și, fapt 
foarte important. făcîndu-și 
apariția în masă. între frun
tași, rutierii columbieni: 4. 
Antonio Agudelo la 1:35. 5. 
Samuel Cabrera — 1:48. 6. 
Martin Ramirez — 1:53, 9.
Argemiro Bohorquez — 2:39, 
10. Sdgar Correador — 3:44. 
13. German Castillo — 4:30, 
etc- Nici o altă tară parti
cipantă la această competiție 
a tinerilor cicliști nu are. 
precum Columbia, șapte cla
sați între primii 15!... O do
vadă elocventă a progresului 
înregistrat, în ultimii ani, de 
rutierii din Columbia.

de călărie

ISTANBUL, 11 (prin lele- 
fon). — Particiipanții la cea 
de a 16-a ediție a Campiona
telor balcanice de călărie au 
avut condiții optime de con
curs, spectatorii asistind la 
evoluții de bună calitate. Dar 
călăreții, obișnui ți cu un teren 
cu gazon, au avut mai multe 
dificultăți, nisipul suprafe
ței de concurs spunîndu-și 
și el cuvîntul în realizarea u- 
nor sărituri de calitate. Așa 
cum se spera după proba 
de deschidere, cele dinții în
treceri contînd pentru cam
pionat au fost echilibrate, 
parcursurile solicitînd multă 
atenție din partea concuren- 
ților, fiecare reținere sau 
bătaie greșită la sărituri pu
țind aduce multe puncte de 
penalizare. Dovadă că din to- * 
talul de 63 de călăreți cîți s-au * 
aflăt la start, doar 8 au ter
minat fără greșeală.

în cea ce-i privește pe spor
tivii noștri, ei s-au aflat în 
luptă pentru primele locuri la 
toate categoriile. evidențiin- 
du-se Titel Răducanu, Ioana

ECHIPA SPANIEI ARE, ACUM, 
PRIMA ȘANSA

Marți seara, la Cardiff, s-a 
desfășurat meciul din cadrul pre
liminariilor C.M. (gr. 7) dintre 
reprezentativele Tării Galilor șl 
Scoției. întâlnirea s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (1—0). Hughes
(min. 13) a înscris pentru galezl 
și se părea că gazdele vor câș
tiga meciul. Dar, în mln. 81, sco
țienii au egalat prin Cooper, din 
penalty. In fața celor 40 000 de 
spectatori, arbitrul Keizer (Olan
da) a condus formațiile : ȚARA 
GALILOR : Southall — Van den 
Hauwem , Jones, Ratcliffe. .Tac
kett — James (Lovell). Phillips, 
Nicholas, Thomas (Blackmore) 
— Rush. Hughes, SCOȚIA : Lei
ghton (Rough) — Gough, Me 
Leish, Miller, Malpas — Aitken, 
Nicol, Strachan (Cooper), Bett — 
Sharp. Speedie.

în urma acestui rezultat. Spa
nia care va juca pe teren pro
priu cu Islanda, are nevoie de 
victorie, Indiferent la ce scor, 
pentru a ocupa primul loc tn 
grupă șl a obține calificarea 
pentru turneul final din Mexic. 
Echipa clasată pe locul secund 
va susține o dublă întâlnire de 
baraj cu reprezentativa care va 
cîșttga grupa preliminară dtn

PATRU SPORTIVI RUMÂNI CANDIDEAZĂ IA MIDUII
David, Alexandru Bozan și Sil
vana Todca, care s-au plasat 
printre fruntași, ci candidând 
astfel Ia medalii. Pe Titel Ră
ducanu doar cronometru! l-a 
despărțit de primul loc, in 
timp ce Ioana David și Ale
xandru Bozan — care au avut 
cel mai bun timp — au cedat 
întîietatea datorită unei singu
re bare doborîte. Din păcate, 
ceilalți sportivi au avut evo
luții inegale, unii cu nume
roase puncte de penalizare, ei 
ieșind din cursa pentru un loc 
pe podium. Să menționăm, de 
asemenea, foruna foarte bună 
a juniorilor și amazoanelor din 
Grecia, precum și a lui F. A- 
tabek (Turcia). Dar proba a 
doua, mult mai dificilă, poate 
produce modificări în ierarhia 
actuală. Să sperăm, deci, că cei 
patru călăreți români, bine pla
sați după prima parte a pro
belor individuale, vor repeta 
bunele lor evoluții, și vor re
uși să urce pe podium.

Rezultate tehnice :
Juniori : 1. P. Bartogliu (Gre

cia) cu Feole Du Valion 0 p

(82,3 sec.), 2. Titel Răducanu 
(România) cu Solario 0 p (85,9 
sec.), 3. Dorina Papali os (Gre
cia) cu Cool Abbey 0 p (94,1 
sec.), 4. M. Aksel (Turcia) cu 
Laredo 0 p (96,2 sec.). .. 12.
Albert Constantin (România) cu 
Mult Iubit 8 p.. . 20. Claudiu 
Gheorghe (România) cu Fanion 
12 p. Fete: 1. Emanuella Athana- 
ssiades (Grecia) cu Camarade 
0 p (83,2 sec.), 2. Laura Papa 
(Grecia) cu Why Not 0 p (94,5 
sec.), 3. Ioana David (România) 
cu Mentor 4 p (78,3 șec.). • . 5. 
Silvana Todca (România) cu 
Baical 4 p (90,2 sec.)... 10.
Ligia Ilin (România) cu Aida 
10 p. Seniori : 1. F. Atabek
(Turcia) cu Ares 0 p (84,4 sec.), 
2. F. Bravos (Grecia) cu Ma- 
makass 0 p (86,2 sec.), 3. Ale
xandru Bozan (România) cu 
Radiana 4 p. . . 11. Gruia Dcac 
(România) cu Matroz 12 p. •. 
17. Mircea Neagu (România) cu 
Licurici 20 p... 19. Ionel Bucur 
(România) cu Lăstun 21 1/4 p.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Oceania (Noua Zeelandă. Austra 
lia, Israel șl Taiwan). Iată 
samentul la ora
1. SCOȚIA
2. Țara Galilor
3. Spania
4. Islanda

actuală :
6 3 1
6 3 1
5 3 0
5 1 0

Cla-

2
2
2
4

8-4
7-8
7-7
3-8

7
7
8
2

Meciul dintre echipele Țârii 
Galilor și Scoției a avut un epi
log trist, tn urma unul atac de 
cord, suferit tn timpul jocului, 
antrenorul scoțian Jock Stein 
(62 de ani) a tricotat din viață, 
după încheierea partidei. •

ALTE MECIURI 
INTERNAȚIONALE

• In C.E. de tineret, la Karl- 
Marx-Stadt, reprezentativele R.D, 
Germane și Franței au terminat 
la egalitate : 1—1 (1—0), prin go
lurile marcate de Doll (min. 28) 
pentru gazde, respectiv Berschuck 
(min. 74 — autogol). Clasament : 
1. Bulgaria 8 p (5 j), 2. Franța 
5 p (5 j) 3. Iugoslavia 4 p (4 j), 
4. R.D.G. 3 p (4 j).

• Meciuri amicale. La Aalborg 
(echipe de tineret) ; Danemarca
— Suedia 3—0 (2—0). La oslo (e-
chipe de seniori) : Norvegia — 
Egipt 3—0 (0—0). Au înscris :
Andersen, Soler și Jacobsen.

ȘTIRI • REZULTATE

• In campionatul U.R.S.S. s-au 
desfășurat meciuri restante șl 
altele în avans pentru etapa a 
30-a : Dinamo Minsk — Kutaisi 
2—1, Alma Ata — Vilnius 2—0, 
Dinamo Tbilisi — Zenit 2—0, Di
namo Kiev —Voronej 2—0. Dniepr
— Baku 4—0, Torpedo Moscova
— Spartak Moscova 2—1. Pe pri
mele locuri : Dinamo Kiev 39 p 
(28 j), Dniepr 36 p (27 j), Spar
tak 35 p (26 j) ; pe ultimul loc: 
18. Baku 18 p.

O Viitorul campionat mondial 
de juniori II (sub 16 ani) va fi 
organizat in 1987. în Canada. A- 
nul acesta, competiția a fost găz
duită de R.P. Chineză. Pe pri
mul loc s-a clasat echipa Nige
riei.

ANGLIA - ROMÂNIA 1-1
(Urmare din na o 11

tă directă, reprezentativa Româ
niei se va putea considera, 
practic, calificată pentru „Mun- 
dialul" mexican.

Dar, pentru a elimina din 
calcul jocul ultim din program, 
cu reprezentativa Turciei, de 
la 14 noiembrie, se cere ca de
cisiva partidă de la 16 octom-

bric să fie pregătită cu compe
tență, fără reproș, cu seriozi
tatea și cu hărnicia cu care e- 
chipa noastră reprezentativă a 
abordat importantele ei intil- 
niri din competițiile oficiale ! 
Excelentul rezultat de miercuri 
seara, de pe cea mai renumită 
arenă engleză a fotbalului, îi 
stă drept admirabil suport 
moral.

FILMUL
Jucătorii noștri au avut lovi

tura de începere, au avansat 
în terenul advers, dar apăra
rea engleză a respins și gaz
dele aveau să se lanseze în- 
tr-o lungă perioadă ofensivă. 
In min. 8 însă o frumoasă 
combinație a jucătorilor noștri 
este finalizată de Hagi. care — 
cu un șut excepțional de Ia 
25 m — îl pune în dificultate 
pe Shilton. Acesta atinge ba
lonul cu mina și este salvat 
de transversală în momentul 
în care golul părea iminent. 
Gazdele au revenit în atac, 
mărind presingul în careul 
nostru, și în min. 11 Hateley a 
șutat din voie, din întoarcere, 
dar Lung a reținut. Superiori
tatea teritorială a jucătorilor 
englezi este întreruptă în mi
nutele 13 și 14 de către fot
baliștii noștri, minute in care 
Stefânescu. bine intercalat în 
atac, a șutat de la 22 m. iar 
Cămătaru — de la marginea 
careului mare — a trimis ne 
lîngă poartă. în min. 25, echi
pa Angliei a deschis scorul: 
la o lovitură liberă de la a- 
proximativ 30 m, IIODDLE s-a 
infiltrat printre apărătorii noș
tri si — complet liber — a 
înscris în colțul lung de Ia 
10—12 m. După o perioadă mai 
Calmă, finalul dc repriză a fost 
dominat ,de fotbaliștii englezi: 
în min. 35. Wright a trimis pe
riculos cu capul, cu boltă, pes
te Lung, dar si' peste bară, iar 
în min. 44 Reid a șutat impre
cis. Si. totuși, la pauză sco
rul putea fi 1—1. De pe par-

JOCULUI
tea stingă, Coras a trimis o 
excelentă pasă spre Hagi și 
acesta (ce-i drept din unghi 
dificil), singur cu Shilton, are 
golul în picior, dar trimite în 
plasa laterală—

Repriza secundă avea să fie 
mult mai echilibrată, mai dis
putată. mai ales în ultimele 30 
de minute. începutul de repri
ză a fost mai calm. Acțiuni 
mai puțin clare, fără faze de 
poartă și cu o ușoară domina
re a gazdelor, dominare care, 
în minutele următoare. avea 
să se accentueze. Formația 
noastră calmează jocul, pasează 
si contraatacă periculos. cum 
avea s-o facă în min. 60. cînd 
intreg stadionul a amuțit: la 
o pasă a lui Rednic, CÂMĂTA- 
RU s-a lansat solitar printre 
apărătorii adverși, a luptat 
formidabil cu fundașii centrali 
șl, deși jenat de Wright, a 
reușit să treacă și a plasat ba-

Stadion Wembley : teren exce
lent ; timp bun : spectatori — 
circa 80 000. Au marcat: HODDLE 
(min. 25) și CĂMATARU (min. 
«).

ANGLIA : Shilton — Stevens, 
Wright. Fenwick. SANSOM — 
HODDLE, Robson. REED — Li
neker (mln. 76 Woodcock), Ha
teley, WADDLE (mln. 69 Barnes).

ROMANIA : LUNG — Negrită, 
IOVAN, ȘTEFANESCU, UngU- 
reanu — REDNIC, Boloni, KLEIN 
(min. 87 Mateuț), HAGI — Co
ras (mln. 82 Gabor). CĂMATA
RU.

A arbitrat foarte bine K. Il- 
Tritschler (R. F. Germania).

Cartonașe galbene : CORAȘ,
ȘTEFĂNESCU.

Ionul pe lingă Shilton, ieșit în 
intimpinare, aducind egalitatea 
pe tabela de marcaj: 1—1. 
Gazdele nu se împacă cu acest 
rezultat, forțează jocul, domi
nă. dar apărătorii noștri sînt 
la post, mai ales Ștefan eseu și 
Iovan. iar Lung are cîteva in
tervenții precise: min. 69 —
blochează șutul lui Lineker; 
min. 77 — retine în ultima cli
pă balonul deviat de Reid. 
Spre finalul jocului, „tricolorii" 
se lansează în cîteva acțiuni 
ofensive, controlează mijlocul 
terenului și încheie cu multă 
siguranță partida de pe Wem
bley, care menține neînvinsă 
formația României în „templul 
fotbalului".

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI
Aseară s-au mal desfășurat in preliminariile C.M. următoarele 

meciuri, încheiate cu rezultatele :

Gr. 1. la Chorzow :: POLONIA — BELGIA 0—0

Gr. 3, la Izmir : TURCIA — IRL. DE NORD 0—0

Gr. 4, la Leipzig : R. D. GERMANA — FRANȚA 2—0

Gr. 6, la Berna : ELVEȚIA — IRLANDA 0—0
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