
VIZITA de lucru a tovarășului

NICOLAE CEAUSESCU
ÎMPREUNA cu tovarașa

IN JUDEȚUL IAȘI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa 

'Ceaușescu, a continuat.
13 septembrie, vizita de 
in județul Iași.

Au participat tovarășii 
iae Constantin, Nicu Ceaușescu, 
Petru Enache. Silviu Curliceanu.

Vizita din această zi s-a des
fășurat in municipiul Iași.

Ieșenii au inlimpinat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pe 
tovarășa Elena Ceaușescu cu 
toată căldura inimii, cu cele 
mai profunde sentimente de 
dragoste, stimă și recunoștin
ță. Ei și-au reafirmat vibrant 
bucuria, satisfacția si mîndria 
de a participa, împreună cu 
întreaga națiune, la înfăptui
rea operei istorice pe care 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a conceput-o. a în
scris-o in programul partidului 
și o călăuzește cu abnegație și 
dăruire revoluționară — ridi
carea la o viață nouă a tutu
ror județelor si localităților, a 
întregii țări, edificarea socialis
mului și comunismului pe pă- 
mintui scumpei noastre patrii.

Unitățile vizitate de secreta
rul general al partidului se în
scriu printre ctitoriile de sca
mă ale acestor ani, ilus- 
trind, cu puterea faptelor, im
petuoasa dezvoltare industrială 
a orașului. La Iași s-au con
struit, in ultimele două dece- 

din inițiativa și cu spri- 
tovarăsului

Elena 
vineri 
lucru

Nico-

nii. 
jinul direct al 
Nicolae Ceaușescu. trei moder
ne platforme industriale, care 
grupează 39 de întreprinderi, 
cele mai multe de însemnăta
te republicană.

In același timp. lașul se a- 
firmă ca o viguroasă citadelă 
a științei, reunind peste 50 de 
institute, filiale, centre, colec
tive și stațiuni de cercetare și 
proiectare. ca un prestigios 
centru de cultură, de învăță- 
mînt.

Profundele transformări înno
itoare petrecute in ultimii 20 
de ani au schimbat radical în
fățișarea orașului, au reînii- 
nerit lașul, dindu-i o nouă 
frumusețe, demnă dc măreția 
acestui timp, au determinat 
creșterea permanentă a nive
lului de trai, material și spi
ritual. al locuitorilor săi.

Exemplul strălucit al evolu
ției dinamice a 
vechiului oraș 
ultimele două 
COMBINATUL 
GREU, primul
in cea de-a doua zi a dialo
gului pe care secretarul gene-

industriei stră- 
moldovean în 
decenii este 
DE UTILAJ 

obiectiv vizitat

ral al partidului îl poartă 
făuritorii de bunuri materiale 
și spirituale de pe meleagurile 
ieșene. jî

Recunoștința profundă a ce- 0 
lor aproape 10 000 de oameni 
ai muncii, care lucrează aici, jî 
pentru preocuparea statornică 
a conducerii partidului și sta- 
tului față de unitatea lor și-a 
găsii o elocventă expresie în 
primirea entuziastă pe care j; 
au făcut-o tovarășului Nicolae $ 
Ceaușescu $i tovarășei Elena $ 
Ceaușescu la sosire, î?

Dialogul secretarului general 
al partidului cu specialiștii de 
pe marea platformă industrială 
ieșeană s-a constituit într-o a- rj 
naliză aprofundată a modului g: 
în care se realizează sarcini- 
le de mare însemnătate ce re- 
vin combinatului, a principa- g 
lelor probleme legate de dezvol- Ș 
tarea în continuare a acestuia.

S-a vizitat în continuare LI- 8 
CEUL INDUSTRIAL NR. 8 g 
IAȘI, unitate de învățămînt 
complexă, care pregătește vi
itori muncitori ai Combinatu
lui de utilaj greu.

Și aici, ca de altfel pe în
tregul traseu străbătut, tovarășul 
Nicolae 
Elena 
tovarăși 
partid și 
nați de mii de oameni cu un 
vibrant entuziasm, cu dovezi 
de aleasă stimă și prețuire.

Dialogul de lucru al secre
tarului general al partidului cu 
făuritorii de bunuri materiale 
ieșeni a continuat la ÎNTRE
PRINDEREA DE MAȘINI A- 
GliEGAT ȘI MAȘINI-UNELTE 
SPECIALE, modernă unitate a 
industriei noastre, creată, ca 
dc altfel toate celelalte obiec
tive aflate in zona industrială 
dia partea dc sud-est a muni
cipiului, in anii de mărețe îm
pliniri istorice ale „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Pretutindeni, pe parcursul 
vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intimpinați, 
intr-o atmosferă 
cu sentimente de 
rie prilejuită de 
secretarul general

Vizita de lucru .. _____
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în 
județul Iași continuă.

★
Cu prilejul vizitei de lucru 

in județul Iași a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și al 
deschiderii anului de învăță- 
mînt 1985—1986. astăzi va avea 
loc, in municipiul Iași, o adu
nare populară, pe care postu
rile de radio și televiziune o 
vor transmite direct în jurul 
orei 10,00.

ELENA CEAUȘESCU
ANUL XLI - Nr. 11 117

8

Proletari Mn toate (trite, uniți-vt I

portul
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

4 PAGINI - 50 BANI | Simbătă 14 septembrie 1985 |

Pregătirea jocului și evoluția „tricolorilor" pe Wembley au relevat
r III     ■ .1 H|| m iiiaHMMiiMiMM——mm———in—1||—|——HUH I IU ■——

UN ADMIRABIL SPIRIT DE ECHIPĂ
Care ar fi lecția generală de 

pe urma acestui frumos 1—1 
cu Anglia, dincolo de impor
tanța marelui punct de pe 
Wembley și chiar de faptul 
că echipa României a fost mai 
aproape de victorie Tn confrun
tarea cu Hateley. Shilton si 
toți ceilalți ?

Acest rezultat a fost posibil 
in primul rind ca urmare a 
diferenței de pregătire și de 
prefigurare Inteligentă a chiar 
fazelor jocului.

De o parte. Bobby Robson, 
convins de victorie, de o vic

ia
joc care 
imaginația

scor,

Ceaușescu, tovarășa 
Ceaușescu, ceilalți 
din conducerea de 
de stat sint intîmpi-

însuflețitoare, 
intensă bucu- 
reintilnirea cu 
al partidului, 
a tovarășului

I

l

FINALELE

LA GIMNASTICĂ RITMICA
Drâgan (C.S.Ș. 2 Buc.), campioanăAlina

la individual compus (maestre) • C.S.Ș. 1 
București, campioană pe echipe la categoria a 
ll-a 0 Adriana Stoenescu (C.S.Ș. 1 Buc.), 
campioana la individual compus și Ia obiecte 

(categoria a ll-a)

târle 
„un 
reze 
londonez". De cealaltă parte, 
Mircea Lucescu și secundul său, 
Mircea Radulescu, atenți la tot 
ce se intimplă cu două luni, 
cu două zile sau chiar numai 
cu două ore înainte de joc.

Bobby Robson era deconec
tat, adulat de gazetari. Nu a- 
vea, cu alte cuvinte, probleme. 
A mers pină acolo incit a ve
nit la Ipswich, pentru meciul 
de tineret, intr-un 
cînd poate ar fi fost 
— pentru el — să 
jucătorii săi. in fața

promițînd 
să înflăcă- 

publicului

moment 
mai bine 
stea cu 
căminu-

Vn moment sugestiv : libero-ul 
Shilton.

Ștefănescu șutind la poarta lui 
Foto : Aurel D. NEAGU

se spune. $i să pună 
ultimele amănunte.
Robson era atit de

lui. cum 
la punct

Bobby 
convins de victorie incit nu a
considerat necesar să stea pe 
bancă cu jucătorii, el preferind 
tribuna oficială, de unde me
ciul poate fi privit de sus.

Dar. o dată cu fluierul de final 
al primei reprize, managerul 
Angliei a alergat pe trepte — 
speriat de a doua bară a lui

loan CHIRILA

(Continuare în pag. 2—3)

Divizia „A" de fotbal, etapa a 6-a

ULTIMA REPETIȚIE 
PENTRU TREI DINTRE „EUROPENE**
• Dinamo iți dorește un test reușit înaintea primei manșe din 
„Cupa U.E.F.A.", dar echipa piteșteană n-a fost niciodată un ad
versa; comod • Va înregistra F.C Bihor prima sa victorie î -
iată o întrebare care il siciie pe Constantin • înaintea „semi
narul^ studențesc* din „Bănie", clujenii visează „bile albe". 
Internaționalii 
insă 
severi • Poate întrerupe Pe
trolul marșul viguros al Stelei I 
• La Tg. Mure;, gazdele au o 
misiune dificilă in meciul 
F. C. Olt • S. C. Bacău 
F.C.M. Brașov inaugurează, 
fapt, derbyurile codașelor • 
cercind să treacă și de Corvi- 
nul, Victoria vrea să-și asigure 
nu numai două puncte, ci și o 
afirmare hotărită în Divizia „A"

craioveni sint 
examinatori extrem de

I

CLASAMENTUL
1. STEAUA 5 s e i 7- 1 10
3. Univ. Cv 5 4 1 0 10- 4 9
3. Dinamo 5 4 0 1 7- 1 6
i. Sportul stud. 5 3 11 15- 4 7
S. Corvinul 5 3 0 2 18- 5 6
9. Petrolul 5 2 2 1 6-5 0
7. Gloria 5 2 12 7- 5 S

- 9. F.C. Olt 5 2 12 5-6 5
„U" CJ-Nap. 5 2 12 6- 7 5

10. F.C. Argeș 5 2 12 3-5 5
11. Vict. Buc. 5 13 1 4-6 5
13. Rapid 5 2 12 7-12 5
13. Chimia 5 2 0 3 10-10 4
14. F.C.M. Bv. 5 113 2-9 3
ÎS. F.C. Bihor 5 0 3 2 1-10 3
1«. A.S.A. Tg. M. 5 10 4 3-6 2
17. S.C. Bacău 5 10 4 S- 9 2
18. ,4*011“ Tim. 5 0 0 5 3-12 0------ ---------- „i

PROGRAMUL SI ARBITRII MECIURILOR
8 ...... 8Jș Simbătă
-5 Craiova
8

cu

de 
In-

8

8

UNIVERSITATEA - „U« CLUJ-NAPOCA
(I. Crăclunescu ; N. Dlnescu și I. Dogaru — toți din Rm V.) 

București : DINAMO - F.C. ARGEȘ
(A. Porumbolu — Vaslui ; A. Gheorghe — Piatra Neamț și I. 

Nicullțov — Focșani) 
stadionul Dlnamo

STEAUA - PETROLUL
Buciumau șl I. Ferenczl — toți din Timișoara) 

stadionul Steaua
D.

F.C. BIHOR

8

I

Ieri. în sala Floreasca din 
Capitală, au început finalele 
campionatului național de gim
nastică ritmică, disciplină care 
se bucură din an în an de o 
participare tot mai valoroasă, 
semn că acest sport al grației 
și frumuseții este îndrăgit și 
practicat de un număr mare de 
tinere fete. întrecerile finale 
ale campionatului național de 
gimnastică ritmică se desfășoa
ră sub egida „Daciadei" și la 
ele participă sportive de cate
goria a II-a, I și maestre. De 
dimineață au evoluat gimnaste
le de categoria a II-a în con
cursul pe echipe, la individual 
compus și pe obiecte. Titlul de 
campioană republicană a fost 
cîștigat de formația Clubului 
sportiv școlar nr. 1 București 
cu 129,80 puncte, urmată de 
C.S.Ș. Brăila cu 122,60 p. iar 
pe locui 3 situîndu-se tot o e-

chipă din provin
cie, C.S.Ș. 1 Con
stanța, cu 119,05 p. 
Gimnastele de la 
CS.Ș. 1 București 
(antrenoare : 
toria Tiron 
bănescu) 
exerciții 
se, mai 
nenta de 
cu, care a luat note foarte bu
ne (de ' ’ ' ___
măciuci și panglică și 9,60 la 
minge), 
nate la 
sificare. La individual 
și la obiecte lupta pentru pri
mele trei locuri s-a dat între 
Adriana Stoenescu (C.S.Ș. 1 
București) și orâdencele Valen
tina Selegean și Cornelia Po
pa, ambele de la Spartac C.S.Ș. 
1 Oradea. Adriana Stoenescu, 
componentă a lotului olimpie.

„DACIADEI

- GLORIA
ambii Brașov șl N. Votnea — Buc.)

- F.C. OLT
— ambii Buc. și V. Tltorov — Dro- 
Tr. severin)

- F.C.M. BRAȘOV
- - - iași și j. Gherghell

București : VICTORIA - CORVINUL
(S. Necșulescu ; I. Tănase — ambii Tîrgoviște șl M. Stănescu 

— Iași)
stadionul Metalul

Toate jocurile încep la ora 17.
Meciul „Poli* Timișoara — Rapid se va disputa In ziua de 

joi 19 septembrie ; partida Chimia Rm. Vilcea — Sportul stu
dențesc a fost amtnată.

București : 
(I. Igna ;

Duminica
Oradea :
(R. Petrescu ; I. Floricel — 

Tg. Mureș : A.S.A.
(G. lonescu; V. Alexandru

beta
Bacău : SPORT CLUB
(Cr. Teodorescu — Buzău ; S. Rotărescu

— Bala Mare)

8

8

$

TINERI JUDOKA DIN 10 ȚARI
LA „INTERNAȚIONALELE" ROMÂNIEI

Adriana Stoenescu (C.S.Ș. 1 Buc.), e tinără 
speranță, in ........................
ca

Vic-
și Sabina Șer- 

concurat cu 
valoroa- 
compo-

au
artistice
ales prin 

bază Adriana Stoenes-

trei ori 9,80, la coardă.

de altfel cele mal mari 
categoria a Il-a de cla- 

compus

exercițiul ei preferat, cu pangli- 
Foto : Iorgu BĂNICĂ

a avut elemente fundamentale 
de mînuire a obiectelor, evo- 
luînd cu fantezie și originali
tate în întregul ansamblu al 
exercițiilor, ea obținînd note 
înalte la mai toate obiectele 
și, în final, titlul de campioană 
la individual compus și obiecte.

După-amiază au intrat în 
concurs sportivele de la cate
goria maestre : Alina Drăgan, 
Petruța Dumitrescu. Mirela 
Drăgulici. Daniela Saulea, frun
tașe în această disciplină. Din 
grupa maestrelor a lipsit Doi-

Eleno DOBINCA

(Continuare în pag. a 4-a)

Sala de atletism de la Com
plexul sportiv „23 August" din 
Capitală va deveni pentru do
uă zile, aai și mîine, arena 
Campionatelor internaționale 
de judo (tineret) ale României. 
La această tradițională compe
tiție, aflată la a XV-a ediție, 
vor participa tineri (18—20 de 
ani) din Bulgaria,_ Cehoslova
cia, Franța, 
Italia, Spania, 
U.R.S.S. și România (cu 
mulți concurenți la fiecare 
tegorie de greutate). Cei 
antrenori ai lotului nostru 
prezentativ. Petre Moțiu și 
du Abălaru, 
printre alții, 
(cat. ușoară), 
bronz la C.E. de seniori și ju
niori, Dorin Drîmbe (semiu- 
șoară). medaliat, de asemenea,

R. D- Germană, 
Turcia, Ungaria, 

mai 
ea- 
doi 
re- 

Ra- 
îi vor prezența, 

pe Ștefan Nagy 
medaliat cu

cu bronz la „europenele" 
juniori. Călin Gaje 
șoară), Simion Pop și 
Păcuraru (semimijlocie), 
renez Szabo (mijlocie), 
Anițoaie, Adrian Clinei 
grea) și Arcadie Mariașî 
situați pe podium la 
turnee internaționale din acest 
an.

întrecerile acestei ediții con
stituie și un bun prilej de ve
rificare șl selecție pentru Cam
pionatele euiopene de tineret, 
care vor avea loc în Elveția, 
la începutul lunii noiembrie. 
Azi, de la ora 10, îșl vor dis
puta Intîietatea sportivii de la 
categoriile superușoară și se- 
miușoară, de Ia 15,30 cei de la ' 
mijlocie, semigrea și grea, iar 
mîine, de la ora 10, „ușorii" 
șl „semimijlocii".

de 
(superu- 

Dan 
Fe- 

Petre 
(semi
grea), 
unele



- In campionatul feminin de handbal
tBsA

COMPETIȚIA DE TENIS
PE ULTIMII METRI

ȘTIINȚA BACAU

Semifinalele concursului mas
culin de tenis al „Daciadei" 
— seniori au fost așteptate cu 
interes deosebit, avînd în ve
dere valoarea apropiată a 
combatanților, ca și dorința a- 
cestora de a ocupa o poziție 
cit mai bună în vederea selec
ționării in echipa care ne va 
reprezenta, la începutul lunii 
viitoare, în meciul de „Cupa 
Davis", împotriva Danemarcei, 
Astfel stind lucrurile, gîndeam 
că vom asista pe terenul „Pro
gresul" La partide dirze, dis
putate, de ridicat nivel tehnic, 
în care cei patru să demon
streze că sînt intr-adevăr cei 
mai buni. Dar n-a fost să fie 
așa...

Meciul dintre Florin Segăr
ceanu și Laurențiu Bucur s-a 
desfășurat în nota de domina
re totală a primului, fără să 
se întrebuințeze prea mult 
pentru a obține victoria la un 
scor sever, care vorbește de la 
sine : 6—1, 6—1, 6—1. Socotim 
că nu aceasta este diferența de 
valoare dintre cei doi și sin
gura scuză pe care încercăm 
s-o acceptăm ai fi cele trei 
zile cu meciuri-maraton epui
zante — probabil — pentru 
Bucur.

Cea de-a doua partidă, din
tre Adrian Marcu și Andrei 
Dirzu, s-a derulat tot într-o 
singură direcție, Marcu califi - 
cîndu-se în finală după un 
meci în care s-a dovedit supe
rior. Din păcate, nici această 
dispută n-a dat prea multă 
satisfacție numeroșilor specta
tori prezenți, în ciuda ploii 
care a fragmentat jocurile. 
Doar setul al doilea a fost mai 
echilibrat, dat Dîrzu n-a reu-

șit să se concentreze suficient 
pentru a întoarce soarta parti
dei în favoarea sa. Scor final : 
Marcu — Dirzu 6—2, 7—6, 6—1.

A surprins neplăcut faptul că 
la ora de începere a partidelor 
pe teren nu era prezent decît 
Adrian Marcu...

Cîteva rezultate din partidele 
de dublu : feminin : Otilia Pop, 
Aurelia Gheorghe — Teodora 
Tache, Corina Taloș 6—3, 6—8, 
6—2 ; Monica Radu, Florentina 
Curpene — Cosmina Popescu, 
Maria Romanov 3—6, 6—4,
6—2 ; mixt : Marcu, Sălăjan — 
Comănescu, Taloș 7—5, ~ ~
Segărceanu, Moise — 
Tache 6—0,

Astăzi dimineață, au loc două 
meciuri restante la dublu 
mixt, apoi finala de dublu mas
culin (ora 13) și finala feminină 
(ora 14), dintre Daniela Moise 
(care va încerca să-și păstreze 
titlul cucerit cu un an în ur
ma) și Florentina Curpene. Du
minică se va disputa finala la 
simplu masculin (ora 9,30) și 
cele de dublu fete și dublu 
mixt.

6-4.

6—3 ;
Dîrzu,

Doino STANESCU

CRAIOVA, 13 (prin telefon). 
Apropierea momentului cinci 
cele 12 formații feminine ale 
Diviziei „A" de handbal se vor 
împărți în cele două grupe va
lorice este de natură să ofere 
meciuri din ce în ce mai echi
librate aici. în Sala sporturilor 
din Crdiova unde cel de-al 
treilea turneu este excelent or
ganizat. Vineri dimineață, me
ciul care a trezit cel mai mare 
interes a fost Știința Bacău — 
Rapid dar campioanele n-au 
avut nici un complex în fața 
echipei-surpriză a campionatu
lui actual — Rapid. Așadar...

ȘTIINȚA BACĂU — RĂPII) 
BUCUREȘTI 36—25 (15—10).
Redevenind aceeași echipă si
gură de sine. Știința aproape că 
a zburdat în acest meci. întrea
ga echipă (fără Laurica Lunca, 
accidentată) a evoluat la valoa
rea cunoscută, astfel că 
cin start studentele au luat 
avans (6—1 în min. 11) care 
vea să crească mereu pînă la 
sfîrșitul disputei. Brindușoiu 
poartă, care a fost foarte 
promptă în intervenții. apoi 
Vasilca (a apărat două aruncări 
de la 7 m) au conferit siguranță 
colegelor lor, nepermițînd ra- 
pidistelor să-si concretizeze nu-

încă 
un 
a-

îl)

START ÎN NOUL CAMPIONAT

DIVIZIONAR DE POPICE

FINALELE CAMPIONATELOR
NAȚIONALE DE CĂLĂRIE (dresaj)

Astăzi Șl milne, la baza hipică 
Steaua, cel mai buni specialist- 
In dresaj iși vor disputa întâie
tatea în cadrul finalelor „Dacia- 
dei“ Și ale campionatelor națio
nale. Se vor alinia la start călă
reți cu o mare experiență com- 
petițională. câștigători a nume
roase concursuri internaționale 
— Dumitru Velicu, Iosif Molnar, 
Anghel Donescu, Gheorghe Nico- 
lae ș.a. —, daT șl tineri dornici 
de afirmare în această atât de 
frumoasă (însă și dificilă) disci
plină a ecihitațlei.

Cete patru probe sînt progra
mate astăzi și miine, de la ora 9.

Popicarii fruntași, componenții 
celor 40 de echipe divizionare 
(masculine și feminine), reiau ac
tivitatea competițională azi, cîmd 
începe noul campionat al Diviziei 
„A". Aliată la a 16-a ediție, com
petiția prezintă un interes deo
sebit în rindurile 6iportivilor șl 
iubitorilor acestui sport cu o 
largă bază de mase.

începerea campionatului a fost 
precedată de intense pregătiri 
materiale și tehnice. S-au revi
zuit arenele, instalațiile aferen
te, au fost reîmprospătate cu 
jucători tineri majoritatea forma
țiilor. Sperăm că in noua ediție 
a întrecerilor divizionare voim 
avea ocazia să notăm comporta
rea bună a unor sportivi din 
noua generație, nu numai a celor 
care, de ani și ani, spre lauda 
lor, se numără printre fruntașii 
acestui sport.

Iată jocurile primei etape, de 
azi : FEMININ — seria Sud : 
Voința Constanta — Gloria Bucu
rești, Voința Ploiești — Petrolul 
Bălcoi, Rapid București — Olim
pia București, Voința Galați — 
Metrom Brașov, Laromet Bucu
rești — Voința București ; seria

Nord : Constructorul Gherla — 
Hidromecanica Brașov, Eleclro- 
mureș Tg. Mureș — U.T. Arad, 
Voința Tg. Mureș — C.S.M. Reși
ța, Voința Timișoara — Voința 
Craiova. MASCULIN — seria 
Sud : Rulmentul Brașov — Laro- 
met București. Metalul Roman — 
Carpați Sinaia, Olimpia București 
— Chimpex Constanța, C.F.R. 
Constanța — Constructorul Galați, 
Gloria București — Petrolul Cim- 
plna ; seria Nord : C.F.R. Tg. 
Mureș — Victoria Timișoara, Chi
mica Tîmăveni — Industria sîr- 
mei Cimpia Turzii, Constructorul 
Tg. Mureș — Eleetromureș Tg. 
Mureș, Unio Satu Mare — Aurul 
Baia Mare. Meciurile echipelor 
din Odorheiu Secuiesc, atît la fe
te cît și la băieți, au fost amina
te, deoarece arena din Odorhei 
nu are pistele relumate. regula
mentare.

ÎNCEP ALERGĂRILE DE FOND
Mîine dimineață, pe hipodromul 

din Plodești, se va desfășura pri
ma dintre alergările de fond pre
gătitoare pentru desfășurarea 
Criteriului de fond din acest an. 
Astfel, pe distanta de 2300 m, se 
va disputa o alergare cu partici
pare selectă, în frunte cu Răsad, 
Excelent. Tenor și alțâ trăpași ce 
nu mai au nevoie de prezenta
re. Tot în această reuniune ce 
va desfășura una ddn ultimele 
curse de viteză, în care Manue, 
alături de Trifo-i, Sardonic $1 alți 
cai. va încerca realizarea unui 
nou record.

în reuniunea de joi. fostul cam
pion M. Ștefan eseu a obținut 
două victorii, cu Mintos, în real 
pro-gres, și cu Sinetru, un mînz 
care a început să confirme. Prin
cipala cursă a zilei a revenit fa
voritei Portulaca, care s-a dove
dit imbatabilă. Alți 2 cai au im
presionat prin maniera în care 
au realizat victoriile : Rug, cu 
care I. Oană a conceput o fru
moasă cursă de așteptare, și Rui- 
bist, prezentat și condus de S. 
lonescu cu tact. Au mal câștigat 
Coronița, minată în trombă de 
N. Nicodae, și Rod. cu care R.

HIPIS41
Coștică și-a demonstrat valențe
le de bun driver.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
1:1. Coronița (N. Nicolae) 1:39,3, 
2. Cassiam. Cota : eișt. 1,20. Cursa 
a n-a: 1. Rug (Oană) 1:31,2, 2. 
Draga. Cota : cîșt. 2,60, ev. 9. 
Cursa a in-a : 1. Mintos (M. 
Ștefănescu) 1:33,4, 2. Virtutea, 3. 
Trufanda. Cota : eișt. 5, ev. 10, 
ord. triplă 162. Cursa a IV-a : 1. 
Portulaca (Soleam) 1:28,5, 2. Tu_ 
foasa, . 3. Rovitn. Cota: <ișt. 1,40, 
ev. 10, ord. triplă 351, triplu 
n-m-rv, 1S2. Cursa a V-a : 1. 
Sinetru (M. Ștefănescui) 1:49,6, 2. 
Vicenza. 3. Sadovan. Cota : cist. 
4, ev. 16, ord. triplă 404. Cursa 
a Vl-a : 1. Ruiiblst (lonescu)
1:32,8, 2. Aga, 3. Cinica. Cota : 
cîșt. 12. ev. 120, ord. triplă 287. 
Cursa a Vil-a : 1. ~ "
1:36,5. 2. Sadina. 
ev. 15, ord. 12.

2.

Rod. (Coetică) 
Cota : cîșt. 2,

A. MO5CU

DE LA I. D. M. S.
Magazinele auto I.D.M.S. livrează pînă -la 30 sept. a.c. auto-

turisme DACIA 1300 cumpărătorilor înscriși după cum urmează ;
Mag. București pînă la nr. lB.eOO/1984

Și 19.600/1984 cu livrare de Ia mag. 
Pitești

Mag. Pitești pînă la nr. 5.500/1984

Mag. Brașov pînă

$1 2.400/1985 pentru cumpărătorii
din Jud. Sibiu transfe
rați de la mag. Brașov

la nr. 2.400/1965Mag. Bacău pînă la nr. 4.400/1904
Mag. Baia M. pînă la nr. 5.500/1984Mag. Reșița pînă la nr. 1.800/1964Mag. Cluj pînă Ia nr. 4.000/1981
Mag. Craiova pînă la nr. 5.500/1984Mag. Timișoara pînă la nr. 4.000/1984Mag. lași pînă la nr. 4.400/1963

CîștigStorii C.E.C. de la tragerea din trim, n1985 se pot 
prezenta pentru ridicarea autoturismelor DACIA de la maga
zinul auto I.D.M.S. conform arondării teritoriale comunicate 
prin filialele C.E.C.

Vînzârile se efectuează în funcție de stocul de autoturisme 
și capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Informații suplimentare la telefon 11.39.50 — int. 121, 179.

Moroii 2, Șanta 2. 
bine V. Cojocarii 
leseu (Craiova).

CONSTAN- 
INDEPEN-

Au arbitrat
și I. Mihă»-

CONTINUĂ SERIA VICTORIILOR
meroasele atacuri inițiate. Au 
înscris : Tircă 14, Ccrvenciuc 8, 
Darvaș 6, Danilof 4, Popa 2, 
Butnărașu 1, Petrea 1, pentru 
Știința, respectiv Doiciu 6, Ig
nat 4, Oancea 4, Dobre 3, Va- 
silc 3, Stanciu 3, Oprea 2. Au 
arbitrat foarte bine Gh. Sandor 
(Oradea) și N. lancu (Buzău).

CHIMISTUL RM. VILCEA — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 24— 
21 (15—9). Superioritatea vilccn- 
celor nu a fost atît de evidentă. 
Confecția, o formație cu ju
cătoare deosebit de experimen
tate. ar fi putut realiza un „e- 
gal“, dacă ar fi forțat, dar mai 
ales dacă n-ar fi ratat in mo
mente cheie. Au marcat : T6- 
rok 8, Maria Petre 5, Nicoleta 
Petre 5, Pestrițu 2, Țipi 2, To
pea 1, Romele 1, pentru Chi
mistul, respectiv Grigoraș 13, 
Nu|u 4 Virginia Conslantinescu 
2, Amarandei 2. Au 
bine A. Boer și E. 
(Timișoara).

IIIDROTEHNICA 
TA — C.S.M. 
DENT A SIBIU 24—18 (14—7). 
Mai mature și mai expe
rimentate în joc, constănțen- 
cele s-au impus net în fața u- 
nei echipe cu multe jucătoare 
talentate, dar cărora le lipsește 
rutina Diviziei ,,A“. Au înscris: 
Cazacu 11, Gheorghe 5, Manea 
3, Sanda 2, Cămui 2, Estcra Ca- 
rapetru 1, respectiv Rău 11, 
Ollețcanu 3. Ciontea 2, Dumi
trescu 1, Mohanu 1. Au condus 
bine V. Dănccscu și J. Ma- 
teeseu (București).

I
I
I

arbitrat
Iavorschi

TF.XTI-
29—22

TEROM IAȘI — 
LA I.A.S. ZALĂU
(16—12). Covaliuc. în zi exce
lentă. mareînd la începutul 
meciului de 7 ori consecutiv, a 
ciat adevărate aripi colegelor. 
Superioară pe toate planurile, 
cu Anton. Haidău, Nisipeanu și 
Horga fructificînd toate atacu
rile, TEROM a cîștigat pe me
rit. Au înscris : Covaliuc 9, An
ion 5, Haidău 4, Nisipeanu 4, 
Ilorga 4, Vișan 1, Chirvase 1, 
Oneț 1. respectiv Morar 11. 
Bartas 4, Eugenia Marian 3,

RULMENTUL BRAȘOV — 
RELON SAVINEȘTI 29—15 
(12-9). Brașovencele s-au des
prins abia In repriza a doua. 
Marcatoare : Marian 7, Călin 6, 
Ncica 5, Borioeanu 5, Tache 3, 
Vasu 1, Oancea 1, Demeter 1, 
pentru Rulmentul, ' respectiv 
Chiriei 6, Vrănuț 3, Enca 3, 
Bursuc 1, Iulișca 1, Tătaru 1. 
Arbitraj bun : V. Marghescu — 
Tr. Popescu (București).

Bărbat

MUREȘUL TG. MUREȘ — 
DOROBANȚUL PLOIEȘTI 27— 
18 (15—8). Au înscris : Laszlo 
12, Roman 5, Stro-ia 4,
3, Biro 2, Buciuman 1 (Mure
șul), respectiv Mocanu 5, An
ton 5, Bănică 3, Barzii 2, Raicu 
2, .Curca 1. Arbitraj bun : T. 
Apostol și R. Mahler (Brașov).

Ion GAVRILESCU

PRIMELE DERBYURI LA
Luni și marți se dispută în 

sala „Victoria" din Ploiești două 
noi etarpe ale campionatului mas
culin de handbal, Divizia „A". In 
programul lor se află incluse și 
primele derbyuri : luni, de la 
ora 18,15 ; meciul H.C. Minaur 
— Dinamo București și marți, 
tot de la ora 18,15, partida Di
namo București — Politehnica 
Timișoara.

Programul complet al etapei 
de luni, 16 septembrie : ora 10: 
Relon Săvinești — Constructorul 
Arad ; 11,45 : știința Bacău — 
Constructorul Oradea. 14,30 : Me
talul Bistrița — Universitatea 
Craiova ; 15.45 : Steaua — Dina
mo Brașov ; 17 : Politehnica Ti-

I
I
I
I 
I
I
I
I

HANDBAL MASCULIN I
mișoara — Independența Carpați 
Mîrșa ; 13,15 : H.C. Minaur Baia 
Mare — Dinamo București.

înaintea turneului ploieștean, 
clasamentul Diviziei „A* se pre
zintă astfel :

1. STEAUA
2. Dinamo Buc. 

„Poli" Tim. 
H.C. Minaur 
Dinamo Bv. 
Carpați Mîrșa 
Constr. Or.

8. Constr. Arad
9. Univ. Craiova

10. Știința Bc.
11. Relon Săv.
12. Met, Bistrița

3.
4.
5.
6.
7.

3300 94-60
3 3 0 0 94—71

3
2
2
1
1
1
1
0
0
o

3 
3 
3
3
3
3
3 
3 
3
3

0 
1 
0 
0 
0 
o 
o 
1 
o 
o

o 
o
1
2
2
2
2
2
3
3

ZILNIC, OînNASTICA LA IOCUI DE MUNCĂ !
Program

Pi. 4 1 2-3

POZIȚIA INIȚIALA. — 
stând depărtat. întinderea și 
arcuirea trunchiului înapoi cu 
brațele lateral sus și pe vîr- 
furi — inspirație. închinarea 
trunchiului înainte cu brațele 
relaxate în față și expirație 
profundă. Executat : 6—8 ori.

P. I. — depărtat stind cu 
mîinile La șold. 3 rotări am
ple și lente ale trunchiului spre 
stânga și apoi spre dreapta. 
Executat : de 4 ori.

de exerciții (2)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i
i

P. I. — depărtat stind cu 
mîinile pe șold. Rotarea corpu
lui cu ochii închiși, 3 X stânga 
și dreapta, lent cu brațele 
relaxate lingă trunchi. Execu
tat : 4 ori.

P. I. — stând cu brațele 
întinse sus. Rotarea lor înain
te- 2 ori și întindere cu ar
cuirea trunchiului înainte. Ro- 
tarea brațelor înapoi de 2 ori 
și îndoirea cu arcuirea trun
chiului înapoi. Executat : 6
ori cu inspirație — expirație.

I
I
I 
I

Pi. 1-2 3- 4

I
I
I

P. I. — stind cu brațele în
doite înainte. Sărituri alter
native pe piciorul sting șl 
drept cu ridicarea genunchi
lor șl drept, cu ridicare sting. 
Executat : 15—20".

P. I. — stând cu 
tinse in jos spre 
tensie a trunchiului Înapoi cu 
inspirație profundă șl brațele i [
relaxate. Scuturarea picioare- ',
lor cu mîinile pe șold. Exe- )i 
ctitat : t ori. ,'

brațele in- 
spate. Ex-

I
I
I
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NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA „LOTO" DIN 13 

SEPTEMBRIE 1985

EXTRAGEREA I : 33 5 86 
16 6 52 61 9 4.

EXTRAGEREA A Il-a : 53 2 
56 30 22 28 63 43 27

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 764.538 lei, din care, 
47.205 lei, report la categoria I-

ADMINISTRAȚIA DE STAT I.OTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• V-AȚI PROCURAT BILETE 

LA ATOACTIVA TRAGERE MUL
TIPLA PRONOEXPRES DE MÎI- 
NE; DUMINICA 115 SEPTEMBRIE? 
Dacă încă mu ați jucat numerele 
dv.. alese pentru această tragere, 
vă Informăm că ASTAZI este 
ULTIMA ZI DE PARTICIPARE.

în cadrul a 8 extrageri in două 
faze, cu un •’total de 48 numere, 
pârtie! pan ții au posibilitatea ob

ținerii unor importante câștiguri 
în autoturisme „DACIA 1300“. 
mari sume de bani, preecum și 
excursii în R.S. Cehoslovacă. Ex
trageri „legate4* (La faza a doua) 
eu câștiguri pentru 4 și 5 numere 
din 12 extrase. Cuști guri cumula
te la ambele faze (cu bilete de 
5bă lei).

Așadar, numai astăzi, pînă la 
Orele obișnuite de închidere a 
agențiilor Loto-Pronosport, vă mai

puiet? proe 
tragere.
• Trager 

pres de mî 
tembrie, va 
rești, in s; 
Doamnei nț 
Ia ora 16.

O Inform 
TOT ASTA 
pentru dep 
concursul F 
ne. cu meci 
a campion: 
italian.
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După meciul pierdut de echipa de tineret la Ipswich;

Sh «4

reluarea jocurilor primei divizii

JI DE SCHEMA-SABLON...
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ato- 
d-e- 

me_ 
Chi- 
hu- 

j o- 
cu 

deși 
irvi-

inu- ’

'ari-

sele 
în 

Dita-

punea amprenta asupra întregii 
sale echipe, F. C. Argeș.

întorefedu-ne de unde am . ple
cat, echipa Corvinul, : prin rezul- 
tatelc-scor, oferă acum tehnicie
nilor care activează în principa
lele eșaloane o interesantă temă 
■de meditație, formulată astfel : 
unde se sfîrșesc combinațiile 
(schemele) desenate pe tablă și 
unde începe creația pe teren 7

...Este o temă de meditație si 
mai ales de acțiune în direcția 
imprimării în jocul tuturor echi
pelor noastre a acelei elasticități 
tactice fără de care nu sc poate 
vorbi de competitivitate.

Nici chiar in cazul Corvinu- 
lul care, satisfăcând pentru ceea 
ce realizează in situația de po
sesie ă mingii, rămrne încă da-

toare momentului de apărare, 
cînd, neacordînd importanța cu
venită normelor duble, se 
adesea descoperită in Xața 
trei adverse.

Servind ca model multora 
tre ecihipe prin modul în 
și-a restructurat ofensiva, Gor- 
viriul Hunedoara, trebuie spus, 
are ce învăța — în materie de 
joc complet — de la alte colege 
divizionare ca Universitatea 
Craiova, Dinamo și, mai recent, 
Steaua și Sportul studențesc. Căci 
nu trebuie omis lăptar că adevă
rata dezvoltare a Dotbalulud, în 
accepțiunea actuală a termenului, 
este un proces de creație in am
bele sensuri, atac-apărare.

Gheorghe NICOLAESCU

lasă 
con_

din- 
care

MÂI MULT CURAJ ÎN JOC, MAI MULTĂ CREAȚIE I
vărat, echipa de tineret a fost 
privată de serviciile portarului 
titular Barba (amigdalită), care 
ar fi putut face mai multă or
dine in careul suprapopulat, 
deși lui Iașki nu i se pot re
proșa golurile.

Un început de concluzie :
1) Trebuie să se apro

fundeze problema selecției, dar 
în acest scop trebuie să existe 
un corp de observatori perma
nent care să reducă întîmpla- 
rea, această întiiuplare 
face să apară din senin 
un Belodedici, dar care
poate acoperi nevoile de selec
ție ale echipei de mîine.

2) Echipa de tineret trebuie 
crescută în mult mai multe 
meciuri amicale, deoarece ra
portarea doar la meciurile o- 
ficiăle, în care nu sc poate 
evita bătălia mai puțin ge
neroasă pentru calificări, mic
șorează curajul, creația, ris
cul, elemente fără de care nu 
se poate progresa.

Echipa de tineret a pierdut 
(0—3) la Ipswich repetind 
scorul de acum patru ani, cînd 
pierduse la Swindon. Cu alte 
cuvinte, ambele ..remize" de pe 
Wembley au fost precedate de 
același avertisment.

Să mai dezvoltăm scurta cro
nică transmisă la miezul nop
ții de la Ipswich ? Mai impor
tant ni se pare să dezvoltăm 
ideea acestei identități.

Două ni se par motivele de 
fond ale acestor coincidențe :

1) Echipa de tineret are o 
arie de selecție care depășește 
cadrul celor patru echipe frun
tașe, ceea ce confirmă, vrind- 
nevrînd, că a doua jumătate a 
clasamentului nostru are o va
loare mult redusă și, în orice 
caz, foarte puțin comparabilă 
cu selecțișnata unui campionat 
ca acela al Angliei.-

2) Echipa de tineret nu are 
în față tabloul precis al 
versarului, astfel incit 
contracarării cu mijloace 
tice a acestei superiorități va-

ad- 
lecția 

tac-

lorice de principiu nu este sau 
nu poate fi învățată.

Este adevărat, echipa de ti
neret poate invoca faptul că și 
în fața unui adversar mai pu
ternic a Teușit să mențină un 
scor egal timp de 70 de minu
te, ceea ce i-ar fi permis să 
continue lupta în campionatul 
european. Dar nu e mai puțin 
adevărat că preocuparea aproa
pe exclusivă pentru faza de 
apărare a dus, treptat, la in
vitarea atacanților englezi — în 
rîndul cărora figurează nume
roși jucători din prima ligă — 
și cînd spunem atacanți, nu ne 
gindim diar la cei „din față", 
ci la aproape întreaga echipă 
engleză, știut fiind faptul că, 
în cele din urmă, golurile au 
fost marcate (toate) de mijlj- 
cași, niște mijlocași angajați în 
atac la fel ca pe vremea cînd 
se juca fotbal cu cinci jucători 
de asalt.

Efortul de menținere a re
zultatului a făcut ca forța tine
rilor noștri jucători să scadă 
mult după pauză și astfel totul 
s-a rupt în 9 minute. E ade-

care 
cîte 
nu

loan CHIRILA

Campionatul speranțelor

LIDER F. C. ARGEȘ, MEREU
UN ADMIRABIL SPIRIT DE ECHIPA

(Urmare din pag. 1)

• ♦ • TINEREȚII
puncte Ea victorie ? 0 Un anume 
adolescenți cu poftă de gol

Toderaș face parte din grupul 
jucător tio r-speranțe, el fiind năs
cut In 1966. Nu a împlinit încă 
20 de ani. Viorel Prună, rapidul 

niate și, lata, pn- atacant craiovean,. e născut însă
deținut de echipă în 1966 ; are, deci, numai 17 ani!

F.C. Argeș — care ~ 
caută talente, le 
răbdarea și migala 
(în cazul nostru

Cinci etape s-au derutat : 
campionatul speranțelor, 
cere paralelă Diviziei ,,A“. 
jucat, așadar, 45 din cele 
partide programate și, iată, pri
mul loc este <.................
unui club — 
de ani buni 
pregătește eu 
șlefuitorului
Leonte Ianovschi) și le oferă a- 
poi condiții pentru a fi promo
vate, Acesta este de altfel și sco
pul întrecerii. speranțelor, com
petiția care, 
alcătuiește 
nouă formă, 
tru victorie, 
cest punctaj 
la discuții (pro șl contra)

și din
în-tre- 

. S-au
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iar M. Popescu, .extremă dreaptă 
la Chimia: nu are nici măcar 17 
ani, find cel mai tînăr dintre 
feți cei prezenți pe această listă.

în actuala edific, își 
clasamentul într-o 
cu trei puncte pen- 
Dar pentru că a- 

ined-it a dat naștere 
,1 :: să

alăturăm cele două clasamente, 
cel nou și cel în vechea formu
lă (cu două puncte 
torie) și să vedem 
deosebirile.

pentru vie- 
care sînt

CLASAMENTUL CU 3 PUNCTE

GOLGETERII
4 goluri ; D. Toderaș (F.C. 

Bihor)
3 goluri : V. Prună (Univ. 

Craiova), V. Ion (Gloria), D. 
Teculescu (Steaua)

2 goluri : N. Moșoman 
(F.C.M. Brașov), O. GhLndă- 
nac (F.C. Olt), M. Popescu 
(Chimia), Em. Trîmbițaș (S.C. 
Bacău), Cr. Drăghici șl I. 
Marcu (Victoria), E. Epure 
(,,U“ Cluj-Napoca), J. Crib- 
dilean 
(A.S.A.),

,e- 
B“ 
O- 
>r, 
i ci
ne
4i- 
i'e
li- 
în 
es 
ar 
n-
,ul

ta

x- 
P- 
ti-
;r. 
ie

să 
sl
10
Li
te

1. F.C. Argeș
2. Petrolul
3. Corvinul
4. Univ. Cv.
5. Steaua
«. F.C. Bihor
7. „
8. Victoria
9. Dinamo

10. Gloria
11. A.S.A.
12. F.C.M.
13. Rapid

14—15. S.C. Bacău
F.C. Olt

5
5
5
5
5
5

„U“ Cj-Nap. S „. . . 5
5
5
5
5
5
5
5

16. Sportul stud. 5
17. Politehnica 5
18. Chimia 5

Bv.

4
4
4
3 
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1 
0 
0

12-
7-
7-
7- 
t-
4-

5- 0 
13- 4 
10- 4

4
4
6
5
6
5

9-11 
9-10
6- 9 
3- 6 
2- 6 
2- 6 
6-12 
3- 8 
3-12

PUNCTE2CLASAMENTUL CU
- 1. F.C. Argeș 5 4 10 9-0 9

2. Petrolul 5 4 0 1 13- 4 8
3. Corvinul 5 4 0 1 10- 4 8
4. Univ. C-va 5 3 11 12- 4 7
5. Steaua 5 3 0 2 7-4 6
«. „U“ CIuj-N. 5 2 2 1 7-5 6
7. F.C. Bihor 5 3 0 2 7- 6 6
8. Victoria 5 2 12 6-6 5
9. Dinamo 5 2 12 4-5 5

10. Gloria 5 2 12 9-11 5
11. A.S.A. 5 2 0 3 9-10 4
12. F.C.M, Bv. 5 2 0 3 6-9 4
13. Rapid 5 12 2 3-6 4

14—15. S.C. Bacău 5 113 2- 6 3
F.C- Olt 5 113 2- 6 3

16. Politehnica 5 0 3 2 3-8 3
17. Sportul stud. 5 113 6-12 3
18. Chimia 5 0 14 3-12 1

La o primă vedere, 
stată deeît...

se con- 
Și, to- 

de
, nu 

asemănări. ,.
tuși, există două inversări 
locuri. Este vorba de ,,rocadele" 
F.C. Bihor — ,,U“ Cluj-Napo.ca 
și ,,Poli“ Timișoara — Sportul 
studențesc. In varianta actuală 
au cîștig de cauză echipele care 
joacă tranșant ; in cealaltă in
tervine golaverajul mai bun al 
echipelor cu mai multe meciuri 
egale. Dar ce este oare mai con
venabil pentru fotbalul nostru 
actual ? Să se joace ,,la ctștig" 
sau să se meargă pe vechea for
mulă, a tatonării la nes-fîrșit, 
pentru obținerea unui punct 7 
Răspunsul nu credem că necesi
tă comentarii.

$i pentru că noua măsură in
vită echipele Ia joc ofensiv, am 
Considerat util — șl stimulativ — 
să alcătuim și un prim, clasa
ment ăl gdlgeterilor competiției. 
11 prezentăm și eu scopul de a 
aduce ta prim-plan -numele unor 
jucători de ta care mîine (adică 
în următorii ani) fotbalul nostru 
așteaptă mult, mai mult chiar 
— pentru că întotdeauna vrem 
mai binele, binelui decit dau 
golg-eterii de. astăzi : Hagi," Că- 
mătaru, Mircea Sandu, Cîrțu, Co
raș ete. Clasamentul alăturat H. 
are ta fruntea sa pe virful de 
atac al echipei F.C. Bihor, aces
ta înscriind mai mult de jumă
tate din - golurile echipei sale.

E. 
Cluj-Napoca), J. 

și S. Dumitrescu 
M. Goran (Steaua).

de la grupul celor a- 
parte sau alta a gra

Excepțiile 
Hațl de o _ 
niței dintre juniorat și seniorat 
se numesc Nicolae Moșoman 
(născut in 1962), Sorin. Dumi
trescu și Ion Mar cu (1963).

Indiscutabil, acest clasament 
este în continuă modificare. Dar, 
prezentlndu-l, avem convingerea 
că Intre acești primi golgețeri 
se va declanșa o întrecere pe cit 
de dirză, pe atît de folositoare, 
în primul rtnd pentru diviziona
rele „A". cele care au nevoie de 
atacanțl, de golgeteri.

Orădeanul cu nume de moldo
vean este, deci, primul lider al 
celor mai eficace jucători. O 
speranță a Bihorului. Și nu doar 
a Bihorului...

Laurențiu DUMITRESCU

Pe drumul de întoarcere, 
avion, efortul de construcție 
continuat. Momentul do vîrf

„Spune-mi, în procente, cit de 
mult te jenează ?" „Zece sau 
cincisprezece la sută". Lucescu 

„Dacă tu spui 
10—15 Ia sută, e pentru că ai 
o firească dorință de a juca, 
dar — de fapt — ai un han
dicap real de 25 la sută. Și 
nu putem risca, Gino. Vreau 
să fii convins de asta". O dată 
această mutare 
tuată. a venit 
ginei" — cum 
Prin dispariția 
săritor din apărare.
Lung, pentru alonjă, pentru să
ritura peste capetele marilor 
săritori englezi. O diferență in
finitezimală (Moraru are refle
xe inegalabile pe ecranul por
ții), dar care a trebuit să fie 
pusă la... computer. Au fost 
două momente teribile, care, 
din fericire, s-au 
cele mai inspirate.

Bineînțeles 
clipe de 
jurul lor 
bleme. A 
nic. care 
frază : 
de trecere spre poarta lui 
Shilton este pasa dintr-una, 
spre Cami, peste centralii en
glezi, care joacă în linie". Și 
ceea ce trebuia să se întîmple, 
s-a întîmplat. Am putea spu
ne eă Rednic a învățat chiar 
la Londra pasa aceea surprin
zătoare. cu exteriorul, peste 
paravanul celor doi 
englezi. (Nu ne mai 
vreuna asemănătoare 
ra celui care a făcut 
son, pe Wembley, un 
oarecare.) In ceea ce privește 
jocul lui Boloni. inepuizabilul 
„dig mobil" al liniei de mijloc, 
convorbirile cu antrenorii pe 
care le are „veteranul" sînt 
doar din priviri. Consensul e 
perfect, cele peste optzeci de 
tricouri fiind prima si marea 
garanție.

Hagi,. în minutul 45... El avea
să fie pe banca antrenorului cade pe gînduri. 
începînd din minutul 46. ceea 
ce spune destul despre modul 
mult prea orgolios cu care a 
privit acest meci în care se 
înfruntau „învingătorii echipei 
lui Beckenbauer, la un scor

Româ-
apere

de forfait", cu echipa 
piei. care venise să-și 
locul doi în grupă.

Sigur că Robson a 
îndelung echipa României, i 
fost după ea în Franța, în Is
rael, în Grecia, a venit și la 
Timișoara, dar a comis o sin
gură greșeală : aceea de a con
sidera că echipa română nu-i 
mai poate oferi niei o sur
priză, totul fiind înscris în fișe 
precise, greu de modificat.

Ce se întîmpla la Royal Gar
den Hotel în timp ce Bobby 
Robson se afla la Ipswich ? 
Mircea Lucescu era îngrijorat 
de faptul că nu-1 cunoaște 
sută la sută pe Lineker. Și a 
făcut tot 
găsească 
TV. Ceea
- Dar să 
te în care nu a fost irosit nici 
unul și să ajungem cu o oră 
înainte de joc. Aici începe pro
ba de foc a antrenorului. Pen
tru că nu e deloc simplu să-i 
spui lui Moraru. excelent la 
Timișoara, că va juca Lung, 
și să-i comunici lui Iorgulescu 
că titularul partidei este Iovan.

Antrenorul principal al echi
pei naționale are o părere pre
cisă despre acești doi jucători. 
Iorgulescu este cel mai bun 
fundaș central de marcaj din 
țară, iar Moraru — în orice 
caz — unul din cei mai buni... 
doi portari.

A fost greu momentul, „Spu
ne-mi, Gino. cum simți picio
rul ?“ „Nea Mircea, îmi mențin 
părerea. Cred că pot juca".

urmărit 
a

capitală efec- 
„sacrificiul re- 
spun șahiștii, 

celui mai bun 
a apărut

dovedit si

aceste două 
au avut în

posibilul ca să mai 
un crîmpei de film 
ce s-a și reușit.

lăsăm aceste momen-

că 
răscruce 
nenumărate alte pro
venit rîndul lui Red- 
a ajuns să viseze o 

.Fii atent, singura cale 
trecere

în 
a 
a 

fost convorbirea lui Lucescu cu 
Moraru. „Știu foarte bine, Mi
tică, că te doare faptul eă nu 
ai jucat pe Wembley. Ai tot 
dreptul să fii necăjit. Ai drep
tul să nu fi de acord — în 
forul tău interior — cu calita
tea de rezervă. Dar noi trebuie să 
răminem împreună. O ECHI
PA, și acum lucrul cel mai 
important e ca voi toți să fiți 
convinși că acest rezultat e a! 
tuturor. Al celor care au fost 
pe gazon, al tău, a! meu, al 
lui Gino, care a înțeles din 
prima clipă acest lucru".

în autocarul 
stat pe ultima 
Gino și Coraș. 
fost minunați", 
cu a avut un 
descris. „Singurul care a jucat 
slab am fost eu". Era în a- 
ceastă replică o mare probă 
de bărbăție. Moraru era mai 
în față. Dar sîntem convinși 
că încă tînărul portar Moraru 
(marele Shilton are 36 de ani) 
are o foarte lungă carieră in
ternațională în față.

spre hotel, am 
banchetă. între 
„Astăzi, tofi au 
Gino Iorgules- 

zîmbet greu de

„CUPA ROMÂNIEI*

PE AGENDA JUNIORILOR TRICOLORI
DE SELECȚIE Sl JOCURI

9 9

• 15 MECIURI INTERȚARI, 
TREI OFICIALE.

Toate cele trei selecționate de 
juniori vor susține meciuri de 
pregătire în această toamnă. Este 
vorba, desigur, de partide ami
cale Înterțări, multe programa
te pe teren propriu. Și e bine 
așa, deoarece echipele noastre 
U.E.F.A. ’86 și U.E.F.A. ’88 vor 
susține meciurile lor oficiale din 
cadru) campionatelor europene 
respective Un țară. Astfell, prima 
selecționată (antrenor — Gheor_ 
ghe Staicu) va juca partidele 
retur cu ecfiipeie Cehoslovaciei 
06 octombrie, orna 13) și Turciei 
(7 noiembrie) pe teren propriu, 
prima la Plopeni, acolo unde a 
câștigat și acel foarte dificil meci 
cu reprezentativa UJEt.S.S. In 
vederea obținerii unor rezultate 
bune, care să-i mențină intacte 
șansele de calificare, Pojar, Gh. 
Popescu, Prunca și coechipierii 
lor vor susține patru meciuri a- 
micale cu juniorii bulgari. Pri
mele două la Brașov (4 octom
brie) și Plopeni (6 octombrie), 
celelalte două in Bulgaria (29 și 
31 octombrie). Să mai amintim că 
-Ultimul , meci din grupa C.E., cu 
U.R.S.S,, juniorii Î:1 vo>r susține 
Ia 25 aprilie. 1986. A doua selec
ționată, U.E.F.A. ’87 (antrenori — 
P. Gavrilă și Th. Anghelini), se 
află in R.D. Germană (2 jocuri). 
Săptămîna viitoare, ea se va de
plasa in U.R.S.S. pentru duuă 
partide la Vilnius, la 17 șl 19

septembrie. In sfîrsit, . echipa 
UJE.F.A. ’8® (antrenori — C. Til- 
vescu și V. Cojocaru), care va 
trebui &ă susțină pînă. Ia 20 mar
tie 1086 meciurile preliminare cu 
selecționata similară a Turciei, 
din cadrul C.E. „B“, are și ca 
înscrise pe agenda pregătirilor 
mai multe meciuri amicale, între 
care și patru înterțări, cu selec
ționatele R.D.G. (8 și 10 octom
brie) șl Poloniei (15 și 17 noiem
brie) , toate pe teren propriu. 
Cînd se vor disputa meciurile cu 
echipa Turciei ? F.R.F. a propus 
datele : 27 noiembrie în România 
și 16 martie 1W6 în Turcia, siau 
12 și 1© martie 1980. Se așteaptă 
acum răspunsul federației din 
Turcia.

• CAMPIONATUL ȘI „CUPA 
VIITORUL*.

S-au
„Cupei 
amplă, 

. alcătui ___ _. __________
U.E.F.A. ’89. Acțiunea se va în
cheia Ia București prin câteva 
meciiuri-test (~*

Campionatul
Începe mâine, 
chipele. celor 
(nuniat grupe 
rea Tri cotorul 
Bacău, ..
Hunedoara, Oradea, Pitești, Ti
mișoara, Tg. Mureș -și Viitorul 
.București. Iată meciurile primei 
etape : SERIA I : C.S.Ș. lași —

derulat primele faze ale 
Viitorul", o competiție 
la sfîrșitul căreia se - va 

nucleul selecționatei

București
(16—20 septembrie). 

I republican I va 
Iau startul si e- 

.12. centre, olimpice 
mici), sțib denumi- 

_____1 : Alpa-lulia, Arad, 
Brașbv, Buzău, Craiova, 

Oradea, Pitești, 
Mureș

apărători 
amintim 

în carie- 
din Rob- 

jucător

MULTE ACȚIUNI
INTERȚARI

C.S. Botoșani, Ceahlăul P.N. — 
C.S.Ș. Tg. Neamț, CJSJȘ. Fălti
ceni — C.SM. Suceeava, C.F.R. 
Pașcani — C.S.Ș. Rădă
uți, CUS.Ș. Dorohoi — Chimia 
Fălticeni, Minerul V.D.—C.S.Ș.P.N., 
A.S.A. Cîmpulung Mold. — Polii, 
lași. SERIA a n-a : C.S.Ș. Va
slui — Gloria Buzău, Aripile Ba
cău — Olimpia R.S., S.C. Bacău
— CUS.Ș. Focșani, CJS.Ș. Roman
— C.S.Ș. Baeău, Tricolorul Bz. — 
CJS.Ș. Tecucd, Luceafărul Bc. — 
Tricolorul Bc. SERIA a ni-a : 
C.S.Ș. Gl. — Delta TI., C.S.Ș. Tul- 
cea — F.C. C-ța, Dunărea Călă
rași — C.S.Ș. Mangalia, F.C. 
Pr. Brăila — Oțelul G-L, Dunărea 
C.S.U. — C.S.Ș. Călărași, C.S.Ș. 
Medgidia — CJS.Ș. Constanța. 
SERIA a IV-a : C.S.Ș. Ploiești — 
A.S. Mizil, C.S.Ș. Tîrgoviște — 
C.S.Ș. Alexandria. Tricolorul Pi
tești — C.S.Ș. Ctmpina. Flacăra 
Moreni — Petrolul Ploiești, F.C.M. 
Giurgiu — C.S. Tîrgoviște, Meta
lul Plopeni — Prahova C.S.U.Pî. 
seria a V-a : I.c’s.LM. — Ra
pid, Victoria — C.S.Ș. Pajura, Vi
itorul — Autobuzul, Steaua — 
C.S.Ș. 2, Mecanică fină — Elec- 
iroaparataj, Progresul — Dinamo, 
Sp. stud. — Automatica. SERIA 
a Vl-a : Electroputere — C.S.Ș. 
Caracal. C.S.Ș. Arip. Pit. — Chi
mia R.V., C.S.Ș. R.Vi — C.S.Ș. 
Drăgășani, Museelul-C.L. — Univ. 
Craiova, Sp; muncit. Slatina — 
C.S.Ș. Rovine Craiova. Tricolorul 
Craiova — F.C. OLt, C.S.Ș. Slatina

• Alte rezultate din etapa de 
joi a „CUPEI ROMÂNIEI": C.F.R. 
Craiova — Pandurii Tg. Jiu 1—0 
(0—0, 0—0). Tirnavele Blaj — 
Metalul Aiud 5—4 (după lovituri 
de la 11 metri), Oțelul Reghin — 
Mureșul Luduș 1—2 (1—1), Mine
rul Borșa — Minerul Baia Sprie 
5—4 (după 11 m), Cimentul Med
gidia — I.M.U.-C.S.S. Medgi-
gia 4—6 (după 11 m) ..-“Torentul 
Galați — DVA-Portul Galați 1—0 
(0—0). Viitorul Seomiceștl — Me
talul Alexandria 1—0 (0—0). Fo
restierul Băbeni — Viitorul Dră- 
gășanl 2—1 (1—0), Constructorul
Pitești — MECON București 0—1 
<©—0).

— F.C. Argeș. SERIA a VU-a : 
C.S.Ș. Drobeta — C.S.M. RfesMa, 
Tricolorul Timișoara — C.S.Ș. 
Jimbolia,
„Poli" Timiș., C.S.Ș. 
A.S. Drobeta, Minerul 
UJU.T., C.S.Ș. Timiș. 
Timiș. Metalul Bocșa 
Lugoj. SERIA a VIII-a 
rui A. Iulia — Metalul Aiud, Tri
colorul Hd. — Jiul Petr., Mec. 
Orăștie — Mureșul Deva, C.S.Ș. 
Sebeș — Unirea A. Iulia. Meta- 
lurg. Cugir — Aurul Brad, Mln. 
Lupent — Corvinu-l, C.S.Ș. Blaj
— C.S.Ș. A. Iulia. SERIA a IX-a: 
F. C. Maramureș — C.S.Ș. S. Ma
re. Armătura 
Olimpia S.M.
C.S.Ș. Cărei • 
mared
Gloria Bistrița
C.S.Ș. 
a X-a :
C. ____ . _____
C.S.Ș. Arad. Tricolorul Arad — 
C.S.Ș. Gherla, C.S.Ș. Dej — C.S.Ș. 
Oradea, Strungul Arad — F.C. 
Bihor, Tricolorul Oradea — C.S. 
U.T. Arad, Steaua C.F.R. C.-N.— 
CJS.Ș. Cluj-Napoca. SERIA a XI- 
a : Tricolorul Tg. M. — c.s.ș. 
Șoimii, C.S.Ș. Mediaș — Chimia 
Tirn&veni, C.S.Ș. Sibiu — A.S.A. 
CJS.Ș. Sighișoara — Avlntul Re
ghin, C.S.Ș. Tg. Mureș — Șoimii 
Sibiu, Carpațt Mîrșa — Gaz me
tan Mediaș, C.S.Ș. Reghin stă. 
SERIA a XH-a : Tricolorul Bv.
— C.S.Ș. Odorhei, C.S.Ș. Steagul 
roșu — C.S.Ș. M. Ciuc, I.C.I.M. 
Bv. — TMASA, C.S.Ș. Sf. Gheor- 
ghe — C.S.Ș, Gheorgheni. C.S.Ș. 
Cristur — F.C.M, By., C.S.Ș. Tg. 
Sc. — T^aptorul Bv., C.S.Ș. Co- 
vasna — C.S.Ș. B'fășoviă.

Următoarele etape stat progra
mate ta 22 și 29 sept., 6, 10, ÎS. 
20 șl 27 oct.. 3. 7. 10. 17 Și M 
noiembrie.

Timișoara
C.S.Ș._ Caransebeș — 

Reșița — 
M.N. — 

— C.F.R. 
— C.S.Ș. 
î Tricolo-

• Minerul Cavnic,
• C.S.Ș. B. Bare, 
C.I.L. SighetL Si-

Someșul 
Sighet eSS’S’ 

înfrăț. Oradea — 
Turzii, ,,U“ Cluj-Napoca

B.M. S.M., 
Zalău, 

SERIA 
C.S.Ș.



de yachting

ÎNTR-UN JOC IMPORTANT, BUCUREȘTENII
MECIUL ATLETIC FEMININ ANGLIA - ROMANIA

ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA 2-3
iONSTANȚA, 13 (prin tele

fon). — In Sala sporturil-or a 
continuat Turneul international 
feminin de volei dotat cu „Tro
feul Tomis“. In deschiderea 
programului zilei a doua s-au 
întilnit prima reprezentativă a 
Bulgariei și echipa de tineret 
a României. Cum era de aș- 
teptat, voleibalistele bulgare au 
cîștigat in 3 seturi, dar la un 
scor desul de sever, 3—0 (2, 5, 
9), in numai 45 de minute. Au 
arbitrat foarte bine C, Mușat 
și N. Găleșeanu (România).

In cea de a doua partidă ș-au 
întilnit pretendentele la cîști-

tn pauza dintre cele două 
partide, in Sala «porturilor 
din Constanța, a avut 
loc o emoționanta festivita
te prilejuită de retragerea 
(pentru limită de vîrstd) din 
activitatea internațională a 
arbitrului constănțean Cos- 
tin Mușat, „unul dintre cei 
mai reputați cavaleri ai flu
ierului din voleiul romd- 
nesc si mondial", cum pe 
drept s-a afirmat de la mi
crofonul sălii. Aprecierea 
este argumentată de cei 25 
de ani in care inginerul C. 
Mușat a purtat și a onorat 
ecusonul F.I.V.B. in nu mai 
puțin de 462 de meciuri ar
bitrate la 7 campionate eu
ropene, 6 campionate mon
diale, două edifii ale J.O., 
in numeroase partide din 
cupele europene, campiona
te balcanice f.a., in care 
prestațiile sale s-au bucurat 
de excelente aprecieri din 
partea forurilor internațio
nale și ale presei.

Meritate distincții din par
tea C.N.E.F.S. și F.R.V.. cu
pe, buchete de flori, urări 
de sănătate...

garea trofeului, echipele Româ
niei Și Cehoslovaciei, care au 
furnizat o partidă-maraton, de 
mare luptă, cu întoarceri spec
taculoase de scor. Echipa 
Cehoslovaciei a c infirmat va
loarea cunoscută în ultima vre
me, cîștigind această întîlnire 
cu scorul de 3—2 (12, —12, —15, 
7, 15), avînd în Simona Man
delo va și Eva Kubakova prin
cipalele realizatoare. Echipa 
noastră a evoluat fluctuant de 
la un set la altul, ceea ce, fi
resc, nu putea duce la un re
zultat bun. tn sprijinul afirma
ției de mai sus, iată evoluția 
scorului in citeva seturi : I 
(4—10, 12—10, 12—15), II (9—3, 
12—6, 15—12), III (11—1. 12—14, 
17—15), V (8—4, 8—10, 8—14, 
15—14, 15—17).

In echipa noastră au mers 
ceva mal bine serviciile (men
țiuni pentru Ion* Cotoranu), 
blocajul (merite Speranța G4- 
man), dar au existat deficiențe 
în preluare, construcția și e- 
xecuția atacurilor (excepție a 
făcut doar Mirela Popoviciu), 
apărarea în linia a doua. Bun 
arbitrajul prestat de brigada : 
S. Popescu (România) — J. De- 
pes (Cehoslovacia). Programul 
de simbătă : ora 9 : Cehoslova
cia — România tineret; ora 
16 : Farul Constanța — Româ
nia tineret (amical). România 
— Bulgaria.

Aurelian BREBEANU
P. CORNEL — coresp.

DOMINĂ ÎNTRECERILE
CONSTANȚA, 1J (prin telefon). 

Regatele 3 șl 4, disputate pe un 
vlnt Slab (intensitate S m/sec, cu 
scădere spre 2,5 m/s.), nu au 
fost prielnice vellștllor prezent! 
la Campionatele republicane de 
yachting, marea fiind liniștită, 
fără a pune probleme concuren- 
ților. Cum se aștepta, sportivii 
bucureștenî de la C.S.U. Construc
ții, Electrica șl Proiect domină 
cu autoritate întrecerile, spulbe
rând orice speranță a constăn- 
țenilor de a cîștiga la una din 
clasele la care se dispută com
petiția.

Astfel, la clasa F.D. echipajul 
M. Carp — M. Butucaru (C.S.U. 
Construcții București) a cîștigat 
detașat ambele regate. La cla- 
seie 47#, atit la seniori, cit șl la 
juniori, primele trei locuri In a- 
ceste două regate au fost ocu
pate de reprezentanții Capitalei : 
M. Radu — M. Făgărățanu, FI. 
Făgărășanu — Al. Soci (toți de 
la C.S.U. Construcții București). 
La clasa finn. după aceste pa
tru reuniuni, semnalăm reveni
rea puternică a campionului de 
juniori de anul trecut. T. Iancu 
(Electrica Buc.).

Clasamentul general după 4 re
gate : F.D. : M. Carp — M. Butu- 
earu 0 p, 1. o. Adam — D. Da
mian 22 p. 3. M. Jurublțâ — N. 
Gluglea 24,7 p ; CLASA 47» : 1. 
M. Radu — M. Făgărășanu 16,7 p,
2. FI. Făgărășanu — A. Soci IB p,
3. A, Pop — C. Rizescu 1» p ; 
FINN — 1. T. Cristian «,T p. 
2. C. Ludiian 23 p (ambii de la 
C.S.U. Construcții Buc.), 3. F. 
Cotta (Știința Constanta) 2ă,T p.

La Juniori H. după patru rega
te, pe primul loc : CLASA 47*: 
FI. Făgărășanu — A. soci 3 p : 
FINN — T. Iancu (Electrica Buc.) 
20 p.

întrecerile continuă.
Cornel POPA — coresp.

Astăzi, la Londra, pe stadionul 
de la Crystal Palace, se va des
fășura meciul atletic dintre re
prezentativele feminine ale An
gliei șl României, pentru această 
întîlnire, la care vor lua parte, 
la flecare probă, cite trei con
curente de țară, reprezentativa 
României are următoarea alcă
tuire : 100 m : Doina Voinea. Lu
cia Militam, Corina Roșloru ; 
300 m : Milltaru. Voinea, Roșio- 
ru ; 400 m : Mlhaela Rachieru, 
Elena Lina. Maria Samungi ; 800 
m : Mitica Junghțatu, violeta 
Beclea, Ana Pădurean ; 1 500 m : 
Maricica Puică. Doina Meltnle. 
Margareta Keszeg ; 3 000 m : Iu- 
lia Beșliu, Elena Fidatov. Mar
gareta Chile ; 100 mg : Mihada 
Pogăceanu, Liliana Nâstase, Flo
rina Neder : 400 mg : Cristieana 
Cojocaru, Nlcoleta Vomicu, Ana 
Maria Drăghia : lungime : Ma- 
rieta Ucu. L. NSistase. Gina Ghio- 
roate ; înălțime : Gabriela Ml- 
haicea. Alina Astafei, L. Nâstase; 
greutate : Mlhaela Loghin, Si
mona Andrușcă. Ltvla Simon ; 
disc : Florența Crădunescu. Da
niela Costtan. Mariana Ionesou- 
Lengyaț ; «uliță : Eva ZdrgO-Ra- 
duly, Corina Ivan, M. Loghin.

• Din echipa feminină a Eu
ropei pentru ..Cupa mondială"^” 
de la Canberra, fao parte și at
letele române Doina Mejinte 
(1500 m), AI ari ci ca Puică (5000 m> 
și Fița Lovin (rezervă la semf- 
fond).
• Clasamentele definitive ale

„Marelui premiu IAAF-Mobil" la 
citeva dintre probele feminine, 
care ne interesează cu precă
dere : 800 m : 1. Jarmlla Knato- 
chviiova (Cehoslovacia) 59 p, 2. 
Doina Melințe . 53 p. 3. Milena 
Strnadova (Cehoslovacia) 43 p, 
4. Kirsly. McDermott (M. Brita- 
nie) 39 p, 5. Fița Lovin 34 p, 6. 
Ella Kovacs 33 p ; 3 000 m : 1. 
Mary Decker-Slaney (S.U.A.) 09
p, 2. Maricica Puică 53 p, 3. 
Lynn Williams (Canada) 37 p, A 
Zola Budd (M. Britanfe) 32 p. 5. 
Ingrid Kristiansen (Norvegia) 
32 p. 6. Cornelia BUrkt (Elveția) 
30 p : greutate : 1. Helena Fibin- 
gerova (Cehoslovacia) 30 p, 2. 
Natalia Llsovskaia (U.R.S.S.) 3»
p. 3. Mlhaela Loghin 24 p. 4. So
nia Vasiekova (Cehoslovacia) SI 
p. 3. Svetlana MItkova (Bulga
ria) 13 p. 6. Judy Oakes (M. Brt- 
tanle) 12 p.

„Cupa mondială" la haltere

NICU VIAD Șl ANDREI SOCACI, PE POZIIIIERUNTAȘE

Pe velodromul bucureștean

tlCLIjril UINAMflYlțîl
CONfiRMĂ

Proba de urmărire individuală 
400# m. cea de a treia din ca
drul finalelor campionatului na
țional șl ale .Dîcladel" la ci
clism de performanță, nu a mal 
beneficiat. ca oele precedente, 
de condiții optime de concurs. 
Ploaia, vîntul nu l-au ocolit de 
data aceasta pe cicliști, făcind șl 
mai grea misiunea tor de a se 
întrece cu adversarul, cu .acele 
cronometrelor".

ta serii s-au întrecut perechile: 
I. Schrelder (Dinamo) 5:21,1 — 
P. Mitu (Dinamo) 5:14,2, C. Ni- 
colae (Dinamo) 5:94,6 — C. Popa 
(Steava) 5:08.5, L Kovacs (Di
namo) 5:07J — C. Căruțașu (Di
namo) 5:13.7 M. Romașcanu (Di
namo) 5:13,4. — I. Gancea (Di
namo) 5:17,2 V. Constantinescu 
(Dinamo) 5:10,6 — Gh. Kleln-
peter (Dinamo) 5:07,6, V. Mitra- 
che (Dinamo) 5:05,4 — Gh. Lău- 
taru (Dinamo) 5:11,7. După cum 
se vede, cel mal buni timpi in 
serie l-au realizat C. Nlcolae, V. 
Mitrache și L. Kovacs.

In semifinale : V. Mitrache 
5:06,3 — L. Kovacs 5:09,5, C. Ni
cola’ 5:06.6 — Gh. Kleinpeter 
5:05,0. tn finala pentru locurile 
3—1 : C Nlcolae 5:22.6 — L. Ko
vacs 5:09,3, iar ta finala 1—3 : 
Gh. Kleinpeter 5:17,1 — V. Mi
trache 5:10,6. Șl astfel sportivul 
dinamovist tși adjudecă tn mod 
meritat titlul.

CLASAMENTUL FINAL : 1. V. 
Mitrache (Dinamo), campion re
publican și al „Daciadei", 2. Gh. 
Kleinpeter (Dinamo). 3. L. Ko
vacs (Dinamo), 4. C. Nlcolae 
(Dinamo). 5. C. Popa (Steaua), 
6. V. Constantinescu, (Dinamo)

Astăzi, de la ora 16,#». punct 
final tn campionate prin spec
taculoasa cursă cu adlțlune de 
puncte 100 ture cu sprint la 
fiecare trei ture.

Horațiu SIMA

In Divizia „A" de rugby

CHE MAI ECHILIBRATE PARTIDE — 
LA CLVJ-NAPOCA, SUCEAVA Șl TIMIȘOARA

tn așteptarea primelor der- 
by-uri rugbystlce, mîine, ta e- 
tapa a 2-a a Diviziei „A", favo
ritele se pot intui lesne : Steaua, 
ta meciul cu T.C. Ind., Dinamo 
ta partida cu Hldrotetuilca-Mil- 
cov și Farul, care are ca ad
versară pe M.G. Olimpia ; șl a- 
ceasta ta duda faptului că toate

evoluează ta deplasare, ta rest, 
avantajul terenului pare să fie 
decisiv. Sub semnul echilibrului 
se anunță partidele de la Cluj- 
Napoca, Suceava șl Timișoara, 
gazdele intîlnlnd ta cele 3 ca
zuri adversare pare dețin o ex
celentă formă, capabile să anu
leze handicapul focului .afară".

„Cupa mondială" la haltere (or
ganizată pentru popularizarea a- 
cestui sport ta diferite țări) se 
află la cea de a 0-a ediție. După 
• Întreceri din acest an, ta pro
gram mai figurează competiții tn 
Țara Galilor, Egipt. Cehoslovacia, 
precum și gala finală, la Monte 
Carto, unde se va acorda trofeul 
..Dragonul de argint". Printre cel 
bine clasațL ptaă acum, stat șl 
halterofilii români, Nicu Vlad și 
Andrei Socaci.

Dar iată clasamentul pe puncte, 
după 9 etape : N. Șalamanov 
(Bulgaria) 32 p, A. Varbanov, N. 
Terzlskl (ambii Bulgaria), V. So- 
lodov, J. Zaharevid (ambii 
U.R.SB.) 3» p. A. Kharpatl 
(U.R.S.S.) — 29 p, A. Szanyi (Un
garia) — 28 p. N. Vlad și A. So
caci (ambii România) — 27 p, 
Z. Stolcikov (Bulgaria) — 26 p. 
L. Kiraly (Ungaria). V. Sevclk 
(U.R.S.S.) — 25 p. etc.

în acest clasament figurează, 
desigur, șl alti halterofili, dar la

gala tiinaiă. de la Monte Carlo, 
vor fi invitați doar 12—14 con- 
curenți. Îndeosebi cel de la ca
tegoriile mai mari (de la 75 kg 
pină la +110 kg) și. bineînțeles, 
recordmanii mondiali, indiferent 
de categoriile din care fac par
te. care au poziții bune in Cla
sament (Șa'.amanov, Varbanov 
șa.).

Astfel, sportivii noștri Nicu Vlad 
șl Andrei Socaci (prezenți zilele 
acestea la concursul de la Car
diff), dacă vor participa si la 
celelalte etape ale „Cupei mon
diale" au toate șansele să fie 
invitați la faza finală.

Reamintim, că. ptnâ acum, cele 
mai bune locuri ale sportivilor 
români la „Cupa mondială" si la 
„Dragonul de argint" au fost 
obUnute de Dragomir Cioroslan 
(locul 5. ta 1983). Petre Becheru 
(locul 5. In 1984) si Nlcn Vlad 
(locul 6, ki 1984). (Ion OCHSEN- 
FELD).

Campionatul european de baschet feminin
PROGRAMUL ETAPEI ȘI AR Brian 

SERIA I
București: M. G. Olimpia — Farul, stad. Olimpia, ora 9 arb 
_ . . rel Popa — Iași
Focșani : Hidrotebnica-Milcov — Dinamo ; stad. „23 August" 

, 11. arb. Marian Voma - Săcete ’
Timișoara : Universitatea — „Poli" Iași, stad. ,4 Mal", ora 10 

Șt. Rădulescu — București
Arad : Gloria P.T.T. — știința cemin Baia Mare. stad. Gloria 

„ . 10. arb. Stoica Manea — Sibiu
Buzău : Contactoare — Rapid Buc. teren Chimia, ora 11,

Const, stanca — Constanța
» SERIA A Il-a
București : Sportul studențesc Construcții — Locomotiva Pașcani.

_ Compi. Tel. ora 10, arb. Mihai Gavrici - București 
Năvodari : T, C. Ind. Midia — Steaua, teren „Badea Cîrțaa" 
__ . __ arb. Gh. Huștiu — București
Cluj-Nap oca : Universitatea 16 Febr. — Gri viță Roșie, stad. V.

beș9 ora 11, arb. Gh. Rășcanu — Timișoara
Suceava : C.S.M. — c.S.M. sibiu, teren Unirea, ora 9,30, arb. 
_f . . _ a Voinea — Buzău
Birtad : Rulmentul — Știința Petroșani, stad. Rulmentul, ora lt, 

arb. AL Pavlovici — București

Au-

ora
arb.

ora
arb.

ora
Ba-

Gh.

FINALELE LA GIMNASTICĂ RITMICĂ
(Urmare din pag 1)

na Stăiculescu, marea favorită, 
(care în anul acesta a obținut o 
serie de succese internaționale 
notabile), avînd bursită la ge
nunchiul piciorului stîng.

De la începutul concursului 
s-a impus Alina Drăgan (C.S.Ș. 
2 Buc.) care a evoluat intr-o 
manieră de înaltă ținută artis
tică, cu elemente de mare difi
cultate. Nota maximă a abți
nut-o la minge (9,95), obiectul 
ei preferat. De asemenea, e- 
voluții frumoase au avut Pe- 
truța Dumitrescu, de la C.S.Ș. 
Triumf, și Mirela Drăgulici 
(C.S.Ș. 2 Buc.), ambele com
ponente ale lotului național. 
Prima remarclndu-se in mod 
deosebit la minge (9,85), iar 
■ doua la măciuci (9.B0). La

COMPETIȚII AUTOMOBILISTICE

întrecerea pe echipe, La catego
ria maestre, nu s-a acordat ti
tlul de campioană națională de
oarece nu au fost prezente în 
concurs cel puțin patru echipe.

Slasamente pe echipe, cat. a 
Il-a : 1. C.S.Ș. 1 București 129,80 
P, 2. C.S.Ș. Brăila 122,60, 3.
C.S.Ș. 1 Constanța 119.05 ; indi
vidual compus : 1. Adriana Stoe- 
nescu (C.S.Ș i Buc.) 39,00 p, 2. 
Valentina Selegean 38,60, 3. Cor
nelia Popa 36,80 (ambele de la 
Sparta» C.S.Ș. 1 Oradea). La 
obiecte (coardă, măciuci, minge, 
panglică) Adriana Stoenescu 
(C.S Ș. 1 Buc.) a ocupat locul 
tatii. Categoria maestre, echipe :
1. C.S.Ș. Triumf Buc. 139.1# p.
2. C.S.Ș Brăila 136,2», 3. C.S.Ș. 
Constante 133.80 : Individual com
pus : I. Alina Drăgan (C.S.Ș. 2 
Buc.) <9,2# 2. Petruța Dumitres
cu (C.S.Ș Triumf Buc.) 46,5». 3. 
Mirela Drăgulici (C.S.Ș. 2 Buc.) 
48.25.

Programul zilei de azi : de la 
ora 9 concurs ta categ. I ; de la 
ora 16 finalele pe obiecte la 
maestre

ROMÂNIA A ÎNVINS BULGARIA (74-72),

DAR NU A PUTUT EVITA GRUPA 9-12
VICENZA (prin telefon). In 

ultima zi a seriilor preliminare 
ale Campionatului european de 
baschet feminin s-au Înregistrat 
citeva surprize de proporții, din
tre care cea mal mare a produs-o 
echipa Franței, Învingătoare asu
pra formației Iugoslaviei cu 72— 
64 (32—31). Prin acest insucces,
baschetbalistele iugoslave (pre
zente cu regularitate pe podiumul 
premiatelor C.E.) au ratat cali
ficarea în semifinale șl vor juca 
in grupa pentru locurile 5—8. Un 
alt rezultat neașteptat l-a realizat 
reprezentativa României, care a 
Învins cu 74—72 (41—36) selecțio
nata Bulgariei. Dar acest succes 
a venit prea tirziu. Echipa noas
tră va participa ta continuare 
doar la turneul din grupa 9—12. 
Cele 146 de puncte au fost mar
cate de : Pall-Jereble 22, Bădi- 
nici 16 Misăilă 9, Sandor 8. Ma- 
rinache 6. Htada 5, Lefter 3. Klss 
5 pentru învingătoare, respectiv 
Hadiankova 20, Spasova 14, Sce- 
banova 4, Țekova 2, Ivanova 6. 
Radkova 6, Staneva 11, Banova 9. 
Arbitri.: Brys (Belgia) șl Neyro 
(Spania). Alte rezultate : seria 
„A", la Vicenza : Cehoslovacia — 
Olanda 65—64 (34—35). CLASA-

MENI : 1. Bulgaria 6 p, 2. Ce
hoslovacia 6 p, 3. Franța 6 p. 4. 
Iugoslavia 6 p. 5. România 4 p, 
6. Olanda 2 p. Seria „B", la Tre
viso : U.R.S.S. — Spania 115—42 
(54—28), Polonia — Italia 74—69 
(23—33) !, Ungaria — Belgia 33— 
40 (37—19). CLASAMENT : 1.
U.R.S.S. 1# p, 2. Ungaria 3 p. 3. 
Italia 4 p. 4. Polonia 4 p. 5. Spa
nia 4 p, 6. Belgia 0 p. Simbătă 
au loc. la Treviso, meciurile se
mifinale (ta grupa 1—4: Cehoslo
vacia — U.R.S.S.. Bulgaria — Un
garia ; ta grupa 9—12 : România 
— Belgia), iar duminică se vor 
desfășura partidele pentru sta
bilirea clasamentului final.

KARPOV - KASPAROV 2-2
MOSCOVA, 13 (Agerpres). Par

tida a patra a meciului pentru 
titlul mondial de șah dintre ma
rii maeștri sovietici Anatoli Kar
pov șl Gări Kasparov, Întreruptă 
la mutarea a 41-a, a fost con
tinuată vineri șl s-a Încheiat la 
mutarea a »3-a cu victoria lui 
Karpov Scorul a devenit egal : 
2—2. Astăzi se dispută partida a 
5-a, Kasparov avînd piesele albe.

• Astăzi, în primele ore ale di
mineții. se încheie o interesantă 
competiție automobilistică. Este 
vorba de „Raliul Deltei". Intrat 
ta tradiție (a ajuns Ia cea de a 
Vl-a ediție), care s-a desfășurat 
pe șoselele județului Tuicea. în
trecerea. pe o distantă de 429 km 
fin organizarea comisiei județene 
Și a asociațiilor sportive Meta
lurgistul șl Autotrarisport din 
Tulcea). a fost deschisă atît ta- 
eepătorîlor. cit si avansatilor. Azi. 
la ora 12. ta fața Casei de cul
tură din Tulcea va aVea loc fes
tivitatea dc premiere.

• ta Bulgaria — cu plecarea 
din Vidln — s-a desfășurat un 
raliu automobilistic, etapă ta C.E. 
pe o distanță de 743 km cu 78 
echipaje la start, din Bulgaria 
Cehoslovacia Grecia Italia Ro
mânia si Ungaria Victoria a re
venit echipajului din Ungaria 
format din A. Feriancz—I. Țăndă
ri, care a pilotat o mașină Re
nault 5 Turbo. Cu trei echipate 
pe mașini .Dacia 131#“ $1 oitrit" 
clasate pe locurile 25 (C Brăaa- 
rtt—D. Drlcu) 86 (A. Sațiu—B 
Bucuri Si 29 (I. Pâlrutolu—L. Bă- 
dulescu). reprezentativa noastră 
a ocupat locul 4 De națiuni

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX A TELEX
ATLETISM • tn „Cupa URSS" 

(pe ech’pe), la Alma Ata. ta 
proba de lungime : Elena Koko- 
nova 7»i m, Vera Ollehtcenko 
7 03 m

CICLISM • Turul Catalonlei 
s-a tncneiat cu victoria scoțla- 
nulu’ Robert Villar tn 34.00:18. 
urmat lă 3 s de irlandezul Sean 
TOIIy șl la 35 s de spaniolul Iu
lian Gorospe • Francezul Gll- 

b«r» Ducloă — Lassalle a riști

gat criteriul internațional de la 
Toure (80 km in 1.54:31), tatrecln- 
du-1 la sprint pe Bernard Hi
nault.

ȘAH • In runda a 11-a, la Til
burg partidele Ljubojevici — Ro- 
manișln și Hilbner — Tlmman 
s-au Încheiat remize celelalte 
partid s-au întrerupt. Conduce 
Hubner eu 6 p urmat de Mlles 
5,5 □ (2) Tlmman 5,5 p (1), Lju
bojevici si Romanișin 5,5 p, Kor- 

clho’ 5 c . etc.

FOTBAL MERIDIANE
• In cupele europene s-au fă

cut unele schimbări ale datelor 
fixate inițial, pentru meciurile tur, 
din prima etapă. Astfel, în „Cupa 
cupelor**, la 17 septembrie este 
programat meciul Zurrieq (Mal
ta) — Bayer Uerdingen, la 21 
septembrie jocul dintre Fram 
Reykjavik — Glentoran Belfast. 
In „Cupa U.E.F.A." o partidă s-a 
și jucat : Avenir Beggen (Luxem
burg) — Eindhoven (0—2). Alte 
modificări : 17 septembrie : Valur 
Reykjavik — F.C. Nantes și Sla
via Praga — St. Mirren (Scotia); 
19 septembrie : Boavista Porto — 
F.c, Bruges. Celelalte partide din 
tur vor avea loc la 18 septembrie.
• După cum am anunțat, an

trenorul echipei Scoției, Jock 
Stein, a decedat, în urma unui 
atac de cord. Ca succesor al său 
a fost numit Alex Ferguson, fost 
antrenor al formației F.C. Aber
deen. care de 12 luni activa ca 
secund al lui Stein.
• tn campionatul cehoslovac 

(et. 4) : Bohemians — Sparta 
Praga 2—1, Kosice — Inter Bra
tislava 3—0, Preșov — Banska 
Bystrica 1—U Zilina — Ceșke 
Budejovlce 2—0, Olomouo — Du- 
najska St re da 4—0, Tmava — 
Cheb 1—3, Dulka Praga — Slavia 
Praga 5—1. Vitkovice — Banik 
Ostrava 2—1. Pe primele locuri J 
Olomouc 7 p, Dulka Praga 6 p. ț 
pe ultiihele : Trnava, Budejovice 
șl Inter Bratislava, toate cu cîte 
2 p.
• Meci restant în campionatul 

Iugoslaviei : Pristina — F.C. Sa
rajevo 2—1.

A ta .joc amical : Pogon Szcze
cin — Union Berlin 2—1 (0—0).
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