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A PREȘEDINTELUI REPUBLICII INDONEZIA
GENERALUL SUHARTO

Marți dimineață au conti
nuat, la Palatul Consiliului de 
Stat, convorbirile oficiale in
tre președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele 
Republicii Indonezia, generalul 
Suharto.

Noua rundă de convorbiri a 
în 

probleme 
relațiilor 

unor

fost consacrată examinării 
continuare a unor 
privind dezvoltarea 
bilaterale, precum si a •*«««» 
aspecte ale activității politice 
internaționale.

In cadrul schimbului de pă
reri în legătură cu evoluția si
tuației internaționale, cei doi 
președinți au exprimat îngri
jorarea României și Indoneziei 
față de agravarea situației in
ternaționale, datorită, in prin
cipal, lipsei de progrese sem
nificative în eforturile pentru 
reglementarea pe cale politică 
a stărilor conflictuale din di
ferite părți ale lumii, adinci- 
rii decalajelor dintre țările in 
curs de dezvoltare și țările 
dezvoltate și tendințelor tot 
mai accentuate de a se recurge 
la forță și la intervenție în 
treburile interne ale altor sta
te, și în mod deosebit, inten
sificării, fără precedent, a 
cursei înarmărilor, a înarmări
lor nucleare în special —, ceea 
ce spofește nemăsurat perico
lul unui nou război mondial, al 
unei catastrofe nucleare ce ar 
putea duce, practic, la distru
gerea întregii omeniri. S-a 
apreciat că in aceste condiții 
grave și complexe se impune 
ca toate popoarele și națiunile 
lumii să-și unească eforturile 
și să acționeze într-un spirit 
de înaltă responsabilitate pen
tru a opri înrăutățirea situați
ei internaționale, pentru a pu
ne capăt cursei înarmărilor, și 
pentru trecerea la dezarmare, 
în primul rînd Ia dezarmare 
nucleară, pentru afirmarea fer
mă a politicii de destindere, de 
colaborare și pace in întreaga 
lume.

Referindu-se la situația din 
Europa — unde s-au acumu
lat uriașe cantități de arme, 
îndeosebi nucleare — președin
tele Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat necesitatea de a se fa
ce totul pentru ca in cadrul 
negocierilor sovicto-amcricane 
de la Geneva să se ajungă la 
acorduri corespunzătoare în di
recția opririi înarmărilor nu
cleare și militarizării Cosmosu
lui. In legătură cu aceasta, s-a 
subliniat că toate statele tre
buie să joace un rol cit mai 
activ in lupta pentru dezarma
re, pentru afirmarea politicii 
de destindere, de înțelegere și 
pace în lume.

In cadrul convorbirilor a 
fost evidențiată necesitatea so
luționării pe cale politică, prin 
tratative, a stărilor de încor
dare și conflict, a tuturor di
ferendelor dintre state.

A fost subliniată necesitatea 
creșterii rolului țărilor mici și 
mijlocii, țărilor în curs de dez
voltare, țărilor nealiniate în 
viața internațională, a luptei 
pentru soluționarea democrati
că, in spiritul păcii și colabo
rării, a problemelor majore ale 
omenirii.

Abordindu-se probleme 
iuale ale situației economice 
mondiale, s-a subliniat necesi-

Late* de * se ajunge cit mal 
curind I* negocieri concrete, 
reale. In cadrul O.N.U., între 
țările in curs de dezvoltare și 
cele dezvoltate, in vederea re
glementării globale și echita
bile a problemelor subdezvol
tării, ale datoriilor externe ex
trem de mari care împovărează 
țările sărace, eliminării rela
țiilor inechitabile in cadrul 
schimburilor internaționale, e- 
dlflcării unei noi ordini econo
mice mondiale care să asigure 
progresul mai rapid 
popoarelor. îndeosebi 
rămase in urmă.

Evidențiind că în 
tea problemelor ce 
omenirea, România și Indone
zia au poziții identice sau foar
te apropiate, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Suharto au re
afirmat hotărirea celor două 
țări de a extinde și intensifica conlucrarea dintre ele pe 
plan internațional, in cadrul 
Organizației Națiunilor Unite 
și în alte foruri internaționa
le, precum și în „Grupul celor 
77", al reuniunilor țărilor ne
aliniate, spre a-și aduce con
tribuția activă la soluționarea 
constructivă, in interesul tu
turor popoarelor, a marilor 
probleme ale epocii contempo
rane, la afirmarea politicii de 
destindere, colaborare și pace.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de cordialita
te, sub semnul stimei și înțe
legerii reciproce.

★
Președintele Republicii 

donezia, generalul Suharto, 
depus, marți dimineața, o 
roană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru 
socialism.

După depunerea coroanei de 
flori s-a păstrat un moment 
de reculegere.

Cei prezenți au vizitat apoi 
rotonda Monumentului.

★
Marți, președintele 

Indonezia, generalul 
și doamna Tien

ac-

Proletari din toate țările, uniți-cg)portul
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C. E. de la Osijek, moment de referință pentru tirul nostru
a! tuturor 
al celor
majori ta- 
confruntă

In- 
a 

co-

Republicii 
Suharto, 
Suharto, 

împreună cu celelalte persoane 
oficiale indoneziene au vizitat 
întreprinderea „23 August" din 
București.

înaltul oaspete indonezian a 
apreciat eforturile oamenilor 
muncii de la intreprinderea „23 
August" în direcția moderniză
rii fabricației pentru nivelul 
tehnic al produselor.

★
In cursul după-amiezii, pre

ședintele Republicii Indonezia, 
generalul Suharto. impreună 
cu doamna Tien Suharto, a vi
zitat Institutul național de 
gerontologie și geriatrie. mo
dernă unitate medicală ce și-a 
cîștigat un binemeritat presti
giu în țară și peste hotare.

Președintele Indoneziei, gene
ralul Suharto, și doamna Suharto 
au manifestat un interes 
deosebit față de activitatea co
lectivului, exprimînd aprecieri 
deosebite față de succesele în
registrate de școala româneas
că de gerontologie și 
trie, față de eficiența 
mentelor aplicate, față de con
dițiile asigurate pacienților.

La sfîrșitul vizitei. inalții 
oaspeți au semnat in cartea de 
onoare a institutului.

geria- 
trata-
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REPREZENTANTELE FOTBALULUI ROMANESC IAU

Vardar

Astăzi pornesc in cursa cupelor europene cele patru repre
zentante ale fotbalului românesc. Ele vor Intra în întrecere 
după următorul program :

BUCUREȘTI (stad. Dinamo, ora 17) : Dinamo
Skoplje (Cupa U.E.F.A.).

VEJLE (stad. Vejle, ora 20) : Vejle B.K. — Steaua (Cupa 
Campionilor europeni).

NEUCHÂTEL (stad. „La Maladibre", ora 21) ; Xamax — Sportul 
Studențesc (Cupa U.E.F.A.).

MONTE CARLO (stad. Louis, or* 21,30) : Monaco — Universita
tea Craiova (Cupa cupelor).

Cupa campionilor europeni Cupa cupelor

VEJLE - STEAUA MONACO - UNIVERSITATEA
Liderul campionatului Cralovcnii doresc sâ treacă

opfiunc pentru calificare dc nn obstacol greu
BREDSTEN, 17 (prin telefon). 

După un zbor de aproape 5 ore, 
cu o escală la Ztlrlch, unde a 
rămas echipa Sportul studenteso 
(„alb-negrli" susțlntad meciul cu 
Xamax Neuchâtel 
U.E.F.A.) aeronava 
aterizat , pe pista 
din Billund, o mică 
tuată In nordul

tn Cupa 
TAROM a 

aeroportului 
localitate sl- 

Dan ema reel în

MONTE CARLO, 17 (prin tele
fon). Marți dimineața. Universi
tate* * plecat din Craiova la 
ora 1 șl, după trei ore și jumă
tate. a ajuns la Nisa, pe calea 
aerului, după oare și-a continuat 
drumul ptnă la Monte Carto cu 
autocarul șl, la ora ÎS, jucătorii 
din Bănie descindeau la hotelul 
„Beach Piazza". Monte Carto

Gheorghe NERTEA Constantin ALEXE

(Continuare in pag 2-3) (Continuare în pag. 2-3)

SPORTIVII ROMANI,
Campionatele europene de la 

Osijek au însemnat pentru 
tirul 
mai . _
riei sale prin numărul de ti
tluri _
numărul total de medalii — 
nouă, prin aprecierile unani
me, cel mai adesea elogioase, 
adresate trăgătorilor noștri. In
tr-adevăr, cucerind 5 din cele 
6 titluri individuale și pe e- 
chipe Ia 3 probe olimpice, spe
cialiștii noștri in probele de 
pistol viteză, liber și sport au 
dominat, fără contracandidați, 
întrecerile și s-au instalat in 
fruntea topurilor europene ale 
acestor probe. Mai mult, în a- 
fara celor 5 titluri continenta
le, reprezentanții tirului româ
nesc au corectat două recor
duri mondiale, în proba de 
pistol 
Stan, 
și in 
sport 
aceste realizări se cuvin amin
tite și cele două medalii — de 
argint și de bronz, pe echipe 
— performanță care reînnoadă 
un fir de succese întrerupt 
pentru o vreme, în ultimii ani. 
E acum momentul să depistăm 
semnificațiile acestor reușite, 
precum și unele dintre resor
turile care au condus spre 
această nouă afirmare a tiru
lui nostru, a mișcării noastre 
sportive în arena internațio
nală.

însemnat
românesc una dintre cele 

frumoase pagini ale isto-
cucerite — cinci, prin

proba
liber pe echipe (Liviu 

Sorin Babii, Ilie Petru) 
cea individuală de pistol 
(Silvia Kaposztay). La

CORNELIU ION, INCA O DATA 
CEL MAI BUN ÎN EUROPA !

Noua victorie europeană a 
lui. Corneliu Ion (prima în 
1977, la București) demonstrea
ză că acest sportiv este 
mai bun țintaș român 
toate timpurile. Victoria 
victoria puterii morale, 
impresionează în primul 
pe adversari, este valoroasă în 
sine, dar cuprinde. concomi
tent, semnificații majore. de 
care trebuie să țină seama mai 
tinerii colegi de probă ai cam
pionului. Este vorba despre i- 
mensa importanță pe care o 
au în obținerea succesului, 
chiar la vîrste așa-zis înainta
te, seriozitatea in pregătire, 
gîndirea profundă, creatoare a- 
supra mijloacelor de antrena
ment. conectarea tuturor 
sorturilor fără preget și 
rețineri, la mecanismele 
time ale marii performanțe. 
Constantin Tîrloiu a demon
strat prin grupajele sale 
curajatoare. talent. dar 
muncit mai are încă 
pentru a ajunge un om 
bază al echipei. La fel, 
țian Calotă, care trebuie să se

cel 
din 
sa. 

care 
rînd

re- 
fără 
in-

în- 
de 

mult 
de 

Gra-

LA CEL MAI ÎNALT NIVEL INTERNAȚIONAL!

Imnul țării noastre a răsunat de 
pentru remarcabila victorie a lui

5 ori la Osijek : de astă dată 
Corneliu Ion ! Foto : T. RADU

transforme din om sigur de 
echipă într-un trăgător care să 
conteze și in clasamentele in
dividuale. Medalia de argint 
de la Osijek, pe echipe, e un 
pas înainte, dar nu trebuie să 
uităm că exact cu 10 ani în 
urmă, reprezentativa României

devenea nu numai campioană 
a Europei, cl și recordmană a 
lumii : acesta trebuie să fie 
țelul viitor al specialiștilor noș
tri viteziști.

Radu TIMOFTE

(Continuare în pag. 2-3)

Gimnastele de la „ritmică*1, la ora examenelor

FRUMOASE REUȘITE ÎNTR-0
ACTIVITATE CU „RITM- CRESCUT

Săptămîna trecută s-au în
cheiat finalele campionatului 
național de gimnastică, la ca
tegoria a Il-a, I și maestre, 
moment de bilanț și de re
flecții asupra acestei frumoase 
discipline care și-a cîștigat tot 
mai multe adepte în practica
rea ei.

Cu atit mai mult se impun 
unele aprecieri cu cît gimnas
tele noastre fruntașe se gă
sesc înaintea unor importante 
confruntări internaționale — 
Balcaniada de la Atena de la 
sfîrșitul lunii și campionatele 
mondiale de la Valladolid (Spa
nia) din mijlocul lunii viitoare. 
Evoluțiile 
în cadrul 
blican au 
susținerea

rificare a stadiului de 
tire, a potențialului lor 
și artistic.

Evident, atit pentru 
liștl. cît și pentru spectatorii
din tribunele sălii Floreasca. a

pregă- 
motric

specia-

gimnastelor noastre 
campionatului repu- 
reprezentat deci, și 
unui examen de ve-

STARTUL !N CUPELE EUROPENE 1985/86
(Toate orele de începere sint după ora României).
Partide dificile, cum sint toate jocurile din marile întreceri 

ale cluburilor din Europa, devenite cele mai importante între
ceri ale genului pe plan mondial. Partide dificile dar nu de ne
trecut de către reprezentantele noastre care au drept suport 
moral frumoasa evoluție și remarcabilul rezultat al „tricolori
lor" pe Wembley.

Posturile noastre de radio vor transmite în întregime meciul 
Dinamo — Vardar Skoplje iar de la ora 20,00 alternativ aspecte 
de Ia întîlnirile Vejle B.K. — Steaua, Xamax Neuchâtel 
tul studențesc și A. S. Monaco — Universitatea Craiova.

— Spor-

Cupa U. L L A.

DINAMO — VAROAR SKOPLJE
„Va fi greu pentru noi", afirmă

antrenorul V. Visnjevac
Din nou un eveniment fotba

listic, astăzi. In Capitală, pe sta
dionul din Șos. Ștefan oel Mare, 
unde, cu începere de la ora 17, 
Dlnamo tntîlnește pe Vardar 
Skoplje tn prima manșă a turu
lui I din cadrul Cupei U.E.F.A.

Conștlențl de Importanța aces- 
partide șl dornici — cu toții, 
frunte ou căpitanul echipei.

tel 
tn

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag. 2—3)

XAMAX - SPORTUL
Studenții bucureșteni

STU0
nu vor

să mai rateze debutul
NEUCHÂTEL, 17 (prin telefon). 

Biletele pentru cele 17 000 de 
locuiri ale stadionului La Mala- 
difere". situat pe malul lacului 
Neuchâtel. sint vtndute la aceas
tă Oră. Publicul local. .Încălzit” 
de rezultatele din ultima vreme 
ale lui 
punct 
sale la

Xamax (locul 2 la un 
de lider). de victoriile 
scor din campionat si

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. 2—31

Florentina Butaru ^Viitorul), 
singura care a obținut nota 10.

Foto : Aurel D. NEAGU

Î . * -y

fost în acest campionat bunul 
nivel tehnic și artistic 
de sportivele pregătite la 
de 
de coregrafa Mariana Ștefănes- 
cu.

atins 
'ot 

antrenoarea Maria Girbă și
Am remarcat frumusețea

Elene OOBINCA

(Continuare în pag 2—3)



DACIÂDA

»» CUPA U. T. C.“ LA TENIS
terenurile „Metalul" din 

Tlrgoviște (excelent întreținute), 
sportivi din 36 de județe s-au 
întrecut cu prilejul finalei pe 
țară a „Cupei U.T.C." Ia tenis, 
competiție desfășurată sub în
semnele .Dacladei". întrecerea a 
relevat interesul pe care tine
retul îi dovedește față de acest 
sport, precum și existenta multor 
elemente talentate. In speță toți 
finaiiștii care au urcat pe po
dium și alături de ei. Adrian 
Bologa din tudețul Sălaj.

Iată și ordinea celor mai buni:
FETE categ. 14—16 ani : 1. Ne- 

luțs Geambașu (Liceul ind. nr. 
5 Constanța). 2. Ana Marja Scău- 
nas (Liceul ind 7 Rm. Vîlcea) ; 
3. Mariana Cîrjoi (Liceul nr. 3 
Drobeta-Turnu Severin). In meci 
pentru lecui I, Geambașu — 
Scăuna 6—3, 6—3; Categ. 17—19 
ani: 1. Liliana Bora (Liceul nr. 
1 Bata de Arieș — Alba), 2. 
Dor: Scnmidt (Liceul „Axente 
Sever- Mediaș — Sibiu). 3. Ele
na Simona Ceaușu (Liceul de 
matematică-flzlcă Rm. Vîlcea). 
In meci pentru primul loc :. 
Bora — Schmidt 6—1, 6—0.

BĂIEȚI, categ. 14—16 ani : 1. 
Sergiu Gulaș (Liceul nr. 1 Lu- 
pe-ni — Hunedoara), 2. Constan
tin Filip (Lioeul nr. 2 Brăila), 
3. Călin Bara (Liceul nr. 1 Or.

Petru Groza), categ. 17—19 
1. Dragoș Țuca (Lioeul 

Iași). 2. Cătălin An- 
(Llceul ind. nr. 31 Bucu- 

3. Septimiu Vîlceanu (Ll- 
.Tudor Vladimirescu" Tg.

AZI, ETAPĂ COMPLETĂ

IN DIVIZIA
ATLEȚII JUNIORI /// W ÎNTRECERE

dr. 
ani :
„Național1 
ghel 
rești) 
ceul

Jiu). Clasament pe Județe ; 
Iași. 2. Alba, 3. Dîmbovița.

In final două sublinieri. Mal 
tatii, faptul (pozitiv) că arbitrii 
meciurilor decisive au fost chiar 
partîcipanțil, fără a exista obiec
ții sau contestații ; un experi
ment care s-ar putea extinde și 
Ia alte ramuri de sport. Apoi, 
cîteva acte de Indisciplină: ab
senta concurențllor din județele 
Argeș Caraș-Severin și Covasna, 
întîrzierea oelor din Mureș și, 
mal grav faptul că Arad-ul a 
venit cu 2 sportivi (în loc de 4), 
ambii... legitimați, contrar re
gulamentului ?!?

O REUȘITA : „CUPA META
LURGISTULUI"

La Buzău, „Cupa metalurgistu
lui". finală pe tară în cadrul 
„Dacladei". a reunit sportivi din 
13 Județe, In total 229 de parti
cipant!. Iată șl echipele șl spor
tivii de pe podium :

Handbal (b): 1. Gloria — Repu
blica București, 2. Industria sîr- 
mel Cîmpia Turzil, 3. Laminorul 
zalău ; Volei (b): 1. Metalul
Hunedoara. 2. Industria firmei 
Buzău,' 
(f) : 1. 
Galați), 
trepr. ___
Gruiță (Metalurgic Aiud) ; .
2. C r?;.a (Metalurgica Aiud), 3. 
C. Popa (Metalurgica Aiud). 3. 
N. Tone (Republica București).

Clasament general pe județe : 
1. Alba 2. Buzău, 3. Municipiu! 
București.
prof. Mircea CHISLING, coresp.

(b): 1.
Industria ______

3. I.P.C. Slațlna ; Popice 
Iulla Tofan (I.A.C.M.R.S.

2. Cecilia Andrei (In- 
țevl Roman), 3. Aurelia 

............................ (b) :

LA SFIRȘITUL SĂPTĂMÎNII, INTERESANTE

CONCURSURI DE AUTOMOBILISM

DE RUGBY
Miercuri, din nou la 

O etapă completă (a 3-a), 
prim cuplaj la București, 
tualul campionat : ta „____
dere". Rapid — Hidrotehnica 
Milcov Focșani, iar ta mecl-ve- 
detă Grivița Roșie — C.S.M. Su
ceava. Gazdele vor face totul 
pentru a se reabilita, după eșecu
rile din etapa precedentă.

Tot ta ' București, alte două 
meciuri cu cîștigătoare ușor de- 
anticipat : Steaua (în partida cu 
„U“ 16 Februarie Cluj-Napoca)
și Dinamo (în cea cu M. G. O- 
llmpia chiar pe... terenul aces
teia.).

Din meciurile programate în 
țară, cele mal echilibrate par să 
aibă loc la Petroșani și. Pașcani 
(în seria I) și Baia Mare (în 
seria a II-a).

SERIA I:

rugby, 
cu un 
în ac- 

.deschi-

© București; Steaua — „U“ 16 
Febr. Cluj-Napoca, - stad. Stea
ua, ora 17; arbitru, I. Davi- 
doiu — București ; R. C. Gri- 
vița Roșie — C.S.M. Suceava, 
stad. Parcul copilului, ora 
17,30; M. Gavrlcl — București. 
Sibiu : C.S.M. — Rulmentul 
Birlad, stad. Dumbrava, ora 
15; M. Voina — Săcele.
Petroșani : Știința — Sp. stu
dențesc-Construcții, stad. ști
ința, ora 14 ; Gli. Rășcanu — 
Timișoara.
Pașcani: Loco,motiva • 
Ind. Midia Năvodari, 
Grp. șc., ora 14; FI.
che — București.

8

— T. C. 
i, teren
Tudora-

SERIA A II-a :

Săptămina aceasta (vineri 
20 și sîmbătă 21 septembrie) 
vor avea loc trei interesante 
concursuri automobilistice. Două 
dintre acestea se vor desfășura 
în județul Buzău — ambele eta
pe în cadrul campionatelor re
publicane — astfel : vineri, con
curs de viteză in coastă la 
Măgura-Buzăului, pe o porțiune 
de șosea de 4 km (diferență de 
nivel 250 m); sîmbătă, un con
curs de viteză în circuit pe străzi 
di centrul orașului. Circuitul, 
dificil (cu multe viraje), va fi de 
2,3 km urmînd a fi străbătut de 
22 ort de către avansați și de 6

ori de către începători.
In cel de-al treilea se va da 

plecarea sîmbătă dimineața din 
parcarea situată între magazinul 
Bucur și Halele Obor, acesta fi
ind „Raliul automobilelor de e- 
pocă“. întrecerea se va desfășura 
pe distanța București — Sinaia 
și va fi dotată 
feu al 
putând 
bricate 
scrieri 
Clubul 
ting din Șos. Colentina 1, telefon 
35.41.40 sau la Oficiul de turism 
din Sinaia, telefon 973/1.15.51.

__ , Sinaia 
cu „Marele tro- 

Sinaia", la ea 
autoturisme fa- 
anul 1940. In- 

raliu se fac la

orașului
participa
ptnă fcl

la acest _ _
de automobilism și kar-

M. G. O- 
ora 10 ; 

Al. Pavlovici — București ; 
Rapid — Hidrotehnica-Milcov 
Focșani, stad. Parc. Cop., ora 
16; S. Marian — București.
Constanța; Farul — Univ. Ti
mișoara, stad. Farul, ora 17. 
Gh. Huștiu — București.
Iași: „Poli" — Gloria P.T.T. 
Arad, stad. Tineretului, ora 
10 ; P. Soare — București.
Baia Mare: Știința CEMIN — 
A.S.A. Contactojare Buzău, te
ren Recea, ora 11; M. Vătui 
— București.

București: Dinamo — 
iimpia. stad. Olimpia, 

Pavlovici

MIINE, ÎNCEPE AL 41 lea CAMPIONAT DE POLO DIVIZIA „A//

z,

Sfîrșitul săptămlnil trecute a 
programat pe stadionul bucu- 
reștean „23 August" ultima com
petiție cu probe de pistă, cu 
caracter național : Concursul re
publican al Juniorilor de catego
ria a Hl-a (băiet! născut! în 
1970—71. fete născute în 1971—72). 
Sîntem nevolti să semnalăm 
cvasi-totalul anonimat în care 
s-au desfășurat întrecerile.

„Ofensiva" duburilor atletice 
din provincie, a fost de această 
dată... totală, cluburile din Ca
pitală nereușind să-și 
decît un singur titlu 1

Rezultate tehnice : BĂIEȚI : 
80 m : D. Alexandru (CSȘ Arad)

A. Oltean (CSȘ Luduș) 9,2, 
Vlad (Petrolul PI.)

m : _____ _
Păun (CSȘ 
m : V, Ion 

A. Șerban (CSȘ 1 
V. Frumuz (IMG 
3000 m : V. Miron

adjudece

9,0,
C.
200
O.
800 
1:59.1, 
2:00,9.
2:01,0 , _ . .
Bistrița) 8:45,9. V. Hie (CSM Pi
tești) 9:04,5, I. Troncea (CSȘ Ale
xandria) 9:15,2 ; 90 mg : V. Tă
nase (CSȘ M. Bmlnescu Iași) 
12,0, M. Nicoraș (CSȘ Polit. Ti
mișoara) 12,2, R. Catrava (Viito
rul Buc.) 12,3 ; 200 mg : Nicoraș 
25,3, V. Tănase (CSȘ M. Einines- 
cu Iași) 25,9, Catrava 26,1 ; 1000 m 
obstacole : M. Lamguris (Club 
Sătesc Ilfov) 2:49,9, F. Cocoș 
(Club Sătesc Ilfov) 2:51,4, V. Ter- 
heci (CSSA Craiova) 2:54,0 ; 5 km 
marș : D. Datcu COSȘ 2 Con
stanța) 24:37,4, I. Hutanu (CSȘ 
Dorohoi) 25:03,3, F. Busan (CSSA 
Craiova) 25:36,0 ; lungime : D. To- 
nită (Petrolul Pi.) 6,71 m, L. Tă
nase (CSȘ Aripi Pitești) 6,35 m, 
S. Secăluș (CSS 2 Constanța) 
6.21 m ; înălțime : C. Szilkozsd
(CSȘ 1 Oradea) 1,81 m, A. Ni- 
colaescu (CSM Craiova) 1,81 m, 
C. Stroescu (CSȘ Luc. Brasov) 
1,81 m ; prăjină : B. Tuidor (CSȘ 
5 Buc.) 4,00 m, 
(CSS 5) 3,30 m,
(CSȘ 5) 3,10 m ;
Drăguceanu (CSȘ 
13,23 m, M. Banu

___ ________ . 9,3 ;
: Alexandru 22,7, viad 23,3, -------- _ . .. . 3 .

Pitești) 
Galati) 

Buc.) 
(Gloria

Reșița) 
(CSM

A. Popovicl 
C. Nioolescu 
greutate : C. 
Șoimii Sibiu) 
(CSȘ Fetești)

12,74 m, R. Osz (Ceahlăul Piatra 
Neamț) 12,54 m ; disc : Drăgu- 
ceanu 47.60 m, Osz 45,22 m, C. 
Bance (CSȘ 1 Baia Mere) 44,32 
m ; ciocan : D. Pascal (CSȘ Re
șița)' 56,06 m, I. Ciule (CSȘ Arad)
52.78 m, A. Pascal (CSȘ Reșița)
48,26 m ; suliță : F. loniță (CSȘ 
Tulcea) 50,56 m ; W. Berg (CSȘ 
Arad) 56,54 m, C. Zăipuc (CSȘ 
Arad) 50,90 m ; FETE : " 
G. Băbîi ------ _ '
Popa (CSȘ 
Marinescu 
10,2 ; 200 m 
cu 25,2, D.
25,6 ; 800 m 
țațe Deva) 
(CSM Pitești) 2:10,4, L.
(CSȘ Cetate Deva) 2:12,3 ; 2000 m: 
Staicu 6:07,4, Crișan 6:12,2, Borțoi 

6:18,4 ; W mg: N. Filip (CSȘ 2 
Constanța) 12,3, C. Albu (CSȘ Tg. 
Mureș) 12,4. D. Barbu (Petrolul 
PI.) 12,4 ; 200 mg : V. Bima (Pe
trolul PI) 29,1, D. Po-tlog 29,1, 
T. Jude (Polit. Timișoara) 30,2 ; 
2 km marș : F. Rădăcină (Uni
rea CSȘ Focșani) 10:02,5, L. Neș- 
cu (Spartan Buc.) 10:23,0, M. Ni- 
colescu (CSȘ Reșița) 10:27,0 ; 
lungime : B. Mihai 5,50 m, N. 
Vintilciu 5,43 m, V. Bîmă .(toate 
trei de La Petrolul Ploiești) 5,46 
m ; înălțime: G. Alexandru (CSȘ. 
Brăila) 1,60 m. A. Fodorean (CSȘ 
Turda) 1,55 m, Corina Pop (CSȘ 
1 Tg. Jiu). C. Medeșan (CSȘ 190 
Buc.), I. Mușinoiu (CSȘ 2 Ga
lați) șl M. Loga (CSȘ Reșița) — 
toate cu 1,50 m ; greutate : 
Rob (CSM Baia Mare) 13,72 m, 
G. Szamoși (CSM Baia Mare)
12.79 m. G. Ștefan (CSȘ Drobeta 
Tr. Severin) 12,26 m ; disc : Rob 
40,30 m, Szamoși 35,54 m, N. Gră- 
dinaru (CSȘ Roman) 34,50 m ; 
suliță: M. Anghelache (CSȘ Cod- 
lea) 35,06 m, V. Migovan (CSȘ 
Codilea) 35,06 m. S. Rapolti (CSȘ 
1 Baia Mare) 34,10 m ; 4X«0 m : 
Petrolul Ploiești 39,8, CSSA Cra
iova 40,5, CSȘ 2 Constanta 41,3.

80 m :
9,7, C. 

10,0, A. 
Brașov)

HI , ȚȚJlri . 
0CS$ Bacău)
2 Constanța)

(CS$ Luc. . .
: Băbîi 25,0, Marines- 
Potlog (CSȘ 5 Buc.) 
: S. Stalcu (CSȘ Ce- 

2:07,4, M. Borțoi 
2:10,4, L. Crișan

S.

Andi VILARA

C. E. DE TIR, MOMENT DE REFERINȚĂ
(Urmare din pag. 1) Macovei), Silvia Ka-
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NEAȘTEPTAT, DAR MERI
TAT ; SILVIA KAPOSZTAY — 
RECORDMANA MONDIALA...

Devenind, 
campioană 
România la pistol 
Ana Ciobanu, de

in timp, a treia 
europeană din 

sport (după 
două ori și

D. Kozar

Miine se va da startul în cel 
de-al 41-lea campionat național 
de polo, Divizia „A". Revenirea 
polo-ului românesc In primul 
eșalon 
ceastă 
men tul 
namlc, 
că puternica Infuzie de 
In loturile celor 10 competitoare 
va face ca acest frumos sport să 
continue pe linia ascendentă,
lata loturile echipelor partici
pante :

CRIȘUL ORADEA
Președinte : Alexandru Tordai. 

Antrenor : loan Alexandrescu.
Lotul de jucători : M. Rada (25 
de ani — 1,84 m înălțime — 80 
kg greutate) — portar ; I. Csaki 
(17 — 1,88 — 74) — portar ; I. 
Fejer — căpitan de echipă (30 — 
1,82 — 79) ; L. Garofeanu (29 — 
1,84 — 81) ; R. Pahtea (21 — 1,81
— 80) ; C. Gordan (27 — 1,83 —
81) ; P. Rat (31 — 1,82 — 79) ; 
~ Kiss (19 — 1,84 — 82) ;
D. Costrăș (24 — 1,82 — 77) ;
E. Fărcută (23, — 1,83 — 79); } Z. 
lUes (21 — 1,83 — 80); G. Indig (19
— 1,85 — 79) ; L. Bone (29 — 1.78
— 81) ; A. Sava (14 — 1,73 — 62). 
A cîștigat o dală campionatul, în 
1985.

DINAMO BUCUREȘTI
Președintele secției de polo : 

Gheorghe Ionescu. Antrenor : 
Iulîu Capșa șl Dinu Popescu. 
Lotul de jucători : M. Tudor (23 
de ani, 1,90 m înălțime, 90 kg 
greutate) — portar ; D. Spînu 
(30 — 1,84 — 78) — portar ; V-.
Rus (33 — 1,90 — 90) ; L. Rădu- 
canu — căpitan de echipă (33 — 
1,80 — 82) ; V. Ungureanu (28 — 
1,30 — 80) ; D. Ciobănluc (25 — 
1,82 — 80) ; C. Dan (25 — 1,82 — 
78) ; FI. Ardelean (23 — 1,84 — 
80) : V. Hagiu (22 — 1,78 — 76) ; 
C. Moiceanu (22 — 1,80 — 80) ;
V. Șerban (22 — 1,82 — 76); B. 
Geambasu (19 — 1,84 — 78) ; FI. 
Chlru (18 - 1,82 — 79) ; M. Za
haria (18 — 1,87 — 77) ; C. Gă- 
vruș (17 — 1,86 — 74). A cîștigat 
campionatul de 23 de ori, în anii: 
1957—1971, 1973—1974, 1978—1930,
1982—1984.

RAPID BUCUREȘTI
Președintele secției de polo : 

Petre Măinescu. Antrenor : Cor- 
neliu Rusu. Lotul de jucători : 
M Simion (26 de ani, 1,90 m 
înălțime, 89 kg greutate) — por
tar ; FI. Slavei (34 — 1,84 — 80)
— portar ; S. Nicolae (23 — 1,91
— 80) ; — portar ; S. Stănescu
(20 — 1,91 — 71) — portar ; Gh. 
Iile (29 — 1,86 85) ; M. Ragea
(20 — 1.86 “• " ~ ' 
cu

„A*, 
românesc în 

valoric continental, în a- 
vară, a marcat reviri- 
așteptat într-un sport di- 
spectaculos. Cu siguranță 

tineret

Fr.

1,90 — 77) ; C. Lupescu (17 —
1.83 — 78) ; R. Dan (17 — 1,86 — 
75) ; D. Voicu (18 — 1,80 — 75). 
A cîștigat camlponatul de 5 ori, 
In anii : 1972, 1975—1977 șl 1981.

STEAUA BUCUREȘTI
Președintele secției de polo : 

ștefan Mureșan, Antrenor : 
Gheorghe Zamflrescu. Lotul de 
jucători : Gh. Popescu (26 de 
ani, 1,87 m înălțime, 81 kg greu
tate) — portar ; P. Lisac 21 — 
1,92 — 83) — portar ; C. Opri-
șan (20 — 1,78 — 74) ; P. Malecu 
(23 — 1,90 — 80) ; Z. Vamoș 
(20 — 1,73 — 70) ; D. Ghiță (20

— 1,75 — 75) ; V. Duculeț — că
pitan de echipă (20 — 1,77 — 78); 
C. Grancearof (19 — 1,80 — 79) ; 
G. Geantă (18 — 1,75 — 70) ; D. 
Fruth (1« — 1,79 — 70) ; R. NuțU 
(18 — 1,75 — 72) ; B. Staciuc (17
— 1,89 — - - -
— 1,76
1.84 — 
1,73 — 
tul de 5 ori (sub numele 
C.C.A.), ta anii 1952—1956.

PROGRESUL BUCUREȘTI
Președintele secției de polo : 

Gheorghe Ionescu. Antrenor : 
Alexandru Szabo. Lotul de Jucă
tori : B. Crețu (24 de ani, 1,86 m 
înălțime, 90 kg greutate) — por
tar ; G. Lisac (18 — 1,93 — 83) ;
— portar ; L. Zaharia (22 — 1,87
— 87) — portar ; Gh. Ion — că
pitan de echipă (31 —■ 1,77 — 80) ; 
A. Bărbulescu (21 — 1,83 — 
I. Dingu (22 — 1,89 — — 
Mușat (22 — 1,75 — 71) 
nescu (22 — 1,79 — 75) 
descu (23 — 1,89 — 83) 
taru (23 — 1,83 — 87) : 
(19 — 1,83 — 75) ; R. xvmcavw 
(18 — 1,76 —72) ; L. Crețu (18 — 
1,77 — 73) ; M. Neagoe (22 — 1,82
— 75) ; I. Ionescu (22 — 1,80 — 
79) : Gh. Preda (17 — 1,78 — 731 :
— Bahnă (18 — 1,82 — 78) ; " 

(17 — 1,94 — 92) ; 
(30 — 1,82 m — 90) 
S. Gheorghe (21 — 
S. Medeanu (17 —,

,74) ; D. Marcu (17 — 1>87 — 82).
CONSTRUCȚII-T.M.U.C.B. 

polo :
Dumi-
jucă-

C.S.U.
Președintele secției de 

I. Georgescu. Antrenor : 
tru Teodorescu. Lotul de 
tori : B. Rujan (20 de ani, 1,72 
m Înălțime, 71 kg greutate) — 
portar ; M. Abrudan (22 — 1,86 — 
79) — portar ; C. Dlma (18 —
1,80 — 70) — portar ; Al. Bă-
deanu (21 — 1,83 — 82); Ad. Ion 
(20 — 1,83 — 76) ; Cr. Ion (20 — 
1,83 — 77) ; FL Niță (18 — 1,32 
— 72); B. Olaru (17 — 1,83 — 70);

Balanov — căpitan de echipă 
no — 1,85 — 72) ; B. Știefânescu 
(16 — 1,84 — 80) : V. Popescu (17 

D. Volcan (18 —
Diaconescu (19 — 
Popa (18 — 1,80 — 
(20 — 1,78 — “

D.
(18

72) ; 
; B.
; c.

85) ; V. Florinces- 
(26 — 1,81 — 74) ; G. Arsene 

căpitan de echipă (30 — 1,79 
77) ; R. Tufan (25 — 1,76 —

— 78) ; Ov. Paolazzo (18 
— 80) ; Ad. Chețan (19 — 
78) ; Ad. Măhălean (20 — 
70). A câștigat camplona-

• de

80) ;
L. 

Ivă- 
Mă- 
Tă-

83) ; 
; E.
: A.
: e.

Fl. Tudor 
R. Tomescu

M.
N.

1,79 — 77) ;
— 70) ; R. Păltineanu
— 73) ; I». Grosz (19
70) ; A. Wachter (18 
70) ; M. Weiszpecher

— 93) ; Ș. Deșliu (17
73) ; G. Szabo (20 —

(21 
(20

L.
Fărtăiș 
Găman 
portar ;
— 731 ;
— 68'.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA
Președinte : E. Marchiș. Antre

nor : Ioan Pop. Lotul de Jucă
tori ; șt. Scurel — căpitan de e- 
ch'ipă <37 de ani. 1,86 m înălți
me, 81 kg greutate) — portar ; 
Șt. Alexandru (26 — 1,85 — 74)
— portar ; G. Erdely (20 — 1,89
— 81) — portar ; FI. Ilea (24 —
1,84 — 80) ; D. Colceriu (21 —
1,78 — 70) ; L. SebOk (29 — 1,63
— 77) ; L. Szucs (28 — 1,70 —
74) ; Cs. Muzsnai (23 — 1,85 — 
76) ; A. Marosl (23 — 1,74 — '
R. loan (23 — 1,87 — 80) ; 
Blaga (19 — 1,80 — 30) ; I. Blage 
(17 — 1.81 — 71) ; R. Sabău (17
— 1,89 — 78) ; I. Farkaș (17 — 

— - ■ -- 1.80
1,82

1,75
1,75

63);
L.

1,87

75) ; B. Tufan (18 — 1,81 — 75) : 1,85 — (J8) ; CI. Cadar (16 — 1
G. Gaiță (30 — 1,84 — 84) • M. — 84) ; C. Cosmatchl (16 — ]
VesDe (22 — 1,86 — 75) ; s. Jia- — 72) ; M. Marc (18 -- 1,83
nu (24 — 1,81 — 75) ; I. Chirită 73) ; A. Katrinecz (17 ■— 1,84
(24 — 1,31 — 77) ; E. Ionescu (26 78) ; d Motoceanu (18 — 1,78
— 1.84 — 84) ; H. Niță (26 — 76) : R. Moldoveanu (18 — '
1,84 — ’79) ; I. Angelescu (17 — — 73) ; E. Iepure (18 — 1,81
1,63 — 78) ; D. stemate (17 — 75) ; E. Olpretean (26 — 1,78

— 1,78 —
1,76 — 70) 
1,82 — 80) 
75) ; M. Oprea (20 — 1,78 — 76);
D. Pena (19 — 1,76 —72) ; C. An-
ghel (18 — 1,82 — 84) ; M. *'
lobă (17 — 1,86 — 76) ; G.
(13 — 1,84 — 75); A. Toma
— 1,82 — 79).
INDUSTRIA LINn TIMIȘOARA
Președintele secției de polo : 

Viorel Vladislav. Antrenor : Iu- 
liu Olac. Lotul de Jucători : P. 
Todoruț (20 ani, 1,78 m înălțime. 
76 kg greutate) — portar ; S. 
Graba (18 — 1,75 — 72) — por
tar ; S. Ardelean (22 — 1,86 — 
80) — portar ; N. Toth (25 —
1,90 — 80) ; M. Dobre (22 —
1,78 — 75) ; R. Wittigayer (22 — 
1,86 — 75) ; Al. Friedman (21 — 
1,75 — 78) ; D. Milovan (17 —
1,75 — 65); E. Tsdiilteehe 
1,80 — 80) ; S. Pflev (21 — 
83) ; N. Andreescu (28 — 
100) ; C. Apostol (17 — 
63) ; V. Grecu (19 — 1,79 
M. Sterpu — căpitan de

76);

Ja-
Ti?
(20

C.

(27 — 
1,80 — 
1,80 — 

1,80 — 
— 68); 
echipă

(24 -
— 1,75
— 1,77 
1,74 — 
1,81 —
— 1,90 
1,81 - ... . -
— 76) ; A. Toth (22 — 1,83 — 73). 
A cîștigat campionatul de 6 ori 
(sub numele de I.L.S.A. Timi
șoara), în anii 1946—1951.

PROGRESUL ORADEA
Antrenor : loan Vldican. Lotul 

de jucători : Fr. Grosz (26 de 
ani, 1,83 m Înălțime, 75 kg greu
tate) — portar ; A. Cseka (29 — 
1,82 — 80) - - .
(28 — 1,83
— 1,80 — 
1,72 — 82) 
de echipă 
Boroș (25 
gojan (19 
kadatl (24 
cilă (16 — 1,80 
covlcl (17 • 
gan (16 — 
(14 — 1,75
— 1,77 — 
1,74 — 65).

PETROCHIMISTUL PITEȘTI 
(LOTUL DE JUNIORI 1969) 

Antrenori : Alexandru Bădiță 
șl Valentin Țăranu. Lotul de ju
cători : D. Tănase (1,85 m Înăl
țime, 76 kg greutate) — portar ; 
E. Georgescu (1,85 — 72)— por
tar ; D. Dumitrescu (1,84 — 60)
— portar ; D. Stolan (1,81 — 68); 
C. Ungureanu (1,90 — 85) ; D 
Ghiță (1,87 — 85) ; V. Georgescu 
(1,84 — 73) ; L. Totollcl — căpi
tan de echipă (1,80 — 71) ; E. 
Abrii (1,86 — 72) ; C. Popescu 
(1,81 — 80) ; F. Toth (1,88 — 82); 
K. Bartalls (1,85 — 85) ; C. Ga- 
lenco (1,83 — 82) ; P. Barabaș 
(1.82 — 70) ; T. Dumitru (1,81
— 71).

A N U N

(io

1,84

A. Cseka (29 — 
portar ; Z. Orban

— 83) ; L. Coiranță (27
83) ; L. Sztlcs (25 —
; L. Hegesy — căpitan
(27 - ' “ ~

— 1.81 
— 1,82
— 1,83

1,90 — 87) ; P.
— 80) ; I. Ro-

— 78) ; L. Sza-
— 82) ; C. To- 
*5) ; AL Stan-

- 1,82 — 78) ; VI. Ka- 
1,91 — 88) ; FI. Bonca
— 68) ; L. Indig (17 

70) ; P. Bul (18 -

Maria
posztay și-a depășit, la Osijek, 
vechiul
7 puncte ! Performanta se da
torează progresului substan
țial de la partea de viteză, 
datorat colaborării cu antreno
rul Virgil Atanasiu. Eveni
mentul readuce pe tapet o 
veche problemă a tirului, mul- 

cea a 
ea este 

clarificată, 
căutările 

toate lo- 
momentul 

serioși, 
oricăror 

să dea 
de la ei mai mult decît să 
ceară. Iată lista : Tedi Je- 
glinschi, reîntinerit. alături 
de băieții de la pistol liber ; 
Teodor Coldea, concentrat cu 
toate forțele și cunoștințele 
sale asupra pistolului viteză ; 
Virgil Atanasiu, coordonator 
și lucrînd efectiv în perioade
le importante. fierbinți. cu 
lotul de pistol sport ; loan 
Stănescu. un suflet mare, bă- 
tînd pentru probele feminine 
de pușcă. Un nucleu solid, 
capabil de a unifica la înalt 
nivel toate armele. Revenind, 
titlul european cucerit si la 
echipe (Kaposztay. Ana Cio
banu si Maria Macovei) ne 
face să uităm (nu definitiv, 
însă...) „sincopa Los Angeles".
PREMIERA ROMANEASCĂ 

LA PISTOL LIBER
„Dubla" individuală 

aur și argint a Iui Liviu 
și Sorin Babii, precum si 
testicul record mondial 
peste cel anterior) reușit de e- 
chipă. celor doi adăugîndu-li-se 
Ilie Petru, au constituit o sur
priză de proporții doar pentru 
cei neavizați. Pentru că de 
mai multi ani% cei 3 trăgători

record personal cu

tă vreme nerezolvată, 
specialiștilor : acum 
pe cale de a fi 
prin eforturile și 
federației. Aproape 
turtle 
de față 
dispuși 
greutăți

dispun în 
de antrenori 

să facă fată 
și mai ales 

mult decît 
lista î
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GIMNASTELE DE IA „RITMICĂ",
I.D.M.S. București, Bo. Magberu 6—8, sectorul 1, încadrează 

de urgență pentru depozitul piese auto din str. Valea Casca
delor nr. 24, sectorul 6 :

O șef depozit
lucrător gestionar subunitate depozit 
recepționeri piese auto 
primitori mărfuri piese auto

_ muncitori necalificați pentru pază.
De asemenea, încadrează urgent pentru depozitul sport din 

str. Galați recepționeri articole sport.
Solicitanții trebuie să posede buletin de identitate de Bucu

rești. Relații suplimentare la sediul Întreprinderii, Bd. Ma- 
gheru nr. 6—8, sect. 1, etaj V, camerele 3 și 11, telefon 11.39.50 
— interior 142 sau 181.

O

CONTINUA VACANTELE PE LITORAL
continuareaTimpul prielnic, apa caldă a mării permit 

vacanțelor în toate stațiunile de pe litoralul românesc al 
Mării Negre.

Un avantaj în plus : în lunile septembrie .
— tarife reduse (71 lei cazare la hotel categoria I/A și 
masă la restaurant).

La solicitare, agențiile oficiilor județene de turism, co
mitetele sindicatelor din întreprinderi și instituții oferă o 
vacanță pe litoral pe orice durată, după dorință.

ți octombrie

(Urmare din pag. 1)

compozițiilor la fiecare obiect 
(minge. cerc, panglică, mă
ciuci), după cum a fost apre
ciat registrul larg de mișcări 
din dansul clasic, mînuirea cu 
ușurință a obiectelor cu am
bele mîini, legările artistice 
dintre elementele de mare di
ficultate cu momentele de res- 
piro. ținuta specifică balerine
lor, mimica feței, costumația 
într-o gamă de culori superb 
aranjate și adecvate cu croma
tica vie a obiectelor cu care 
evoluează sportivele pe covor. 
„Mișcarea scenică", acoperirea 
spațiului de concurs, a covo
rului, a fost făcută cu grație 
și dezinvoltură, ceea ce ne-a 
convins o dată în plus de ne
cesitatea colaborării și îndru
mării în tainele mișcărilor din 
dansul clasic cu coregraful, cu 
artistul care modelează ținuta, 
mișcarea, partea estetică fru
mosul în ansamblul exercițiilor.
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Giurgea B, Voicu 1, Popescu 1» 
Ionescu 1. Arbitrajul cuplului 
Gheorghe Șandor (Oradea) — 
Nicu Iaucu (Buzău) a fost și el 
Contestat. Iată însă părerea unui 
cunoscut tehnician, prof. univ. 
loan Kunst-Ghermănescu, pre
ședinte al F.R.H. : „După opinia 
mea a fost un arbitraj autoritar, 
corect, pe o linie modernă, care 
a asigurat desfășurarea meciului 
în limitele regulamentului".

STEAUA — CARPAȚI MlR-ȘA 
25—22 (17—8). In ciuda diferen
ței oarecum mici, Steaua nu a 
avut probleme nici în această 
partidă ea reușind să se impună 
cu dezinvoltură. Cînd avansul ei 
a crescut la 9 goluri, antrenorul 
Radu Voina și-a introdus în te
ren rezervele, aceasta fiind ex
plicația reducerii handicapului 
de către Carpați Mîrșa. Au în
scris : Stingă 7, Berbece 4, Mi- 
rică 3, Ghimeș 3, Birtalan 3, Du
mitru 1, Mihai 1, Ionescu 1, Ni- 
culae 1, Pașcu 1 — pentru Stea
ua ; Cojocaru 6, Tătaru 5, Paras- 
chiv 3, Becicheri 3, Iacobi 2, 
Omer 1. Zsurzsa 1, Tîlvîc 1 — 
pentru Caroati.

CONSTRUCTORUL ORADEA — 
METALUL BISTRIȚA 18—16 
(10—7). Confirmînd noua sa con
diție valorică Constructorul O- 
radea a depășit, chiar mai ușor 
dccît o arată scorul, pe Meta
lul Bistrița, și aceasta pe fondul 
unei replici bune dată de noua 
divizionară. Remarcabilă presta
ția portarului Cristea și, de ase
menea, a jucătorului de cîmp 
Bartl, excelent în apărare și util 
în atac. Au înscris : Kapornay 6 
Bartl 4, Porumb 2, Tuclor 2, 
Vranău 2, Croitoru 1, Cristache 
1 — pentru Constructorul; A- 
vram 5, Termure 3, Bălan 2, I- 
rimieș 2, Dan 2 Lupul 1, Loch- 
ner 1 — pentru Metalul.

ȘTIINȚA BACAU — RELON 
SAVINEȘTI 21—20 (10—10). Au
înscris : Bondar 7, Vlad, 4, Gîr- 
lescu 4, Vasilca 3, Berbecaru 1, 
Gherhard 1, Ichim 1, respectiv 
Zaharia 11 Bursuc 4, Cozma 3, 
Iurea 2.

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
CONSTRUCTORUL ARAD 24—24 
(12—14) ! Rezultat surpriză, în
tru cît în min. 40 Constructorul 
conducea cu 21—14. Șase elimi
nări consecutive au creat un 
handicap insurmontabil pentru 
arădeni, situație folosită bine 
de studenții olteni, care au reu
șit finalmente un egal nesperat. 
Au marcat : Dumitru 15, Bar- 
can 3, Marian 2, Agapie 1, Giur
giu 1, Prică 1, Caraș 1, respec
tiv Vasilache 13, Jenea 4, An- 
dronic 3. Vojtilă 2, Cernica 2.

H.C. MINAUR BAIA MARE — 
DINAMO BRAȘOV 27—20 (11—7). 
în contrast cu evoluția de luni, 
Dinamo Brașov a luptat în a- 
ceastă partidă cu întreg poten
țialul său, cu aplomb și ambiție, 
și dacă n-a reușit mai mult, de 
vină este diferența de valoare 
care o separă de parteneră. 
H.C. Minaur, mai bună în an
samblu, l-a avut ca lider, firesc 
în ultimul timp, pe Măricel Voi- 
nea. Au înscris : M. Voinea- 9, 
Marta 6. Boroș 5, Covaciu 4, Ră- 
dulescu 3, respectiv Pantilimon 
6, Nicolaescu 6, Puiuleț 2, An- 
dreescu 2, Donca 2, Mintiei 1, 
Miele 1.

Hristache NAUM
CLASAMENTUL

CAMPIONATULUI FEMININ
1. ȘTIINȚA
2. Rulmentul
3. Hidro. C-ța
4. Rapid Buc.
5. Chim. Rm. V.
6. TEROM Iași

(fjrmare din pag. 1)

întâmpinarea noastră a venit un 
Igrup de ziariști, operatori și foto

reporteri și;., antrenorul princi
pal al echipei Steaua, Emcrich 
Jenei, care a urmărit aici, la 
Velje, duminică, în etapa a 5-a 
a campionatului dlanez, întâlnirea I dintre adversara echipei noastre
și Rastru p din Copenhaga. Cum 
se cunoaște, partida s-a încheiat 
la egalitate, 1—1 (0—1), golulI campionilor Danemarcei fiind în
scris de Raivn. Imediat după so
sire, antrenorii Stelei au comu
nicat că Ia ora 19 (20 ora Bucu- 

Ireștiuiui) va fi efectuat un an
trenament de acomodare pe sta
dionul pe care se va juca me- 

Iciul. arenă care are o capacitate
de 20 000 de locuri. Din păcate, 
Bălaii, una dintre rotițele-cheie 
ale .,11 “-luă nostru campion; a 

Ifost supus unei intervenții chi
rurgicale după accidentul din 
partida cu Petrolul și efl nu a 
mal făcut deplasarea. „Ne aș- 

Iteaptă un meci greu — afirmă 
antrenorul Jenei. Vrem să de
monstrăm că și pe plan interna
țional Steaua se află Ia o cotă I superioară anilor trecuți. Sper
să realizăm un joc bun și un 
rezultat care să ne ofere toate 
premisele Calificării".

La sfârșitul antrenamentului de 
marți ni s-a comunicat următoa
rea formație probabilă : Duca- 
dam — Iovan, Bumbescu, Belo- 
dedici, Bărbulescu (Weisen- 
bacher) — Balint, Stojica, Boloni, 
Majaru — Lăcătuș, Pițurcă. Re
zerve sînt : Stingaciu, Radu II, 
Petcu și Ciolponea.

în privința adversarilor, un 
confrate de la ziarul „Morgena- 
visen" ne-a declarat că antreno
rul lor, Pol Erich Bech, este ne
mulțumit de comportarea de până 
acum a elevilor săi în campio
nat. Speră însă ca miercuri sea
ra, în primul joc cu Steaua, să 
se regăsească și să. practice un 
joc în forță și în viteză. Iată 
și formația pe care antrenorul 
datnez intenționează s-o alinieze: 
A. Nilsen — Siveback, Sorensen, 
Larsen, Eg Gert — Simonsen, 
Bertelssen, Bakhult — Barnett, 
Ravn, M. Nilsen.

Aid, la Bredis ten , unde se află 
cazată echipa noastră, vremea 
este închisă și temperatura scă
zută (4-12 grade). Meciul va în
cepe la ora 20^ ora României, și 
va fi condus de o brigadă de 
arbitri din R.F. Germania, avîn- 
du-1 la centru pe Werner Fock- 
ler.' Delegatul U.E.F.A. este is- 
Iandezul EHert Schran.

MONACO — UNIVERSITATEA

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

XAMAX — SPORTUL STUDENȚESC
(Urmare din pag. I) ora României) cu următoarea 

formație : Engel — Buffer, Gi
vens, Thevenaz, Byff — Stielike, 
Perret. Hermann — Mottiez, 
Liithi, Jacobacci. Având în vede
re că în cupele continentale e- 
chipele pot fol-osl oriciîți jucători 
de peste hotare, Gress a lăsat 
să se înțeleagă că s-ar putea să 
înceapă partida cu danezul 
Nielsen.

Lotul. Sportul studențesc a so
sit marți la Neuchâtel după o 
călătorie de trei ore de zbor, 
pînă la Zurich, urmate de circa 
două ore de drum în autocar. 
In privința formației, antre
norii C. Aj-deleanu și T« Dima 
nu se pot pronunța încă în mod 
categoric. Un spre zecele" care
va intra pe teren depinde de 
felul cum se vor mișca la an
trenament Iorgulescu (care, la 
antrenamentul de sîmbătă, a su
ferit un accident la genunchi) și 
Țicleanu. tn principiu, tehnicienii 
echipei noastre înclină spre for
mula : Speriatu — M. Mihail. M. 
Popa, Iorgulescu (Cazan), Mun- 
teanu. I — Țicleanu (Eurchel), 
Pană, Bozeșan — Hagi. M. San
du, Coraș. în ciuda, valorii certe 
a adversarului, a marelui apetit 
ofensiv al Iui Neuchâtel, mai a- 
les pe teren propriu, și Chiar a 
incertitudinilor din propria for
mație. studenții bucureșteni vor 
aborda întâlnirea de mîine cu un 
moral bun. cu încredere în for
țele lor și cu dorința să facă, 
aici, la Neuchâtel, un prim pas 
pentru o calificare pe care și-o 
doresc din toată inima.

de plusul de valoare al echipei, 
realizat prin achiziționarea în 
acest sezon a cunoscutului in
ternațional vest-german Stielike, 
așteaptă cu nerăbdare debutul 
european al echipei favorite, cu 
atât mai mult cu cât eî se pro
duce în fața umei echipe care 
va alinia, probabil, pe trei din
tre titularii recunoscuți ai repre
zentativei României, a cărei „co
tă europeană" a crescut conside
rabil du,pă recentul 1—1 de pe 
Wembley. Suporterii team-ului 
local privesc cu optimism jocul 
cu Sportul studențesc, mai ales 
că, duminică, Xamax a învins 
cu 8—0 pe Baden, prin golurile 
marcate de Liithi și Jacobacci, 
cîte două (ambii conduc în cla
samentul golgeterilor cu 12 și, 
respectiv, 11 puncte), Stielike, 
Givens, Elsener și Thevenaz. 
Antrenorul francez Gilbert Gress, 
fost la Strasbourg, este însă mai 
circumspect decît suporterii e- 
chipei, declarând că „echipele 
românești sînt în continuă creș
tere valorică" și apreciază omo
genitatea valorică a „alb-negri- 
lor“, despre care s-a informat 
temeinic. „Cu românii, spune el, 
va fi incomparabil mai greu de
cît în orice meci din campiona
tul nostru, mai ales că liderul 
„ll"-lui bucureștean, Hagi, este 
un jucător cu o personalitate 
impresionantă". Gress va începe 
— probabil — jocul de miercuri 
seara (arbitru : iugoslavul M. 
Ilievski, ora de începere ; 21
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ne-a primit cu un soare strălu
citor, in „plină vară", cu aproa
pe 30 de grade la soare. Febra 
partidei a cuprins cele două ta
bere. Mircea Rădulescu a anali
zat mult locul lui Monaco, mi
zează pe lipsa de colaborare a 
vedetelor acesteia, dar se teme 
de... individualitățile echipei șl, 
mai ales, de viteza celor mal 
mulțl ccmponentl al lui Monaco, 
care se năpustesc asupra adver
sarului și căruia încearcă să-i 
opună un marcaj sever, dublajul 
corespunzător' șl avantajul jocu
lui colectiv, care are la bază nu
cleul de internaționali. Pentru 
acest meci cu Monaco vor ră
mâne ca elemente de bază Lung, 
Ștefănescu, Ungureanu, Cămă- 
taru. Li se va adăuga Cățoi. dar 
vor intra în luptă șl tineri ca 
Badea șl. Gh. Popescu. Problema 
importantă este suplinirea lui 
Negrilă, mai ales că forța echi
pei gazdă se manifestă pe flan
cul sting, cu fundașul Amoros, 
cu mijlocașul Genghini, atacan
tul Belone. ca să nu mai spu

nem că și Fofana, jucătorul de 
culoare din Coasta de Fildeș, ac
ționează cu predilecție tot pe 
partea stingă.

Antrenorul L. Miiller rămîne 
circumspect ta declarații șl în 
privința formulei de miercuri, 
dar probabil ea va avea urmă
toarea alcătuire : Ettori — Lie- 
geon (Lopez), Stoikovicx, Simon, 
Amoros — Dib, Bravo, Genghini, 
Fuel (Anziani) — Fofana, Belo
ne. Cît privește formația craio- 
veană, ținînd seama de proble
mele ivite prin indisponibilitățile 
Iul Negrilă și Irimescu (suspen
dați pentru cartonașe), antreno
rul M. Rădulescu mai meditează, 
apelând la câteva paranteze : 
Lung — A. Popescu, Cățoi, Ște
fănescu, Ungureanu — Săndoi 
(Geolgău), Mănăilă, Cioroianu, 
Badea (Gh. Popescu) — Cămă- 
taru, Bîcu (Cîrțu). Valoarea de 
ansamblu a echipei noastre, cane 
este însoțită șl de Șt. Covaci și 
M. Lucescu, ne dă speranța în- 
tr-o comportare bună. Partida 
va începe la ora 21,30, ora Ro
mâniei. și va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Austria, 
cu M. Wohrer la centru.

DINAMO — VARDAR SKOPLJE
(Urmare din pag. I)

iNTRE VESTIAR...
• Nimeni nu și-a dorit, fi

rește, un rezultat negativ Ia 
«repetiția generală" cu F. C. 
Argeș, ne spunea, după meci, 
Vasile lanul, dar înclin să 
cred că acest eșec nescontat 
le va prinde bine, în cele din 
urmă jucătorilor ncțtri, care, 
datori suporterilor, se vor 
mobiliza in așa fel încât, pe 
parcursul disputei cu Vardar 
Skoplje, să facă uitat acel 
0—2 de sîmbătă". • Un 
nou debut — între cava
lerii fluierului — La un 
meci de Divizia „A“. Este 
vorba de I. Niculițov, din 
Focșani, care, având o «linie“ 
la meciul Dinamo — F. C. Ar
geș, s-a achitat remarcabil 
de sarcina încredințată Iui. 
• în echipa lui F. C. Argeș 
a apărut — în premieră — tâ- 
năru’ Ștefan, fost mijlocaș 
de la Șoimii Sibiu. Deși de
butul său a avut loc în com
pania unei ex-campioane, 
proaspătul piteștean șl-a fă
cut din plin datoria. • Lau-

rizat tânărul Arvinte (22 de 
am) debutant în prima divi
zie. • Di-n nou un moment 
frumos. în cadrul echipei 
Gloria Buzău, înaintea unui 
meci. După ce. cu o etapă în 
urmă, înaintea meciului cu 
„Poli" Timișoara, Dudti Geor
gescu și Ghizdeanu îșl ani
versau ziua de naștere, iar 
echipa l-a răsplătit cu o vic
torie lejeră^ duminică, la O- 
radea, Șumulanschi a împli
nit 31 de ani. Și Gloria a câș
tigat iarăși! « Din programul 
editat de F. C. Bihor pentru 
meciul cu Gloria, a lipsit, 
surprinzător, tocmai clasa
mentul înaintea etapei! Locul 
modest al bihorenilor în cla
sament să fi fost de vină ?î 
Acum, cînd echipa e pe pe
nultimul loc, probabil că nici 
nu se mai pune problema 
clasamentului ! • Am mai
scris despre ciudățenia cea
sului electronic de la tabela 
de marcaj a stadionului „23 
August" din Tg. Mureș. O 
facem astăzi din nou, în spe
ranța că administratorii aces
tuia vor lua măsura ca nu
mărătoarea timpului de joc

re, Suciu — Văidean, Augustin 
(Tulba), S. Răducanu. In situa
ția în care Stănescu nu va fi 
complet recuperat, pe postul de 
funda? lateral stingă va juca 
Topolinschi.

Echipa Vardar din Skoplje a 
sosit — pe calea aerului — ta 
Capitală luni seara șl a fost 
găzduită la hotelul Național. 
Marti, la ora jocului (17), forma
ția iugoslavă s-a antrenat pe 
stadionul Dinamo, unde condu
cerea tehnică a comunicat urmă
toarea formație probabilă : Gro- 
șev — Iovanovschi, Ianevschi, 
Setinov, Simovschl — Kanatia- 
rovBchi, Savețchi, Ringo,v — 
Zdravkov, Urosevic,' Pancev.

Sollcitîndu-i un pronostic pen
tru meciul de astăzi, antrenorul 
Vlsnjevac ne-a spus următoarele: 
.Pornind de la ideea că Dinamo 
este o echipă supercunoscută tn 
Europa, alcătuită din Jucători cu 
o mare experință competițională, 
ca : Moraru, Rednlc, Augustin, 
Andone, Zare ș.a., apreciez că 
Miercuri va fi greu pentru noi".

Meciul va fi condus de V. Bu- 
tinov (U.R.S.S.).

Moraru — să onoreze frumosul 
lor palmares ta Întâlnirile Inter
naționale oficiale, dinamoviștil 
bucureștenl au abordat, de luai, 
pregătirile cu toartă seriozitatea, 
cu întreaga lor capacitate de 
mobilizare moral-volltivă.

De la această ultimă ședință 
de pregătire, din efectivul dlna- 
movlștilor bucureștenl a lipsit 
doar mijlocașul Dragnea, acci
dentat (entorsă de gleznă) în 
timpul partidei cu formația pi
les teană. Ceilalți doi jucători 
care au acuzat ușoare contuzii, 
Augustin șl Stănescu, au luat 
parte la antrenamentul de marți 
șl se pare că el vor putea ti 
utilizați astăzi, în meciul cu 
Vardar. Care va fi formula de 
echipă, aliniată de C. Cernăianu 
și FI. cheranî Dat fiind faptul 
că nu va putea tl folosit nici 
Orac (suspendat de U.E.F.A.), 
conducerea tehnică preconizează 
să trimită în teren următorul „11": 
Moraru — Hednic, Andone, Al. 
Nlcolae, Stănescu — Movilă, Za

23
23
20

1 178-173 20
2 200-177
3
5
6
6
6
7

8 7 1 0 260-177 
8710 189-131
8 6 0 2 187-141 
8
8
8

7. Confecția Buc. 8
8. Mureșul Tg. M. 8
9. C.S.M. Ind. Sb. 8

8
8 
8

SPORTUL*
EFICACITATE

5 2 
5 1
5 0
2 1
2 0
2 0
2 0
1 0
1 0

223-184 
164-201 
109-192 
168-193 
132-181 
153-205 
153-211

19
18
13
12
12
12
10
10

10. Dorobanțul
11. Textila Zalău
12. Re*lon Săv.

„TROFEUL SPORTUL- PEN
TRU EFICACITATE; 1. Mariana 
Tîrcă (Știința) 87 de goluri; 2. 
Rodica Grigoraș (Confecția) 77 ; 
3. Edit TQrOk (Chimistul) 58 ; 4. 
Elena Gneorghe (Hidrotehnica) 
54; 5. Larisa Cazacu (Hidrotehni
ca) 53; 6. Rodica Covaliuc
(TEROM) 52; 7. Eugenia Marian 
(Textila) 47: 8—9. Maria Petre
(Chimistul) și Gheorghița Oprea 
(Rapid) 46: 10.
(Relon) 45: 
(Mureșul) 44; 
Grigore (Rapid) 
veneiuc (Știința)

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

ii.
Marilena Iulișca
Esztera Las zio 

12—13. Sevastița 
și Georgeta Cer- 
40.
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Ploiești

(locul 6 Ia cat. I), ceea ce este 
un lucru bun pentru gimnasti
ca ritmică, ea prinzând rădă
cini tot mai solide în provin
cie. Cu toate acestea, în pri
vința numărului echipelor se 
petrece un fenomen negativ în 
sensul că la eșaloanele de jos 
(cat. a IV-a, a III-a și a II-a) 
există formații mai numeroase, 
iar la categoriile superioare (I 
și maestre) numărul echipelor 
se micșorează simțitor. De ce 
se pierd acești copii ? De ce 
nu pot fi menținuți în pregă
tire pe mai departe ? Care sânt 
cauzele care generează pierderi 
evidente și păgubitoare pentru 
gimnastica ritmică ? Tocmai a- 
cum cînd ea are nevoie de 
sportive bine selecționate și, 
mai ales, foarte bine pregătite 
pe toate treptele de clasifi
care sportivă.

In încheiere cîteva cuvinte 
privind arbitrajul prestat de 
brigăzi. A fost corect, exigent, 
fără „consultări" cu arbitra 
șefă Viorica Mociani, care a 
știut să imprime corpului de 
arbltre omogenitate in decizii.

Ie ARBITRI ROMANI LA ME
CIURILE DIN CUPELE EURO
PENE. Mal multe partide din 

primul tur al cupelor europene I vor fi conduse de arbitri ro- I mâni. Iată meciurile : Rabat 
■ Ajax — Omonia Nicosia (ta I Malta) : M„ Neșu ; D. Petrescu

șl G. Macavel (Cupa campionilor 
europeni) : A.E.L. Limassol — 
Dukla Fraga (ta Cipru): Radu

I Petrescu; G. Ionescu și M. Nl- 
culescu (Cupa cupelor); Rapid 
Viena — Tatabanya Banyasz : 
Ion Crăciunescu; n. Popescu șl

II. Tărcan (Cupa cupelor): A.E.K. 
Atena —' Real Madrid: loan Igna; 
Gh. Constantin șl C. Gheorghe 
(Chpa U.E.F.A.). Jocul F. C.

_ Zurrieq — Bayer Uerdingen, dis- 
I putat ieri în Malta, ta cadrul

Cupei cupelor, a fost condus de 
Dan Petrescu, ajutat de M. Neșu 
șl Gr. Maoavei.
• CONCURSTfftl PENTRU LO

TURILE DE ARBITRI, La sfîr
șitul acestei săptămînl, ta zilele 
de 21 șl 22 septembrie, la Bucu
rești va avea, loc concursul pen
tru ocuparea locurilor vacante 
din lotul B de arbitri. In zilele 
de 19 șl 20 octombrie se va ține 
concursul pentru ocuparea locu
rilor vacante din lotul „C“, 
concurs care se va organiza de 
către colegiile județene de ar
bitri.
• VINERI, 20 SEPTEMBRIE, 

cu Începere de la ora 14, ia se
diul F. R. Fotbal va avea loc 
ședința Biroului federal.

Cu tot plonjonul spectaculos al portarului Rudisuli, bara 
va fi cea care și de astă dată, pentru a treia oară, ii va 
salva pe hunedoreni de primirea unui nou gol. (Fază din 

meciul Victoria — Corvinul 1—0)

| ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂIo Tragerea obișnuită PRONO-
EXPRES de astăzi, miercuri 18 
septembrie, va avea loo ta Bucu
rești, în sala clubului din str. 

(Doamnei nr. 2. cu începere de
la ora 16,30. Numerele câștigă
toare vor fi radiodifuzate la ora 
19 pe programul H, la ora 23 pe I programul I, precum șl a doua
zi, deci joi dimineața, Ia ora 8,55, 
tot pe programul I.
• ClȘTIGURILE CONCURSU- 

ILUI PRONOSPORT DIN 15 SEP
TEMBRIE 1985 : Cat. 1 (13 rezul
tate) : 1 variantă 100% a 15 463 lei 
șl 41 variante 25% a 3 866 lei ; 

Icatt. 2 (12 rezultate): 79 variante
100% 573 lei și 1 507 variante 2'5% 
a 143 Iei. cat. 3 (11 rezultate):

1094 variante 100% a 74 lei și
19 248 variante 25% a 18 lei.

« AȚI JUCAT LA TRAGEREA 
OBIȘNUITA LOTO DE VINERI
20 SEPTEMBRIE 7 Dacă încă nu 
v-ați procurat bilete cu numerele 
dv. preferate, mal aveți la dispo
ziție numai două zile, respectiv 
astăzi și mîlne. Mal multe bilete 
— mai multe șanse de ctștig !
• Pentru partlcipanții care în

drăgesc sistemul de joc LOTO 2 
reamintim că, paralel cu trage
rea de vineri, îșl pot procura 
bilete și pentru această tragere 
(singura din cursul acestei luni), 
care se va desfășura duminică 
22 septembrie.

rian Taus, fost campion și 
recordman al decatloni^tilor 
în anii '50. șl-a legat profesia 
sa, de medic sportiv, de echi- 
pa-fanion a Brașovului, fiind 
unul dintre cei mai vechi ti
tulari în această specialitate. 
De peste 25 de ani el se află 
pe banca tehnică brașoveană, 
punînd competența și marea 
lui dragoste pentru 6port în 
slujba formației brașovene. 
L-am întâlnit și la Bacău. Era 
destul de amărât. Multele in
disponibilități în lotul F.C.M.- 
ului (Barba. Șt. Vașile, Na- 
ghi. Cad ar, Bălan) îi dau 
mult de furcă. «Sper să-i re
facem cît mai repede, ne 
spunea dr. L. Tails, pentru 
că avem mare nevoie de ei". 
• La această lungă listă s-a 
adăugat, duminică, și numele 
lui Gyotrfi H, accidentat la o 
intrare dură a lui Bîșcă; 
băcăuanul a fost sancționat 
cu cartonașul galben, iar an
trenorul D. Nicolae Nicușor 
l-a scos, la pauză, din echi
pă. © Apropo de antrenorul 
băcăuan, să menționăm aici 
și o altă decizie luată de el, 
tot în scopul disciplinei. De 
data aceasta al disciplinei în 
afara terenului de joc; titu
larul postului de portar, Man- 
geae. n-a mai apărut» dumi
nică, cu tricoul nr. 1. El a 
evoluat în echipa de speran
țe în locul lui a fost titula-

Foto : Aurel D. NEAGU
să nu se mai facă prin scă
derea minutelor, fiindcă pro
voacă... derută. Numai la 
baschet se folosește „numă
rătoarea inversă", deoarece 
acolo este vorba de timpul 
efectiv de joc rămas — mi
nute, secunde... E cu totul 
altceva, stimați gospodari • 
Ispir care n-a jucat nici în 
etapa precedentă cu Steaua 
(din cauza unei accidentări), 
a trăit intens meciul pe banca 
de rezerve. „Ce greu este să 
privești jocul de aici. Cu vic
toria aceasta împotriva echi
pei lui Oblemenco sper să ne 
redresăm și să revenim la 
linia de plutire. Cu condiția 
ca linia mediană să fie mai 
activă, mai exactă...". Refe
riri indirecte la L. Popa, 
Both și mai ales la C. Ilie, 
care tot amână revirimentul. 
Pînă cînd? • în trib’unele 
stadionului de la Tg. Mureș 
un fost „om do gol" al tîrg- 
mureșenilor — Biro I, în pre
zent la „U" Cluj-Napoca. A 
fost reperat repede de spec
tatori, care l-au aplaudat. Și 
Fanici, ca să aTate că A.S.A. 
nu prea îi duce lipsa, s-a... 
ambalat și a înscris ambele 
goluri.

...SI GAZON



Hocheiștii noștri după prima confruntare internațională

MAI E MULT DE LUCRU

IN TOATE COMPARTIMENTELE
Recent s-a înapoiat din U.R.S.S. 

selecționata divizionară de hochei 
a României, care a participat la 
o competiție tradițională. «Tro
feul Sovietski Sport". Echipa 
noastră pregătită de antrenorii 
Al. Kalamar și I. Tiron, a jucat 
în «seria Riga" (alte două serii 
s-au disputat la Kiev și Tallin) 
și a avut partenere de întrecere 
deosebit de puternice : reprezen
tativa Poloniei, care joacă în 
grupa „A" a C. M. și patru e- 
echipe din „superliga" U.R.S.S. 
Desigur, interesează rezultatele : 
2—4 cu U.F.A Ulaev, 3—3 cu Po
lonia, 4—14 cu Dinamo Riga, 0—11 
cu Izstal Ustinov și 2—13 cu 
Traktor Celiabinsk, clasamentul 
seriei ară tind astfel : 1. Dinamo
Riga 10 p; 2. Traktor 8 p; 3. 
Izstal 6 p; 4. U.F.A. 4 p; 5. Po
lonia 1 p; 6. România 1 p. Cum 
pot fL socotite aceste scoruri șl 
locul ultim (la egalitate de punc
te cu reprezentativa Poloniei, a 
contai golaverajul) în serie ?

Desigur rezultatele nu sînt 
dintre cele mai bune, iar la con
cretizarea lor au concurat nu 
numai adversarii foarte puternici, 
ci și diferența de valoare care 
încă separă hocheiul nostru de 
nivelul internațional de vîrf. Nu 
este mai puțin adevărat că ori- 
cînd o echipă - din „superliga" 
U.R.S.S. poate concura (cu suc
ces) în C.M. grupa „A". De alt
fel. reprezentativa Poloniei, care 
participă în grupa superioară a 
C.M. nu a reușit nici măcar un 
rezultat de egalitate în disputele 
cu formațiile sovietice de club 
participante, punctul din clasa
ment rezultînd din egalul cu Se
lecționate noastră divizionară.

Fără îndoială au reieșit și alte 
aspecte din participarea la acest 
turneu. Despre .ele ne-au vorbit 
cei doi antrenori. Al. Kalamar : 
„Turneul de Ia Riga l-am con
siderat un prim mijloc de veri
ficare a noului nostru lot națio
nal. Jocurile disputate ne-au ară
tat — vorbesc și în numele co
legului I. Tiron — că unii din
tre jucători cu mai multă ex
periență, menținuți în Iot. își dau 
toată silința. în timp ce alții se 
menajează sau nu mai pot face 
față jocului modern ; cei tineri 
promovați arată multă bunăvoin
ță, dar încă nu sînt «copți» pen
tru turnee de dificultate cum a 
fost cel de la Riga. Desigur, 
pentru a forma o nouă echipă 
națională valoroasă, trebuie să 
disputăm multe meciuri în sco
pul creșterii experienței interna
ționale, dar pornind gradat, cu 
adversari potriviți. Or. noi am

Astăzi și mlîne, pe lacul Bascov CAMPIONATUL SPORTIV 
AL ARMATELOR PRIETENE LA CAIAC-CANOE

Moderna bază nautică de pe 
lacul Bascov de lingă Pitești, 
găzduiește astăzi (tie la ora 16) 
și mîine ora 9 întrecerile de 
caiac-canoe din cadrul campio
natului sportiv al armatelor 
prietene, la startul cărora vor 
fi prezentl sportivi militari din 
Bulgaria. Cehoslovacia. R.D.G., 
Polonia, Ungaria. Uniunea So
vietică și România.

Competiția se bucură de o 
participare de Mită printre 
concurenți numărîndu-se o se
rie de campioni și medaliați 
olimpici mondiali și europeni.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Aruncătorul de 

greutate Remigius Machura șl 
aruncătoarea de disc Zdenka 
Silhava au fost suspendați pe 
viață, de către Asociația euro
peană de atletism, pentru că au 
utilizat substanțe farmaceutice 
dopante la finala „Cupei Euro
pei", grupa „A", disputată la 
Moscova Machura. învingător 
apoi la Universiada de la Kobe, 
a fost declasat, titlu! fiind atri
buit italianului Alessandro An
drei. .

AUTOMOBILISM • tn raliul 
Hong Kong — Beijing (3 534 km) 
dupi primele probe speciale con
duce fostul campion mondial 
finlandezul Hannu Mlkkola 
(„Audi Quattro"), urmat de com
patriotul Bău Juha Kankkunen 
(„Toyota").

CICLISM • A luat sfirșlt cel 
de al 23-lea .Tour de l’Avenir* 
cu victoria columbianului Martin 
Ramirez, urmat la 1:09 de fran
cezul Salomon șl la 1:32 de co
lumbianul _ Cabrera (acesta din 
urmă a fost primul In clasamen
tul „cățărătorilor"). Etapa finală, 
a 13-a (Mauveztn — Plaisance du 
Touch. 85 km) a revenit elveția
nului Wlss In 1 53:20. urmat de 
sovieticul Jdanov 1.53:34 și bel
gianul De Wolf 1.53:36.

VOLEI • Meciuri amicale s 
Sete: Franța — Belgia 3—0 (0, 
12, 9): Olomouc: Cehoslovacia — 
R P. Chineză 3—1 (4, 8, —7, 11); 
Varșovia: A.Z.S. Varșovia —
Mladost Zagreb 3—1 Ruda Hvez- 
di Bratislava — Stal Btelsko 
Blala 3—0. • Campionatele mon
diale de juniori. In Italia, grupe 
semifinale î băieți : Ancona ;
Argentina — Chile 3—0. Coreea 
de Sud — R. p. Chineză 3—1, 
Italia — Olanda amtnat. Clasa

debutat cu o competiție dificilă".
— Pe cine evidențiați, totuși ?
— Dintre cei cu experiență in

ternațională, pe portarul Netedu, 
care a fost din nou exemplu de 
seriozitate. Muncește la antre
namente, «vrea» — ceea ce este 
esențial. Dintre tineri, pe Drago- 
mir care, pe lingă seriozitate, a 
dovedit combativitate, vigoare 
și. lucru important, n-are com
plexe în fața adversarilor, oricît 
de puternici.

— Cine a marcat cele 11 goluri 
ale noastre ?

— Cazacu 5, Lucaci 2. Hălăucă 
Solyom, Gereb și Sofron.

— Ce va urma după acest 
turneu T

— Vom face remanieri în lot, 
vom chema și alți tineri de per
spectivă, iar de la „veteranii" 
menținuți vom aștepta să se an
gajeze în muncă, să fie discipli
nați, altfel renunțăm la ei. Vom 
lucra cu cinci linii complete și 
patru portari. Trebuie muncă 
foarte multă, pentru că sîntem 
în urmă față de hocheiul mon
dial.

— în atac nu se colaborează 
suficient cu fundașii — ne-a spus 
I. Tiron. De altfel, fundașii noș
tri' nu au marcat nici un gol! 
In al doilea rînd, nu se trage 
la poartă din orice poziție și 
foarte puțin sau deloc din fața 
fundașilor. Jucătorii noștri vor 
să ajungă singuri în fața porta
rului și apoi să șuteze. Chiar și 
cînd au fost în situații de 1—1, 
gen „șut de penalitate", s-a ra
tat! Deci insuficienta frecvență 
și precizie în șuturi. Se caută 
poziții foarte... favorabile și se 
ratează! Cele 11 goluri marcate 
la Riga au fost urmarea a 151 
de suturi, în timp ce am primit 
45 de goluri din numai 233 de 
șuturi ale adversarilor. Proporția 
este în defavoarea noastră. Dar 
— vreau să întăresc și eu — am 
întîlnit echipe foarte bune, din 
jocul cărora sper că hocheiștii 
noștri au învățat multe.

— Cum se explică rezultatul 
de egalitate cu Polonia ?

— Pe polonezi i-am surprins 
cu disciplina tactică. Apoii, ne-au 
reușit două contraatacuri urmate 
de gol. De altfel, repriza a treia 
ne-a revenit cu 2—0.

Cei doi tehnicieni vor mai a- 
vea încă mult de lucru — șl pe 
planul selecției și pe cel al pre
gătirii jucătorilor — pentru o 
onorabilă reprezentare interna
țională a hocheiului nostru.

Mircea TUDORAN

cum ar fi Brigitte Schmidt 
(R.D.G.), care domină de peste 
8 ani caiacul mondial și L. 
Csipes (Ungaria), proaspăt cam
pion mondial la caiac simplu 
1000 m.

Din rindul sportivilor clu
bului Steaua care ne vor re
prezenta în această competi
ție, amintim de campioanele 
olimpice Agafia Constantin și 
Teda Marinescu $1 recentul 
medaliat la mondiale, canoistui 
Aurel Macarencu și fostul 
campion mondial Costică Olaru.

Octavian VINTILA

ment: 1. Italia șl Coreea de Sud 
6 p, 3. R. P. Chineză șl Argen
tina 4 p, 5. Olanda 2 p, 6. Chile 
0 p ; Napoli : Franța — Japo
nia 3—2, Brazilia — U.R.S.S. 3—2, 
Cuba — Bulgaria amlnat. Clasa
ment: 1. UJi.S.S. șl Brazilia 6 
p, 3. Japonia, Cuba, Bulgaria șl 
Franța 4 p ; fete : Ancona ț 
Peru — Bulgaria 3—0, R. p. Chi
neză —. Japonia 3—1, Italia — 
Mexic 3—0. Clasament: 1. R. P. 
Chineză 8 p, 1. Italia și Japonia 
6 p, 4. Bulgaria șl Peru 4 p, 6. 
Mexic 0 p; Brescia: Brazilia — 
Cehoslovacia 8—0. U.R.S.S. — 
Coreea de Sud 3—0, Cuba — 
Australia J—0. Clasament: 1. 
U.R.S.S. 8 p, 2. Brazilia și Cuba 
8 P, 4. Coreea de Sud, Ceho
slovacia și Australia 2 p.

cfe". „PACE PE STADIOANE**
Tristul bilanț al tragediei de pe stadionul 

Heysel din Bruxelles (39 morți, 454 răniți) 
nu dă pace, cum era și firesc, responsabili
lor mișcărilor sportive din Europa occiden
tală.

' Italia, cu deosebire — care a plătit prețul 
funest al acestui med de fotbal — se pre
ocupă de luarea acelor măsuri care ar pu
tea evita sau contracara violența pe sta
dioane.

Mișcarea sportivă populară italiană — cu 
prilejul unei recente reuniuni atletice la 
Rimini, dedicată prieteniei între popoare, — 
a sensibilizat oficialitățile sportive și autori
tățile publice în vederea susținerii unei

foarte interesante inițiative. Primul sprijin a 
venit chiar din partea Comitetului olimpic 
național italian (CONI). prin președintele său 
Franco Carraro. ca și din partea Federației 
italiene de fotbal.

în ce constă inițiativa ? încă de la sfîrși
tul lunii septembrie, mii de tineri (munci
tori. studenti elevi) vor fi mobilizați și pre
gătiți corespunzător pentru a putea orieînd. 
să ajute la prevenirea incidentelor în timpul 
manifestațiilor sportive și să acorde primul 
aiutor în caz de nevoie.

Proiectul acestei generoase și frumoase ini
țiative a orimit si un nume onorant : .Pace 
oe stadioane" 1 (VIB)

START IN TURNEELE INTERNATIONALE STUDENȚEȘTI
S-a dat startul in cele două 

turnee internaționale studen
țești de șah, organizate anual 
de clubul sportiv Politehnica 
București. La cea de a V-a e- 
diție a întrecerii masculine 
partiepă 14 jucători, reprezen- 
tînd cinci țări : Cehoslovacia, 
Franța, Italia. Polonia și Ro
mânia. Din lotul participanți- 
lor români se disting maeștrii 
internaționali C. Ionescu, P. 
Ștefanov șl I. Armaș, cam
pionul național universitar M. 
Marin. In turneul feminin, care 
a ajuns la a Il-a ediție, joacă 
12 participante din Elveția, 
Polonia și România. In frun
tea listei, marea maestră Ma

în „C. C. E.“ la șah

OASPEȚII NOȘTRI OBȚIN CALIFICAREA
La capătul a două zile de 

întrecere, în întîlnirea I.T. Bucu
rești — S.V. Eindhoven, șahiș
tii noștri n-au reușit să obțină 
calificarea pentru turul doi al 
„Cupei campionilor europeni", 
părăsind învinși sala de joc. 
Oaspeții olandezi obțin victoria 
cu scorul final de 7—5 și ei 
sînt aceia care vor continua 
drumul in faza următoare a 
competiției continentale de șah 
inter cluburi.

Conduși cu un punct dife
rență după primul tur, bucu- 
reștenii au încercat zadarnic 
să remonteze handicapul, care 
— dimpotrivă — a crescut în 
încheiere la două puncte. Deși, 
la un moment dat, scorul de
venise egal, prin frumoasa 
partidă cîștigată la masa a 
4-a de Parik Ștefanov in fața

AL DOILEA TIME-OUT, KASPAROV
MOSCOVA. Cea de-a 6-a 

partidă a meciului pentru ti
tlul mondial de șah dintre 
marii maeștri sovietici Gări 
Kasparov și Anatoli Karpov a 
fost amînată la cererea lui 
Kasparov și se va juca la 19 
septembrie. Scorul după cum 
se știe este de 3—2 în favoa
rea lui Karpov.

CHAKJAH. tn Emiratele Arabe 
Unite se desfășoare întrecerile 
celui de al 24-lea campionat 
mondial de șah pentru juniori. 
După desfășurarea a cinci runde, 
18 jucători se află, la egalitate, 
pe primul loc cu cite 4 p (Ho
well — Anglia, Murshed — Ban
gladesh, Blatny — Cehoslovacia, 
Grivas — Grecia, Dlugy — S.U.A., 
Klinger — Austria, Anand — 
India Kaczul — Iugoslavia, Fer
nandez — Spania șl Ivanciuk — 
U.R.S.S.). tn această rundă șa-

Start In cupele europene;

CÎȚI FAVORIȚI SAU OUTSIDER] 
VOR PĂȘI CU DREPTUL?

124 de echipe (Anderlecht, In 
„C.CJS." șt Benfica, ta „Cupa 
cupelor", stat direct calificate 
ta turul următor) și-au Început 
sau tșl încep, «ta această săptă- 
mlnă, palpitantul serial de toam- 
nă-prlmăvară al cupelor euro
pene. La capătul drumului, la 
Începutul verii viitoare, așteaptă 
trei trofee strălucitoare, cele mai 
dorite de cluburi, trei cupe con
tinentale la care visează mii de 
fotbaliști șl milioane de supor
teri. Fără participarea, de aceas
tă dată a celor mal puternice 
cluburi engleze (Everton. Liver

rina Pogorevici, cîștigătoarea 
de anul trecut. Se joacă în 
sala Arhitectura din str. Aca
demiei, zilnic între orele 15—19 
și 9—13.

• S-au încheiat finalele 
campionatelor naționale la ca
tegoriile rezervate celor mai 
tineri șahiști și șahiste. La ju
niori III noii deținători ai 
titlurilor sînt Dan Zoller 
(C.S.Ș. Unirea Iași) și Lumi
nița Radu (Calculatorul Bucu
rești). iar la copii (pînâ la 12 
ani) au cîștigat Ranko Szuca- 
nek (C.S.Ș. Timișoara) și Ioa
na Morariu (C.S.Ș. Unirea 
Iași).

iul R. Douven. Apoi, după 
două remize în partidele Pa
vlov — Kuijpers și Van Mii 
— Reicher, olandezii au luat 
din nou conducerea. H. Groo- 
ten ciștigînd (după întrerupere) 
un final „de studiu" la I. Ar
maș. Cum și D. Bărbulescu, 
după o luptă acerbă cu F. A. 
Cuijpers a fost învins, decizie 
în întîlnire era pecetluită. A 
mai luptat, timp de aproape 
10 ore, Florin Gheorghiu, la 
prima masă, încercînd să valo
rifice un avantaj minim de un 
pion în fața lui P. Scheeren, 
ceea ce ar fi redus scorul ge
neral. A fost, totuși, remiză.

O întîlnire grea, în care am 
fi sperat mai mult, dar evi
dent dominată de partenerii 
noștri de joc, mai buni și mai 
inspirați în fața eșichierelor.

histul român Navrotcscu (cu ne
grele) a pierdut partida cu po
lonezul Kucznlskl.

TILBURG. După desfășurarea 
ultimelor întrerupte, în turneul 
„Interpolls" de la Tilburg (Olan
da), toți competitorii au jucate 
acum același număr de partide, 
astfel că după 13 runde atașa
mentul general se prezintă ast
fel: 1. Ilubner, Miles și Korci- 
nol 7,5 p, 4. Ljubojevici 7 p, 5. 
Romanișin și Tinunan 6 p, 7. 
Polugaevski 5,5 p, 8. Dzindzî- 
chasvlli 5 p.

MOSCOVA. Turneul international 
de la Iurmala (U.R.S.S.) a fost 
cîștigat de fostul campion mon
dial Mihail Tal șl maestrul so
vietic Mihail Gurevici, clasați pe 
primul loc. la egalitate, cu cite 
• puncte din 13 posibile. Pe 
locul trei s-a situat marele maes
tru sovietic Iurl Balașov — 8,5 
puncte.

pool sau Manchester United), ex
cluse din cauza comportării hu
liganice a unor fanatici supor
teri pe stadionul Heysel, com
petițiile lntercluburi ale bătrînu- 
lui continent se vor desfășura, 
se speră, tatr-o atmosferă mult 
mal disciplinată, contribuind la 
transformarea fotbalului Intr-un 
spectacol civilizat și tonifiant.

Care stat punctele fierbinți ale 
primei manșe? In „C.C.E.", ele 
par a fi destul de puține, reți- 
ntad totuși atenția C.F. Barce
lona — Sparta Fraga, Bayern 
Munchen — Gornik Zabrze sau

PREGĂTIRI PENTRU „CUPA 
MONDIALĂ- LA OUGHT

LONDRA (Agerpres). — La 
sfîrșitul acestei săptămîni, la 
Hong Kong, va avea loc o reu
niune a Comitetului de organi
zare a primei ediții a „Cupei 
Mondiale* la rugby. Cu acest 
prilej va fi stabilit sistemul de 
desfășurare a competiției, pro
gramată în 1987 in Australia sl 
Noua Zeelandă.

După cum se știe, la „Cupa 
mondială* sînt invitate să par
ticipe 16 echipe : Anglia, Scoția, 
Irlanda, Țara Galilor, Franța, 
Australia, Noua Zeelandă, Româ
nia, Argentina. Canada, Insulele 
Fidji, Italia, Japonia, Tonga, 
S.U.A. și Zimbabwe.

ARBITRII MECIULUI
DE „CUPA DAVIS“ 

ROMÂNIA - DANEMARCA
Federația internațională de 

tenis l-a desemnat pe Knut 
Grebner (R- F. Germania) ca 
arbitru principal al finalei Zo
nei europene „A" a „Cupei 
Davis", dintre reprezentativele 
României și Danemarcei, pro
gramată la arena Progresul 
clin Capitală, in zilele de 4, 5 
și 6 octombrie. Arbitri în 
scaun : Jurgen VVurzner și Ru
dolf Berger (R.F. Germania).

La zi

APROAPE CIT 
ÎNĂLȚIMEA 

FILEULUI DE VOLEI...
Fiind spectator la un meci de 

volei, cu siguranță nu poți ră- 
mtae indiferent La lupta care se 
dă deasupra fileului, între jucă
torul care lovește năpraznlc min
gea și blocajul advers, care 
caută să-l stopeze. Și aceasta de 
zed și zeci de ori, de o parte 
șl dc alta a fileului, de-a lungul 
mai multor seturi. In toiul lup
tei sportive nu se poate să ră- 
mli indiferent cind vezi „atacan
tul". ori pe cei de la „blocaj", 
sărind atit de sus, Incit cel mai 
mulți ajung să depășească cu 
capul sau chiar cu pieptul, ban
da albă din partea superioară a 
fileului. Frumoasă detentă, desi
gur... Grație ei voleibaliștii e- 
xecută repetatele lor zboruri, pe 
verticală, la tlleul a cărei înăl
țime atinge 243 om!

El bine, am amintit toate a- 
cestea ta raport de o anume 
performanță reoentul record 
mondial de 2,41 m. de la Uni
versiada de la Kobe, al săritoru
lui In Înălțime sovietic Igor Pa- 
klin. Acest tînăr; care a trecut 
exact cu jumătate de metru pes
te propria-1 statură, se află doar 
cu doi centimetri mai jos dectt 
Înălțimea unui fileu de volei, 
pe care e gata-gata s-o treacă 
nu doar cu mlinile. cu capul sau 
cu pieptul, d cu tot corpul. In
tr-un zbor planat...

r. vil.

Dynamo Berlin — Austria Viena, 
dar capul de afiș rămtae F. C. 
Porto — Ajax Amsterdam, ta 
ciuda unor căderi ale fotbalului 
din Olanda, ta ultimii ani. „CU
PA CUPELOR", tn schimb, o 
mai darnică în partide „tari". 
Monaco — Universitatea Craiova, 
Utrecht — Dinamo Kiev, ’Cercle 
Bruges — Dinamo Dresda, dar 
mal cu seamă, Atletico Madrid — 
Celtic Glasgow - un meci de 
fmală — sînt, toate, partide 
„deschise", conțlnlnd ta ele ger
menii unor mari spectacole fot
balistice. Tn „CUPA U.E.F.A.", 
deținătoarea trofeului, Keal Ma
drid, va trebui să treacă Încă din 
primul tur un dificil examen ad
versara el fiind A.E.K. Atena, 
echipă cu o carte de vizită care 
o recomandă suficient. Dacă 
Sporting Lisabona — Fcyenoord, 
Torino — Panathlnaikos, Borussia 
MtSnchengladbach — Lech Poz
nan, F. C. Koln — Gijon sau 
Hajduk Split — F. c. Metz vor 
constitui confruntări echilibrate, 
ta schimb Inter, Werder Bre
men, Hamburg sau A. C. Milan 
vor avea ta mod normal, mai 
pyțlne probleme. In fața echipe
lor F. C. Saint-Gall, Cernomoreț 
Odesa. Sparta Rotterdam șl. res
pectiv. Auxerre. Realitatea din 
teren . nu va fl. Insă, totdeauna 
similară cu cea din preajma în- 
tîlnirllor. Cîțl favoriți și clți out
sider! vor păși acum cu dreptul?

Radu TIMOFTE

Meciuri deja desfășurate. în 
„Cupa U.E.F.A.": Avenir Beggen 
(Luxemburg) — P.S.V. Eindho
ven 0—2 • Slavia Praga — F.C. 
Saint Mirren tscotial ’—o.
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