
A PREȘEDINTELUI 
REPUBLICII INDONEZIA,

SUHARTO
Joi, 19 septembrie, s-a în

cheiat vizita oficială de prie
tenie efectuată în tara noas
tră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste Ro
mânia, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, de către președin
tele Republicii Indonezia, Su
harto, împreună cu doamna 
Tien Suharto.

Vizita șl convorbirile la ni
vel înalt româno-indoneziene 
s-au înscris ca un moment de 
deosebită însemnătate în cro
nica relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre cele două 
fări, relații care au cunoscut 
o evoluție ascendentă — ex
presie a dorinței popoarelor 
român și indonezian de a 
conlucra pașnic, în folosul și 
spre binele celor două țări. 
Rezultatele acestui nou dialog 
la nivel înalt vor conferi In 
viitor noi dimensiuni legături
lor de colaborare și conlucrare 
dintre țările și popoarele 
noastre atît pe plan bilateral, 
cît și în viața internațională.

La încheierea vizitei, a fost 
adoptată o Declarație comună 
româno-indoneziană care dă 
glas voinței celor două țări de 
a întări conlucrarea 
în folosul reciproc, 
păcii, înțelegerii și 
in întreaga lume.

Ceremonia plecării 
oaspete a avut Ioc pe 
iul Otopeni, unde au 
borate drapele de stat ale 
României și Indoneziei. Pe 
frontispiciul aerogării se aflau 
portretele președinților Nicolae 
Ceaușescu și Suharto. Pe mari 
pancarte erau inscrise urările : 
„Să se dezvolte continuu rela
țiile de prietenie și cooperare 
dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Indonezia, 
în interesul popoarelor român 
și indonezian, al cauzei păcii, 
independenței și colaborării în 
întreaga lume „Trăiască

dintre ele, 
al cauzei 
cooperării

înaltului 
aeropor- 
fost ar- 

stat

lupta ""h* a popoarelor pen
tru pace, independență și co- 
laborațe Internațională 1“

Tovarășul Nicolae Cea . 
tovarășa Elena Ceaușescu 
sosii la aeroport împreună 
președintele Suharto și doai 
Tien Suharto.

O gardă militară a 
tat onorul. Au fost 
imnurile de stat ale Indone
ziei șl României, tn timp ce 
erau trase 21 de salve de ar
tilerie.

Tn continuarea ceremoniei, 
președintele Suharto și-a luat 
rămas bun de la persoanele 
oficiale române, venite să-l sa
lute la aeroport. Au fost pre
zent! Constantin Dăsc&Iescu, 
primul ministru a! guvernului, 
membri al Consiliului de Stat 
șl al guvernului, generali.

Erau de față 
României in Indonezia șl am
basadorul Indoneziei tn țara 
noastră.

Un grup de pionieri români 
șl copil indonezieni au oferit 
buchete de fiori președinților 
Nicolae Ceaușescu și Suharto, 
tovarășei Elena Ceaușescu 
doamnei Tien Suharto.

La scara avionului, cei 
președinți și-au luat 
călduros rămas bun, t 
strins miinile cu prietenie, 
s-au îmbrățișat. De asemenea, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Tien Suharto și-au 
luat un prietenesc rămas bun.

Numeroși cetățeni ai Capita
lei, aflați pe aeroport, au fă
cut celor doi conducători o 
caldă manifestare dc stimă și 
prețuire, dind expresie 
dului deplin față de 
tele fructuoase ale 
la nivel înalt 
zlan. care vor impulsiona 
mai puternic dezvoltarea i 
țiilor de prietenie dintre 
două țări și popoare.

La ora 10 aeronava cu 
călătorește șeful statului 
donezian a decolat.
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In cupele europene de fotoal
MARI

„CELE
S-a încheiat, deci, prima manșă a „europene

lor". Discuțiile suporterilor fotbalului nostru au 
continuat mult după miezul nopții, această 
noapte de septembrie care aprinde speranțele ta 
toate țările marii hărți a fotbalului european.

Rezultatele echipelor noastre — trebuia si o 
spunem — sînt sub așteptări.

Poate ci Steaua, prin rezultatul ei de egali- 
visat ta deplasare de aproape toate e- 

din sfera lui „sub aț- 
caz apare regretul da ■

tate — t__  .
chipele Europei — iese 
teptiri", dar ți In acest 
nu se fi obținut victoria.

LA VEJLE

AR
VEJLE, 19 (prin

FI

$

UN PLUS DE

OBLIGAȚII PENTRU
PATRU" In retur
De la Dinamo ne-am fi așteptat la un scor 

fără gol primit — acest gol pe teren propriu care 
clntărește atit de mult fi core a eliminat atitea 
echipe, dar iată ci dorința de a marca primii ■ 
dinamoviștilor a făcut sî piară prudența.

Universitatea Craiova a revenit și ea eu 0—2 pe 
care „echipa semifinalei* nss-l cunoștea ta de
plasare. $i chiar daci formația este departe da

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2-3)

CURAJ

ADUS VICTORIA
telefon)

(1—1) 
fata 

Vejle 
Atit

Steaua în
Danemarcei 

este bun.
faptului că fotba-

Rezultatul de egalitate 
obținut de 
campioanei
Bold Klub 
prin prisma
Iul danez se află intr-im mo
ment apreciat pe plan euro
pean. cît și mai ales pentru că 
remiza campionilor noștri a 
fost realizată în deplasare, du
pă ce gazdele deschiseseră 
scorul. Așadar, jucătorii pregă
tiți de Emerich Jenei și Anghel 
Iordănescu- au găsit resursele 
de a reveni la valoarea cu
noscută a Stelei, egalind în fi
nalul partidei 
(ambițioasă si 
arătat fotbal), 
căreia se află

sau A. Nilsen. O echipă deloc 
In postura de victimă sigură, 
așa cum era considerată 
unii Vejle Bold 
mentul tragerii 
tele meciului au 
antrenorul Paul
studiat atent locul 
Terenul propriu a 
deci, un real avantaj

de
Klub in mo- 

la sorti. Da- 
demonstrat că 
Erik Bech a 

steliștilor. 
însemnat, 

pentru

Vejle B.K„ un avantaj bazat 
— altminteri — pe inteligenta 
in joc a lui Simonsen, pe pă
trunderile impetuoase ale mi
cuțului Barnett, pe travaliul ltd 
Ole Nilsen si pe forța de pă
trundere a fundașului dreapta 
Bakholt. (Destule atuuri ded 
pentru echipa gazdă.) Si to
tuși. partida s-a Încheiat la e- 
galitate. golul Înscris de Ra-

Gheorghe NERTEA

(Continuare In pag. 2-3)

g__________________
Simonsen. Sivebăek.

o echipă gazdă 
robustă, care a 
în componenta 

internaționalii 
Sorensen

,'Dinamoviada" la caiac canoe

BLCUREȘTENil, CiȘTIGĂTORI IN 10 DIN 12 PROBE
Desfășurarea concursului in

ternational „Dinamoviada" la 
caiac-canoe. a avut două pre
mise bune: organizarea exce
lentă și o vreme favorabilă în
trecerilor. pe lacul Snagov. La 
startul celor 12 probe 
ză — 500 si 1000 m 
prezentat sportivi din 
Dozsa Budapesta.
U.R.S.S. și Dinamo București. 
Sportivele și sportivii noștri — 
elevii antrenorilor emeriti

de vite- 
— s-au 

cluburile 
Dinamo

Radu Huțan si Stavru Todorov 
si mal tinărulul Ivan Patzai- 
chin — au cucerit 10 locuri 1, 
4 locuri 2 si 4 locuri 3, 
ce dovedește. o dată 
mult, o bună pregătire, 
si in acest sfîrsit de 
competițional.

Dintre curse, toate disputate 
pînă pe ultimii metri au re
ținut atenția, la 500 m. proba 
de simplu — caiac. în care 
bucuresteanul V. Dîba l-a în-

bilanț 
mal 

chiar 
sezon

vins pe V. Barodin (U.R.S.S.), 
cea de dublu. în 
și A. Polocoșer 
colegii de club I.
Luca și aceeași 
fetelor, în care
T. I.arie au surclasat autoritar 
adversarele de la Dozsa; la 
1000 m, canoiștii din dublu.

care V. Dîba
și-au învins 

Miloșoiu — I. 
orobă. dar a 
M. Ciucur si Mingea șutată puternic de Rednic va scutura plasa. Așa a egalat 

Dinamo in meciul cu Vardar Foto : Aurel D. NEAGU

lin imperativ ia Dinamo
Alexandru SOLOMONSSCU

(Continuare in pag. a 4-a) CADRUL TACTIC TREBUIE SĂ POTENȚEZE VALORILE

Dorin Costraș (Crișul) față-n față cu „barajul" studenților bucu- 
resteni. Foto : Iorgu BĂNICĂ

START... LINIȘTIT ÎN DIVIZIA „A“ Df POLO
Steaua — Voința Cluj-Napoca (9-6), cel mal echilibrat meci

-In bazinul din parcul sportiv 
„Dinamo* din Capitală s-a dat 
startul joi după-amiază, în cel 
de-al 41-lea campionat național 
de polo Divizia „A“. Este de 
fapt prima parte a turului I, 
care se va încheia duminică la 
prînz, urmînd ca partea a doua 
a acestui tur să se desfășoare 
la sfîrșitul săptămînii viitoare la 
Oradea.

In partida inaugurală s-au în- 
tîlnit - Crișul Oradea, campioana 
en titre, și C.S.U. Construcții 
București. Cum era și firesc, vic
toria a fost obținută de cam
pioni, cu scorul de 16—4 (3—0, 
3—0, 5—4, 5—0) scor care ne 
scutește de comentarii. Este, 
poate, de remarcat doar faptul 
că antrenorul I. Alexandrescu a 
rulat întregul !ot avut la dispo
ziție. Au marcat : Costrăș 7, Gor
dan 5. Fejer 1, Garofeanu 1, Raț 
1 și Fărcuță 1 pentru campioni, 

Balanov 1, Oprea 1, Pena 1 și 
ștef&nesca 1 pentru studenți. Au 
arbitrat bine R. Nichita (Cluj- 
Napoca) și B. Băjenaru (Bucu
rești).

Rapid București — I. L. Timi
șoara 13—4 (4—1, 2—0, 2—2, 5—1). 
Feroviarii bucureștenl s-au in
stalat la cîrma jocului încă din 
primele minute anunțîndii-șl clar 
intențiile ofensive, materializate 
foarte operativ pe tabela de mar
caj, care indica imediat după 
reluarea reprizei a n-a scorul 
de 6—1, remareîndu-s-e jocul bun 
al tinărulul Ragea, tn continuare 
timișorenii fac eforturi vizibile 
pentru echilibrarea jocului, dar 
nu reușesc dealt să reducă din

Mihail VESA

(Continuare ta pag. 2-3)

CICLIȘTII JUNIORI

ÎN ÎNTRECERE
* S-au derulat două etape 

in „Cupa orașelor" • A în
ceput Criteriul juniorilor

CONSTANȚA, 19 (prin telefon). 
Tradiționala competiție de ci
clism .Cupa orașelor” șl-a de
rulat penultimele etape. La Brăi
la, prima semietapă, Brăila — 
Slobozia și retur, 70 km, a avut 
la start 55 participanți. Cursă 
destul de rapidă, decisă, din 
păcate, în urma unei busculade, 
în care cicliștii care au scăpat 
neangrenați s-au detașat de res
tul partenerilor de întrecere. 
Clasament individual: 1. Z. Co
rines (Brașov) lh 43:28 (medie o- 
rară — 40,556 km); 2. Gh. Nefllu 
(Voința Buc.) la 5 s, 3. V. Grosu 
(Brașov) la 10 s. Clasamentul pe 
echipe: 1. Brașov 5h 10:44; 2. Vo
ința București la 55 s; 3. Ploiești 
la 1 mln.

A doua semietapă de la Brăila, 
un contratimp individual pe 19 
km, a revenit Iul D. Răcășan 
(Muscelul) 27:07 (medie orară — 
42,203 km), urmat de Lorlncz, la 
5 s șl C. Păun (Ploiești) Ia 33 s.

In municipiul Constanta, prima 
semietapă, Constanța — Țariver- 
de — Constanța — 68 km, a avut 
la start 60 de cicliști. O etapă 
calmă, la sprintul final sosind un 
grup masiv de alergători. Clasa
ment individual: 1. Lorlncz 
lh 43:22 (medie' orară — 39,410
km), 2. C. Nefllu la 5 s, 2. N. 
Pătrașcu (București) la 10 s. Se- 
mietapa a doua, desfășurată pe

Horatiu SIMA

(Continuare in pag. 2-3)

Așa cum se sublinia si in 
cronica meciului. Dinamo si-a 
dorit mult miercuri, un de
but promițător în actuala edi
ție a Cupei U.E.F.A. care s-o 
repună în condiție nsihică și 
pentru meciurile din camnio- 
natul intern. Si-a dorit si în- 
tr-o oarecare măsură a reușit 
Pe ansamblul partidei, o pres
tație mulțumitoare, atestată sl 
de datele tehnice ale jocului.

DIVIZIONARELE „A" 
0 ROUĂ EDIȚIE

Multe partide interesante
Mîine se inaugurează o nouă 

ediție (a XHI-a) a Diviziei „A“ 
de judo. Cele 13 formații din 
primul eșalon vor concura sîm- 
bătă și duminică la Oradea. Alba 
Iulia șl în municipiul Gh. Gheor- 
ghlu-Dej. în programul acestei 
etape, cele mai valoroase echipe 
vor evalua la Oradea în cadrul 
unor partide care pot fi, tn bu
nă măsură, decisive pentru frun
tea clasamentului. Steaua, cam
pioana actuală va susține două 
meciuri care se anunță extrem 
de echilibrate : cu T.C.I. și Rapid 
Sinteza din localitate. Dinamo 
București — situată anul trecut 
pe locuî secund șl în alte ediții 
pe primul loc — va primi, de 
asemenea, replica celor două 
formații orădene. Tot la Oradea 
rețin atenția meciurile Carpațl 
Mlrșa — A.S.A. Tg. Mureș șl 
confruntarea celor două formații 
orădene. Celelalte tntîlniri ’ 
Steaua ou Carpațl șl cu A.S.A. ; 
T.CX — Carp ați, Dinamo cu 
Carpațl șl cu A.S.A. și Rapid 
Sinteza — AJ5.A~

evident superioare celor obți
nute de partenera de întrece
re, la toate capitolele: 18—7 la 
suturi spre poartă 9—3 — pe 
spațiul ei. 9—4 la cornere.

Preluarea inițiativei si men
ținerea ei o bună parte din 
timp s-au realizat sub impul-

Gheorghe NlCOLAESCU
(Continuare în pag. 2-3)

DE JUDO ÎNCEP*
Â COMPETIȚIEI

in etapa inaugurală
La Alba Iulia. „capul de afiș“ 

este deținut de partida Nitramo- 
nia Făgăraș — Constructorul 
Alba. Interesante se anunță și 
întUnirile Constructorul Miercurea 
Ciuc — Constructorul Alba, O- 
țelul Tîrgoviște — Petrochimistul 
Pitești și Constructorul Alba — 
Petrochimistul. Celelalte partide t 
Nitramonia cu Petrochimistul, 
Oțelul și cu Metalul ; Constructo
rul M. Cîuc cu Metalul, Petro
chimistul și cu Oțelul ; Con
structorul Alba — Metalul și 
Oțelul — Metalul.

întrecerile din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej stau, în majori
tate, sub semnul întrebării. Iată 
programul : Dinamo Brașov cu 
Rapid Arad, C.S.M. Borzeștl, Di
namo Victoria București și cu 
Spartac C.S.Ș. 1 București; Po
litehnica Iași cu Dinamo Victo
ria, Spartac C.S.Ș. 1. C.SJW. și 
eu Rapid ; C.S.M. cu Rapid șl 
cu Dinamo Victoria ; Spartac 
CSS 1 cu Dinamo Victoria șl ca 
Rapid. - —



Replici Intre două stagiuni PRIMELE REZULTATE IN DIVIZIA „B
SĂ SE LUCREZE MAI MULT

OCHII DESCHIȘI!
glnriește șlefuitorul de talente Io voleiul feminin, prof. II. Niculescu

La Începutul verii, pe prima 
sttenă volelbalistică a tării a 
făcut pasul în premieră o echi
pă piteșteană cea de fete de 
la C.S.S.U. Dada. Atunci ta 
barajul pentru ,,A“ noua di
vizionară ..A* impresiona prin 
orezența ta echipa ie bază a 
trei iunioare dintre care două. 
Corina Holban si Felida Po
pescu au devenit titulare în 
reprezentativele tării. Cu puțin 
Înainte de barai, 
l-am cunoscut oe 
(al aceste tinere 
nil profesor de 
Mugur Niculescu, . __ 
boratorul" său. • Cu genera
ția de jucătoare pe care ați 
format-o. ați devenii un „nu
me" in volei — i-am zis. • 
M-am străduit de cltiva ani să 
concretizez pasiunea care mă 
leagă de acest sport, să dau 0 
mină le ajutor la crearea u- 
nui fundament al oerformantd 
In voleiul pitestean. Mă bucu
ră faptul că foarte tinerele ju
cătoare instruite de mine in a- 
ceastâ nebinieră au avut o 
contribuție apreciabilă la adu
cerea „Dadei" la porțile Divi
ziei 
am 
veți 
tat 
ie.
ce 
ia tea 
munca noastră nu se poate lu-

Este 
nevoie atit de aparatură pen
tru testarea si urmărirea pro
gresului tinerilor sportivi, dt 
si de aoarate ajutătoare pen
tru învățarea si perfecționa
rea execuțiilor. Practica mi-a 
sugerat construcția lor. le-a 
reclamat iar cîtiva pasionați 
de tehnică si sport m-au aju
tat să le realizez. Cert este că 
prin folosirea lor am ajuns la 
o eficientă superioară ta in
struire si am sporit interesul 
copiilor pentru unele execuții 
care cerînd un mare număr 
de repetări, devin plictisitoare. 
• Vreți să Ie prezentați pe 
scurt f • Deși sur nu-i vorba 
de secrete si m-ar bucura dacă 
si alt! colegi ar aprecia ast
fel de aoarate. dacă si le-ar 
confecționa si ar lucra cu de. 
Unele le-am prezentat, in acest 
scop, la sesiunea cadrelor di
dactice din Invătămtatul supe
rior si la Simpozionul national

la Pitești, 
cel ce a lan- 
talente. tină- 
la C.S.S.U.. 
chiar In „la-

-A". Si deopotrivă, că nu 
rămas un anonim... • A- 
aici un laborator bine do- 
Si nu cu aoarate obișnui- 
Cum l-ati înzestrat si in 
măsură a influențat eali- 

.productiei** dv. T • în
era... cu ochii închiși.

CONCURS DE CULTURISM 
LA BRAȘOV

Hine, in Sala sporturilor din 
■așov la orele 17. «re k>o un 
neura de culturism eu partl- 
aarea campionilor naționali. Cu

al Daciadei. unde s-au bucurat 
de frumoase aprecieri. -Detent
meter 500". construit Împreună 
cu un pasionat electronist ing. 
Alexandru Petrescu, este com
pus dintr-o placă cu senzori 
(fixată pe un suport) si un e- 
cran pe care apare imediat 
după atingere de către sporti
vul care efectuează săritura, 
mărimea detentei. Aparatul va 
fi perfecționat pentru a indica 
si viteza de desprindere, cali
tate atît de importantă în vo
lei. De asemenea, avem ta 
construcție un aparat de mă
surare a vitezei de deplasare, 
în procesul de instruire 
grupele de începători sau 
vansati. folosim alte cîteva 
Darate simple, dar deosebit 
utile: aparatul pentru învăța- 

oerfectionarea blocaju- 
Dentru dezvoltarea fle- 
palmarl cercul culisant 
învățarea nașei de sus 
oblic special pentru

la 
a- 
a- 
de

rea si 
lui. cel 
xorilor 
centru 
cadrul ______
dezvoltarea detentei, covorașe
lor sonore centru învățarea e- 
lanului...

De curînd l-am reîntîlnit pe 
prof. M. Niculescu In afara 
-laboratorului" său. ta „trio“-ul 
de antrenori care se ocupă de 
lotul national de junioare mici, 
cu o perspectivă mai largă a- 
supra problemelor de actuali
tate ta pregătirea pentru Înal
ta 
de

performantă • Cum se ve- 
situatia de la acest nivel 7 
l-am întrebat • Din păca- 
.generația -viitorului doi“te

are puține elemente valoroa
se. talentate. Dar mai ales se 
constată o evidentă eterogeni
tate în concepția de pregătire
• Ce idei aveți in acest sens 7
• Neapărat : uniformizarea 
procesului de instruire la toa
te nivelele, definitivarea unor 
modele (structuri de exerciții, 
dozarea numărului de repetări 
etc.), realizarea unor filme 
metodice (cu lecții model, cu 
-bucle" pentru învățarea com
binațiilor. a preluării etc.) și a 
unor pliante cu metodica co
rectării greșelilor de execuție, 
elaborarea nnor materiale des
pre aparatele ajutătoare, crea
rea condițiilor de realizare a 
acestora ta producție de serie, 
dotarea loturilor reprezentati
ve cu un minim de materiale 
pentru pregătirea fizică, pregă
tirea vîrfurllor (nu a echipe
lor fruntașe) ta taberele de 
vară ale M.E.L Dacă vrem să 
facem ceva deosebit ta per
formantă. trebuie ti se lucre
ze bine, aid la baza el. după 
aceeași metodică si cu apara
tura adecvată... Adică să se 
lucreze mal mult eu.„ ochii 
deschiși, nu la Intimplare. cum 
spuneați: după o metodică u- 
nlcă. românească.

Aurelian BREBEANU

Au început întrecerile din 
cadrul Diviziei „B“ de rugby. 
Iată rezultatele din primele 
două etape:

SERIA I. etapa I: Aeronau
tica — Steaua II 14—22. A.S.E. 
II 7- Energia Buc. 6—46 Vul
can — C.S.U. C-tH II ’ 
I.O.R. — Gloria Buc.
Rapid II —G. Roșie II 18—16: 
etapa a II-a: Gloria — Rapid 
II 47—0. C.S.U. c-tii II — 
I.O.R. 7-10, Stîinta Buc. - A- 
eronautica 4—0.

SERIA A II-a. etapa I: S N- 
Oltenița — Dunărea Giurgiu 
4—17 Chimia Tr. Măgurele — 
I.O. Bals 6—43 Petrochimis
tul Pitești — Tablierul Pitești 
80—0. C.F.R. Craiova — Elee- 
troputere Craiova 12—13 Re
cord Ploiești — C.S.U. Prahova 
14—0. Rulmentul Alexandria — 
Textila Pucioasa 31—0; etapa a 
II-a: Dunărea — Textila 4—0 
(f). C.S.U. — Rulmentul 8—18. 
Electroputere — Record T—9. 
Tablierul — C.F.R. 13—6. I.O.B.
— Petrochimistul II—12 (la a 
doua victorie consecutivă, e- 
chipa piteșteană — antrenor 
D. Dumitrescu, realizator. N. 
Sișiu — promite să se anga- 
1eze din nou în disputa pen
tru Divizia „A"). S.N.O. — 
Chimia 22—6.

SERIA A III-a.
C.F.R. Constanța 
Medgidia 20—8. Auto Mădn — 
Pescărușul Tulcea 4—10. Por
tul C-ta — Chimia Năvodari 
14—12. Callatis — Dacia ICRAL 
C-ta 12—6. Constructorul C-ța
— I.T.C. C-ta 15—7; etapa a 
n-a: I.M.U.M. — I.T.C. 17—23. 
Dacia ICRAL — Constructorul 
0—22. Chimia — Callatis <5—3, 
Pescărușul — Portul 
C.F.R. — Auto 42—0.

SERIA A IV-a, etapa 
trolul Arad — Univ. II 
17—4, utilaj stiinta Petros. — 
Minerul Lupeni 18—4. Dacii

4—23. 
T—10,

eiaoa I :
I.M.U.M.

24—4.

I: Pe- 
Timiș.

CICLIȘIII ÎN ÎNTRECERE
(Urmare din pag. 1)

un circuit in stațiunea Mamaia 
(30 de ture eu «prinț la fiecare 
1 ture) a fost foarte spectacu
loasă, spre tnctntarea celor pre- 
zențl de-a lungul traseului. Ac
țiunea principală a avut loc ta 
turul 16, cînd au evada* din plu
ton C. Bisoc (Constanța) ft Z. 
Lorincz. Ințeleglndu-se bine la 
trenă, proflttad de acalmia plu
tonului, ta care fruntașii clasa
mentelor generale nu îșl vedeau 
amenințate pozițiile, cel doi îșl 
vor mări treptat avansul, plnă 
ta un tur. A câștigat Bisoc 
lh 04,10 (medie orară 38,200 km) 
» p. urmat de Lorincz 49 p, ac. 
timp, ți D. Răcășan, i p, lh06:15 

Clasament individual: 1. Nefliu 
lSh»:14, 3. V. Grosu ta 14 «, 3. 
D. Răcășan la 5:35.
• Pe șoselele din Împrejuri- 

mue municipiului Constanța «-* 
desfășurat ieri prima etapă a 
Criteriului juniorilor, pe traseul 
Constanța — Mangalia șl retur, 
M km. Astăzi este programată e- 
tapa a doua, contratimp indivi
dual, 20 km, pe șoseaua Con
stanța — Basarabi, slmbătă, eta
pa a 3-a, fond, 100 km. Con
stanța — Milial Viteaza — Con
stanța, iar duminică are loc e- 
tapa a 4-a, circuit te stațiunea 
Mamaia, « km.

L.P.A. Sibiu — Carpati Mirșa 
12—13, I.A.M.I.T. Oradea — 
CEMIN U Baia Mare 18—3, 
Unirea Băcele — C.FJl. Bra
șov 10—12. Transloc Alba lu
lls — Trans. Tg. Mure, 12—9; 
etapa a II-a: C.F.R. — Trans
loc 28—3. Minerul — Dacii 
I.P.A. 18-6. Unirea II — Uti
laj Știința 0—18.

SERIA A V-a, etapa I: Rul
mentul II Bîrlad — „Poli* II 
Iași 16—6, Rapid C.F.R. Galați
— Auto Galati 0—30, Chimia 
Brăila — Progresul Brăila 
48—3. Electrocontact Botoșani
— Chimia Bacău 11—0, U.R.A. 
Tecuci — 
etapa a 
mia 3—0.
trocontact
Rapid CFR 4-0.

In restanfa din etat

INRAPIDUL, CA

Rapid Suceava 22—0: 
II-a : Auto — Chi- 
Progresul — Elec- 

0—0. Rulmentul II —

CLASAMENTELE DIVIZIE! ,.A“

SERIA I
1. STEAUA
3. R.C Gr. Roșie
3. C.S.M. Sibiu
4.

(.
7.
4.
(.

10.

14 9
18 7 
48 7 
» 7 
S3 7 

5 
5 
5 
5

_______ 3
• In partida de miercuri le- 

tapa a 3-a), Știința Petroșani — 
C.S.U. Construcții Sp. studențesc 
9—6 (6—3).

SERIA
FARUL 
Dinamo 
-Poll" Iași 
Știința CEMIN 
A.S. Contact. 
Gloria P.T.T 
Rapid 
Univ. Tim. 
Hidro. Mllcov 
M.G. Olimpia

C.S.U. C-țli Sp. 
știința Petro,. 
Rulmentul 
C.S.M Sv. 
.U" 16 Febr. 
Locom. Fașo. 
T.C. Ind. Midia

2 2 9 9 
>291 
>291
2 2 9 1
2 1
2 1
2 1
2 1
3 1
1991

• 1
• 2
• 2
• 2
• 2

M-
41
31 

39-100 
91-119 
19- 73

tr-

I
I
I
I
I
I
I
I

1.
1.
3.
4.
1.
4.
7.
1. 
(.

14.

A n-a
1 1 « < 345-
3 3 4 ( " 
3 111
3 1(1 
13(1
1
1
1
1
1

1 0 2
1 9 2
1 • 2
• 13
0 6 3

187-
42-
49-

IC
34
34

fi 
s
7

14 7
35
99
82

22-182 
19-128 
25-138

ÎS-
7
5
5
5
3
3

Constanfa, iul 
de la Clubul 

.Trofeul

• Miercuri, la 
Adrian Pllotschl, 
Farul, 1 s-a decernat 
Sportul pentru eficacitate" — e- 
dlțla 1984/’M (dnd a Înscris 1( 
eseuri), pe care el C cucerește 
pentru a l-« oară.

I
I

TIMIȘOARA, 19 (prin telefon). 
Această partidă restantă din 
etapa a (-a a avut un pre
ambul sonor dominat șl ciști- 
gat de grupul suporterilor fe
roviari. iar finalmente favoriții 
lor s-au impus ,1 ei destul 
de clar, obtinlnd o muncită șl 
meritată victorie. Deci o nouă 
tentativă Irosită de Politehnica 
in această a șasea secvență 
a campionatului de a-și trece 
in cont primele puncte. Un 
nou eșec pentru că bucureștenii 
s-au dovedit parteneri dificili, 
incomozi, care au știut să rupă 
ritmul, să închidă bine culoa
rele, ... __
eficient. Două ocazii 
tene (min. 8 șl 12) vor 
deschiderea scorului : 
Șuiea. intercepție 
culoar favorabil

I
I
I
I

să închidă bine
dar mal ales să contreze 

gluleș- 
prefața 

gafă 
Pușcaș, 

pentru DA- 
MASCHIN n, care, de Ia 14 m, 
II Învinge pe Moise. Dezordinea 
din jocul timișorenilor se am
plifică, neputința lor In joc 
este evidentă, excepție răcind 
doar -transversala" lui Vlătă- 
nescu (min. 29) și ocazia lui 
Oancea (min. 33). care a săltat 
mingea peste Mânu dar și 
peste poartă. Superioritatea 
rapldiștllor este de necontestat, 
ei -ies deseori la rampă" șl 
mal irosesc alte două ocazii : 
in min. 37, prin Pușca,, și in 
min. 40, cînd Moise a întrerupt 
ta extremis un spectaculos 
slalom al Iui Manea.

După pauză, deși echilibrul 
numeric s-a rupt prin elimi
narea lui Sabău (intrare dură 
la Pușcaș, care a părăsit te
renul), Politehnica izbutește 
să egaleze în min. 54 : pătrun
dere Șuiea și BOLBA — eu 
prețul accidentării (s-a lovit 
de bară) — a împins mingea 
in plasă. Speranțe renăscute
ta tabăra timișoreană. Dar 
pentru scurt timp, pentru
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„CUPA C.U.A.S.C.“ ÎN JUDEJUL VRANCEA
Printre acțiunile sportive de 

masă destinate tineretului di», 
mediul rural, de un succes fru
mos s-a 
Vranoea, 
nizată de 
Comitetul 
petiția a 
localități 
aere i 
Jar!,tea, 
Sihlea, 
vuit loc 
vărate 
sătesc.

SSllele 
etapa județeană a acestui con
curs de mare popularitate pe 
meleagurile vrtnceno. Rezultate: 
(m). IM m — F. Stejar (Sih
lea) 1500 m, — Gh. Bordei (Pan- 
du), lungime — T. Iordache (Tă- 
tikranu), greutate — P. Pavel 
(Vulturu) ; (f) IM m — Viorie* 
Stoica (Tătăranu), 444 m — Va
lentina Palade (Mărășeștl), lun
gime — Viorica Stoica (Tâtăra- 
nu), greutate — Sodica Sava 
CNaveștl) ; handbal (fi — L Tă- 
tăranu, 1. Sihlea, *• Vulturu : 
(m) — L Mărășești, 1. Tătăranu, 
3. Sihlea ; triată — cat. (9 kg.

bucurat, ta județul 
„Cupa CUASC", orga- 
CJ.IJ3, UJ.C.A.P. si 
județean U.T.C. Co«n- 
antnena* ta etapa pe 

numeroși tineri d tl- 
dln localitățile Vulturu, 

Mărășești, Stritoanl, 
Mllcov șa., unde au a- 
etape pe eonslMl —, ade- 
sărbători ate sportului

trecute «-* drafășurat

kg. A. 
P. Da- 
Chiho- 
D. Po- 
kg. G. 
— Gh.

V. Cîndea (Măr&șești), 61 
Petrea (Nănești), 68 kg. 
mlan (Nămești), 76 kg. I. 
iu (dmpineamca), 64 kg. 
iana (Cîmplneanca), +84 
Sofronie (Sihlea) ; popice
Vergu (MărășeșU). (I. PĂTRAS- 
CU, coresp.).

START LINIȘTIT
(Urmare din pag. 1)
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STEA 
Univ. 
Dinar 
Sport 
Glori; 
F.C.
Vlcto. 
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Corvli 
Petrol 
„u- 
F.C.
Chlml 
A.S.A 
s.c.
F.C.M 
F.C.
„Poli-

AUTO. UN SINGUR LOC., CEVA MAI 
BUN. In Bulgaria, ta Albena, desfă
șurat tradiționalul concurs automobilist de 
viteză pe circuit — etapă ta „Cupa Păcii 
și Prieteniei*, deschisă pUoțUor din țări
le socialiste. De astă dată, ctctlgători au 
fost Vtastlmll Tomasek (Cehoslovacia) ta 
grupa ..A2- pe o mașină Iada 1300, iar la 
grupa (formulă a țărilor socialiste)
sovieticul Tomas Napa. Pe națiuni clasa
mentul a fost : L UJIJSJS., î. Cehoslova
cia. 3. Bulgaria, 4. România, tată și locu
rile ocupate de reprezentanții tării noastre 
ta Întrecerea categoriei ,A2" : N. Grigoraș 
— 7 Șt tancovlct — 12, V. Nicoară — 13, 
w. Hlrscbvogel — abandonat. O primă re
marcă ■ din noa. la un concura de viteză 
internațional ne prezentăm cu... o singură 
mașină bine pregătită de concura I

BOX. MÂNUȘILE eu care s-a boxat pe 
ringul „mondialelor* de tineret stnt pro
duse de cunoscuta tatoeprindere de mate
riale sportive din Reghin. Competitorii — 
se spune — ar fi avut păreri diferite des
pre calitatea mănușilor din Reghin, omo
logate de torul mondial de specialitate : 
cei cane au învins spuneau că sini exce
lente. Cei care pierdeau pretindeau că stat 
cam... tari, tar cel „puși" K.O. nu au 
avut, de regulă, nici o părere... • Intre 
oei care au sprijinit munca celor 60 de 
ziariști români și străini la C.M. s-au aliat 
oameni de o reală eficiență, precum Petre 
Mallțchl, Venera Popovicl, Elena Văduva, 
Elena Casmală, Dorina Mielescu, Adrian 
** "■ Pulu Dragomlrescu ș.a. ® Teieloa- 

tetexu’riSe centrului de presă al 
legat Bucureștiul cu toată lumea... 
Serviciul a fort prompt și <xm- 

— ne-au mărturisit colegii de peste

9O,veae. Irene Oancea, fostă componentă a 
ecnipei aațiooMle <L pană nu cu multi ani 
în wrmi&, jucătoare de bază la Rulmentul. 
Un schimb de ștafetă pe care C aplaudăm!

MOTO. ÎN PENULTIMA ETAPA a „Turu
lui României" la motociclism, considerată 
carnal dură secvență a competiției, Marian 
SCTter (TTA Tg. JTu) a căzut si și-a luxat 
mma stângă. Bandajat, a continuat totuși 
curea, tar îr etapa finală a fost princi- 
paîul animator al echiped sale sosită la 
București pe locul 3. • LA CAPĂTUL pri
mei etape (București — Municipiul Gh. 
Gheorghtu-Dej), a Cost mare panică în rîn- 
®Mlle alergătotrilor de la Electr o mureg. Cel 
mal afectat era sportivull Csaba Kovacs ; 
soita sa Margit — componentă șl ea a e- 
ctiîpei dtn Tg. Mureș — dispăruse pur si 
sfmpîti carta vană. Ea a sosit în final

POST-SCRIPTUM

VasUiu, 
nele si 
C3A. au 
boxului, 
știineios ______________________ _____ ______
hotare. Ce l-a mirat peste poate era că 
telegrafistele transmiteau ta toate limbile, 
cu singura condiție ca textele să fie scrise 
cu caractere latine, El nu știau că se lu
crează ..la fotografie*.

HANDBAL. tN ACEASTA a 28-a ediție a 
Diviziei feminine »A“, ta formația brașo- 
veană Rulmentul a debutat, ta turneul de 
la Buzău, talentata handbalistă Ribana 
Oaneaa. In primul «1 meci din eșalonul 
valoric superior (Rulmentul — Confecția 
București) Rtbaraa a înscris 8 goluri. Ea 
«sie fiica unei valoroase handbaliste bra-

eu o întirziere de peste o oră. Motivul: 
se rătăcise pe străzile din Capitală <4 1N 
MAJORITATEA etapelor, probele speciale 
Ctodesntaare, viteză sau motocros) l-au 
departajat pe concurențl. Iată învingătorii 
acestor pretențioase teste : Stelian Sandu 
(I.M.G. Buc.) ta București șl Zalău, Da
niel Tudor (Calculatorul Buc.) — Munici
piul Gh. Gh.-Dej, Silviu Iancu (I.M.G.B.) 
— Bistrița, Constantin Goran (Poiana Cîm-
Pina) — comuna Văleni (jud. Maramureș), 
Ltvlu Dan șl Gh. Oproiu — comuna Blan- 
dlana (Jud. Hunedoara), OtUia Panca 
(C.S.T.A. București) — București, Munici
piul Gh. Gh.-Dcj, Bistrița și Zalău), Emi
lia Dinu (I.M.G.B.) — Văleni șl Doina Po
pescu (C.S.T.A.) — Blatidiana.

POLO. NICI măcar un avantaj de cinci 
goluri nu Înseamnă, automat, victorie in 
final. Au aflat aoaasta șl juniorii fero
viari, care, oondudind la un moment dat 
cu 5—0, apoi cu 6—1 in derbyul turneului 
final al campionatului ,,speranțelor" (Rapid 
București — CSȘ 1 București), se aflau la 
un pas de ttffiu. Pentru a rămlne la... a- 
ceastă distanță. CSȘ 1 ciștigind. după cum 
se știe. în cele dim urmă, cu 10—9 ! Succes

la HmlUu dar decisiv... • Din II jucători 
de ctaip al echipei I.L. Timișoara, doar 
1 au Înotat In limitele baremului prevăzut 
de federației Cum e vorba de niște ju
niori, situația trebuie să dea de gtadit : 
nu poți fi un bun poldlst fără a ,ti să 
Înoți, ca lumea.

RUGBY, zece zile de activitate eom- 
pettționalfi In sportul cu balonul oval, la 
nivelul copiilor — lată o excelentă iniția
tivă a iubitorilor sportului de la Combi
natul Chimic din Năvodari. Ei au organi
zat o competiție la cane au luat parte 
echipele de pitici ale CSȘ Triumf Bucu
rești, Gloria-Republica București, Farul 
Constanța șl cea locală. ,J8-s Jucat de 
două ori pe xl, dimineața și dnpă-amlaza
— sublinia Șt. Popescu, antrenorul „piti
cilor" de la Gloria-Republlca. S-a realizat 
un excelent schimb de experiență intre 
antrenori. De fapt, Ia nivelul copiilor, s-a 
jucat rugby cit un... campionat întreg 1" 
Un sincer „bravo I" inițiatorilor din Nă
vodari ,1 celor care au dat curs acestei 
Invitații. Așteptăm replica aMor centre.

VOLEI. ,CULESE" la Turneul internațio
nal masculin al României, desfășurat ta 
Brașov. Intre jucătorii care au evoluat ta 
cele patru reprezentative, foarte bani *u 
fost cel care., aveau peste 1 m taătțtme : 
Hecht (2,07) — R.D.G. ; Kalab (IAD d
Mikiyska ("2,05) — Cehoslovacia ; Pali (2.03)
— Ungaria ; Dascălu (1A1) — România. 
• O FORMA constant bună, dovedindu-ee 
foarte eficient In atac, a avut n dinamo- 
vilstul G. Enescu. Ii urăm să facă aceeași 
bună figură la C.E. • Bună, toarte bună 
organizarea turneului internațional de la 
Brașov. Printre cei care merită evident tați 
pentru coca ce au făcut ta această direc
ție, se află și patru arbitri localnici : 
Gheorghe Fcrariu, Octavian Manlțln, Vale
rian Arhire, Cornel Manițiu A Premii spe
ciale : cel mal complet jucător : Hecht 
(R.D.G.) ; cel mal bun ridicător — M. Cer- 
noușek (Cehoslovacia) : cei mai bun tră
gător — G. Enescu (România) ; ori mal 
ttaăr participant (18 ani) — C. Șoica 
(România). O ideee : premiul ridicătorului 
a fost atribuit de un... fo®t ridicător : Gh. 
Feraxiu, iar trăgătorului tot de un ..fost" 
trăgător — E. Derszl.

handicap : 3—8 în min. 15.25. Din 
acest moment elevii antrenoru
lui Cornel Busu nu mal lasă 
nici â speranță partenerilor de 
întrecere și scorul la proporții, 
micșorate dt de cit de portarul 
Găman. Au Înscris : Ragea 4, 
Chlrlță 3, Iile 1, Angelescu 1, 
Jlanu 1, Niță 1, Lupescu 1, E. 
Ionescu 1 pentru învingători, 
Toth 1, Milovan 1 fi TschUts- 
che 1. Au arbitrat bine : 8. 
Mihai (București) și Șt. Karac- 
■ony (Oradea). Jucătorul Jlanu 
de la Rapid a fost eliminat pen
tru proteste * la deciziile arbitri
lor.

In cel mal frumos șl mal echi
librat meci al reuniunii, Steaua 
a dispus de Voința CIuj-Napoca 
cu scorul de 9—6 (3—3, 2—1, 2—1, 
2—1). Clujenii au început jocul 
foarte bine, con du cl nd după nu
mai 2 minute și 21 de secunde 
cu 2—0, prin golurile înscrise de 
Colceriu și Marosi. Apoi, tinerii 
jucători bucureșteni egalează 
prin două goluri consecutive 
semnate Fruth și Duculeț, după 
care iau conducerea prin Ghiță, 
în min, 5.28, repriza îcrmlnîn- 
du-se La egalitate prin golul 
realizat de Marc, in min. 6.57. 
Următoarele trei reprize au avut 
parcă o desfășurare identică, ste- 
liștli fruct!ficind mai atent oca
ziile avute, favorizați șl de des
calificarea lui Sebdk, pentru trei 
eliminări. Șl în acest meci am 
remarcat forma bună a unui 
portar, el numindu-se Popescu, 
de la Steaua. Au marcat : B. 
Tufan 2, Ghiță 2, Vamc4? 2, Fruth 
1, Grancerof 1 și Duculeț 1 
pentru Steaua, respectiv Colce
riu 2, Muzsnay 2, Ilea 1 șl Ma
rosi 1. Arbitri : V. Burdea (Cluj- 
Napoca), cu greșeli, și V. Golan 
(București) — bine. In ultimul 
meci al zilei. Progresul București 
— Petrochimistul Pitești (Lotul 
de juniori) 11—2 (4—0, 2—0, 1—0, 
4—2). Joc la discreția echipei 
Progresul, mal matură, cu forță 
de joc mai mare. Deși învinși 
categoric, juniorii au demon
strat că au posibilități reale de 
creștere. Marcatori : I. Ionescu 
3, Ivănescu 2, Tătaru 1, Bărbu- 
les«*u 1, Dingu 1, Neagoe 1, Petca 
1 pentru învingători, Dan Radu 
șl Ghiță pentru juniori. Arbitraj 
bun al bucureșteniior D. Paras- 
chivescu și C. Frățilă.

întrucît Progresul Oradea nu a 
îndeplinit normele obligatorii 
stabilite de federație, a fost ex
clusă din competiție.

Programul de azi. de la ora 9: 
Dinamo — Lotul de juniori, Ra
pid — Progresul Buc.. Steaua — 
C.S.U. și Voința — I. L. Timi
șoara. De la ora 16 : Crișul 
Lotul de juniori. Steaua — I. 
Timișoara, Ranid — Dinamo 
Voința — C.S.U.
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DUPĂ MANȘA I
(Urmare din Dag. 1)

cea a ediției cu Bordeaux si Kaiserslautern, spe
ram că echipa de astăzi — tot echipa lui Lung, 
Ștefănescu și Cămătaru — se va întoarce mai 
puțin afectată.

Sportul studențesc ne-a oferit marea surpriză. 
Echipa care în campionatul nostru poate face 
erictnd un 0—0 pe orice teren a primit trei go
luri. E adevărat, formula de apărare a studen
ților la Neuchătel a fost departe de ceea ce știm 
— atit ca nume, cit și ca „stare de luptă" 
dar scorul rămîne.

Așteptăm returul ! După acest 3—7 al primei 
manșe la golaveraj.

Așteptăm ca Steaua să-și valorifice avantajul 
pozițional — cum se spune la șah — printr-un

A PRIMULUI TUR
joc... combinația care ii stă la indemină, fără 
să uite că danezii tint prin excelentă echipe de 
contraatac.

Aștepțăm ca dinamoviștii să respingă, bărbă- 
tește. ideea că au o perioadă mai puțin fastă 
și să-și aduci- aminte că Moraru Andone, Au
gustin și nu numai ei au fost și la Tbilisi, și la 
Hamburg (iată ci am și dat variantele clști- 
găteare).

Așteptăm ca Universitatea Craiova să regă
sească ritmul din memorabila partidă cu Bor
deaux. să transforme in gol bara de la Monaco 
și id te gîndească la faptul ed are și varianta 
prețioasă a prelungirilor, ca și In partida cu 
Giresse și Trișor.

Așteptăm returul I Un retur greu, dar ce mai 
e ușor in fotbalul international Cura], băieți 1
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LA MONTE CARLO: UN MECI PLIN DE

ÎNVĂȚĂMINTE Șl UN REZULTAT REMONTABiL
MONTE CARLO. 19 (prin te

lefon). Au trecut cîteva ore 
bune de la finalul partidei 
desfășurate pe stadionul Louis 
II din Monte Carto si jucă
torii craioveni slnt efectiv a- 
fectatl. In continuare, de re
zultat Se anticipa, desigur, că 
va fi o partidă grea, că A.S. 
Monaco, cu rezultate atit de 
contradictorii In actuala edi
ție a campionatului, va Încerca 
reabilitarea, că vizează un re
zultat favorabil, după cum o 
mărturisea Si antrenorul Lu
cien Muller. Monaco are în al
cătuirea ei destui lucători cu 
cărți de vizită: international 
francez ca portarul Ettori. fun
dașul Amoros, mijlocașul Gen- 
ghini. atacantii Bellone si An- 
ziani : !n afara lor. algerianul 
Liegeon. Iugoslavul Stojkovlcl, 
argentinianul Simon sau jucă
torul de culoare Fofana. din 
Coasta de Fildes, valori care 
încearcă să se remarce sau 
să-si mențină intactă cartea de 
vizită. Sînt lucruri de care 
ne-am convins si în partida de 
miercuri seară. A.S. Monaco, 
la fel ca si In campionat, 'joa
că — literalmente — ne cartea 
atacului, ca la hochei, se nă
pustește pe adversari. în do
rința de a înscrie, uitând de 
„gardă". Numai că eficacitatea 
sa suferă, pentru că intr-o 
primă repriză pe care a do
minat-o a șutat doar de trei 
ori la poartă. După pauză, pro
centul suturilor ei a fost mai 
mare, dar nu satisfăcător. Ori
cum. cițiva jucători (Stojkovlcl. 
Fuel. Bravo si Bellone) ne-au 
convins de valoarea lor, dar 
la baza succesului Iul Monaco 
au stat si al ti factori. Aceștia 
ar fi: avantajul terenului pro
priu, situația specială a Uni
versității Craiova, șansa.

Universitatea s-a prezentat 
la acest joc, forțată de Îm
prejurări. eu citeva schimbări 
în formula de echipă. Aid ni 
N pare greșeala principală, In
troducerea lntr-un asemenea 
med, cu mare Încărcătură psi
hică. cu un adversar robust, a 
doi juniori. Badea si <3h. Po
pescu, handicapați de expe
riența compeUțlonală redusă, 
de starea emoțională sl de po
sibilitățile fizice mal modeste. 
Prezenta lui Negrilă ar fi În
semnat mult, deoarece, cu si
guranță. d l-ar fi marcat 
strîns pe periculosul Bellone. 
A trebuit să fie trecut ta li
nia de mijloc Cătol. o altă mu
tare care a influențat randa
mentul general, el jucând bine 
in campionat ca fundaș cen
trat Cu eforturi deosebite, 
chiar dacă s-a mai greșit. U- 
niversitatea a jucat faza de 
apărare destul de bine. Dar. 
cu eforturi mari, a trebuit să 
facă tată cit de rit la mijlo
cul terenului, fiind însă pa
lidă ta faza de atac. In prima 
repriză. Universitatea a expe- 
diat patru suturi la poartă.

LOTO-PRONOSPDRT INFORMEAZĂ
de din prima divizie a campioaiatu-
va Iui nostru Qi cefl ltalton. Dar iată

sala programul : 1. DUnamo — Victo-
. 2, ria ; 2. Chimia Rm. VTtoea —
Tu- Tg. Mureș ; 3. Gloria Bu
ra- zAu — Universitatea Craiova ; 4.

o-o- Sportul studențesc — .Poll* Tl-
jra- mișoara ; 5. „U“ Cluj-Napoca —
mi- S.C. Bacău ; 6. FCM Brasov —
»ro- FC Argeș ; 7. Rapid — Steaua ;
ipe- 8. Oorviniul — FC Bihor ; 9. FC
'ma Olt — Petrolul ; 10. Bari —
DR- Roma; 11. Fiorentina — Milan ;

12. Lecce — Torino ; 13. Udlnese 
iele — Sampdoria.
=dor
ini- CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
din din 13 SEPTEMBRIE 1985 Cat. 2 :
noi 2 variante 100% a 21.758 lei și

a 8 variante 25% a 5.440 lei ; cat.
im- 3 : 8,25 variante a 10.549 lei ;
au- cat. 4 : 38,25 variante a 2.275
cu- lei ; cat» 5 : 149,25 variante a

583 lei ; cat. 6 : 283,25 variante 
pa- a 307 lei ; cat. X : 1.381,25 van-
nou ante a 100 lei. Report la cat. 1 :
iuri 132.253 lei. ------  

trei insă formale si doar unul 
sut adevărat cel din min. 43. 
tfnd. din lovitură liberă de la 
30 m. Cătol a trimis fulgeră
tor in bară, la vinclu. Si a mai 
fost un moment al medului, 
despre urmările căruia aveam 
să aflăm la întoarcerea la ho
tel. In min. 3. Thibeuf a scă
pat singur spre poartă, a șu
tat puternic si Lung nu a pu
tut reține în prima fază. Thi
beuf sl Liegeon s-au năpustit 
spre balon. Lung plonjase si el 
din nou si fundașul dreapta de 
la Monaco l-a accidentat pe 
portarul nostru. Meciul s-a în
trerupt cîteva minute si. du
pă îngrijiri. Lung a revenit ta 
poartă. La sfîrșitul partidei 
s-a constatat că el avea buza 
spartă si a fost dus la spital, 
unde a fost cusut. In acea 
stare de spirit a urmat. ta 
min. 21. lovitura liberă dta 
care Bellone a înscris si Lung 
■ primit un gol parabil. Apoi, 
al doilea gol. cel din min. 73, 
a fost urmarea unei lovituri de 
colt si a greșelii Iul A. Po
pescu. care l-a oferit pe tavă

LA VEJLE: UN PLUS DE CURAJ
AR Fl ADUS VICTORIA

(Urmare din pag. 1)

du n pentru Steaua, ta penul
timul minut de joc. asigurând 
formației noastre sar.se eviden
ta de a se califica ta turul II 
al Cupei campionilor europeni, 
competiția cea mal puternică sl 
mal Importantă din cadrul cu
pelor europene lntercluburi.

Fină la ora medului de la 
2 octombrie de la București, 
antrenorii echipei Steaua vor 
analiza, eu siguranță, tarpreo- 
n* eu jucătorii tor, pluaurBa si 
minusurile apărute ta medul 
de la Vejle sl vor antica — 
bănuim — un plan tactic ca 
totul diferit de cel datat aid. 
Părerea noastră Insă este că 
tocul de miercuri seara putea 
fi câștigat dacă stefistil Intrau 
pe teren mai puțin reținuți, 
mal puțin preocupați să au 
primească goL Dacă aveau mri 
mult curaj șl tratau tatitalrvn 
de la bun început asa cum au 
făcut-o ta final, el s-ar fi ta
tei» ta București câștigători. 
Tocmai această ezitare, deter
minată de insuficienta încre
dere ta forțele proprii. Ilustra
tă mal bine de jumătate dta 
med. a permis fotbaliștilor da
nezi să păstreze mtațte bune 
inițiativa, să-si organizeze Jl- 
nlștiti" focul si să inițieze ct- 
teva atacuri destul de pericu
loase. Attta timp cât comparti
mentele noastre de mijloc' d 
de atac nu s-au dovedit peri
culoase. ele practicând un toe 
lent cu numeroase pase late
rale si cu foarte multă timidi
tate In atac. Simonsen sl co
echipierii săi s-au văzut scu
tiți de grijile defensivei, d 
fiind preocupați doar de atac. 
E adevărat, numai rareori «0- 

DUMINICĂ
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mingea de gol lui Genghini. 
Toată lumea vorbește de bara 
lui Cătoi. care ar fi Însemnat 
mult dacă balonul mergea cu 
o palmă mai jos. dar cu un 
sut nu se rezolvă situația 1 In 
repriza secundă. Universitatea, 
chiar cu introducerea lui Clrtu 
si Geolgău, l-a lăsat pe Că- 
mătaru izolat si. in duda unui 
mal mare echilibru in joc. nu 
a reușit să suteze niciodată Ia 
poartă. A mai fost si jocul pe 
alocuri dur. la intimidare, al 
gazdelor. Arbitrul Woehrer. 
din punct de vedere tehnic noi 
spunem că a dat decizii bu
ne. dar se cuvenea să-i tem
pereze pe Bellone si Bravo cu 
rite un cartonaș galben, ca să 
nu mai spunem că pe primul 
ar fi trebuit să-l sl elimine, 
pentru că l-a lovit ne Tllihoi 
eu capul In fată, fără balon, 
ta prima repriză, dnd jocul 
era In altă parte, arbitrul a- 
vtad scuza că nu văzuse faza. 
La Cralova. In retur, vor fi 
alte date si acest handicap de 
0—2 poate fi refăcut dacă U- 
nlversitatea se va prezenta rit 
mal aproape de posibilitățile 
maxime actuale Si dacă randa
mentul atacului va fi altul.

Constantin ALEXE

tiunile daneze au avut densi
tate si au permis apropierea 
de poarta lui Ducadam. dar 
tot atit de adevărat este că ta 
prima repriză singurul atacant 
veritabil al Stelei a fost... fun
dașul Iovan ! Așa «u decurs 
lucrurile oină la primirea Bo
lidul marcat de Barnett, când, 
parcă la comandă, echipa noas
tră campioană a Început st 
Joace un eu totul ah fotbal, 
ea impunîndu-și de data aceas
ta punctul de vedere. „Ml]k>- 
erf” a început să funcționeze 
aproape de „adevăr", tar oc- 
tianQe ofensive s-au înmulțit, 
devenind din ce în ce mal Pe
riculoase pentru poarta M A. 
WQsen. Nu Încape nld o tado- 
taH eă faza din min. 41. !n 
care a înscris Barnett, a fost 
urmarea unei duble gafe ta a- 
pfcare (comisă de Betodedld 
d Ducadam). pentru ea apoi, 
după gol. Inițiativa să treacă 
ta totalitate de partea jucăto
rilor noștri, care au fost frus
trați st de un penalty cum nu 
M putea mal clar. Curajul ma
nifestat in atac ta partea fi
nală a jocului a adus Stelei 
meritata egalare sl. eu putină 
șansă, echipa noastră putea 
obține chiar victoria. Nu Hp- 
stt de Importantă nl s-a părul 
Si faptul că Steaua s-a dove- 
dlt superioară atleticei echipe 
daneze sl pe plan fizic. In 
concluzie, fără a fl spectaculos, 
meciul de la Vejle a «oue 
două echipe solide, dintre care, 
fără Îndoială. Steaua este mult 
mal tehnică, Această calitate 
trebuie scoasă si mai mult In 
evidență sl fructificată cu mal 
mult curaj pe teren propriu, 
ta partida retur de la 2 oc
tombrie.

ÎN CUPELE EUROPENE
LA NEUCHĂTEL: APĂRAREA, MARELE 

„PUNCT NEVRALGIC" AL SPORTULUI STUDENȚESC
NEUCHĂTEL, 19 (prin tele

fon). Seara tirziu. după med. 
la hotel. In fata televizorului 
care reda cele mai pasionante 
faze ale meciului. jucătorii 
Sportului studențesc erau po
somoriți și se arătau, ei Înșiși, 
surprins! de marile greșeli. In
dividuale si colective, comise 
In partida cu Xamax. In pri
ma repriză, greșeli de apăra
re. In cea de a doua, ta spe
cial in ultimele 15—20 de mi
nute, greșeli în atac, care l-au 
împiedicat pe student! să re
ducă handicapul și să aducă 
astfel scorul la proporții mai 
mid mai aproape de realită
țile jocului.

Asa cum transmiteam ieri, 
punctul slab al echipei a fost 
apărarea care — In spedal pe 
flancul său drept — n-a pu
tut face fată vitezd si focului 
combinativ al gazdelor. Toate 
golurile primite au venit de 
ne această narte a terenului. 
Reintrînd după lungi absente. 
M. Mihail. Ticleanu si chiar 
Iorgulescu n-au dat randamen
tul așteptat. Să nu uităm că 
a lipsit Munteanu II. iar ca 
fundaș Munteanu I nu e pe 
locul său. Acestea au făcut ca 
locul Întregului compartiment 
defensiv să fie In mare sufe
rință. Simțind că pot să-si a- 
cigure un avantaj consistent, 
elvețienii — susținuți de o ga
lerie frenetică, cu manifestări 
temperamentale de ‘tip sud- 
american — au impus medu
lui un ritm sufocant si. In a- 
fara golului lui Jarobacci sl 
Ryff. mai puteau marca la fa
zele dnd Bozesan si Muntea- 
wu I au intervenit salvator, fa 
Primde 45 de minute, atacul 
nostru a fost foarte palid, sin
gurul care s-a văzut fiind 
Hagi. dar si el a ratat ta 
min. 40. un gol care ar fi În
semnat mult în balanța psiho
logică a partidei, fa repriza ■ 
doua, studenții au tucat mai 
Mne. Iar In ultimele 20 de mi
nute partida s-a schimbat to
tal ca aspect. Sportul studen
țesc s-a trezit din amețeală 
fde ce Insă asa de tirziu 1 !). 
a atacat cu mai mult nerv si 
a dominat, iar după fazele 
create putea (si merita) să 
marcheze cel puțin de două 
«ri. Mai Intll prin Coras (an
gajat de Hagi). care a scăpat 
ta mijlocul careului, dar a șu
tat ta picioarele portarului, sl.

CADRUL TACTIC TREBUIE SA POTENȚEZE VALORILE
(Urmare din pag. 1)

atd liniei de mijloc, case a 
«rut în Kcdnîc si Zare două 
aoobosite pistoane, remarcabile 
atit ta travaliu, rft si acolo ta 
tată, la finalizare. șuturfieu 
lor... lndispunindu-1 realmente 
M portarul Grosev. Poate eă 
dacă ar fi beneficiat de apor
tul lui Sudu fa toate cele 90 
de minute ale jocului, mifio- 
ctM echipei ar fi dat un ran
dament si mai mare, dar fos
tul clujean a trebuit să pără
sească terenul foarte repede, 
plătind — primul — tribut jo
cului mult prea aspru prestat 
de formația iugoslavă. înlocui
torul lui. Varga, s-a străduit 
șt nu o dată a reușit să-si de
pășească realizările din cam
pionatul intern. Dar. trebuie 
spus, ei nu posedă — ea Bu- 
du — acel registru tehnico-
tactic (pase Înșelătoare, abili
tate la _un-doi“-uri. dribling
ta caz de nevoie) absolut ne
cesar intr-un joc în care ad
versarul. fără o carte de vi
zită deosebită, se cantonează 
eu surplus de efectiv ta preaj
ma propriei portl.

Nu putem vorbi, desigur, de 
randamentul unei echipe ta 
momentul atacului fără a adu
ce ta discuție si contribuția 
celorlalte „compartimente”: li
nia I — mai ales ea — sl apă
rarea Imediată. Or. miercuri, 
dta trio-ul vlrfurilor doar 
Augustin șl V&idean au fost 
eeva mal activi, dar neinspirațl 
ta fata unor ocazii rarisime ț 
iar de acolo, dta ..spate”, prea 
rare au fost incursiunile cu a- 
devărat folositoare ale iul Mo
vilă și Stăneseu; urctad ttnpe- 
tuos ta atac, cei doi fundași 
laterali au făcut o treabă pe 
îumătate. ei nereustad deeft 
arareori învăluiri oportune în
cheiate cu .„servicii” precise. 

mai ales, in min. 90 cind tot 
Coras a trimis cu caoul în ba
ră. mingea a revenit lui lor- 
gulescu. acesta a șutat spre 
Doartă și Engel a scos ca Drin 
minune. Desigur cu totul alt
fel ar fi stat lucrurile în pri
vința calificării dacă scorul 
ar fl fost 1—3. Atunci ar fi 
fost de aiuns un 2—0 la Bucu
rești. Acum Sportului studen
țesc îi trebuie un 4—0 sau un 
5—1 I A fost evident că echi
pa bucureșteană a jucat mai 
bine în final, cînd Cazan a 
trecut fundaș central (preci
zăm însă că Pană a fost în
locuit pentru accidentare. nu 
nentru randament slab), iar 
Iorgulescu a trecut mijlocaș. 
Convingîndu-se că echipa ro
mână devine tot mai pericu
loasă. antrenorul Gress l-a tre
cut pe Stielike libero si aces
ta a avut într-adevăr o pres
tație excelentă în acest post. 
Pe care, cu siguranță, va ju
ca si la București, unde Xa
max. avertizată asupra forței 
reale a atacului advers. va 
căuta să-Si valorifice șansele, 
realmente foarte mari acum, 
de acces în turul II.

Cit despre Xamax Neuchătel 
— pe care n-o cunoșteam — 
trebuie să sounem că ne-a fă
cut o impresie foarte bună, că 
înțelegem victoriile sale cu 
9—1. 8—2. 3—0 din campionat 
Si locul doi pe care il ocupă 
ta clasament. Echina joacă 
(cel puțin asa am văzut-o 
miercuri seara) cu predilecție 
ofensiv. în mare viteză, com
bină în adîncime, are multi 
lucători de rafinament, tehni
cieni, buni dribleri. Fotbaliști 
ea vest-germanul Stielike. ex
celent. fie ca atacant, fie ca 
libero, irlandezul Don Givens, 
tm tehnician de clasă si cu 
plasament bun. extrema stîngă 
Jacobacci. fundașul Ryff. in
ternaționalii elvețieni Engel.' 
Luthi si Hermann au certă 
valoare europeană. îi asigurăm 
pe cei care la 3 octombrie vor 
veni în Regie, la retur, că vor 
vedea o echipă elvețiană bine 
pusă la punct, cu un joc mo
dern si. în orice caz. un meci 
de mare spectacol. Pentru că; 
se înțelege de la sine. Sportul 
studențesc e hotărîtă să... nu 
mai rateze, să cîstige. să ștear
gă impresia nefavorabilă oe 
care o lasă acest aspru 0—3.

Radu URZtCEANU

Am fi pedalat in aceste rân
duri și pe aportul înaintașilor 
ta faza de apărare, dacă el. 
fundașii, si-ar O făcut datoria 
ta funcția tor principală. de 
protejare a zonei din imedia
ta vecinătate a porții lui Mo
raru. Asa ceva. însă, nu s-a 
produs, toți cei patru din „a- 
riergardă" greșind nepermis 
(ea si. sîmbătă, în campionat) 
printr-un plasament si marcaj 
defectuos. In absenta acestor 
două sarcini de bază, nu s-a 
mai putut realiza nici dublajul 
coechipierului aflat în dificul
tate. motiv pentru care 90 la 
sută din raidurile ofensive de
clanșate de Vardar. sub forma 
contraatacului, au fost extrem 
de amenințătoare.

Urmează returul, la 2 octom
brie. cind formația iugoslavă 
va încerca tot ceea ce îi stă 
in putere pentru a obține ca
lificarea.

DINAMO ARE INSA POSI
BILITATEA SA DEJOACE IN
TENȚIILE ADVERSARULUI 
EL întelegînd prin aceasta c- 
fectivui valoric (comparativ cu 
ceea ce au etalat, in linii mari, 
fotbaliștii lui Vadar) necesar 
pentru a aborda cu succes o 
asemenea confruntare. Sub as
pectul important al organizării 
ansamblului, ar trebui — mai 
ales — să se producă reviri
mentul în tabăra dinamoviști- 
lor bucureșteni. Pentru că nu
mai o echipă care se pricepe 
să ocupe terenul în mod ratio
nal — asigurîndu-si superiori
tate numerică în ambele mo
mente fundamentale ale iocu- 
hy — deține și atuul moral 
ta stare să valorifice acumulă
rile de ordin FIZIC si TEH
NIC care la Dinamo există. Ca 
ti timpul necesar — două 
săptămîni pline — reconstruirii 
Ideii de ioc de la temelie, de 
la apărarea imediată.



REZULTATE FOARTE BUNE ALE TINERILOR 
TENISMANI ROMÂNI LA CIRCUITUL DIN BULGARIA

Cei mai tineri renrezentanți 
ai tenisului românesc — Irina 
Spirlea, Ruxandra Mățăuanu, 
Andrei Ravel. Silviu Siănili 
(categoria 11—12 ani). Angela 
Kerek, Loredana Bujor, Ci- 
prian Porumb si Marian Oni
lă (categoria 13—14 ani) — an 
particinat recent, cu rezultate 
foarte bune, la circuitul inter
national de tenis pentru copil 
„Speranțe olimpice ’85“, care 
a avut loc în trei orașe din 
Bulgaria: Ruse, Biala Slatina 
si Sofia. Cel mai bine s-a 
comportat Ion Porumb, care a 
terminat învingător în toate 
concursurile la simplu. Bilan
țul însumează: 1 locuri I, prin 
C. Porumb (de trei ori, din 
care o dată a fost finală ro
mânească. cu M. Onilă). A. 
Pavel. Ruxandra Mătăuanu. 
dublu Porumb — Onilă (de 
două ori); 5 locuri II: A. Pa
vel, M. Onilă. Irina Spirlea, 
Ruxandra Mătăuanu $1 dubiu 
de fete Kerek — Bujor; 7

„DINAMOVIADA"
(Urmare din pag. I)

D, Bețiu — P. Danielov au 
cîștigat fără drept de apel In 
fata sovieticilor Smaghin — 
Mardaras.CLASAMENTE. 500 m, ca
iac simplu (b): 1. V. DÎBA
(D. Buc.) i :51,6. 8. V. Barodin 
(D. U.R.S.S.) 1:52,3, 3. D. So- 
roceanu (D. Buc.) 1:54,0; caiac 
dublu (b): 1. V. DIBA — A. 
POLOCOȘER (D. Buc.) 1:42.2.
2. I. Miloșoiu — I. Luca CD.
Buc.) 1:43,3. 3. I. Erochin — 
A. Sobora (D. U.R.S.S.) 1:43,6; 
caiac simplu (f): 1. E. ME- 
SZAROȘ (Dozsa) 2:09,7, 2. L. 
Nichiciuc (D. U.R.S.S.) 2:11,1,
3. N. Buri (D. Buc.) 2:12,3; 
caiac dublu (f): 1. M. CIUCUR
— A. LARIE (D. Buc.) 1:54,2, 
2. L. Andrasi — E. Meszaros 
(Dosza) 1:57,4. 3. L. Nichiciuc
— I. Slomina (D. U.R.S.S.) 
1:58,6; caiac 4 (f) : 1. NICHI
CIUC, BUGA, SLOMINA, I- 
VAȘEK (D. U.R.S.S.) 1:41,2, 2. 
D. .București 1:41.3. 3. Dozsa 
1:43,8. Canoe simplu: 1. P. 
ȘGURSCHI (D. Buc.) 2:02,9. X 
I. Ranici (Dozsa) 2:04,1. 3. L.

DRAGOSTE PENTRU 
ATLETISM...

La 11 august. pe Nepsta- 
dlon din Budapesta, în ca
drul grupei „B* a ..Cupei 
Europei — Bruno Zauli-, 
cursa de 110 mg a oferit o 
dispută extraordinară între 
finlandezul Bryggare si un
gurul Bakosi, acesta din ur
mă oiști gin d la limită (13,64 1 
față de 13,66 s). „ArunCta- 
du-se“ pe linia de sosire, 
hurdIerul finlandez a căzut 
și s-a accidentat grav, sufe
rind o fractură deschisă la 
brațul stîng. A fost luat cu 
targa de pe pistă, transportat 
de urgență la spital, unde l-a 
fost acordat ajutorul necesar și 
după eîteva ore a fost dus, 
pe calea aerului, la Helsinki 
unde, chiar în noaptea aceea, 
a fost supus unei intervenții 
chirurgicale. O săptămină mal 
tirziu, spre surprinderea ge
nerală Bryggare s-a aflat la 
startul campionatelor Finlan
dei, la Lahti (a ocupat pri
mul loc cu 13,93), iar apoi, 
la 31 august, a participat, la 
Stockholm la meciul Suedia 
— Finlanda (227—102 p, pri
ma victorie a suedezilor ta 
ultimii 15 ani !). unde a dștl- 
gat 110 mg în 13.61 s. Iată 
un exemplu de dîrzetnie si de 
dragoste pentru atletism !

MAGATH, ACTOR 
DE CINEMA

. Fotbalistul internațional Fe
lix Magath (32 ani), jucător 
la Hamburger SV. a fost so
licitat de regizorul de cinema 
Hans-Christoph Blumenberg 
să interpreteze un rol în fil
mul „Vara samurailor*, care 
se toarnă. în prezent, ta 
studiourile ..Bavaria film* de 
la Miinchen. Iată încă un 
sportiv atras de mirajul e- 
cranului.
TELESPECTATORII AMERI
CANI NU MAI GUSTA... 

SPORTUL
Institutele americane spe

cializate tn sondarea opiniei 
publice au constatat că. ta 
ultima vreme ta S.U.A. a 
scăzut foarte mult Interesul 
Dentru emisiunile de sport la 
televiziune. Exceptînd meciu
rile campionatului de baschet 
profesionist, toate oeleflafte

locuri IU : M. Onilă, A. Pavel. 
Angela Kerek, Irina Spirlea, 
cuplul Porumb — Onilă si cel 
format dl” Kerek — Bujor (do 
două ort). Antrenorul Constan
tin Dim a, care a Însoțit lotul, 
ne-a relatat: „Concursurile aa 
fost foarte puternice, la aceas
tă virată fiind știut faptol că 
jucătorii nu se menajează, a- 
runcă In luptă tot ce știu. Re
zultatele noastre slot cu atlt 
mai bune, eu cit Ia start au 
fost prezenți reprezentanți din 
Bulgaria. Cehoslovacia, Iugo
slavia, Marea Britanie, Polonia. 
Ungaria, Grecia, Cipru. După 
cum se știe, unele din aceste 
țări au o puternică tradiție tu 
tenis. Copiii noștri au jucat 
foarte bine, detașîndu-se Po
rumb — singurul din echipă 
care se afla Ia al doilea an al 
categoriei de vîrstă —, Mătă
uanu sl Spirlea. ambele cn 
cite o victorie Ia Magdalena 
Maleeva, principala favorită". 
(Doina STANESCU).

LA CAIAC-CANOE
Costache (□. Buc.) 2:06,2; ca
noe dublu: L L. ANANE — L 
FEODOR (D. Buc.) 15XX 1 
D. Bețtu — F. Guret (D. Buc.) 
1533. X V. Smaghin — L. 
Mardaras (D. U.R.S.S.) 153,4.

1006 m, caiac simplu (b)’ L 
D. SOROCEANU (D. Buc.) 
353.T, X Z. Pollfern (Dozsa) 
3:565, 1 N. Berkes (Dozsa) 
3:56,6; caiac dublu (b): L L 
LUCA — L MILOȘOIU (D. 
(Buc.) 3:26,3, 2. V. Alegov — 
V. Medletiev (D. U.R.S.3.)
326,4, 3. Z. Pollfem — P. Marr 
(Dozsa) 3:31.0; caiac 4 (b): L 
POLOCOȘER, DIBA, ȚICU, 
SOROCEANU (D. Buc.) 3:065. 
X Dozsa 3:08,9. 3. D. U.R.S.S. 
3:10,9; canoe simplu: L P. 
ZGURSCHI (D. Buc.) 4:09,9. 2. 
L. Costache (D. Buc.) 4:10,6. 3. 
R. Ranici (Dozsa) 4:15,6; canoe 
dublu: 1. D. BEȚIU — P. DA
NIELOV (D. Buc.) 3:41,5. 2. V. 
Smaghin — L. Mardaras (D. 
U.R.S.S.) 3:43,6. 3. L. Anane — 
I. Feodorov (D. Buc.) 3:47,T.

Clasament De echipe : L DI
NAMO BUCUREȘTI 116 p. 2. 
Dozsa Budapesta 72 p, X Di
namo U.R.S.S. 65 p.

competiții stat tot mal puțin 
urmărite. Astfel, boxul TV 
este ta descreștere, ca inte
res, cu «90 la sută, bassebaH-ul 
cu 200 la sută, fotbalul ame
rican intre 4 si 100 la suită, 
tenisul cn 260 la sută, tar 
gimnastica cu peste 100 ta 
sută. Prezenta zilnică pe mi
cul ecran a campioanei olim
pice Mary Lou Retton, cu tea 
de fel de prilejuri gri ta tot 
felul de situații sportive, dar 
mal mult... comerciale, a con
tribuit. se spune, la diminua
rea Interesului pentru gim
nastica adulată, la paroxfsm, 
.cu peste un an ta urmă.

SOSIRE LA „FOTOGRAFIE*
La Terraclna. ta Italia, s-a 

desfășurat campionatul euro
pean. clasă unică pentru fe
mei si bărbați, la planșa cu 
ptază, proba de distantă pe 
5 mile marine (o milă este 
egală cu 1652 m). Pe primele 
locuiri s-au clasat doi spor
tivi Italieni. Andrea Stipa si 
GianI Tbermes. care au par
curs distanța ta 61 de minu
te gi, respectiv. 61.S min. So
sirea a fost de-a dreptul e- 
moțlonantă. la ..fotografie”.

AR CO NA DA, ACCIDENTAT
Portarul spaniol Luis Ar- 

conada (31 ani), jucător la 
Real Sociedad recordman al 
selecțiilor ta reprezentativa 
iberică, a fost accidentat ta 
partida de la Vigo. cu Cel ta. 
El a fost transportat la o cli
nică dta Madrid, unde 1 s-a 
făcut o intervenție chirurgi
cală la un genunchi. Se a- 
preciază că cel puțin șase 
luni Arco na da va fi indispo
nibil. in locul lui, în poarta 
naționalei spaniole a fost se
lecționat Andoni Zubîzarreta, 
de ]a Athletic din Bilbao.

LEGEA A SI FOST 
„CALCATA- I

In Marea Britanie. autorttă- 
țita au adoptat o lege care 
interzice si sancționează con
sumul de băuturi alcoolice ta 
incinta terenurilor sportive 
la diferite competiții. La re
centul meci Tara Galilor — 
Scoția de la Cardiff, din ca
drul preliminariilor C.M de 
fotbal. un înfocat suporter 
galez. Keith Bevan a ..căl
cat* legea (este primul care

61 Dinamo

• Biroul F.R. Tenis a apro
bat cu derby-ul masculin al 

ui national de te- 
dintre formațiile 

București, 
se dispute marți. 8 octom

brie, de la ora 10. la arena 
Progresul din Capitală.

KARPOV-KASPAROV, REMIZĂ IN PARTIDA A 6-a
MOSCOVA, 19 (AgerpresL 

Meciul pentru titlul mondial 
de șah dintre marii maeștri 
sovietici Anatoli Karpov ți 
Gări Kasparov a continuat cn 
partida a 6-a, Încheiată re

După prima rundă din manșa i a cupelor europene

UNDE SE DECIDE CALIFICAREA! ACASĂ SAU IN DEPLASARE?

Fază dintr-e întilnire echilibrată, disputată la Odesa, intre 
Cernomoreț fi Werder Bremen (2—1).

de șanse si... neșanse. Cele trei 
competițil-maraton nu se dez
mint nid de astă dată cu re
zultatele iar, mal mult ase

o face !) pentru care a fost 
amendat cu respectabila 
sumă de 100 de lire ! Auto
ritățile britanice stat hotărfte 
să nu mal facă nici un M 
de concesie ta vederea În
tronării unei atmosfere cu 
adevărat sportive, pe terenuri 
și ta tribune. Amintirea tra
gicelor evenimente de la 
Bruxelles (si parcă numai de 
acolo ?) impune . măsuri dras
tice !

PROGRAM NUMISMATIC 
IN VEDEREA J.O.

Otto Jelinek, ministrul ca
nadian al sportului amator, a 
lansat la Calgary (provincia 
Alberta) un program numis
matic destinat să acopere o 
parte din cheltuielile pe care 
le Impune organizarea în 1983 
a Jocurilor ,,Olimpiadei Albe*. 
Se presupune că din vînzarea 
acestor monede ..olimpice*, 
cu imagini din sporturi de 
iarnă, vor fi adunate peste 
50 de milioane de dolari ca
nadieni.

RUGBYSTUL - BOXER
în mijlocul oceanului Paci

fic se „înalță* insulele Fidji. 
Ei bine, acolo, departe, la ca
pătul lumii, se joacă rugby 1 
Șl încă un rugby de o cali
tate destul de bună, ceea ce 
a ?1 făcut pe organizatorii 
primei „Cupe mondiale*, din 
1987. să invite reprezentativa 
.Insulelor*, alături de cele 

15 formații participante. For
mația fidjiană va efectua, în
tre 9 octombrie și 9 noiem
brie a.c., un turneu de sase 
jocuri în Tara Galilor. Ad
versare îl vor fi echipe cu
noscute precum Cross Keys. 
Cardiff, Swansea Newport. 
Llanelli șl chiar naționala 
prestigioasă a gazdelor.

Unul dintre cei mai buni 
•Jucători fidjieni este Aisea 
Name, care este, totodată... 
boxer profesionist. Antrenorul 
său s-a gtadit ca să profite 
de lungul turneu din Tara 
Galilor si să-l aranjeze lui 
Name vreo două, trei meciuri 
de... box, cu pugilist! brita
nici.

Numai de n-ar confunda 
Name terenul de rugby cu 
ringul, așa cum se mai în
tâmplă uneori chiar cu jucă
tori care nu stat si Dugi- 
liștl...

Rubrica realizata de 
Romeo VILARA

ACTUALITATEA LA VOLEI
• Ultima etapă din cadoul 

grupelor semifinale ale camplo- 
natiâul mondial da volei ju
niori, ta Italia. La băieți: An- 
eona : Argentina — Olanda 
3—1. R.P. Chineză — Chfls 
9—-6, XteSn — Coreea de Sud 
3—0. Clasament final al gm-

miză după 27 de mutări. Sco
rni este de 3,5—2,5 puncte în 
favoarea Iul Karpov. Partida 
a T-a se va disputa simbătă, 
Kasparov avînd piesele albe.

Surprinde (sau... nu !) asaltul 
tăios al marilor echipe, me
reu avide de goluri, mal ales 
pe terenurile adverse. Oaspeții 
pleacă acasă cu 16 din cele 30 
de puncte puse în joc (7 vic
torii, 2 meciuri egale. 6 înfrin- 
gerl ale gazdelor), înscriu 31 de 
goluri și primesc doar 24, adu- 
cînd tacă un argument la 1- 
deea. care-și face tot mai mult 
loc In fotbalul internațional, 
că, ta general, calificările se 
joacă mal mult afară și mai 
puțin... acasă. Dacă Juventus 
(5—0 la Jeunesse Esch) sau 
Aberdeen (3—1. la Akranes) au 
beneficiat de zîmbetul unor 
sorți favorabili, iată, în schimb, 
pe Bayern Munchen (2—1, la 
Zabrze). C.F. Barcelona (2—1, 
la Praga), Austria Viena (2—0, 
la Berlin, cu Dynamo) mer- 
gînd pe cartea unor victorii 
încă din start, care să le ne
tezească acasă (în retur) dru
mul spre turul doi. Aliniin- 
du-se, se pare, la aceeași tac
tică a caliCcării smulse pe te
renul advers. Fenerbahce Is
tanbul (sau strategul Kalman 
Meszoly ?) s-a erijat în autoa
rea celei mai mari surprize a 
turului primei runde, din toa
te cele trei competiții europe
ne, îngenunchind la Bordeaux, 
o echipă a unor girondini că- 
zuți victime, poate, propriului 
lor orgoliu...

In „Cupa cupelor”, gazdele 
s-au simțit însă... la ele aca-

TELEX ©TELEX «TELEX «TELEX
ATLETISM • Simbătă șfl du

minică se va desfășura la Tokio 
meciul triunghiular dintre echi
pele S.U.A., U.R.S.S. și Japoni
ei. Vor fi prezenți ta întrecere 
unii dintre cei mai valoroși at- 
leți dir lume precum Serghei 
Bubka. Igor 'Paklin, Carl Lewis, 
Doug Padilla ș.a.

AUTOMOBILISM • Prima edi
ție a Raliului Hong Kong — 
Beijing a fost cîștigată de fin
landezul Hannu Mikola („Audi 
Quattro*), urmat de suedezul 
Lars-Erik Torph („Nissan*) și 
vest-german ul Erwin Weber („O- 
pel Manta*).

BOX g Japonezul Jiro Wata
nabe și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la semimuscă 
(WBC) dispuntad. ha Osaka, prin 
k.o tehnic ta rep. a 7-a, de com
patriotul său Kazuo Katsum 
• La Londra, meci pentru cam
pionatul Marii Britanii si Com- 
m on wealth-ului. Ia semi-mijlocie. 
între englezii Sylvester Mittee și 
Kostas Petrou. ta care primul a

pei :
» P. A R. ft 

T p O 5). 4. Olanda T 
, X Argentina T 9 

Chile 5 p; NapoBS 
— Japonia 3—0, Culm

— Brazilia 3—0, Bulgaria — 
Franța 3—1, Clasament final al 

“ : L U.R.8J8. 9 p 
Cub» 9 p (125), «

p, 4. Bulgaria 7 pg
X Japonia 0 p (6:12). & Franța. 
6 p (4:14). Pentru turneul finM 
(1—4) s-au calificat; Italia, Co
reea de Sud, U.R.S.8. jl Cuba,'
• Med amical la Gottwal» 

dow: Cehoslovacia — R-P. Chi
neză 2—3 (9, —9, «, —X 10K
• Turneul de la Rijeka (Iu- 

................... de
fl- 

goălavîa) a fast cîștigat 
Slavia Bratislava (3—0 In 
nala cer Volan Budapesta).

Fotbal 
I mendiMAe

să. In 14 meduii, ele au obți
nut 9 victorii, 4 partide s-au 
încheiat la egalitate gl do» 
una a fost cedată vizitatorilor 
(cantraperformanța aparțina 
maltezilor de la Zurrieq — 
0—3 cu Bayer Uerdingen); scor 
general : 32—14 sau, dacă vreți, 
7858 la sută din puncte au in
trat la activul propriu. zestre 
mal mult derft consistență 
pentru returul de la 1 ți 2 oc
tombrie. Surprize 7 Prea puți
ne, desigur, ta aceste con- 

(dițH ; normale sau aproape 
normale fiind mai toate scoru
rile, de la astronomicul 8—0 
al suedezilor de la A.LK. 
Stockholm, în compania veș
nicilor „căutați” de la Red 
Boys, pînă la acel 1—1 dintre 
Atletico Madrid și Celtic Glas
gow, meci deschis. de ten
siune.

„Cupa U.E.F.A.” păstrează 
coordonatele întrecerii cîști- 
gătorilor de cupe : supremație 
gazdelor a fost la fel de zdro
bitoare. Din totalul de 31 de 
partide. 23 le-au revenit, 4 
s-au încheiat la egalitate șl 
doar 4 au fost cîștigate de 
oaspeți. Egalurile (Lech Poz
nan la Monchengladbach; Real 
Gijon la Koln — o „miercure 
neagră” pentru fotbalul vest- 
german, Bremen și Hamburg 
pierzînd, in deplasare) și suc
cesele (Hammarby, 3—1, la Pi- 
rln ; Dniepr, tot 3—1, la Aue) 
reușite ta deplasare conferă 
autoarelor lor statutul de per
formere. Pentru rest, să aș
teptăm returul, eu verdictele 
lui definitive...

Cele trei întreceri au, însă, 
un numitor comun — numărul 
mare de goluri Înscrise : 55
pentru 15 partide în C.C.E„ 
ceea ce înseamnă o medie de 
3.66 goluri pentru fiecare în
tîlnire ; în Cupa cupelor, în 
14 meciuri s-au marcat 46 de 
goluri (media : 3,28), iar în
Cupa U.E.F.A.. 95 de goluri în 
31 de meciuri (media : 3,11). 
Frecvența schimbărilor de pe 
tabelele de scor poate fi pusă 
desigur pe seama unei anume 
discrepanțe valorice, fatal
mente prezentă între echipe 
in primele tururi. Ne-ar place, 
insă, să credem că fotbalul 
trăiește acum un moment de 
revigorare a atacului, ce; care 
oferă, prin esența sa construc
tivă, o creștere a spectaculo
sului. Să așteptăm însă reîn- 
tîlnirea de peste două săptă- 
mîni...

Radu TIMOFTE
• In Cupa U.E.F.A. : Dina

mo Tirana — Hamrun Spar
tans (Malta) 1—0.

cîștigat la puncte • Mîine sea
ră, la Las Vegas, Larry Holmei 
campion mondial la cat. grea 
(IBF) fl întllnește pe semigreul 
Michael Spinks (triplu campion 
al categoriei : WBC, WBA șl 
IBF) tatr-un med ta care Hol
mes își păune titlul ta joc.

CICLISM • Dispută foarte 
strtasă în' finalul cursei tradițio- 
naile Paris — Bruxelles (305 km) 
în care Adri Van Der Poci (O- 
landa) șl Jean-Philippe Van Den 
Bnande (Belgia) au fost crono
metrați ta același timp 7.45:25 
(victoria i-a fost, totuși, acorda
tă rutierului olandez). La M s a 
sosit un pluton de 14 cicliști.

MOTOCICLISM © Campionatul 
mondial de trial a programat la 
Grossheubach „Marele premiu al 
R. F Germania*, cîștigat de en
glezul Steve Saunders. Titlul 
mondial a revenit însă francezu
lui Thierry Michaud care a tota
lizat 231 p. L-au urmat : Eddy 
Lejeune (Belgia) 195 p. Saun

ders 185 d ele.


