
li D4CMDXÎ SPORT (fără... sezon)

PENTRU TOȚI

însemnări din țara de Sus a Moldovei
sezon, oamenii

Proletari din toate țările, unifi-ef |

Indiferent de
din așezările rurale sucevene, 
din Țara de Sus a Moldovei, 
găsesc modalități pentru a sa 
afla tot 
Aceasta 
gesc. că 
tice. că 
mereu de foloasele luL Ne-are 
convins că așa stau lucrurile, 
revenind în aceste zile frumoa
se. adeseori însorite, la Boto
șana și Cacica, la Cajvana ri 
Todirești, la Păltinoasa si Fra
sin (după ce în iarnă înaintam 
cu greutate prin nămeți), peste 
tot în satele si comunele si-

mal aproape de sport, 
dovedește că îl Indrft- 
simt nevoia să îl prao- 
doresc să se bucura

oamenilor locului pentru sport. 
Aceasta lnsemxund. atît la Bo- 
toșana. cit d In celelalte loca
lități rus amintite. intilniri 
sportive intra tinerii care au 
Îndrăcit atletismul sau oină, 
voleiul sau handbalul si. paste 
tot. fotbalul. Mal mult, s-a 
ajuna M lu Întreceri bilaterale 
între comune, precum si la un 
„țrpin ghh1 fa"-* traditional Bo- 
tosana-CaJvana-Todlrestî.
desfășoară prin rotație. ln fie
care dintre aceste așezări su
cevene. Se întocmesc clasa
mente. sint premiatl rfștigăto- 
riL Interesul pentru sport cres-

Se

ln suita acțiunilor sportiv-recreative organizate eu capiii și tine
retul din județul Suceava se înscrie ți această animată dispută 

cu„ frînghia, prezentă in aproape toate satele ți comunele.-

Obcina Mare, 
nesfîrsite de

merceolog la

tuata pe încântătoarea vale a 
Moldoviței. sub 
cu pădurile ei 
coniferi seculari.

Vasile Nichita.
C.A.P. Botoșana.. este unul din
tre cei care — alături de tine
retul din această unitate agri
colă suceveană si din comună 
— trezește continuu interesul

te. cuprinzlnd mase tot mai 
largi de oameni de toate vira
tele. La Crucea, comună din 
vecinătatea stațiunii Vatra Dor- 
nei am Intilnit un cm dăruit 
sportului, care nu pregetă

Tîberiu STAMA
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In turneul Diviziei „li“ la handbal masculin

DINAMO BUCUREȘTI, LIDER DURĂ OPT ETAPE
• In ultimul derby al turneului constănțean. Steaua — Minaur 23-29

CONSTANȚA, 24 (prin te
lefon). Ultima zi a turneului 
constănțean a avut ca meci de 
vtrf partida dintre Steaua, 
campioana țării, șl H.C. Mi
naur Baia Mare, cîștigătoaica 
„Cupei I.H.F.*.  La capătul u- 
nel întîlniri echilibrate. Steaua 
a reușii o victorie pe care șl-a 
dorit-o mult, și care îi lasă 
deschisă poarta disputei pen
tru primul Ioe al ediției a 
28-a a campionatului. Spor
tivilor militari Ii se cuvin fe
licitări pentru victorie și, de 
asemenea, pentru rezistența 
nervoasă dovedită in finalul 
derby-uktl, atu care, de alt
fel, le-a asigurat șl victoria, 
rupînd in min. 54 perfectul 
echilibru de pină atunci.

STEAUA — H.C. MINAUR 
BAIA MARE 23.—20 (8—9). Așa 
cum a Început, partida 
rel-evat încă din primele
nute egalitatea de forțe din 
teren. Deși Minaur a condus cu 
3—1 (min. 13), 4—2 (14), 5—3 
(17), 8—4 (20), era evident că 
nu se poate. desprinde de va
lorosul său partener. în min. 
27 era 7—7 și din acest mo
ment se deschide seria unor

egalități, care va merge pină 
în mia. 54. Finalul este de
cis de lips*  de calm a băl- 
mărendtor, care fac o scrie de 
greșeli copilărești (pase la ad
versar 0, dlnd posibilitate 
partenerilor să declanșeze con
traatacuri finalizate, și să se 
desprindă la 22—19 în min. 57. 
Meciul era jucat Campionii 
nu mal puteau pierde această 
întâlnire, obținlnd un succes pe 
care șl-4 datorează răbdării și 
rezistenței dovedite de-a lun
gul Întregului meci. Minaur

Baia Mare a jucat bine pint 
ln final, conductadu-sl adver
sarul sau țînindu-4 Jn șab“ 
datorită abilității cu caro Ba- 
roș a condus atacul, sooțta- 
du-1 dintr-o lungă pasă nefa
vorabilă pa Mlroniuc. eervin- 
du-4 bine pe Măricei Voinea, 
și făcind permanent leg&tara 
intre semicerc și linia de la 
9 m. Dar tocmai cei mai bani 
jucători ai maramureșenita» 
(Borof și M. Voinea) au fost 
cei care au greșit ta mtautete

Hristoche NAUM

(Continuare ln pag. î—3)

„Cupa României44 la orientare turistică

ne-a 
ml-

Campionatele balcanice de yachting

ÎNTRECERI SPECTACULOASE IN PRIMA REGATA
CONSTANȚA, 24 (prin tele

fon). In rada portului Tomis 
au început marți, pe o vreme 
frumoasă, întrecerile balcanice 
de yachting (ediția a 18-a), la 
care participă sportivi din Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Tur
cia șl România. Prima regată a 
programat — pe mare — curse 
în cadrul claselor F.D.. FINN 
și 470, iar pe lacul Siutghlol 
din Mamaia veliștii au luat 
startul în probele OPTIMIST 
și PLACA CU VELE (juniori 
și seniori).

întrecerile s-au disputat, to
tuși, pe o mare agitată, cu un 
vînt de 9 m/sec. La CLASA 
F.D. am urmărit o luptă strin- 
să, de rară frumusețe, 
echipajul 
slav. In 
Miknici 
slavia), pe locul secund

între 
[ui românesc și cel iugo- 

final, au cîștigat S. 
— L Perovici (Iugo- 

... 2 , 1 ela-
sîndu-se M. Carp — M. Bntu- 
caru (România), iar pe 3 : Ov. 
Adam — D. Damian (Româ
nia). La CLASA 470, după 
ce au condus aproape toată 
cursa. M. Radu 
șanu (România) 
cu ți pe linia de 
piui Iugoslav B.
A. Borstnar, Pe __
midis — S. Sarvaras (Grecia). 
La FINN, pe primele locuri 
au sosit. In ordine : A. Orto- 
lano (Grecia), T. Hristov (Bul
garia) Ie Cicareîi (Iugoslavia) 
—.14. C. Luchîan (România).

— D. Damian 
La CLASA 470, 

aproape 
și M. Făgără- 
au fost intre- 
sosire de oj- 
Antoncici —

3, II. Ma.mta

p< scena necuprinsă a mării, spectacolul întrecerilor de yachting 
este mereu

Timp de trei zile (18—20 
septembrie) în zona Susai — 
Clăbucet (Predeal), la o altitu
dine de peste 1 000 m, a avut 
loc ediția a XX-a, jubiliară, 
a „Cupei României*  (tineret 
și seniori), organizată de Fe
derația română de turism -alpi
nism. Au participat sportivi din 
R.P. Polonă, R.P. Ungară 0 
elita orientariștilor din țara 
noastră.

Atît buna organizare, tim
pul frumos, zona de concurs, 
— pitorească, dar dură, soll- 
citînd eforturi deosebite —, cit 
șl harta și traseele, au făcui 
ca această ediție a „Cupei Ro
mâniei*  să se înscrie printre 
cele mal reușite competiții din 
țara noastră ln „Sportul pă
durilor*.  O mențiune specială 
privind harta concursului (rea
lizată de dr. Nicoiae Stroescul 
eu o perfecțiune care o situ
ează aproape de nivelul mă
rim).

La această ediție jubiliară 
s-au desfășurat două con
cursuri ca cite 3 etape de ri 
(masculin și feminin). Un con
curs internațional, la care au 
participat sportivi din 
nia și Ungaria, cu cite 
prezentai:vă (4 fete șl 
ieți), iar România cu 
reprezentative (tineret 
niori), pregătite de prof.

Polo- 
o re- 
4 bă- 
doul 

și se- 
CL

REZULTATE : Concursul in
ternațional. Individual : fe
minin : L IRMA PAȘCA, X 
Ileana Jder. 3. Valentina Veto 
(toata Romania) ; măscuite 1 
1. PAVEL GLIGOR. X Mliud 
Venea. X Gheorghe Udrea ftoU 
România). ECHIPE, femtateș 
L ROMANIA (seniori), X Ro
mânia (tineret), 3. Ungaria I 
masculin : ROMANIA (senioefl. 
X Ungaria, X România R) 
Clasament pa țâri : L ROMA
NIA, X Ungaria, X Poloni*

Concursul rezervat spartă- 
viler români. Individual — 
feminin t L NICULINA MAJO- 
RESCU (Politehnica Bucuruptil 
X Mirda Mltrot (Votate Sa
tina), X Mariana Bâzăvan (Po
litehnica BucJ ț măscuite t L 
VOICU PLAIAN (Voința Clnj- 
Napoca), X Andrei Revess S3o- 
megot S. Mare), X Ion Aleasa» 
(Cbetmtn B. Mare).

M. CRACTONESCV—cores*.

Iert, ln Divizia „1“ <c iotftal

Celelalte rezultate : CLASA 
FINN (juniori) — L C. Mantoș 
(Grecia), X L Gasmina (Iugo- 
riavia), 3. L Taavdaridls (Gre
cia). —19. T. Iancu (România) ; 
OPTIMIST (38 de echipaje) : 
L J. Taookatos (Grecia), X J. 
KMakis (Grecia) 1 L Derzek 
(lugosdarta). _1& A. Petcu 
(Rotnânta). In sfirșl.t, la clasa 
PLACA CU VELE (14 echl- 
î»j«l 5 L L Dernovsek (Iugo-

captivant
slavia), X S. Georgonsopoulos 
(Grecia). 3. V. Jekov (Bulga
ria), „10. Gh. Naim (Româ
nia).

întrecerile continuă.
Cornel POPA-coresp.

ULTIMELE 4 ETAPE

CampioiatJl de eltezi pa drte b aatewatilisa

DINCOLO DE REZULTATE,
A CiȘTIGAT SPORTIVITATEA
Debut sub bune auspicii, in 

municipiul Buzău : aicL s-a 
desfășurat într-o disciplină Ire
proșabilă. asigurată de CJAK 
Buzău, cu sprijinul substan
tial al organelor de ordine, a 
3-*  etapă a Campionatului na
tional de viteză pe circuit la 
automobilism. Un circuit „de 
mină*,  care a necesitat aborda
rea a 170 de viraje, cu circa 
750 schimbări ale treptelor cu
tiei de viteze.

Cei mai multi concurent! 
s-au înscris la grupa A : 23. 
Favoriții. Gh. Preoteasa (IDMS) 
Si D. Silviu (FEA). au aban
donat- După cîteva ture si după

abandonul lui Preoteasa, in 
fi lăute s-a instalat C, Bușn- 
totea (Câtcit), care a făcut o 
curei foarte bună, eu tact, fără 
•â forțe»» motorul care dădea 
semn*  da oboseală după etapa 
de coastă. A așteptat si a ctști- 
eat De remarcat cursa făcută 
șl de F. Cojocar» (Oltcit), care 
după un start precar, se afla 
Pe ultimul loc. dar, dovedind 
Incâ e dată că perseverenta 
Iul cunoscută dă roade, a re
cuperat metru cu metru so-

Alexondni SOLOMONESCU

(Csarinnare te pag. 2-3)

De miinc, Id Dăilc rclix
în piscina de la Băile Felix 

încep joi întrecerile părții a 
doua (ultimele patru etape) ale 
primului tur al campionatului 
național de polo, Divizia „A“, 
ediția 1935/86. Pe lingă intere
sul firesc al întrecerii celor 
mai burd jucători de polo in 
campionatul ajuns la cea de-a 
41-a ediție, va fi ultima veri
ficare publică a echipelor noas
tre fruntașe înaintea prezentă
rii lor în competițiile conti
nentale — Crișul Oradea în 
„Cupa campionilor europeni" 
și Dinamo București în „Cu
pa cupelor". Programul tur
neului bihorean va aduce față 
în față, în ultima etapă, de 
duminică, aceste două echipe 
(cele mai bune ale poloului ro
mânesc), primul dintre derbyu- 
rile campionatului actual că- 
pătînd noi valențe. De aseme
nea, va fi interesant de urmă
rit modul în care rapidiștit 
bucureșteni vor căuta să nu 
piardă contactul cu fruntașele,

GLORIA BUZĂU - UNIV. CRÂIOVA 1-0 (1-0)

• Victoria București
in meci amical

Dunav Ruse 4-1

Cornel Gordan (Crișul) transformi o aruncare de la 4 m. (Fosă 
din recentul meci Crișul — C^.U. Construcții).

Foto : Iorgu BĂNICĂ

tinerii jucători ai Stelei 
să-și continue drumul ascen
dent Început Încă din cam
pionatul trecut, precum și fap
tul că Progresul București mi 
nud este doar • echipă ^>s

trenă**,  exprimarea ei ta tap*  
neta bucureștean recent te- 
cbetat fiind o dovadă ta ptas.

fC—fia aere ta pe*.  3—<



RUGBYȘTII JUNIORI- LOCUL 3 LA TURNEUL DIN BULGARIA
La tradiționala competiție, 

desfășurată anual pe litoralul 
bulgar Federația Română de 
Rugby a înscris, la actuala _ e- 
diție care a avut Ioc săptămlna 
trecută cea mai tinără renre-

CUPA OLIMPIA"
LA BASCHET (f)

A REVENIT

zentativă echipa de iuniori 
(17 si 18 ani), recentă câștigă
toare a ..Turneului Prietenia". 
Sconul declarat : testarea com- 
ponentilor săi in condiții difi
cile. în compania unor națio
nale de seniori, cu gîndul la 
viitoarea ediție a campionatului 
continental al -speranțelor", de 
la București.

Privită deci, ca o etapă de 
verificare si pregătire a tine
rilor noștri rugbyști întrecerea 
din Bulgaria a fost — aprecia
ză antrenorul federal 
Irimescn. conducătorul 
— .binevenită cel mai 
tont rămînînd ciștigul
perientă. Juniorii noștri nu au 
dezarmat în fata nnor adver
sari mal mtinati (n.n. : repe
tăm seniori), el picrzînd două 
meciuri numai datorită unor 
arbitraje bizare : 10—13 eu se
lecționata Poloniei, eu un eseu

Valeria 
lotului 
impor- 

de ex-

Tocm

ECHIPEI GAZDE
.Cupa Olimpia”, corn petiție tn- 

ternațională de baschei feminin 
desfășurată ta Capitală, a reve
nit reprezentantei clubului orga
nizator oare a obținut cinci vic
torii aln tot atltea meciuri sus
ținute tntreuna din partkieile de
cisive pentru locul I. formația 
Olimpia (antrenor C. Paraschl- 
vesou' a llspua de Crișul eu 
85—88 (41—40). la capătul unei 
tatrecer- spectaculoase, șl ca o 
evoluție a scorului surprinză
toare to-20 (mln. 14), 39—30
(min. 18). 85—«7 (mln. 37), 89—86 
(min. 40) Au marcat : Martaache 
25 D. Popa 17 Simioană 15, 
Crlstea 11, Sttngă *.  GavriHuc î, 
Btră 8 Vtlceanu 4 pentru Învin
gătoare. respectiv Amlhăcsel 1*,  
Chvatal 18 Cutnș t«, D. Perțaehe 
13. Balogh 8, Pop 3, Casettl 14, 
Oaneea *.  Arbitri : N. Constan
tin eseu 9' Z. Ttaduly.

Alte rezultate : Olimpia I •»—57 
cu Politehnica Sportul studen
țesc București ST—«7 an Kartti, 
**—«1 eu Olimpia Poznan ; P«*l-  
tehntea : «6—« eu Olimpia Pot 
nan. 78—M eu C.S.U. Prahova 
Ploiești, 91—73 eu Crișul ; Crișul: 
9S—74 cu Rapid iei—*4  eu CS.U.; 
Rapid : 50—-M eu Otimpta Poz
nan 75—55 cu C.S.U. ; C-S.U. 7
54—49 eu Olimpia Poznan. Clasa- 
men< fina! : 1. Olimpia București 
1» p. 9 Pohtehnlea Sportul stil 
dențesc 4 p. 
pM 7 p, «. 
Iești • p S 
CoșgeterS • 
șrti’ - ri o

al nostru perfect valabil, ne
acordat. si 6—10 eu reprezenta
tiva Bulgariei, după ce am 
condus 70 de minute eu 6—4. 
Invingind categoric, eu 26—9, 
prima formație a R.D. Germa
ne. echipa 
in final oe 
2. Bulgaria 
satisfacția 
nostru
Fugigi si P. Ianusevici. să se 
fi dovedit cel mai tehnic din 
competiție. Grămada ordonată 
nu numai că nu a eedat. dar 
ehîar a împins. In margine s-au 
remarcat N. Marin (Farul). D. 
Barbu (CSȘ 2 Constanta). Ad. 
Constantin (Olimpia). alături 
de a!ti înaintași ca R. Dinescu 
(CSS Locomotiva București). 
V. Boteza tu (Rulmentul Bîrlad), 
Cr. Constantin (CSS 2 Constan
ta). dintre jucătorii de treis- 
ferturi evidentiindu-se eu deo
sebire Ținea (Farul)", (g.r.)

noastră s-a clasat 
locul 3. (1. Polonia, 
și 4. R.D.G.). Avem 
ca foarte tînărul 

,XV“. pregătit de C.

CAMPIONATELE REPUBLICANE DE VELIERE
Recent au luat sflrșit, la 

Neptun. finalele campionatelor 
republicane de navomodele 
pentru clasele D (veliere liber 
lansate), F5 (veliere teleghida
te) si FSR-V (modele propul
sate cu motoare termice lan
sate In grup), rezervate junio
rilor si seniorilor.

Au participat 199 concurent!, 
reorezentfnd 42 de «cetii din 
tari întrecerile »-au desfășu
rat la un 
majoritate 
oosedlnd o 
dernă.

Campionii
an a acestor campionate 
fost declarați următorii «por- 
tivî : 
niori : 
(Voința 
Cri stea 
Cătălin 
va) I ne echipe 
Turda. Juniori : 
Voîculescu (Otelul Galati). D-IO

lnalt nivel, marea 
dintre concurent! 

dotare tehnici mo-

ediției din acest
au

IERI, PROTAGONIȘTI
AZL. ABSENȚI!

*. Crișul I p, 4. Ra- 
C.S.U. prahova Pto- 
Olimpia Poznan * p. 
Ttona Chvztaî (Crt-

veliere liber lansate, ee-
D-M Teodor Cueerzan - 

Reghin). D-16 Zoltan 
(Voința Deva). D-X 

Rădulescu (Voința De- 
— Cimentul

D-M Marilena

Ciortan Barta (Cimentul Tur
da) ; D-X Florin Budn (Voin
ța Reghin), echipe : Cimentul 
Turda. Veliere teleghidate, se
niori : F 5 M Nicu Mitu (Ote
lul Galati). F 510 Nicu Mitu. 
F 5 X Nicu Mitu. Echipe I Por
tul Constanta. Juniori: F5M 
Daniel Ungur (ICEPRONAV 
Galati). F 5 10 Sergiu Comono- 
vid (Portul Constanta). F5X 
Mihai Vreanu (Voinicelul Bucu
rești). Echipe: Voinicelul Bucu
rești. FSR — V. seniori : FSR 
3,5 Petru Olasz (Avîntul Tg. 
Mureș) FSR 6,5 Petru Abra
ham (Jiul Petroșani). FSR 15 
Octavian Nietor (Avîntul 
ghin). Echipe : Avîntul 
Mures. Juniori : FSR 8,5 
fan Piesch (Avîntul Tg.
res). FSR 6.5 Cristina Ciortan 
(Jiul Petroșani). FSR 15 Da
niel Burchel (Șoimii Craiova). 
Echipe : Avîntul Tg. Mureș.

In perspectiva sezonului de 
patinaj viteză, alergătorii de 
toate categoriile aparțintnd 
mddl familii a acestui sport 
olimpic s-au aliniat ta tradi
ționalele campionate șl con
cursuri republicane pe rotile, 
desfășurate recent sub egida 
„Daciadei”. pe pista de bitum 
de 250 de metri «Un Suceava.

Numele noilor deținători al 
titlurilor de campioni ta ae- 
nlorl și juniori au fost publi
cate. Acum vă fa
cem cum os cu ți în
vingătorii concursu
rilor republica
ne rezervate spe
ranțelor și copiilor, 
îmbrăcat tricourile 
pioni al „Dadadel” 
1985 ; Kamila Szavâ 
Viitorul Cluj-Napoca) — 81,200 
p, Robert Simon (CSM Eleo 
tromureș Tg. Mureș) *7,400  p 
Ia speranțe ; Melinda Papal 
(CSM Electro mureș) 144,400 p, 
Istvan Varga (CSM Cluj -Na
poca) ia,790 la copil n ; Ra
mona Grigoraș «2SM Cluj-Na. 
poca) 126,500 p — autoarea 
unul record național ta proba 
de S» m cu timpul de S0,« 
șl Marius Valda (Petrolul 
Ploiești) 130,650 p, ta copil I.

Fără doar și poate, drumul 
acestor tademte spre marea 
performanță va fi jalonat 
prin eforturi «usțlnute. Evi
dențiind cluburile sportive 
menționate șl pe antrenorii 
tor — care au avut o mare 
contrfbutie la depistarea șl

de earn • 
pe «nul 

(CSȘ

afirmarea elevilor respectivi 
la actualele confruntări — nu 
putem să nu semnaSăm indi
ferența manifestată de alte 
secții șl de cadrele tehnice 
ale acestora față de competiția 
de la Suceava, important test 
al stadiului pregătirilor efec
tuate tn timpul verii. De data 
aceasta campionatele șl con
cursurile ceior mal tineri vi- 
țezlștl s-au restrfns doar la 
participarea secțiilor din Bra

șov, duj -Napoca, 
Sibiu, Ploiești., Tg. 
Mureș șl Suceava, 
de la «tari 
regtetrtndu-se 

va absențe notabile, 
vorba de CSS Miercurea 
(la «Cupa F.R.P.'

ln- 
cf- 

Este 
Chuc 

w_  ____ această u-
nltate a adus la sflrșltul a- 
nulul trecut pe „inelul de 
gheață” din Suceava peste 50 
de fete și băieți !) șl SC 
Miercurea Ciue, al căror re
prezentanți emiteau de fie
care dată, ptnă acum, justi
ficate la podiumul
tatnece ceea ce-1 pri
vește bucureștenl, CSS
„Triumf” a fost reprezentat, 
după cum ne-a relatat arbi
trul principal Florin Gămu- 
lea, doar de un alergător, a- 
fiat la Suceava pentru eâ 
este membru al... lotului re
prezentativ de juniori. Să 
credem că secțiile acestor 
cluburi șl cadrele lor tehnice 
au Început să trăiască din... 
amintiri 7

Troian IOANIȚESCU

SPORT (fără..: seton) PENTRU TOȚI
(Urmare din pag. 1)

CT3

CAMPIONATUL AUTO DE VITEZĂ
(Urmare din pag. 1)

stnd. ta final, oe locul 2. Ar 
fi mrtut ctstiva — sleur. ceea 
ce nu s-a tatimpta*  poate fi 
pus rab semnul tatrebăriL dar 
dună dinamica timpilor oe fie
care tur avem temei a-o sua- 
ttaem —. dar a fost obstrne- 
tlonat de ■mul dintre coneu- 
rențt Pe tocul 3 «1 4 : L. Trales 
(Metalul Bocșa) șL respectiv. 
P. lovan (Automotor UTL).

Dară, tn tocuri, se spune eS 
sportivii au «vot poftă de toc. 
putem snnne wî e# automobtils- 
*H care an concurat ta grupa 
A2 au avut ..poftă (te cursă". 
A«a a fost 9*.  laneevta*  (1AP) 
a oorrrlt primul «fin start urmă
rit de coechipiera! ri rivaluS 
«*u  traditional ▼. Wlcearil sl 
de aft nume sonor al craoel. 
C Zămescu rtAP). 81. dună 
Eftmescu. hotărit să nt»-e! otar- 
dă noritta se afla, hottrii eă 
etseereaseă norifta C.
(TEA). fit TueevM 
veifit că oe circuitele de 
este imbatabil, ocwotod 
nsd orimni loe Pentru tocul 1 
e au Mtorf Wimară si Ctneă și

CtueA 
• do
mină. 
tB fi-

numai defectarea motorului 
mașinii acestuia «fin urmă i-a 
permis sportivului de Ia IAP 
să ocupe tocul secund. Așadar, 
oe tocul 2 — V. Nlceară, pe 
3 — C. Cîucă, aplaudat pe 
bună dreptate de spectatori si. 
pe locul 4 — A. Tuțulann, acest 
ambițios anortiv de la AS Mi
nerul Moldova Noul, care ani
mi cursele, chiar dad am cte- 
tigft.

La grapa C. marea eurpriză: 
C. Motoe (Politehnica Bucu
rești. ea Renault ■ Alptne). 
care se străduiește de cttiva 
ani si-1 fnvintra oe N. Grigo- 
rae (IAP) a reușit performan
ta remarcabila de a ocupa pri
mul toc tn cursa nrutottparfior- 
Cu un start excelent — poate 
mal oromot decît ar fi fost 
dispuși să accepte arbftrfi. dar 
eare rm a contat nfn3 Ia urmă 
tn desfăsitoarea probei 
pornește tn urmărirea 
•oraș, plecat nrimUl. 
poziției ne rrfia de 
reușit sS-4 denăsească 
ce sportivul nftestean a avut o 
defecftnne la mașină victoria 
hti Motoe *-a  eon ha at eu

— Motoc 
hfi Gri- 
datorită 

start. A 
sL dup?.

CONTIHBÎ VACANȚELE PE LITORAL
Tifnpui prielnic, apa caldS a mării permit continuarea 

vacvnțeioj- tn toate stațhmtie de pe ntnraliti roenAneae al 
Mării Negre.

Un avantaj ta ptus: ta hmfle septembrie ft octombrie 
— tarife reduse (71 M cazare fa hotel categoria VA și 
masă la restaurant).

Ia solicitare, agențffle oficiilor județene de turism, co
rn! tetele rindlcatetar dta tntreprfnderi ti instituții oferi o 
vacanță pe litoral pa arica durată, după dorință.

A TREIA TRAGERE A MARILOR CÎSTIGURI LOTO DIN ACEST AN.

U>RJ> UNGARA

MARI AVANTAJE PEN
TRU PARTICIPANT!

3 EXTRAGERI TN DOUA 
FAZE

SE EXTRAG 27 NUMERE 
SE ATRIBUTE 7

AUTOTURISME 
CIA 1300” (la 
faze ale tragerii). 
CTȘTIGURI TN 
RAR
EXCURSII ÎN 
GARA

La faza a doua
gerea a treia ciștlguri ta 
numerar a minimum 3 500 
lei, pentru 3 numere din * 
extrase (excursii).

Mîine, joi 26 septembrie,
ULTIMA ZI DE PARTICI

PARE.
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km. Fu 
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cepe si 
Înaintea 
junge. 
Dabi ( 
medie 
S. Ante 
M. Țlr! 
doveant 
(Olimpii 
D, toți

Etapa 
dual, » 
șoseaua 
reunind 
aamentr 
rlncz C 
na», n

Re-
Tg. 

Ste- 
Mu-

Livln MAIOR-oaresp.

claritate. Clasament : 1. C. Mo
toc (Politehnica), 2.
(ITA Argeș. Renault
nl). 3. N. Grîgoras 
cia. Sport Turbo). 4.
lescu (ITA Argeș. Renault 12 
Gordini).

în Întrecerea Easterelor. a 
E. Peteanu (CSM- 
urmat de Cobîblri 

un tînăr sportiv care 
din ultimul pluton In

Gh. Ana 
12 Gordi- 

(IAP. Da- 
M. Fîrvn-

să se afle ne stadion între 
cei tineri, nid acum elnd se 
apropie de 70 de ani...

Sub egida „Daciadei". profund 
integrată in viata tineretului 
nostru sl din imboldul unor 
primari care înțeleg bine ros
turile exercițiului fizic si îl re
comandă cu căldură oamenilor, 
incuraiîndu-le inițiativele sl nu 
rareori venind eî Înșiși ne sta
dioane In postură de concu
rent! (ne gîndîm la Iordache 
Apetrel din Cornul Luncii, la 
Va sile Straton din Pîrtestii de 
Jos 
din 
îsl 
loc
cele pentru desemnarea celui 
mal sprinten alergător sau ce
lui mal puternic aruncător care 
tind spre o generalizare ta în
tregul județ; după cum sportul 
nostru național, oină, cu o vatră 
străveche la Frasin (adus... la 
zi, adică făcut eompetițlonal, 
prin dibăcia lui Ion Munteanu 
si mal recent a lui............ ..
Lazăr și Ion Nețea, directorul 
școlii generale «fin comună), 
promite să fie cunoscut sl prac
ticat la nivel de masă, de la 
Șiret la Dornlșoara sl de la

rfșligat 
Reșița). 
(IDMS). 
a trecut 
primul, dovedind astfel că poa
te mai mult*  si pe locul 3. Gh. 
Ciocă (ITA Argeș).

în fine, clasamentul la Înce
pători este următorul • 1. P. 
Prună (CJAK Dolj), 1 M. 
Crlstescn (Bețalul Bocșa). 3. 
Gh. Constantin (TTB). 4. Gh. 
Gheorghe (ITA Argeș).

Clasament ne echipe : 1. IAP. 
1 Oltclt, 3. ITA-Argeș. 4. FEA.

sau la Georgeta Gemănaru 
Frasin), sportul pentru toii 
sporește dimensiunile. Au 
concursuri tradiționale ca

Argel la Doihasca. La Pirteștll 
de Jos, un dascăl inimos, cum 
este Neculal Strugaru, este pe 
cale de a Înfăptui in comună 
si In așezările învecinate cam 
ce s-a făcut — cu oină — la 
Frasin. Si mai sînt multi alții 
ea el I

Sportul de masă place, atra
ge si convince tineretul suce
vean. O altă dovadă : strădania 
de a-si amenata un minim de 
terenuri pentru sport, 
consacrate exercițiului 
eanlzat. sistematic. In 
notimp. Iarna, cum 
martori — au apărut, i___ ___
te proprii Dirtil excelente de 
sanie si schi. Cele de la Dor
na Candrcnilor. Ciocănești si 
Botuș-Fundul Moldovei, altele 
aflate ne valea Bistriței Aurii, 
către Prislop, constituie veri-

ioctrri 
fizic or- 
crice a- 
am fost 
prin for-

Dumitru

ULTIMELE 4 ETAPE LA POLO
(Urmare din pag. 1)

CLASAMENTUL LA ZI « 
Crișul Oradea 
Dinamo Buc. 
Steaua

L 
L
3.
4. Rapid Buc.
L
*.
L 
L 
*.

< < I I «l-a t 
H I I <8-14 t 
«311 n-S3 7 
I I t 1 55-33 e 
4 111 «-S3 I
4 111 33-M 4*)  
1**1  29-67 * 
mi n-«a «
4 • • 4 15-47 •♦•)

1
neîndepHnlrea

Progr. Buc. 
Voința Cj.-N. 
Ind. L. Tim. 
Lotul de jun. 
CJS.U. Constr.

*) echipă penalizată 
puncte pentru 
normelor obligatorii fixate 
federația de specialitate ;

•*)  echipă penalizată cu i 
punct (pentru motive identice).

Diferența dintre meciurile sus
ținute de flecare echipă stat 
datorate excluderii din competi
ție a echipei Progresul Oradea

acelorași
Jn-

pentru nelndepllnlrea 
norme de către majoritatea 
eătorllor (!).

TROFEUL «SPORTUL*  
PENTRU EFICACITATE

L Dorin Costrftș (Crișul) 3*  de 
goluri ; 3. Vlad Hagla (Dinamo) 
1*  ; 3—4. Cornel Gordan (Crișul) 
șl Daniel Gh'ță (Steaua) 14; i. 
Dorin Colcertu (Votata) S3 ! 
*—7. Llvlu Chlriță (Rapid) șl 
Emil Tătaru (Progresul Buc.) 11; 
*—11. Cătălin Molceanu, Florin 
Ardelean (Dlnamo), Eugen Io- 
nescu (Rapid). Răzvan Nuțu 
(Steaua) șl Eugen Ivtncscu 
(Progrratil Buc.) *.

Programul primei xfie 1 Stea
ua — Lot, Dlnamo — L I*.  Timi
șoara, Crișul — Voința, Progre
sul — C.S.U. Jocurile Încep la 
ora 14. (M. v.).

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CIȘTIGURn.E CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN » SEPTEM- 
buze• cat. 1 (13 rezultate): 1 va
riantă 100% a 41.819 lei șl 10 vârteji
te Î5% a 10.455 lei; cat 3 OS re
zultate) : 40 variante 100% a
1.307 le! *1  326 variante 33% a 
«U led : cat. 3 (11 rezultate) : 537 
variante 100% a 183 lei (1 5.861
variante 25% a *6  lei. dșttgul de 
41.819 lei de la oategorta 1, ob
ținut pe o variantă jucată 100%, 
a revenit partid pantuSiul Bfihal 
Aurel Sas din Ccrghtd, județul 
Mureș.
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri 35 
septembrie, va avea loc tn Bucu
rești, ta sala Clubului din sir. 
Doamne! -ir. 3, ou Începere de 
Ia ora 16,30. Numerele ciștigă- 
toare vor ti radiodifuzate la ora 
19 pe programul II, la ora 23 pe 
programul I, precum șl a doua 
zi, joi dimineața, la ora 8,35, tot 
pe programul L

• ULTIMELE DOUA ZILE ta 
dispoziția partid panțltor pentru 
procurarea biletelor la eea de a 
treia tragere a MARILOR CÎȘ- 
TIGURI LOTO din aoeat an, eare 
va avea toc VINERI *7  SEPTEM- 
BRTE. Tragerea va consta din 
două faze, cuprinztnd 3 extra
geri care totalizează *7  numere 
extrase. La faza I, se vor efec
tua 9 extrageri jegate”, prima 
de 9 numere din 90 șl a doua 
de 9 numere din restul de *1  ră
mase (ca ta orice tragere obiș
nuită). Faza a n-a, a MARILOR 
CîșnGURI LOTO, va consta dln- 
tr-o singură extragere de ( nu
mere dfa 90, ta care ae atribuie 
AUTOTURISME ,J>ACIA 1300”, 
pentru primele 3 numere indife
rent ordinea, precum șl excursii. 
De reținui că ta această extra
gere, se asigură minimum 3,500 
Jet pentru 3 numere din 9 ffn 
cadrul căreia o excursie ta RJ». 
Ungară).

labile r 
tU de 
lungime 
spatii « 
care „a< 
sezărilor

Să 
de ma. 
zon 7 C 
▼erg p, 
si mii 
Durăul. 
atrage 
sau Bir 
de excu

Apare 
cislv — 
tudet b, 
dar în 
cut. prin 
aproape 
rfțîul fi 
blnefăcă 
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curat al 
rilor. d 
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TURNEUL DIVIZIEI
(Urmare din pag. 1)

de foc, oferind etelistllor o 
șansă nesperată. Să nu-i uităm 
pe cel care au avut ponderea 
în victoria campionilor: Dră- 
găpită a fost excelent, Ghimeș 
a Inserts goluri eruneînd prin 
surprindere, Munteanu a apă
rat tocmai atunci cînd echipa 
era In situații dificile, iar Stin
gă — deși prea nervos — ti-« 
adus contribuția obișnuită. E- 
levii antrenorului Radu Volna 
au și meritul de a fi rezistat 
la înalta tensiune a acestui 
med, după ce cu o seară Îna
inte făcuseră eforturi consi
derabile In derby-ul cu Di
namo București.

Au marcat : Drăgănită 7, 
Stingă 7, Ghimeș 5, Petre 2, 
Dumitru 1, Berbece 1 — pen
tru Steaua: M. Volnea 6, Ml- 
roniuc 4, Boroș 3, Marta 3, 
Porumb 2, N. Voinea 1, Co- 
vaclu 1 — pentru Mlnaur.

Această partidă frumoasă, 
desfășurată intr-un ritm rapid, 
care a avut însă șl momente 
de mare nervozitate, s-a bucu
rat de un arbitraj foarte bun, 
corect «1 autoritar, asigurat 
cuplul Gh. Șandor (Oradea) 
N. Ianeu (Buzău).

de

DINAMO BUCUREȘTI — 
CARPAȚI M1RȘA 32—27 (19- 
15). Ambele echipe au fost 
preocupate doar de faza ofen
sivă, lăsîndu-se descoperite In 
apărare. De aici și numărul 
mare de goluri (59). Liderul. 
Dinamo București, s-a detașat 
net spre sflrșitul primei reprize, 
nemailăsîndu-le celor de la 
Mîrșa nici o speranță. Au mar
cat : Grabovsehi 10, Dogărescu 
6, Eedivan 4. Mocanu 3, Jiann 
3, Antonescu 2, Ștefan 2. Oprea 
1. Zaharia 1 (adică toți jucătorii 
de cimp !) — pentru Dinamo ; 
Omer 11, Tătaru 5, Tîlvie 4, 
Farasehiv 2, 
1, Becichcri 
pentru Mîrșa.

Zsurzsa 2, Iacobi
1. Cornea 1 —

BISTRIȚA

7
21 (15—1 
5, Avrai 
Cojocar 
1, Băla.
7, Crivăț
1, Jenea

CONST 
— RELC 
(10—9). 
etapa an 
revenit 1 
acest ea 
fără dub: 
dominaț
ia 
0, 
2. 
J. 
8,
Zăbavă 1

sflrșit 
Crista 
Mirza 
Baril 
Marin

POLIT1 
— DINA 
0-7). : 
mai bl
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petiție a ciclismului juvenil

DE COMBAIIVIIAIE
„CRITERIULUI JUNIORILOR" I
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D. Răcășan (Muscelul Cimpulung) 
la 27 sec., 3. V. Buduroi (STI- 
ROM) la 54 sec., 4. C. Blsoc 
(Hidrotehnica C-ța) la 1,11 min., 
3. M. Mereuță (Voința) la 1,29 
min.. *.  FI. Zorllă (CIBO Brașov) 
la 1,35 min.

La startul etapei a 3-a, fond, 
100 km, Constanța — Tariverde 
— Mihai Vlteazu *1  retur, s-au 
prezentat 64 de cicliști. Cu dife
rențele de secunde „In buzunar", 
ca să spunem așa, fruntașii cla
samentului s-au prezentat eu in
tenția de a-șl apăra Infimul a- 
vantaj. Aveau să o facă, Insă, 
nu răspunzlnd atacurilor adver
sarilor, cl blocind orice încerca
re de desprindere și — eum toa
tă lumea era mulțumită, atit 
sportivii, eît ți antrenorii — s-s 
mers ca Intr-o excursie ciclotu
ristică i După trecerea unei ore 
de la start, aveam să consta
tăm că se parcurseseră numai 
30 km (!?), Iar In final media o- 
rară a fost de... Începători, nu 
de juniori marl 1 Clasamentul •- 
tapei _a 3-a : L V. Buduroi 
(STIROM), JM km, Îh«ti5, me
die orară 35,300 1, 1. N. Pătrașcu 
(C.S.Ș. D la S sec. 3. Z. Lorincz 
(Torpedo) la 10 sec., 4. C. Blsoc 
(Hidrotehnica), 3. C. Dabi, 3. M. 
Mereuță (ambii Voința), toți a- 
celași timp.

Etapa a 4-a : circuit de 40 km 
in stațiunea Mamaia (te ture eti 
sprint la fiecare 2 ture, un tur “ 
1 330 m) a fost mal animată ea 
precedentele, tn turul 2, evadea- 
ză din pluton V. Tufan (STI- 
ROM), eare-șl creează tm avans 
de circa 400 m față de pluton. In 
urmărirea Iul pornește liderul cla
samentului general, Z. Lorincz. 
Cel doi lșl vor adjudeca majori
tatea punctelor la sprinturi. Pe 
un viraj tnsă, Tufan cade, reia 
cursa, dar, marcat de căzătura, 
abandonează. Sigur pe vletorie, 
Lorincz nu mal forțează la sprin
tul final. Clasamentul etapei a 
4-a : " “ ~ ~ “
km, lb 06:00, m.o. 36,300, 
3. S. Anton (STIROM) 4 p. 
Bota (Olimpia) 7 p, i. 8. 
dovedhu (C.S.Ș. DIP, 
Lorincz (Torpedo) 45 p (a 
gat 8 din cele ÎS sprinturi), toți 
același timp.

CLASAMENT GENERAL l L E. 
Lorincz (Torpedo) Sh 27 dO, eiști- 
gător al „Criteriului juniorilor" 
si al eupel oferite de organiza
tori pentru ccl mal bun sprinter 
ta etapa a 4-a, L D. Răcășan 
(Muscelul Cimpulung) la S7 seo., 
3. V. Buduroi (STIROM) la 48 

4. C. Blsoc (Hidrotehnica) 
la 1,11 min., 5. C. Dabl la 1,26 
ri M, Mereuță (ambii Voința 
Ploiești) la 1,29.

Horațiu SIMA

«ee„,

partida restanta a Diviziei
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GREII, DAR PE DEPLIN MERITAT

DECIDE PASIUNEA

1. V. Zamfir (STIROM), M
• F,
3. V.
Mol-

3. Z.
ctțtl-

I
I
I
I
I
1

BUZĂU, 24 (prin telefon). 
Timp de 5 minute de la pri
mul fluier al arbitrului. Uni
versitatea a temporizat f 
incerclnd să impună din 
de partidă o superioritate 
hică asupra unei partenere 
pre care oaspeții credeau 
mai puțin experimentată, 
foarte curind. Gloria. Încura
jată de un stadion arhiplin, • 
preluat inițiativa și, astfel, 
sub presiunea din ce in ce mai 
accentuată a buzoieniior, apă
rarea imediată a oaspeților a 
dus tot greu] și, ta min. 26, a 
cedat : de Ia Tiliboi balonul a 
ajuns la D. Georgescu, a urmat 
o centrare a acestuia pe flan
cul sting de atac și TICA, pe 
fază, a reluat, eu eapul, de la 
circa 10—12 m.. In plasă, la 
colțul scurt. Formația cralo- 
veană avea la dispoziție mai 
bine de o oră de joc, dar mij
locașii el (cu Irimescu retras 
șl A. Popescu neinspirat) nu 
au reușit să lege mai nimic 
peștru Hnia din față, 
de absența lui Cămătaru s-a 
simțit din plin. în min. 32 •
ieșit un mijlocaș (Badea — 
prea fragi] pentru un joc mult 
. . . . ‘ ... . ‘ ‘ de
arbitru) și a intrat o aripă, O. 
Popescu, care să Învioreze a- 
tacul. Iluzie 1 Mai periculoși ta 
ofensivă vor fi tot buzoienll, 
dar Lung va scoate. In min. 37, 
de sub transversală. mingea 
plasată de Marcu. la o lovitură 
liberă. Deși s-a văzut rar tn 
atac. In finalul reprizei (min. 
42). Universitatea a realizat o 
fază clară de gol : Irimescu
l-a servit în adîndme pe Geol- 
gău, acesta a intrat m careu 
șl a fost faultat de portar ț 
irimescu a executat penalty-ul 
pe jos, spre colțul din dreapta, 
unde Lazăr a plonjat șl a re
ținut !

Partea a doua a meciului 
ne-a arătat-o pe Universitatea 
șl mai decisă ta dorința ei de 
a restabili echilibrul pe tabe
la de ‘ *
78, un 
reanu 
poarta

focul 
start

a fi
Dar

un-

GLORIA BUZĂU 1 (1)
UNIVERSITATEA (0)

Stadion Gloria ; teren bun ; 
timp călduros ; spectatori — 
circa 25 000. Șuturi : 8-4 (pe 
poartă: 3—1). Cornere t 4—8. A 
marcat : TICA (min. 20).

GLORIA : LAZAfi — Comăncs- 
cu. Mircea, FL. MARIN. Tulpan — 
ȘUMULANSCHI. TICA, GHIZ- 
DEANU, Cramer — MARCU, D. 
Georgescu (mta. 68 Profir).

UNIVERSITATEA S LUNG — 
NEGRILA, Tfiihol. STEFANESCU, 
UNGUHEANU — A. PopesCU, P. 
Badea (min. 32 O. Popesou), Iri- 
mescu (min. 80 Cățoi), MANATLA
— Bleu, Geolgău.

A arbitrat satisfăcător S. Neo 
șuImcu ; la linte : M. Ioneseu 
iambii din Tlrgoviște) ta Ur. 
Macavel (Deva) — ultimul eu 
greșeM tn aprecierea ofsaidurilor, 
ta defavoarea craîovenilor.

Cartonașe galbene : A. POPES
CU, TTLTHOT.

La speranțe : 3—0 (0—0) 
———— i ii.iih.-•
Gloria va avea finalul de 
tea ei, atactnd In forță 
noul introdus. Profir, ta,
■rin. 89 — la o Învălmășeală
— a fost la un pas de 2—0, 
dar, la mingea Împinsă de Cra
mer din apropiere, Stefănescu
— mereu la post — a salvat 
de pe linia porții. în final, pu
blicul a aplaudat o victorie 
muncită, meritată a gazdelor.

Gheorghe N1COLAESCU

la eufo-

Un minut 
de adevăr

prea aspra, adesea tolerat

marcaj. în min. 
șut expediat de Ungu- 
a produs emoții la 
tal Lazăr, după care

par-

Veneam acum sase-șapte 
' ani. cu trenul de la un 
i turneu al echipei noastre o- 
[ limpice ta Iugoslavia si stă- 
i team de vorbă cu doi tacă- 
' tori... divizionari „B“ care 
i avuseseră cinstea să evo- 
! lueze în reprezentativa 
; noastră olimpică. Buzoienll

Stan (golgeter de temut) si 
Nicolae (actualul fundaș 
central de la Dinamo). îmi 
amintesc că ceea ce m-a 
impresionat atunci la cei 
doi tineri fotbaliști a fost 
trecerea rapidă de 
ria selecționării in
tr-o reprezentativă 
națională la anoni
mul lor meci ime
diat. din campionatul „Bou
lui el divizionarei Gloria. 
„Abia aștept să joc dumi
nică tn echipa mea mică, ia 
„B“. la Buzău, abia aștept 
să marchez goitiri și să oiș
ti găm" — iml spunea Stan, cu 
o înflăcărare care atunci, 
mărturisesc, m-a surprins. 
Așa era si Nicolae, uitase de 
faimosul Surjak. pe care-1 
anihilase total, eu numai 
citeva zile în urmi la Split 
se aprinsese si el la gîndul 
meciului ..de B“ al echipei 
orașului lor.

Vă Întrebați, poate, sti
mați cititori, care este ros
tul acestor rfnduri. rostul 
acestei amintiri 7 Si ce le
gătură are ea cu prezentul 7 

Legătura ne-o sugerează 
lupta pasionantă din Divi
zia „B" (azi, evident mal 
atractivă decît ta ^A"), ta 
a cărei înaltă tensiune stat 
conectate nu numai orașele 
Iași — Galati — Tîrgoviste

— Moreni — Petroșani — 
Baia Mare etc., ci se simt 
conectați si iubitorii fotba
lului „de la distantă" care 
așteaptă rtarcă mai emoțio
nați rezultatele matineelor 
fotbalistice duminicale 
cit rezultatele de 
amiază...

Se vede, se simte 
că harta fotbalistică 
este din ce în ce mai mult 
o hartă sentimentală. Unde 
este dragoste adevărată pen
tru fotbal (cum e Ia Buzău, 
de pildă care a plecat de 

jos de tot și a ur
cat și urcă mereu). 
CRESTE fotbal. Un
de nu.

superioare.condiții
„vedete" aduse cu 
degeaba agitație...

E adevărat că

1 de- 
după-

faptul 
a tării

degeaba 
degeaba 

sacrificii.

dragoste 
Dentru fotbal, neutru culo
rile echipei trebuie să aibă 
nu numai publicul, oamenii 
din tribună, ci si jucătorii, 
si antrenorul, si conducă
torul de club, si organele 
locale, toți acești factori 
comnunind — uneori — o 
ecuație umană omogenă in 
plan sufletesc. „Scîrțîie" un
deva o rotită, cade totul— 

De fant. rîndurile de fată 
nu nrea aduc nimic nou cu 
adevărat. Fotbalul înseamnă 
pasiune. Înseamnă „Iove — 
Iove — Iove" (dragoste), 
eum striga patetic, cu la
crimi în ochi, marele Pete 
la despărțirea Iu! de terenul 
gazon at.

Cind nu înseamnă asta, nu 
mai e fotbal...

Marius POPESCU

Divizia „A", dupâ fapte etape

LIDERUL, GOLURILE CORVINULUI $1 „PODIUMUL ULTIM1*
@ Steaua a ajuns la +8 la „adevăr” ® Dacă hunedo- 
renii vor menține tempoul, e posibil să înscrie... 100 de 

goluri! ® Pregătirile din vară și golaverajele lui „Poli", 
F.C.M. Brașov, F.C- Bihor...

INDBAL MASCULIN
replică, dinamovistii brașoveni 
n-au putut anihila handicapul 
de putere si de valoare. JPoH" 
Timișoara s-a detașat cu de
zinvoltură, a condus cu I 
(min. 51) $1 cu 20—14 
euleglnd o victorie 
Au înscris : 
4, Fălker 3, 
Thnpu 1, Voles 1, 
Nîeoleseu 9, Andreeseu 3, Dtmea 
3, Pantilimon 1, Donosa 2.

I
I
I

n—12 1 
(53). I 

___ meritată.
Matei 8. Gtargea 1
Daa I. IT*gy  2, |

respectiv J

LRA 
—II 
null 
rană

■

>■

ISC

Clasamentul a suferit modlfl 
cări

1.
2.
3.
4.
I-
8. Dlnamo

In primele 3 
Steaua 
Universitatea
Gloria 
Corvinu! 
Sportul stud.

locuri.
7 T 8 8 13- 
7 3 11 11- 
7 4 13 1»- 
7 4 3 3 23-
3 3 3 1 n-

3 14 
f n
3
T
3

• 4*3  3- 3

I 
I 
I
I

Steaua a trecut ta de un Ra
pid eu multe indisponibilități in 
lot (mai ușor decit arată scorul) 
»l are acum 14 puncte — maxi
mum! — eu +3 ia „adevăr*,  tot 
maximum, șl acest fapt Impre
sionează ; impresionează și ne 
prezintă o echipă campioană 
pornită fără nici o ezitare te 
noua cursă pentru titlu, dispusă 
să nu... ierte pe nimeni, indi
ferent de locul de desfășurarea 
medului. Plecarea lansată șl 
desprinderea Stelei (i 1*  Paris

O VICTORIE CLARĂ A VICTORIEI
4-1 (2-0) OJ DUN AV RUSE

BACĂU 22—21

turneu, in
se află

23 p, urmată de 
p. Politehnica TI-,

fruntea 
Dinamo

I
I

Cu toate e*  va rula a*  
tot lotul. Victori*  se va 
continuare la conducerea 
Scorul va fi majorat ta 
prin autogoOtd Mit PRI-

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— ȘTIINȚA 
(12-12).

După acest 
clasamentului 
București eu 
Steaua eu 21
mișoara 21 p și H.C. Mluaur 
eu 18 p. Următorul turneu — 
ultimul al turului intil — are 
toc In zilele de 29—30 septem
brie si 1 «octombrie la Cluj- 
Napoca.

I
I

golul oaspeților are ta bază o 
putemlcd lovitură ta poarta a 
tal Baioaktarov. Mingea a alrit 
dta Nlțu ta BRUMARU ta 
dus ta poarta ■. 3—4. Marele ne
dreptățit al meciului a fost Urau, 
ears a șutat toarte frumos de 
ctteva ori jmta. 48, 38, 79). <ter 
OM rezultat. (Hand golurilor va 
fi tachetat de GLONȚ dta tota- 
t«rit de la 11 m (min. S3). A ar
bitrat D. Avrlgeonu (București).

VICTORIA î Nlțu — Săndot 
Drightci, Mânu Bramaru — 
Micea, Dumitrescu, Ursu — 
Marca II, londache, Goda. DU- 
NAV t Buednskl — Slmlonov. 
Bolanov. Bogomllov, Prisadnlkov
— Stotanov, AngheSov, Kutlnov
— Encev Balraktarov. Apostolov. 
Au mal jucat : Preda, Glonț, L 
Moldovan, Călin, IMescu, Aeienta 
(Victoria) Klrcev. Kiritov, Ttfev 
(Dunav).

Saint-Germaln. in campionatul 
francez) după numai o treime 
din tur se datorează desigur 
unor cauze intrinseci (valoarea, 
echilibrul, omogenitatea „ll"-!ul 
pregătit de Em. Jend si A. lor» 
dănescu), dar șl faptului că cele
lalte contracandidate la ti’ 
Dinamo, Sportul studențesc 
Universitatea Craiova nu a-au 
rfitat hotfirtte să țină pasul 
ecMpa lui Stoica. BOlSni 
Prțurcă, acesta <En urmă 
fitndu-se in fruntea dasemen- 
tulu! odor mal efieaee ju
cători. Dar. ajunglnd ta capito
lul eficacității, să ne oprim, ta 
continuare, la dteva aspecte 
legate de această problemă stil 
de mult discutată ta ultima vre
me. Eficacitate — ea număr de 
goluri marcate (In general efec
tul comportării Molilor ofensi
ve), eficacitate — ca număr de 
goluri primite (rodul unor apă
rări bine puse la punct). Privi
te din aeeste două unghiuri, cele 
șapte etape consumate pină »- 
cum ne oferă două dees mente 
deosebit de sugestive care, de 
insele, separat, pot constitui su
biecte de comentariu. Așadar, 

pro-

lor „Poli*  Timisoara. F.C. Bi
hor șl F.C.M. Brașov. Toate la 
un Ioc au „încasat" 46 de goluri! 
Ce s-a Intîmplat? Au devenit 
mal slabe apărările acestor for
mații față de campionatul tre
cut prin pierderea unor jucătoriî 
Sau echipele tn cauză au jucat 
ta primele șapte etape meciuri 
mai grele decit la startul ediți
ei precedente * 
sară și oferă 
punzătoare.
F.C.M. Bv.

7 Paralela e nece- 
răspunsurlle cores-

2 2 3 8- 9 6 (1984)
9 3 4 3-Î7 3 (!985)
0 3 4 '5-13 '3 (198'4)
8 1 6 6-17 1 (1985)

•- 
cu

H
F.C. Bihor 12

17
ta tePoh- Tini. 17
•- 18

tn clasament.
echipe au avut, asa-

6») 4 0 3 8- 8 8 (1984)
2 1 4 3-12 5 (1985)

i EDIȚIE a cam- 
la Istanbul, da e 
bucurat călăreții 

iztomM șt preset 
iodului cam au 
die de concurs, 
etștîgst șl cupa 
Silvana Todea, 

1 doar dțivia <Mn- 
eane an cucerit 

reset • se pare 
numerele 1 și 3 
s", dacă avem In 
d ani. la Ankara, 
numărul de ootn- 
lanbul a repetat 
numărul Șl. Noi 

este vorba mal 
ie, dt de o foarte 
IAȚTA Ecvestră 
oralul nostru de 
i felicitare pentru 
rglu șl-a IndepH- 
veterinar străin"

oflelal de la 
aceeași ea- 
dovadă de 
șl oompe- 
dedegațl al 
yl Jacques

Mircea TUDORAN

*

Weete
care este ordinea celor msd 
ductlve atacuri 7

1.
3.
3.
4.

5—8.

w

ta Ooticunrat tatemațtoaal 
Prags. Din nou, ta Istanbul, ta 
iitatet dr. Titus Gturglu a <tat 
-iceeașl Înalta profesionalltate 
tentă, fiind felBcitat de cel doi 
F.EJ., Gtovanl Marcone (Raita) 
de Wattervm (Elveția).

PCT.O. IN CEt, DINȚII DERBY al noului 
campionat de polo, meciul Dinamo — Ra
pid București, canoseutUl internațional 
LW, Rădacsnn a avut o evoluție remar
cabilă, ei aductodu-șl o contribuție impor
tantă ta victoria obținută de prima echipă. 
Acest lucru a fost subliniat <te toți specla- 
MgtM și spectatorii. Mat puțini știu tnsă că 
experimentata! Jucător e-a prezentat ta 
bazin tntr»o stare de spirit cteoseibită, ei 
fiind foarte afectat de pierderea unui mem
bru al famtjtei aste chiar ta noaptea dina, 
faitea partidei eu Rapid, noapte In care nu 
a putut dormi. Omenește, antrenorul Tuliu 
Capsa nu l-a pretins lui Răduicanu că 
joace, dar acesta, tavtegtndiu-șl durerea șl 
oboseala, e-a presentat ta bazin, con
știent că echipa. Mpsltă de doi valoroși ti
tulari (5. • Popescu, indisponibil, șl Mol- 
ceanti, suspendat), are nevoie de el. Un 
gest cu o Încărcătură omenească aparte...

RUGBY. EXISTA un obicei frumos — 
și— regulamentar — ca fiecare Jucător să 
poarte pe tricou numărul ce indică pos
ted intr-o echipă. Numai că in ultima vre
me asistăm la o adevărată „joacă de-a 
numerele" ta tot mal multe echipe, ce 
dă bătăi de eap spectatorilor: mijlocașul 
Ia grămadă nu mal poartă pe spate „3" 
d, de pildă, 17, fundașul nu mal e de
semnat prin Clasicul ,15" ș.a.m.d. Să le 
amintim rugbyșttlor in cauză că jucători 
de frunte tșl tăceau și-și mai fac tacă 
un adevărat obicei de onoare de a purta 
tatreaga carieră același... tricou, suporte
rii desemntndu-1 adesea, pur șl simplu, 
prin „numărul n de la cutare echipă" • 
UN MARE ghinionist este Costlcă Florea, 
ttaărul șl tenacele component al Hniei a 
treia a echipei Steaua. Aflat, din nou, 
după o bucată de vreme, in vederile se
lecționerilor primei reprezentative pentru 
întfinlrea cu U.B.S.S., el s-a -- - -
stupid ta partida de campionat cu „XV"-le 
clujean 5 eu doar trei minute Înainte de 
finalul unul med ușor, tn eare arătase 
aceeași formă bună, concretizată tn În
scrierea a trei eseuri. Cum piciorul lovit 
11 supără in continuare, speranțele tui C. 
Florea au rămas acum legate de even
tuala sa convocare pentru Italia.

I
. Iaccidentat g

I

Corvinul — 23 goluri 
Sportul studențese — 
Steaua — 13 
Chimia — 13 
Universitatea si Rapid

Surprinde absența din 
clasament a dinamovlștilor 
un med mal puțin) și prezen
ta printre echipele cu multe go
luri marcate a echipelor pregă
tite de Mareei Flgulea șl Ni
colae Lupescu. De remarcat u- 
petltul de goluri al hunedoneni- 
lor (au marcat Jucător! din toa
te llnîlle, dovadă a jocului mo
dern 
nat 
eare, 
pool 
acest 
pionattrfui. Iată și situnțta celor 
mal ferme spărări 1
1—2. Dinamo st Steaua — 3 goluri 

3. Universitatea — 3
4—7. Sportul stud., Victoria, Glo
ria, F.C. Argeș — 3.

Acesta este „topul" echipelor 
care au primit mal puțin de un 
gol de med 1 Restul apărări
lor...

Celelalte apărări s-au dovedit 
extrem de nenetrabDe. Și in 
mod deosebit cele ale echipe-

practicat de „11 “-le antre- 
acum de Ion V. Ionesco), 
dac# vor menține tem- 
e posibil să realizeze. In 
sens, un record al enm-

locurile
Cele trei___ _____  ____

dar, ta toamna trecută evoluții 
mal bune. Au marcat goluri 
aud multe, au primit goluri rnal 
puține. In exact aceleași condl- 
fH de concurs, pentru că. pu
nted față tn fată loturile exis
tente șl adversarii talîlniti In 
ode șapte etape, nu există decit 
foarte mici diferente. In privin
ța componentei compartimentelor 
defensive, doar o singură 
portantă mutație, la F.C. 
hor — plecarea Iul Zare, 
rea lui Ion Marin — dar 
se presupunea că va întări 
rarea orădentlor. nu s-o 
bească. în rest, aceiași jucători 
și Ia F.C.M. Brașov (schimbări 
doar tn atac, Văidean eu Tălnar 
și Barbu) și la „Poli" Timișoa
ra. Cit privește programul, bra
șovenii au jucat tot cu F. C. 
Argeș si Sportul studențesc (me
ciuri mal grele), blhorenil au 
avut acum partide chiar mal 
ușoare, tar timișorenii — tot cu 
Universitatea șl Chimia au Ju
cat, plus Corvinul, F.C. Argeș, ’ 
S.C. Bacău. Politehnica Iași, 
F.C.M. Brașov...

51 atunci 7 Care să fie cauza 
sau cauzele acestui regres In 
comportarea celor trei echipaj 
Răspunsul nu poate fi 
tmul singur : SLĂBIREA 
GENȚELOR ÎN PROCESUL

Im- 
Bl- 

venl- 
care 
apă- 
sia-

decît 
EXI- 

___ ______ _ ____ DE 
PREGĂTIRE. îndeosebi în peri
oada dintre cele două campio
nate, In vară. Orîce alt argu
ment adus dîn afara sferei a- 
cestul adevăr nu poate fi decît 
o„. speculație.

Campionatul nu și-a consumat 
însă decît a cincea sa parte. 
51 cele trei echîoe cu cel mal 
mare număr de goluri primite au 
încă suficient timn să recupe
reze. Că există resurse, ne-au 
demonstrat-o. duminică, timișo
renii...

Laurentîu DUMITRESCU

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
SELECȚIONATA U.E.F.A. *87,  

echipa pregătită de Petre Ga- 
vrilă si Teodor Anrhellni, a 
efectuat două turnee peste ho
tare. în Republica Democrată 
Germană a susținut două to
curi. încheiate cu următoarele 
rezultate : 0—5 si 1—1 cu echi
pa similară a tării gazdă. în

U.R.S.S.. la Vilnius selectio- . 
nata a pierdut ambele meciuri 
la același scor. 0—î, dună ce 
la pauză era 0 0. Iată si ci ti va 
dintre iucătorii care au obți
nut aceste rezultate : ’ Prunca, 
Lueescu. Baiaj. Condurache, 
Mitici. Bănică. Bondoc. Misto- 
de, Sisoc. Stere. I. Dumitrcscui



MECIUL KARPOV - KASPABW

Carnet extern

PEREECJIONAREA CIHIARIRII EA HAITEI»

MOSCOVA, 24 (Agerprea». 
Cea de-a 8-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial 
de șah ce se dispută ta Mos
cova, între marii maeștri so
vietici Anatoli Karpov șl Garf 
Kasparov, a fost întreruptă 
într-o poziție aproximativ e- 
gală, la mutarea a 41-a și va 
fi continuată astăzi. Scorul 
după cum se știe este de 4—8 
în favoarea lui Karpov.

ta

— eon-
eel puțin 8—7

antidoping, ta fle- 
tuturor coneuren-

SĂRITURI CU SCHIURI FĂRĂ... ZĂPADĂ

UN NOU CAPITOL

IN ISTORIA BOXULUI

• La Charîah (Emiratele A- 
rabe Unite), în campionatul 
mondial de sah pentru juniori, 
după 10 runde (din cele t3 
programate) conduce maestrul 
cehoslovac Pavel Blalny ea • 
Duncte. urmat de Maxim Dingy 
(SUA). Josef Klinger (Austria) 
cîte 7,5 puncte. Grlvas (Gre
cia). Gunawân (Indonezia). 
Howel] (Anglia) cite 7 punc
te etc.

Michael Spinks, campion o- 
iimplo în 1976, la Montreal, 
la „mijlocie* *,  este, de sirn- 
bătă, autor al unul nou ca
pitol în istoria de decenii a 
pugillsmului. El este primul 
campion mondial al semigrei
lor care cucerește și o centură 
mondială (IBF) a categoriei 
grea. Din 190S șl pină astăzi 
alțl nouă campioni .al catego
riei semigrea (Intre care 
francezul Georges Carpentier

Drumul 
în „Cupa 
— ediția 
mai plnă 
Golesdu, la sediul lor, 
semnalul roșu aprins 
Eindhoven le-a barat 
plndu-1 în primul tur 
tițlet

Mărturisim, nu ne-a 
ril acest meci de șah, așteptat 
ou justificat interes șl multe spe
ranțe. Mal intîi, așteptarea a
fost presărată șl cu elemente de 
suspans. Conform tragerii la 
sorți inițiale, campioana țării 
noastre trebuia să joace contra 
echipei Volmac Rotterdam (cu 
Timman și Korcinol în formație, 
locurile 4 șl 5, respectiv, în cla
samentul mondial „Elo*), ceea 
ce nu ne oferea perspective prea 
încurajatoare. Dar Volmac «-a 
retras din competiție și locul a- 
cesteia a fost ocupat de al doi
lea club olandez, cu nume mal 
puțin sonore, deci — In „calcu
lul hîrtiel* — ușurînd sarcina 
șahiștilor noștri. Impresie falsă, 
fiindcă (ulterior am aflat,..') 
Eindhoven tocmai învinsese pe 
Volmac, în campionat, cu 7—5 1

Oricum, am privit încrezători 
acest meci, cu presupusul avan
taj al terenului (care la șah nu 
contează prea mult) șl avînd o 
medie „Elo* a echipei apropiată 
de cea a 
în primul 
doilea. Că 
valorici al 
priviți ca 
figurarea rezultatelor avea să ne 
convingă. încă o dată, acest 
meci I.T.B. — Eindhoven. Oaspe
ții au clștlgat cu același scor

— învins de Jack Dempsey, 
Archie Moore — întrecut de 
Rocky Marciano, Bob Foster
— depășit de Joe Frazier) au 
încercat de 13 ori, dar fără 
succes, să ajungă tn frunte, 
cum se spune, la „toate ca
tegoriile".

Agențiile de presă au trans
mis declarația lui Spinks îna
intea întHnlrll sale cu Larry 
Holmes : „De mal multe luni, 
ceva în mine îmi spune eă 
pot schimba... cursul Istoriei 
boxului. Cei care aa încercat 
înaintea mea să cucerească 
centura greilor erau, Ia ora 
respectivă, pugiliștl In declin, 
ta timp ce adversarii lor, 
dimpotrivă, se aflau in plină 
ascensiune. Eu am 29 de ani 
(n.n. t în opt ani ca profe
sionist a susținut 28 de me
ciuri, toate victorioase, 19 clș- 
tlgate înainte de limită), Hol
mes este, desigur, un mare 
boxer, dar el este bătrin, 
ceea ce contează mai mult 
decit cele 10 kg și 2 centi
metri care ne despart...*.

Șl, într-adevăr, a contat I 
Spinks a clștlgat la puncte 
In fața Iul Holmes...

r. tril.

UN DRUM PREA SCURT AL ȘAHIȘTILOR NOȘTRI IN „C C. E.“
• Note la intilnirea I.T.B. Eindhoven

șahiștilor de la LT.B. 
campionilor europeni" 

1985 a fost scurt Nu- 
în... bulevardul Dlnlcu 

acolo unde 
de 8. V. 

calea, ste
al compe-
adus bucu-

oaspeților : ’ 379—2 396 
tur, 2 401—2 391 In al 
titlurile șl coeficienții 
jucătorilor nu trebuie 
o certitudine tn pre

LOTUL DANEMARCEI PENTRU MECIUL
DE TENIS CU FORMAȚIA ROMÂNIEI

In așteptarea zăpezii, „tcarit*  
schiului nu stau ca brațele b»- 
erucițate, ci te pregătesc eu 
asiduitate pe uscat și pe... plas
tic. Zilele trecute, pe trambu
lina olimpici de 70 m de la 
Sarajevo, acoperită ea plastic, 
a avut lac un concurs interna
țional de sărituri In care vic
toria a revenit lui Jens Weiss- 
flog (R.D.G.), campion olimpic 
ți mondial, ca 217,8 
de 87J m și 88 m).

tn fotografie, (IN 
Bonn), aspect de la 
nament estival pe 
din Munții Pădurea

p (sărituri

— Preș», 
un antre- 
trambulina 
Neagri.

PDEGATIDI ale gimnastelor

PENTRU „MONDIALE"
PRAGA, 24 (Agerpres). — 

Desfășurată la Bratislava, ta- 
tihiirea internațională de gim
nastică dintre echipele femi
nine ale Cehoslovaciei sl Unga
riei s-a Încheiat cu scorul de 
382,85—379,25 p. ta favoarea 
gazdelor.

La individual compus, primul 
loe a fost ocupat de gimnasta 
cehoslovacă Lenka Pitlovichov*  
— 77,35 p. urmată de coechipie
ra Marta Polokova — 76.80 p.

7—5, care pare să le fie foarte 
la indemină...

De la Început trebuie spus eă 
faptul de a ceda tn fața unei 
reprezentante a Olandei — țară 
cu vechi tradiții In această dis
ciplină, ți care a dat șahului 
an campion mondial — nu poate 
fi privit ea deosebit de surprin
zător. Discipolii Iul M. Euwe 
s-au dovedit, cel puțin de aceas
tă dată, superiori nouă ți le re
cunoaștem meritele. Iar replica 
foarte dlrză, sportivă, ce le-a 
fost dată de către șahiștii ro
mâni nu poate fi decit sublinia
tă. Decizi*  a fost obținută „în 
extremis*,  după ce ultimele trei 
partide întrerupte au continuat 
pină la epuizarea tuturor posi
bilităților de eșichiere. Nu e mai 
puțin adevărat, însă, eă o mo
bilizare mal bună a jucătorilor 
noștri, o atentă abordare a fie
căreia din cele 12 
aduce mal multe 
m&tățl de punct, 
rezultatul Întregii

Să „disecăm' 
zultat. Mal întâi, iată cum arată 
fișa meciului, ta ordinea mese
lor : Gheorghiu — Șcheeren 1—1, 
Bărbuleseu — Kuijpers 1—1, Pav
lov — Kuijpers 1—1. Ștefanov — 
Douven 1—1, Armaș — Welling 
(Grooten) 9.5—1,5, Savin (Rei- 
cher) — Van Mii 0,S—1,5. Au cîț- 
tlgat cîte o partidă Dan Bărbu- 
lescu ți Parik Ștefanov, tot el 
au pierdut cîte una, împreună 
cu Iullus Armaș și Daniel Savin. 
Restul au fost remize. Egalitate 
la primele trei mese : 3—3, Iar 
la următoarele trei : 2—5... Aici, 
așadar, a fost ruperea de echi
libru. Eindhoven a avut o for- 

partide puteau 
puncte șl ju- 
ar fi inversat 
Intilniri.

puțin acest re-

tenses, Michael Mortensen M 
Michael Tanson. Căpitan ne- 
jucător eate Finn Christensen. 
După cum se știe, partida este 
programată in Capitali, la te
rasa Progresul, in zilele de 4, 
5 ți 8 octombrie.

Astă-seară, șase meciuri în preliminariile C. 6L

CINE MAI OBȚINE CALIFICAREA
PENTRU TURNEUL FINAL ?

Șase partide se vor desfășura 
astăzi, in cadrul a cinci dintre 
cele șapte grupe europene ala 
preliminariilor pentru CJA, Cum 
I din cele U echipe angrenate 
in aceste meciuri lșl joacă asum 
șansele (mal multe sau mal pu
pae) de calificare pentru turneul 
final de anul viitor, interesul ia 
jurul lor atinge cote deosebite. 
In gr. a 4-a, Bulgaria (în de
plasare, cu Luxemburgul) șl in 
gr. a 7-a. Spania (acasă, eu Is
landa) pot face, astă-seară, ul
timul pas spre turneul elitei mon
diale, la virtutea statutului de 
favorite certe.' Va 11 totuși in
teresant de urmărit capacitatea 
de redresare a fotbalului bulgar, 
diminuat de masivele și drasti
cele suspendări pe motive dlscl- 

mațle mal omogenă, o „bază*  a e- 
chlpel mal puternică. Cu aceas
ta a marcat diferența de valoa
re șl a clștlgat.

Aid Intrăm Intr-O problemă 
mal veche, cu implicații pe plan 
general, a șahului nostru. Creș
terea valorică a jucătorilor de 
forță medie se face prea lent. 
Avem șahiști de virf foarte 
buni (In echipa LT.B. evoluea
ză doi „olimpici*,  marele maes
tru Fl. Gheorghiu ți maestrul in
ternațional D. Bărbuleseu), dar 
1n urma acestora există prea pu
ține forțe cu adevărat competi
tive, la nivel superior. Iar dacă 
avem o echipă națională puter
nică, clasată pe locul I la ul
tima Olimpiadă, formațiile noas
tre de club suferă tacă de ne- 
omogenltate, rezervele lor de ju
cători se arată insuficiente. Iată 
un aspect care trebuie 
de gîndlt tehnicienilor 
nostru și — desigur — 
pala cauză a eșecului 
tuala ediție a

Nu putem încheia aceste retro
spective fără a face o sublinie
re necesară, de natură recon
fortantă. Anume, ne referim la 
efortul deosebit depus de șahiș
tii de la I.T.B, pentru a oferi 
cadrul organizatoric adecvat a- 
cestel întîlnlri. Din acest unghi 
de vedere, un prilej 
satisfacții, servind bunul 
al șahului românesc.

Revenind la rezultatul 
dacă aceșta a însemnat 
un capăt de drum, cele

să dea 
șahului 
prin cl

in ao-
C.C.E.*.

de reale 
renume
obținut, 

acum 
_____ _ __ _ viitoare 
vor trebui să fie, de fiecare da
tă, un punct de pornire spre 
performanțe cu adevărat supe
rioare.

Radu VOIA

Cn prilejul unei confe
rințe de presă care a avut 
loc la recentele Campionate 
mondiala de haltere din 
Suedia, au lost puse ta dto- 
cuție o serie de probleme 
Interesante și de actualita
te. Președintele Federației 
internaționale de haltere, 
Gottfried Schădl (Austria), 
dezminte categorie anale 
speculații făcute tn presa 
occidentală privind alcătui
rea altor categorii de greu
tate față de cele actuale șl 
anularea din acest motiv a 
actualelor recorduri mon
diale. Ca dovadă, cele două 
recorduri ale lumii renIImie 
ta CJH. (de către N. Sala- 
manov și A. Varbanov, am
bii dta Bulgaria) an șl fost 
omologate ! Există Insă al
te probleme obligatorii, care 
trebuie să stea In atenția 
forului nostru și a federa
țiilor naționale. Obligativi
tatea de a se face, tn fle
care țară șl la toate 
«arsurile, 
controale 
care an, 
fHor*,

Cea mal importantă ches
tiune discutată a fost însă 
aceea a cântăririi sportivilor 
înainte de concurs. Se ștte 
că departajarea halterofili
lor, ta cazul cind rezulta
tele ta o categorie stat e- 
gale, se face In funcție de 
greutatea avută Înainte de 
concurs, prioritatea fiind a 

fa»_celor mai ușori. Ce se 
timpii însă dacă există 
galitatea corporală, eăd 
recentele C.M. s-a ivit 
caz puțin obișnuit: 
sportivi sovietici șt 
tsagur au avut exact

pllnare, dictate nu de mult, ta 
plină campanie de calificare. E- 
ehlpa Spaniei, optimistă (prea 
optimistă 7), a jucat duminică oa 
echipa de juniori t id F. C. 
Sevilla (7—0), fără a se arăta 
deloc îngrijorată de victoria ca 
1—0 tn compania Țării Galilor 
«ui de alte egaluri-surprlzA ob
ținute, In ultimii ani, de nordi
cii insulari, ce-1 adevărat, a- 
easă— " .

In grupa a S-a, reprezentativa 
UJLSJS. pornește, in compania 
Danemarcei, seria atacurilor de
cisive pentru calificare, purtate 
pe teren propriu (vor urma, in 
eurtad, meciurile cu Irlanda șl 
Norvegia), cele două protagonis
te ale partidei de azi păstrtnd 
cele mal mart șanse de califi
care. tn eventualitatea victoriei 
gazdelor, grupa va avea ta frun
te 4 formații cu același număr 
de puncte, 6 1

Importante pentru a prinde li
nia dreaptă ta poziție bună, ta 
grupa a 2-a, două „meciuri pe 
turnantă*  : Cehoslovacia — Por
tugalia șl Suedia — ItJ.Q. în
vinsele (cu excepția echipei lui 
Beckenbauer, care are încă... 
șanse teoretice de a pierde șt 
ea calificarea, printr-un anume 
joc al rezultatelor, deși ta a- 

VIZIUNE"!
•

Aproape că n -a mai rămas echipă occidentală cu oarecart 
pretenții in baschet care să nu albă In formație măcar un ju
cător de pește Ocean. Evident un jucător profesionist, care 
dacă-1 și negru este foarte bine, Iar dacă are peste 2 metri 
Înălțime este, ce mai, și mal bine I... La ora actuafiă. ta -Eu
ropa de apuș joacă zeci și zed de baschetballștl americani, 
canadieni, sud-americani. Dincolo de necesitate, se pare că 
este vorba șl de o amu me „modă*.  Si, evident, moda... costă 1 

în vederea noului sezon compettțional spaniol, echipa cata
lană C.F. Barcelona a purtai tratative ou un baschetbalist 
american, Sven Nater, despre care se afirmă că ar fi posesor 
al unei tehnici remarcabile șl că este un jucător foarte eficace 
ete. Barcelonezli, frectadu-șl sattatăcuțl infinite, tșl așteptau 
omul cu toată încrederea, optlmtțtixta privința viitoarei acti
vități competition ale șl mal ales tn ceea ce privește partida 
derby, de tradiție, cu puternica Real din Madrid. Dar zilele 
treceau șl „achiziția*  nu mai venea la echipa care-1 aștepta 
cu attta nerăbdare. Au urmat firește c6nvorblrl telefonice. în
cheiate cu somația pentru Sven Nater de a se prezenta de 
urgență la Barcelona, invodnd-u -se, ea argument hotărî  tor, 
prevederile contractului semnat Intre cefle două părți.

în cele din urmă, cu toate riscurile punitive, Sven Nater a 
declarat că nu va mal veni să joace la Barcelona! Stupoare... 

De ce această hotărire? Agenția..France Presse" care informează 
despre acest caz. spune că Nater a mărturisit că a avut o... 
„viziune*  care-I cerea să nu se ducă peste apă (n.n. Oceanul 
Atlantic) șl st rămlnă acasă I T*.

Viziune, viziune, dar. se pare, găsise omul o ofertă mat ten
tantă la o echipă americană. Acum catalanii slnt ta căutarea 
altei vedete. Deh, moda !...

Romeo '/ILARA

eaji greutate ți au obturat 
•căteatl rezultate! Este vor
ba de categoria 90 kg, unda 
trd sportivi. V. Solodov, 
P. Khrapati (ambii U.RS.S.) 
M Z. Balazsfi (Ungaria), au 
realizat la „smuls*  117,5 kg 
ft 11 s-au decernat medalii 
de aur. La „aruncat*  ți la 
„total*,  sportivii sovietici an 
abținut. de asemenea, re
zultata egale (217,5 kg, res
pectiv 'J95 kg) atribuindu- 
K-se medaliile cele mai pre
țioase I „în această privință
— a spus Gottfried Schodl
— există soluții de depar
tajare, pe care le avem In 
proiect : prima ar fi o nouă 
rednt&rire chiar Înainte de 
concurs, dindn-se astfel po
sibilitatea unui sportiv să- 
slăbească ; a doua, ca ac
tualele cântare electronice 
să fle perfecționate, tn sen
ini ea diferențierea să fle 
făcută ți sub 500 de gra
me, ajungîndu-se pină la 
chiar— 5 gr. I*

Reprezentantul țării noas
tre ta Federația internațio
nală, Lazăr Baroga — pre
ședinte al Comisiei tehnice
— a propus, ca pină ta 
perfecționarea cântarelor, ta 
cazta ta care doi sportivi 
din aceeași țară au o pon
dera corporală identică, la 
csoitansl oficial, unul dintre 
st să participe la o catego
rie tmedlaț superioară.

Propunerile făcute stat 
logice, echitabile și o bo- 
tărtre definitivă, ta acest 
sens, se va lua ta 1986, ca 
ptCejtd următorului Con
gres al Federației Interna- 
țtonale.

î

.3

Ion OCHSENFELD

eeasU dimineață are I victorii 
din i meciuri I) Ișl diminuează 
serios șansele de ascensiune spra 
„Cupa Mondială*.

tn fine, și o lntUnlre din grupa 
noastră, a S-a, intre două echi
pe, Finlanda șl TdFcia, scăpata 
de grijile._ promovării, dar cara 
ne interesează, 
prisma replicii

mal ales, prla

Turneul final 
ganlzat 
mărilor 
lor din 
clarat, 
Joseph 
al F.I.F.A. și Guillermo 
președintele Comitetului 
de organizare.

CAMPIONATE, COMPETIȚII
U.R.S.S. (ei. 27), meciuri in *-  

vans : Neficl Baku — Torpedo 
Kutaisi 3—1 ; Jalghiris Vilnius — 
Metalist Harkov 1—1 ; Voronej — 
Torpedo Moscova 1—6 ; S.K.A- 
Rostov — Kairat Alma Ata 1—1 I 
Ararat Erevan — Dinamo Tbi
lisi 1—8.

TURCIA (eL 4) : Fenerbahce — 
Genclerblrligl 1—1 ; Kayserispor 
— Galatasaray 0—0 ; Altay — Es- 
klsehlrspor 2—2 ; Samsunspor — 
Sakrayaspor 4—1. Conduce Gal»- 
tasaray, cu 7 p.
• Peritru amatorii de curiozități 

și de— performanțe ieșite din co
mun, o recomandare : atenție la 
evoluțiile viitoare ale echipelor 
Manchester United șl Steaua 
București care, In campionatele 
naționale ale Angliei și, respeo 

maxt- 
Lidera 
din 9 

pentru 
puncte 

seisme- 
au de- 
Zurich, 
general 

Caned a, 
mexican

turce.
★
al C.M. va fi or

ia Mexic, in duda uz-
catastrofale ale 
ultimele zile — 

concomitent, la 
Blatter, secretar

tiv. României, conduc cu 
mum de puncte posibile, 
engleză are 27 de puncte 
partide (se acordă 3 p 
victorie). Steaua are 14 
din 1 partide.
• In 

Mexic 
Înscris 
SS (In 
geles :

meci amical, la San Joset 
— Peru 1—6, prin golul 
de Hermosillo, tn mtn. 
primul meci la Los An- 
0—0).

«


