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ÎN ÎNTÎMP1NAREA MARII SĂRBĂTORI
PROIECTELE UNUI HARNIC COLECTIV AU DEVENIT

0 FRUMOASĂ REALITATE

T ’„Iți mai aduci aminte de 
unde am pornit ?“

Schițez un gest afirmativ din 
cap, încercând să maschez sur
priza în fața noului peisaj care 
mă întimpina acolo unde, cu 
mai bine de un an și jumă
tate în urmă, nu era mai ni
mic... Din înaltul tribunei svel
te, elegante, imi rotesc privirea 
peste împrejurimi, pornind de 
la poarta mare a intrării în sta
dion. Iar în vîrful unui obelisc, 
pe un romb de sticlă parcă înfipt 
în el, citesc cuvintele: „Comple
xul sportiv I.U.P.S. Chitila14 ; 
peste verdele închis al gazonu
lui îmbietor, frumos împrej
muit cu un gard din panouri

■La festivitatea de inaugurare, bucuria se exprimă in aplauze... Foto : Aurel D. NEAGU

Campionatele Naționale de pentatlon modern

ÎN PRIMA ZI, CRONOMETRUL- 
PRINCIPALUL „ARBITRU"

La baza hipică 
Steaua au debutat 
ieri întrecerile noii 
ediții a Campio
natelor Naționale 
de pentatlon mo
dern pentru se
niori, competiție 
la care participă 
sportivi de la Stea
ua, Olimpia Bucu
rești și Politehni
ca I. L. Timi
șoara.

Debutul l-au fă
cut pentatloniștii 
înscriși în primele 
două serii ale pro
bei de călărie. 
Parcursul, alcătuit 
din 15 obstacole 
(18 sărituri), pre
cum și efectivul 
cabalin au facilitat 
evoluții de bună 
calitate, majorita
tea dintre cei pre- 
zenți la start de- 
monstrind o bună 
pregătire, cu deo
sebire sportivii de 
la Steaua. Intrat 
în concurs cu nr. 
1, stelistul Corne
liu Isac, cu Must, 
a abordat cu siguranță fie
care obstacol, a știut să-și 
aleagă cele mai favorabile po
ziții pentru efectuarea sărituri
lor, astfel că el a terminat 
fără greșeală parcursul, dar a 
fost, totuși, penalizat cu 20 p 
pentru depășirea timpului a- 
cordaL Din acest moment, fle

de sârmă, de curând vopsite in
tr-un gri-pal, ca și tribunele 
stadionului, străjuit din loc in 
loc de „catarge14 înalte pe care 
unduiau in adierea vântului 
steaguri roșii și tricolore ; pes
te panouri cu înscrisuri dedi
cate patriei și partidului sau 
cu frumoase imagini din tu
multuoasa viață a sportului ; 
peste noile grupuri sociale de 
la care, prin arcul unui tunel, 
se ajunge în vecinătatea tere
nului, peste cabana cu înfăți
șare de vagon, la scară mărită, 
singura care mai redeștepta 
vechi amintiri_

Acum, in preajma marii săr
bători de la 23 August, cînd 
am revenit aici, am re
găsit un peisaj cu to
tul schimbat, nu am putut 
să nu mă minunez încă o dată 
de forța pasiunii unui colectiv 
mic, cel al producătorilor de 
utilaje și piese de schimb pe 
care-1 numisem cîndva „cu ini
mă mare“. Si nu puteam să 
nu rețin exclamația unuia din
tre invitații la festivitatea inau
gurării complexului, președin
tele C.M.B.E.F.S., Nicolae jstan- 
cu : „Nu-mi vine să cred că 

i

Corneliu Isac a acumulat, in prima zi, cel 
mai bun punctaj in proba de călărie 

Foto : Iorgu BĂNICĂ

care concurent a căutat să rea
lizeze maximum de puncte 
(l 100) pentru a-1 putea întrece 
pe lider. în final, atunci cînd 
arbitrii au consemnat presta-

Emonuel FANTANEANU

(Continuare tn pag. 2-3) 

doar o mină dc oameni au rea
lizat așa ceva !", aprecierile e- 
logioase ale tuturor oaspeților. 
Și nu puteam să nu înțeleg bucu
ria și mîndria celor care au 
fost în fruntea acestei acțiuni 
constructive în folosul sănătă
ții oamenilor, al sportu
lui : primarul comunei, Gheor- 
ghe Fition, directorul în
treprinderii, Alexandru Du- 
mitrașcu, secretarul Comi
tetului de partid și pre
ședinte al C.O.M., Dumitru An- 
drieș, președintele Comitetului 
sindicatului, Marin Ștefan, me
dicul primar Paraschîva Dumi- 
trașcu, in cabinetul căreia 
sportul are un bun prieten, 
președintele asociației sportive, 
Ioan Popescu, directorul Șco
lii generale 185, urmați cu atita 
entuziasm de toți oamenii mun
cii de la I.U.P.S., dar și de 
alți voluntari, cum au fost cei 
din brigada inginerului D. Ili- 
nescu și maistrului C. Mătu- 
șoiu, constructori la IACHIF,

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag 2—3)

0 NOUĂ ETAPĂ ÎN
Astăzi și milue, o nouă etapă 

(a n-a) in „Cupa F.R. Rugby14, 
cea de a doua competiție' inter
nă, ca importantă, după cam
pionatul Diviziei A, la care 
participă, cum se știe, numai 
formațiile din primul eșalon al 
sportului cu balonul oval. Iată 
programul meciurilor: T.C. Ind. 
Constanța — Grivița Roșie, stea-

De mîine, la marea întrecere a natafiei de la Madrid

ÎNOTĂTORII URCĂ PE BLOC-STARTURI,
INTERESUL ATINGE COTA MAXIMĂ...

• Cinei sportive din România 
printre protagoniste 9 Noemi 

concurează
S-a jucat o primă serie de 

partide de polo, săritoarele de 
la trambulină și-au desemnat 
finalistele, avansează și compe
tiția înotului sincronizat. Dar 
este limpede că marea între
cere a natației internaționale 
— reunind circa 1 500 de spor
tivi din 60 de țări ale lumii — 
captează din plin atenția opi
niei publice sportive de pre
tutindeni abia de mîine, zi în 
care Înotul, această disciplină 
cu pondere atît de insemnată 
in programul olimpic, își de
cerne primele titluri ale Cam
pionatelor Mondiale de la Ma
drid. Vor fi. de bună seamă, 
șase zile de dispute (miercuri 
e zi de pauză) la cel mai înalt 
nivel, cu așii bazinelor lumii 
în luptă directă și cu... crono- 
metrele, in curse pentru me-

START ÎN EDIȚIA NR. 69 
A DIVIZIEI A DE FOTBAlJ

• Marele obiectiv al noii ediții : creșterea valorică, prin contri
buția TUTUROR concurentelor • Spectatorii ți îndreptățită lor 
dorință • Aportul factorilor direct implicați, o condiție a reușitei 

campionatului

Asemenea lui Hagi (tricou de culoare deschisă) — surprins de obiec
tivul fotografic in plină „șarjă* spre poarta adversă — așteptăm un 
campionat cu mult spirit ofensiv, cu cifre de valoare la eapitol-ul 
eficacitate. Foto : Aurel D. NEAGU

PROGRAMUL „RUNDEI"
â Pitești : P-C. ARGEȘ

INAUGURALE
g

- STEAUA |
Hunedoara : CORVINUL - PETROLUL
Galați : OȚELUL - VICTORIA
Moreni : FLACĂRA - CHIMIA

g București : SPORTUL STUD. - „U* CLUJ-NAPOCA gg (Stadionul Sportul studențesc) gg Petroșani : JIUL - S.C. BACĂU gg București : RAPID - F.C. OLT gg (Stadionul Ciulești) gg Brașov : F.C.M. - DINAMO

1 Buzău : GLORIA - UNIV. CRAIOVA

Toate partidele vor începe la ora H. g:

A1 69-lea start al campio
natului de fotbal se di 
miine pe nouă sta

dioane ale tării și cu 
cele 18 divizionare înglobînd 
tot ce are mai valoros acest 
sport în arenă. Una dintre cele 
mai vechi competiții sportive 
românești își continuă astfel 
firul început in primul dece
niu al secolului. Au existat 
multe și valoroase succese în 
acești zeci de ani de viață ai 
primei divizii a fotbalului nos
tru. Cea mai răsunătoare am 
inregistrat-o în precedenta e- 
diție, cînd o formație româneas
că — chiar campioana dc a- 
tunci și de acum — a intrat in 
posesia primului titlu continen
tal obținut vreodată de o e- 
chipă de Ia noi. Steaua a dat.

„CUPA F.R. RUGBY"
ua — Dinamo (seria I); Politeh
nica Iași — Gloria, Rulmentul 
Bir lad — c.S.M. Suceava (seria 
a n-a); C.S.M. sibiu — Știința 
Petroșani (seria a Hl-a); Uni
versitatea Timișoara — Gloria 
PTT Arad, știința CEMIN Bala 
Mare — IAMT oradea (seria a 
IV-a).

printre participante și, sperăm, 
Lung și Tamara Costache

duminică 4
dalii, dar și pentru recorduri.

Capete de afiș T E mult prea 
dificil de stabilit o asemenea 
ierarhie subiectivă, fiecare din 
cele 32 de probe avind gradul

Concursul Prietenia la natație

CONTINUĂ CURSA
A u continuat, la București, 

întrecerile acestei atractive 
competiții rezervate foarte ti
nerilor sportivi care este Con
cursul Prietenia la înot și să
rituri în apă. In ziua a doua și 
timpul a fost frumos, exiștind 
astfel, tn totul, un cadru adec
vat de desfășurare la cele două 

astfel, noi și majore valențe 
fotbalului românesc demon
strând că, prin muncă și com
petență, printr-o mare unitate 
de acțiune, se poate atinge pis
cul performanței.

O Noua ediție a Diviziei tre
buie să beneficieze din plin 
de forța stimulatoare a per
formanței campioanei noastre. 
La început de drum se pre
supune că fiecare dintre cele 
18 divizionare A și-a pus in 
gînd să urce și mai sus, să 
dea mai mult decît a făcut-o 
pînă acum. Pentru deținătoa
rea titlului de campioană a 
continentului noua stagiune a- 
duce cu sine greaua obligație 
a confirmării marii performan
țe, a menținerii pe înalta po
ziție unde a ajuns la termina
rea sezonului competițional 
1985—1986.
• Onorarea calității de di

vizionară A . Pe oricare pa
sionat al fotbalului l-ai între
ba ce așteaptă de la noul cam
pionat iți va răspunde: 
„Jocuri frumoase, cit mai mul
te partide valoroase !“ Specta
torii știu că, nu de puține ori, 
meciurile dintre cele mai bine

Eftimie lONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

ior de atracție. Din punctul 
nostru de vedere, e însă mai 
simplu, interesîndu-ne, șe în
țelege, mai întii de toate, mă
nunchiul de curse cu partici
pare românească. Iar marile 
emoții încep chiar de mîine™

Geo RAETCHI

(Continuare in pag. 2-3)

PENTRU MEDALII...
baze sportive din Capitală de-, 
semnate drept gazde ale dispu
telor.

Reuniunea finalelor de ieri la 
înot, din Bazinul „23 August14, 
a debutat cu proba de 100 m 
fluture fete. In care Corina D«-

(Continuare in pag. 2-3)



Telegrama adresată tovarășului
TINERI MOTOCICLIȘTI BAT LA PORȚILE AFIRMĂRII VICTO

NICOLAE CEAUȘESCU,
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Republicii Socialiste România,

de participanții la adunarea festivă
consacrată „Zilei presei române

Pe stadionul Metalul din Ca
pitală a avut loc etapa a 11-a 
a Campionatului Republican 
de dlrt-track, pentru juniori.

Pe o căldură toridă, dteva 
mit de spectatori au urmărit 
eu viu interes evoluția celor mai 
tineri motocicllști, care pilo
tează mașini fără sistem de 
frină. Sufragiile numerosului 
public au fost întrunite de re
prezentanții secțiilor moto IFA 
Sibiu și Petrolul Ianca. Talen
tatul sibian A. Oaneș a reușit 
să acumuleze maximum de 
puncte, 6, El l-a avut ca ad-

CAMPIONATE!! NAȚIONALE
DE PENTATLON MODERN

versar principal pe petrolistul 
AL Tom» (care progresează 
văzînd cu ochii), cei doi ofe
rind în manșa directă eea mai 
frumoasă cursă a reuniunii.

Clasamente : etapă — 1. A. 
Oaneș (IPA Sibiu) 6 p, 2. Al. 
Tema (Petrolul Ianca) 5 p, 3. 
Gh. Grigorescu (Petrolul Ianca) 
3 p; general — 1. A. Oaneș 
46 p, 2—3. Al. Tom». FI. Un- 
gureanu (IPA) 42 p, 4. S. Lle- 
nerth (IPA) 42 p. 5. S. Ma
rines (Voința Sibiu) 20 p.

Confruntările mieilor moto- 
eicliștl continuă miine, cu eta
pa a 13-a, pe stadionul IPA 
din Sibiu (de la ora 16,30), in 
deschiderea etapei finale (a 
T-a) a campionatului indivi
dual de seniori.

Carmen CONSTANTINESCU

„cu
GBEORC 

icfon). Me 
de-a IV-a 
August**, 
du-se mai 
Udele pre 
victorie 
mafiei Di 
(2—«, 1-0 
realizate i 
Burada (n 
27. 46), Ni 
(min. 45) 
Jocul a f< 
I. Beeze 
Trandafir.

Așteptat 
de-al dof

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Cu cele mai alese sentimente, eu profund 
devotament si înaltă prețuire, participanții la 
adunarea festivă dedicată „Zilei presei româ
ne* vă aduc, in numele tuturor ziariștilor co
muniști din România, al tuturor lucrătorilor 
din presa noastră, un vibrant Omagiu, expre
sia admirației si stimei ce vi le purtăm, ase
menea întregului popor, pentru Îndelungata și 
exemplara activitate revoluționară, de peste o 
Jumătate de veac, pentru strălucitul exemplu 
de militant comunist, pentru viața de luptă 
șl dăruire prin care v-ați Ilustrat ea un mare 
și înflăcărat patriot, slujind eu abnegație și 
pilduitor curaj partidul, cauza libertății și in
dependenței patriei, cauza socialismului, de- 
dicindu-vă, cu o energie inepuizabilă, ridi
cării României pe culmi tot mai înalte de 
progres și civilizație.

In acest moment deosebit pentru munca și 
viața noastră, a ziariștilor, îngăduiți-ne, mult 
stimate tovarășe secretar general, să dăm glas 
nețărmuritei noastre satisfacții, a tuturor zia
riștilor, pentru faptul eă in fruntea partidului 
și a tării vă aflați dumneavoastră, erou le
gendar al unul popor de eroi, deschizător de 
orizonturi tot mai largi in istoria patriei noas
tre, militant exemplar pentru Împlinirea mă
rețelor idealuri ale națiunii române, condu
cător cu inegalabile calități.

Printr-o coincidență ale cărei semnificații ne 
Îndeamnă la o si mai puternică responsabili
tate față de calitatea muncii noastre, sărbă
torirea in acest an a „Zilei presei române* 
are loe Ia împlinirea a 50 de ani de cînd, 
pentru memorabilul dumneavoastră curaj re
voluționar, la 15 augusț 1936, printr-o sentință 
nedreaptă, ați fost întemnițat între zidurile 
Doftanei, unde Încă o dală ați dovedit re
marcabilele calități politice și organizatorice, 
dîrzenla și clarviziunea revoluționară.

Asemenea întregului nostru popor, acum, în 
preajma marii noastre sărbători naționale, 
ziua de 23 August, ziariștii din România își 
reafirmă, mult 
secretar general 
urma luminosul 
muncă și viață.

iubite si stimate tovarășe 
ai partidului, voința de a 
dumneavoastră exemplu de 
de a fi la înălțimea înere-

★

loc in Ca-Vineri a avut ____
pitală adunarea festivă con- 
satrată „zilei presei româ
ne* si celei de-a 55-a ani
versări a apariției primului 
număr al ziarului „Scinteia*. 
Organizată de Consiliul zia
riștilor, Ia adunare au par
ticipat Ziarist! din presa 
centrală. Agenția română 
da presă „Agerprcs* si 
Radtoteleviziune. muncitori

PROIECTELE UNUI
(Urmare din pag. 1)

eu toții depunlnd in timpul lor 
Bber. ziua sau noaptea, 
sat! de ore de muncă patrio
tic* pentru înălțarea frumosu
lui complex. Cu toții mulțumiți 
acum de un lucru temeinic tă- 
ead...

„îți mai aduci aminte cum 
a fost 7“ — aud din nou re
torica Întrebare.

Cum să nu-mi aduc aminte, 
tovarășe director Damitrașcu, 
de ziua aceea, de acum a- 
proape doi ani, cînd mi-ati 
creionat eu măiestria vorbei 
imaginea frumoasă de azi a lo
cului, Imaginea lui de mii ne. 
De fapt, visul micului și har
nicului dumneavoastră colectiv, 
▼te Împlinit în mare parte...

Jlți opuneam atunci, cînd 
numai gândul viitoarei rei
ficări mă emoționa realmente, 
oâ avem oameni de aur la 
LU.PJS. Acum, ci nd emoția mă 
copleșește de-a dreptul, nu 
pot dedt să repet cuvintele, 
tint, intr-adevăr, oameni cu 
brațe șt inimi de aur, earc știu 
a* depășească toți indicatorii 
producției, fără excepție — șl 
•o mtndrese eu asta in pragul 
mărfi sărbători a Eliberării —, 
oameni eu un indice de folo- 
atr» a timpului de lucru de 

rută, oameni cărora 
munca și intreprin- 
le e drag și spor

tul. fii n-an precupețit nici 
n efort pentru a-și crea con
diții de practicare a Iui. fii 
stat sigur că o vor face în 
continuare pentru ea visul 
nostru st devină pe de-a-ntre-

derii ee ați acordat-o presei in toți anii care 
au urmat Congresului ai IX-Iea al partidului, 
de cînd ia fruntea țării si a partidului con
duceți cu clarviziune si strălucire opera 
torică a poporului român de edificare a 
cietății socialiste multilateral dezvoltate 
Înaintare a patriei spre comunism.

Pentru toate mărețele înfăptuiri, pentru 
tezătoarele obiective de viitor, grindurile

(Urmare din pap. 1)

te- 
so-

eu- 
. _ . _ -»i

sentimentele de Înaltă considerație și respect 
ale poporului român se îndreaptă eătre 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul ilustru al 
partidului și statului nostru, către stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, in semn de cald 
omagiu adus 
o desfășurat! 
drumul eroic 
cialiste, spre 
noastre.

Acum, la

insuflețitoarei activități pe care 
pentru noi $i istorice izbînzi pe 
al revoluției si construcției «o- 
binele si prosperitatea patriei

sărbătoarea presei române
se spune în încheierea telegramei —, cînd 
se împlinesc 55 de sn! de la apariția primului 
număr al „Scînleii*, vă rugăm să ne îngăduiți, 
mult stimate tovarășe secretar general, ca. în 
numele tuturor lucrătorilor din presă, să dăm 
expresie legămîntului comunist de a acționa 
— în spiritul politicii partidului, al viziunii dum
neavoastră larg cuprinzătoare — pentru a con
feri paginilor presei, emisiunilor de radio si 
televiziune o mereu mai înaltă expresivitate 
si putere de convingere, pentru a fi la înăl
țimea subiectelor generoase pe care le oferă 
realitatea muncii și împlinirilor țării. Ne an
gajăm s< acționăm și in viitor pentru ca, 
Prin flecare număr de ziar, prin fiecare emi
siune de radio si televiziune să popularizăm 
larg exemplul mobilizator a! fruntașilor, ex
periența Înaintată, să contribuim Ia angaja
rea tuturor energiilor țării la o muncă de 
calitate, mereu mai eficientă, să sprijinim 
activ munca plină de dăruire si abnegație pa
triotică a întregului popor, string unit în Ju
rul partidului, ai marelui Erou al Patriei, 
tovarășul _ Nicolae Ceaușescu, pentru înfăptu
irea sarcinilor mobilizatoare ale celui de-al 
optulea cincinal, a istoricelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-Iea, spre gloria șl 
măreția scumpei noastre patrii. Republica 
Socialistă România.

★ ★

tipografi, activiști de partid 
si de stat, reprezentant! al 
unor organizații de masă si 
obștești.

In cadrul adunării festive 
au fost subliniate sem
nificațiile evenimentului ani
versat și s-au relevat sarci
nile de mare răspundere ce 
revin presei, tuturrr ziariști
lor, pentru transpunerea în 
viață a hotârlrifor celui

de-al XIII-Iea Congres al 
partidului.

în încheiere, lntr-o at
mosferă de puternică anga
jare patriotică, participanții 
la adunarea festivă au adre
sat o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescn. secretar 
general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia.

HARNIC COLECTIV Campionatele Naționale

țiile majorității candldaților la 
locurile fruntașe, doar doi — 
Adrian Faur (Steaua) și Dra- 
goș Pălrui (Olimpia) — au reu
șit o performanță asemănă
toare, dar, in cazul lor, pena
lizările pentru depășirea tim
pului au fost ceva mai sub
stanțiale. O surpriză a consti
tuit-o campionul en-tltre, Ma
rian Gheorghe, care n-a reușit 
să-și stăptnească prea bine ca
lul (este drept, mai nervos de- 
cit ceilalți, el termlntnd cu doar 
836 p, la o diferență de 244 p 
de primul clasat, ceea ce pre
supune un efort deosebit pen
tru a putea reface terenul 
pierdut.

înaintea ultimelor evoluții In 
proba de călărie, clasamentul 
este următorul : 1. Corneliu
Isac (Steaua I) 1080 p, 2. A- 
drlan Faur (Steaua Ind.) 1074 
p. 3. Dragoș Pătrui (Olimpia) 
1 064 p, 4. Bogdan Vladu 
(Steaua ID 1 058 p, 5. Laszlo 
Horga (Politehnica Î.L.) 1052
p, 6. Laurențiu Mosor (Steaua 
ID 1 036 p.

Astăzi, de la ora 9, la baza 
hipică Steaua, ultima serie la 
călărie, iar duminică, de la 
ora 9. la sala Floreasca, proba 
de scrimă.

Întrecerile cicliștilor
• Astăzi, de la ora 16,30, pe 

binecunoscutul oval de beton 
din Parcul Sportiv Dinamo, se 
dispută proba de viteză (serii, 
sferturi, semifinale și finală) 
a juniorilor mari, urmată de 
cursa de 500 m cu start de 
pe loc a juniorilor mici — din 
cadrul Campionatelor Republi
cane. întrecerile continuă, zil
nic, pină joi.
• între 25 și 28 august va avea 

loc cea de-a 20-a ediție a tra
diționalei competiții internațio
nale „Cupa Voința* la ciclism. 
Actuala ediție va cuprinde cinei 
etape, tnsumlnd circa 508 km. 
Sl-au anunțat 
sportivi din " 
Polonia, Ungaria, ._____
cicliști fruntași «n țara noastră.

participarea 
R. D. German», 

precum șl

de tir ale seniorilor

Concursul Pi

DISPUTA ECHILIBR
Desfășurate în condiții orga

nizatorice ireproșabile. întrece
rile feminine Ia trambulină (3 
m) au oferit o dispută echili
brată pentru locurile fruntașe, 
la care au candidat — așa cum 
se anticipa — sportivele din 
U.R.S.S. și R.D. Germană, 
ocupante, de altfel, ale pri
melor patru locuri. Victoria a 
revenit sovieticei Tatiana Ga- 
dum, autoarea a trei splendide 
salturi cu coeficient de dificul
tate 2,8 (dublu salt înapoi și 
dublu salt răsturnat, ambele 
grupat, și salt și jumătate 
înapoi cu două șuruburi și 
jumătate). Și celelalte fruntașe 
au avut sărituri cu grad de 
dificultate ridicat, dar ele nu 
au avut siguranța manifestată 
de ciștigătoare, fapt care a dus 
la depunctarea lor la unele 
execuții, mai puțin reușite. 
Totuși, grupul primelor patru 
s-a detașat față de celelalte 
săritoare, evident mai modeste 
din toate punctele de vedere.

Printre acestea s-au aflat 
Daniela Popa și Ioana Voicu, 
de la prima așteptînd însă o 
evoluție bună la platformă, 
unde este specialistă. Cit o 
privește pe Voicu, faptul că 
ea a debutat într-o competiție 
internațională importantă și-a 
pus amprenta (nefavorabilă)

ÎNOTĂTORII urca
(Urmare din pag. 1)
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gul realitate. Și mal avem încă 
de lucru.»**

In proiectele noastre mai fi
gurează : extinderea tribunei, 
incă un teren de fotbal pentru 
copiii comunei, înconjurat de 
o pistă de atletism, terenuri 
de handbal, tenis și - Volei, 
saună și un nou grup de ves
tiare, poate chiar și un bazin.

...Cele două tribune ale fru
mosului complex deveniseră 
arhipline, iar pe cărările ce 
vin de la porțile de intrare șu
voiul celor dornici să asiste la 
inaugurare și la primele între
ceri continua să se scurgă spre 
incinta terenului. Bucurie și 
emoție în tribune, ca și în rîn- 
dul sportivilor de la I.U.P.S. 
desemnați să intre primii pe 
gazor,, la festivitate. La fel. în 
rîndul celor care au luat parte 
apoi la captivant* întreceri de 
fotbal, în care echipa secției 
Prelucrări mecanice cSștiga 
„Cupa 23 August" în finala cu 
cea a Lăcătușcriei, dar numai 
după penalty uri, la demonstra
ții de atletism și judo, la care 
și-au dat concursul reprezen
tanți ai Clubului sportiv sătesc 
al sectorului agricol Ilfov, la 
vedeta programului sărbăto
resc, atractivul „amical* intre 
echipa I.U.P.S., divizionară C, 
șl divizionara A Rapid Bucu
rești, in care „vișiniii" au cîș
tigat la limită (2—1), dar cu 
o replică ambițioasă a băie
ților lui Radu Jercan, care la 
începutul verii s-au aflat la 
un pas de „B", pas pe care 
cel de la I.U.P.S. visează să-1 
facă în sezonul viitor. Și cum, 
vorba directorului, aici visele 
nu rămîn simple vise...

SPECIALISTELE LA PISTOL SPORT
ȘI-AU ONORAT CARTLA DL VIZITA

Ziua a doua a Campionate
lor Naționale de tir a progra
mat proba de pistol sport a 
senioarelor, disciplină în care 
trăgătoarele noattre au o ono
rantă carte de vizită interna
țională, ele aflindu-se in po
sesia titlurilor de campioane 
europene (individual și pe e- 
chipe) și a recordurilor mon
diale. Șl de astă dată, fetele 
noastre s-au întrecut la înalt 
nivel, constatarea fiind valabi
lă, In special, pentru două din
tre ele : Anișoara Matei și Sil
via Kaposztay. Ambele s-au 
clasat, la egalitate, pe primele 
locuri ale clasamentului pro
bei propriu-zise eu 587 p. Au 
mai obținut calificarea pentru 
finala decisivă în vederea cîșfl- 
gării titlului Ana Ciobanu 
(579 p). Maria Maeovei (576 p), 
Maria Ciobanu (571 p), Elena 
Taciue (571 p), Virginia Sisoe 
(563 p) și Ileana Szin (561 p). 
Pe cluburi : Olimpia 2, Steaua 
2, Dinamo 2 CSU Brasov 1, 
UTA 1.

Sigur, diferența cu care cele 
dcuă lidere intermediare au in
trat în finală le punea la adă
post de eventualele pretenții 
ale celorlalte finaliste care ur
mau să-și dispute doar locul 
al 3-lea. Kaposztay și Matei 
s-au angajat cu toate atuurile 

- lor în lupta de departajare. A 
cîștigat Anișoara Matei, care a

care i-a

realizat 98, din totalul de 100 de 
puncte, in timp ce Kaposztay 
a adunat doar 96 de puncte, 
astfel că rezultatele finale au 
fost următoarele : Matei 635 p, 
iar Kaposztay 683 p. Ana Cio
banu a realizat, la rindul ei, 
cel mai bun total al finalei 
(99/100 de puncte),
consolidat poziția a treia a po
diumului. De altfel, toate cele
lalte finaliste și-au păstrat 
locurile cu care au Intrat In 
ultima parte a întrecerii pen
tru titlul național la pistol 
sport.

REZULTATE TEHNICE, pis
tol sport, senioare : 1. Matei
(Olimpia) 635 p. 2. Kaposztay 
(Steaua) 683 p, 3. A. Ciobanu 
(Dinamo) 678 p, 4. M. Maco- 
vei (Dinamo) 676 p, 5. M. Cio
banu (CSU Brașov) 671 p, 6. 
Taciue (Steaua) 667 p, 7. Sisoe 
(Olimpia) 659 p, 8. Szin (UTA) 
658 p.

Simbătă au loc finalele la 
pușcă standard 60 f.c. feminin 
și la pușcă liberă 60 f.c. mas
culin. urmînd ca duminică să 
se desfășoare ultima parte a 
probei de pistol viteză.

Concomitent cu Campionatele 
Naționale se desfășoară la po
ligonul acoperit Dinamo și 
Cupa României pentru arme 
eu aer comprimat Ia seniori, 
întrecerile încep duminică și 
se vor încheia marți.

- ■ Rodu TIM0FTE

Proba inaugurală a competi
ției de înot, 100 m liber fe
minin, o va prezenta pe unul 
din bloc-starturi pe Tamara 
Costache (finala, la ora 19, ora 
20 Ia București). Recordmana 
lumii la 50 m e bine plasată 
și pe această distanță a sprin
tului — a cincea în topul anu
lui, cu 56,16. devansată de 
două reprezentante ale R. D. 
Germane, o americancă și o 
olandeză. împreună cu antre
norul Mihail Gothe, Tamara 
nădăjduiește să mai coboare 
scara timpului spre a putea 
urca în ierarhia propriu-zisă. 
După 100 m bras masculin, se 
desfășoară o probă de care se 
leagă multe dintre speranțele 
natațici românești la actuala 
ediție. Așteptări justificate, din 
moment ce la 400 m mixt 
Noemi Lung a înotat în acest 
an cu o remarcabilă consecven
tă la înalt nivel, doar Kathleen 
Nord (R.D.G.) avind un 4:42,94 
ceva mal bun dccît 4:43,17 al 
băimărencei. Nu putem uita 
însă că eleva lui Gheorghe 
Dimeca și-a trecut în palma
res o prețioasă victorie directă, 
în februarie, în fața valoroasei 
sale adversare, pe... terenul a- 
cesteia. Concursul rămîne însă, 
o știm prea bine, concurs, mai 
ales la un asemenea nivel, iar 
împlinirea visului de medalie 
este tare anevoioasă. Dar... po
sibilă !

în ziua a doua, luni (cu serii 
Ia ora 9,30 și finale la ora 18 
— ora Madridului, cum va fi 
pină sîmbătă inclusiv), o altă 
debutantă la C.M.. una dintre 
cele mai tinere concurente — 
Stela Pura iși va încerca șansa 
la 200 m liber, probă ce i-a 
adus recent titlul european de 
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POLO. Masculin, grupa A : Ita
lia — Spania 8—7; grupa B: Iu
goslavia — Australia 12—4; gru-

sincronizat, cana- 
Carolyn Waldo s-a cla- 
primul loc la figuri im- 

cu 100,833 p, fiind urmată 
Sarah Josephson (S.U.A.)

pa C: Fr 
R.F.G. — 
tre arbitri 
Tlmoc); g: 
cia 13—3, 
16—10. Fer 
da — S.t 
R.F.G. — 
— Marea )
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dat dștig de cauză formației I 
mal experimentate, Speri Club |
Miercurea Ciuc, care a întrecut 
Viitorul Gheorghenl cu 7—2 
(0—1. 5—6, 8—1). Echipa din 
Gheorgheni are meritul de a 
fl luptat multe minute de la 
egal la egal cu adversara aa. 
Mai mult, a și condus eu 1—0 
plnă in mln. 24. Au marcat : 
Bogos (mln 24), J. Bartalis 
(min. 30, 55), BedO (min. 31, 
35), GySrgycze (min. 40, 52) 
pentru Sport Club, Andras 
(mln. 18) șl E. Csata (min 43) 
pentru Viitorul. Arbitri : Em. 
Both - M. Dinu, Gh. Mîeu.
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STEAUA ,U‘ CLUJ-NAPOCA F.C. OLT

latafie

• A participat la M de ediții Me Dtvî- 
xid A.• Lotul: Ducadam, V. lordache, SUagaciu 
— portari, S. lovan, Bumbeseu, Belodedfci, 
Bărbalescu, welsenbaeher, T. Ivan, T. Stoi
ca, BOliinl, Majaru, L. Bălan, Botarlu, ci
reașă, Lăcătuș, Pițureă, Ballot, Turca — Jb- 
cAtori de clmp.
• Liderul prezențelor In prima divizie i 

BSlOnl 443 de meciuri.
• Golgeterul echipei: Plțurcă M goluri.

• A participat ia 18 de ediții ale Diviziei A.
• Lotul: Caval, lașko, Ciucur — portari, Dobrotă, Ciocan, Neamțu, A. Meazaros, Po

jar, L Mureșan, Feșnic, Poplcu, Mujnai, A. 
Stoica. L. Moldovan, Bucur, sabău, I. Mol
dovan, Flșic, Cîmpeanu n, Biro, Boeru, Trtm- 
btțaș, D. Matei — jucători de dmp.
• Liderul prezentelor tn prima divizie : 

Caval 322 meciuri.
• Golgeterul echipei: Cimpeanu II M go

luri.

SPORTUL STUDENȚESC RAPID

• A participat la 7 ediții ale Diviziei A.
• Lotul: Ciurea, I. Anghel — portari, Lau- 

rențiu, M. Zamfir, Mihali, Minea, Despa, Ne- 
goeacu, Lupu, D. Gheorghe, M. popescu, 
Ertimie, Leța, Sorohan, Dudan, Crișan, S. 
Kăducanu, A. Georgescu, Pena — Jucători 
de clmp.
• Liderul prezențelor tn prima divizie : 

M. Zamfir 329 meciuri.
• Golgeterul echipei: Crișan 48 goluri.

CHIMIA

I
I

’RAMBULINÂ (f) |

• A participat la 12 ediții ale Diviziei A.
• Lotul: Gh. Cristian. VolcDă — portari, 

M. Marian, cazan, iorgulescu, M. Popa, I. 
Munteanu, Pologea, Burchel. Ticleanu, C. Pa
nă, Criatea, Boaeșan, D. Popeaeu, Stanici, 
Coraș, Terheș, Hagl, Vâsli, Bondoc — jucă
tori de dmp.
• Liderul prezențdor In prima divizie : 

Catan 429 meciuri.
• Golgeterul echipei: Coraș W goluri

UNIVERSITATEA CRAIOVA

• A participat la 33 de ediții ale Diviziei A.
• Lotul: I. Mânu, Toader — portari, Mari

nescu, M. Grigore, Cirstea, L Marin, Bacoș, 
C. Ivan, Nlță, C. Matei, 1. Dumitru, șt. Po
pa, Goanță, Pușcaș, pistol, Dochla, V. Radu, 
Fl. Cojocaru, Țlr*, Damaschln n, Manea, 
Cteaeă — jucători de ctmp.
• Liderul prezentelor in prima divizie : 

L Dumitra 422 meciuri.
• Golgeterul echipei: I. Dumitru «3 goluri.

PETROLUL

• A participat la 9 ediții ale Diviziei A.
• Lotul: Pavel, V. Preda — portari, Teleș- 

pan, M. Preda, Basno, Cincă, C. Lazăr, Tu- 
doaa, Ohli, Vergu, C. lovan, Carabageac, C. 
Gheorghe, Podaru, Gaiță, Tudorache, ven- 
geanu, Ancuța, Treschin, Deaconescu, Sul- 
eeanu — jucători de dmp.
• Liderul prezențelor in prima divizie: 

Chică 277 meciuri.
• Golgeterul echipei: Carabageac 34 goluri.

GLORIA

r

d

1
1 
a
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Ute Weitzig (R.D.G.) 468,45 p, 
4. Nancy Blihnel (R.D.G.) 
445,65 p, 5. Stanka Georgieva 
(Bulgaria) 365,75 p, 8. Daniela 
Popa 355,65 p,.„ 9. Ioana Voicu 
328,45 p.

Programul ultimelor zile: 
Ștrandul Tineretului, BÎmbăt&, 
de la ora 17 
duminică, 
platformă

Dumitru STANCULESCU

platformă fete 
de I* ora 16 
băieți.

»

PENTRU MEDALII
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scăpat-o printre degete la so
sirea in cursa de 200 m liber. 
Ploieșteanul a înotat în 2:01,05, 
ceea ce înseamnă realizarea sa 
cea mai bună de pînă acum, re
cord republican al categoriilor 
13 și 14 ani. Această intere
santă probă l-a avut drept ciș- 
tigător pe R. Majoris (U.R.S.S.)
— 1:59,07, al doilea sosind, în 
disputatul final, W. Torsten 
(R.D.G.) — 2:00,70. Proba fete
lor a revenit, cu un rezultat de 
2 08.39, unei reprezentante a 
R.D.G., Kathrin Gronau, secun
dată de Iana Samarova 
(U.R.S.S.) — 2:10,90, a treia 
fiind Anya Tietz (R.D.G.) — 
2:11,70. Loredana Bogdan și Bi
anca Muller au ocupat pozițiile 
a șasea și a șaptea, in 2:13,52, 
respectiv 2:13,61.

Ștafeta de 4X100 mixt băieți 
a fost câștigată autoritar de 
cvartetul sovietic, cronometrat 
în 4:05.12. Pe locurile următoa
re: Ungaria 4:14,10, R.D.G. 
4:15,44, România 4:17,82, Ceho
slovacia 4:18,63. Polonia 4:21,36, 
Cuba 4:26,14. Bulgaria 4:34,66.

La 100 fluture băieți, s-a im
pus G. Geisz (Ur.garia) — 59,36, 
urmat de sovieticul D. Kudinov
— 59,69 și cubanezul P. Ernes
to — 1:00,98 (pe locul 8, Fl. 
Nițu — 1:02,69). Pe distanța 
lungă a brasului, victorie a îno
tătoarei Valeria Fed i ani na 
(U.R.S.S.), înregistrată în 
2:41,69, după ea, Suela Knip- 
phalis (R.D.G.), cu 2:41,84 și 
Agata Kodtubay (Polonia), cu 
2:43,74 —, respectiv a lui P. 
Kovacs (Ungaria), cu 2:24,67, 
în fața sportivilor I. Sizov — 
2'25,78 și Al. Djaburla — 2:26.66 
(ambii U.R.S.S.).

Ultimele reuniuni 
și miine, cu serii de 
și finale de la 17,30 
16,30 duminică.
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• A participat la 22 de ediții ale Diviziei A.
• Lotul: Lung, Racolțea, simescu — por

tari, Negrilă, Tllihol, ciorolanu, Gh. Popescu, 
Ungureanu, Mănăilă, șt. stoica, Rada, Ad. 
Popescu, Irimescu, E. Săndol, P. Badea, Bl- 
ea, N. Stănescu, Geolgău, Bleu, Cfrțu, O. 
Popescu, Dumltrațcn, Biță — Jucători de 
dmp.
• Liderul prezențelor în prima divizie: 

Negrllă 309 meciuri.
• Golgeterul echipei: Clrțn 107 goluri.

DINAMO

• A participat la 25 de ediții ale Diviziei A.
• Lotul: Jlpa, Liliac, Nlculescu — portari, 

Pancu, ButufeL, Pitulice, C. ștefan, P. Gușă, 
Btncu, O. Grigore, Catlnca, Moeanu, i. So
lomon, Drăgan, clsmaru, A. Munteanu. Cr. 
Ene, Nuță, L Gușă, L Grigore, Polifroni, 
Btanlc — jucători de clmp.
• Liderii prezențelor in prima divizie : 

L Solomon ț! A. Munteanu — cite 262 me
ciuri.
• Golgeterl! echipei: O. Grigore și I. So

lomon — cite 11 goluri.

S.C. BACĂU

• A participat la 4 ediții ale Diviziei A.
• Lotul: V. Lazăr, A. Cristian, Eftlmescu 

— portari, Comănescu, I. Năstase, Mlrcea, 
Tică, Balaban, Tulpan, Trandafir, Ghizdeanu, 
Zahlu, Șumulanschl, Cramer, Custov, stol- 
chlță, P. Stoica, Fl. Grigore, M. Sandu, D. 
Marcu, Profir, I. stan, Socarici — Jucători 
de ctoip.
• Liderul prezențelor în prima divizie : 

M. Sandu 403 meciuri.
• Golgeterul echipei: M. Sandu 165 goluri.

OȚELUL GALAȚI
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• A participat la 37 de ediții ale Diviziei A.
• Lotul; Moraru, Bucu, Prunea — portari, 

Varga, A. Nlcolae, Movilă, N. Stănescu, Bai- 
cea, Mitici, Lupescu II, Rednlc, Andone, 
Dragnea, Suclu, Balacl, văldean, Cr. Sava, 
Damaschln I, Cămătaru, Orac, Mihăescu, 
Jercălăii, Răduciolu — jucători de dmp.
• Liderul prezențelor tn primu divizie : 

Moraru 338 meciuri.
• Golgeterul echipei: Cămătaru 132 goluri.

CORVINUL

• A participat la 11 ediții ale Diviziei A.
• Lotul: M. loniță, Alexoi, Mihailov — 

portari, Nicșa, Dubinciuc, Mărginean, Strola, 
Tlrnoveanu, V. Bejenaru, prigore, Botezan, 
L Petcu, Mateuț, Klein, G. Badea, Bardac, 
Buștiuc, Gabor, I. Cojocaru, Văetuș, Bozga, 
Costăchescu — Jucători de clmp.
• Liderul prezențelor tn prima divizie : 

Văetuș 253 meciuri.
• Golgeterul echipei: I. Petcu 88 goluri.

F.C ARGEȘ

• A participat La 24 de ediții ale Diviziei A.
• Lotul: Speriatu, Brlstea — portari, Vol- 

eu, PIrvu, Stancu, D. Ștefan, Eduard, p. Tă- 
nase, SImion, A. Meszaroa, S. Badea, D. Te
ma, Bănuță, D. Balaur, Achlm, Ignat, obraș- 
cu, D. Zamfir, Jurcă, Radu H, C. Pană, 
Guda — Jucători de clmp.
• Liderii prezențelor tn prima divizie : 

Stancu șl Radu II — cite 321 meciuri.
• Golgeterul echipei: Radu n 1M goluri.

• A participat la 24 de ediții ale Diviziei A.
• Lotul : Mangeac, Barba, Arvinte, Flore» 

— portari, Andrieș, Borcea Artenl, Ellsel, 
Andronic, Ivanov, Conduracne, C. Solomon, 
Șoșu, Viacreanu, Burleanu, Manasă, Urxlcă, 
Tlsmănaru, Șolman, Mangalagiu, Penotf, Pa- 
cMțeanu, Fulga — jucători de dmp.
• Liderul prezențelor in prima divizie :

Șoșu 273 meciuri. _ __
Golgeterul echipei: șoșu J7 goluri.

F.C.M. BRAȘOV

• Este debutantă tn Divizia A.
• Lotul: I. Popa, I. Dinu, călugăru — 

portari, M. Dumitru, Aglu, Anghellnel, M. 
Bejenaru, G. Popescu, C. Stan surcea, M. 
Stan, Rotaru, Stamate. Iianghiuc, pozmac, 
Văișcovici, Mihuț, Antohl, Halea — Jucători 
Ae clmp.
• Liderul prezențelor In prima divizie: 

Aglu 265 meciuri.
• Golgeterul echipei: Antohi 35 goluri.

FLACĂRA AUTOMECANICA

A participat La 22 de ediții ale Diviziei A. 
Lotul : Polgar, Șanta — portart, S. Bă- 
E. Moldovan, Naghl, șt. Vasile, L. Pe- 
----------- C. Murcșan, A vădanei, șer- 

Șulea, cadar, Mărgărit,
lan,
tre, Dragomir, ______ , , ____ ,
bănică, Mandoca, Șulea, Cadar, Mărgărit, 
Dumitriu', Bența, Cimpean. Barbu, Kramer, 
A. Vasile, Henika — Jucători de clmp.
• Liderul prezențeio- In prima divizie : 

Șerbănică 225 meciuri.
• Golgeterul echipei: Kramer 18 goluri.

VICTORIA

• A participat la o ediție a Diviziei A.
• Lotul: Gh. Nițu, Zlotea — portari, N. 

Vlad, Zare, Mirea, Purdea, Topollnschl L. 
Săndol, Cățol, 1. Mânu, L Balaur, Adolf, 
Ursu, Augustin, P. Petre, Tirchineci, P. Ior- 
dacbe, Lala, P. Nica Glonț, Pirv — Jucă
tori de clmp.
• Liderul prezentelor în prima divizie : 

Augustin 311 meciuri.
• Golgeterul echipei: Augustin 93 goluri.

START «ÎN EDIȚIA Nr. 69 A
(Urmare din pag. 1)

cotate echipe ale noastre co
la un nivel inadmisibil 

• valoarea acestora. Spec- 
dorește să vadă concu-

boară 1 
fată de 
tatorul ___
rentele angajate cu toată vi
goarea

• Este debutantă în Divizia A.
• Lotul: Oană, Nedea, Vlădulescu — por

tari, Mateescu, Gb. Dumitrescu, c. Badea, 
Nlstor, S. Preda, F. Năstase, camen, Aele- 
nei, Călin, D. Sava, C. Pană, C. Cojocaru, 
Paraschlv, N. Ene, Stoiclu. D. Georgescu, I. 
Ștefănescu, I. Marcu, 1 Nicolae — Jucători 
de clntp.
• Liderul prezențelor tn prima divizie : 

D. Georgescu 307 meciuri.
• Golgeterul echipei: D. Georgescu 250 go

luri.
JIUL

• A participat la 34 de ediții ale Diviziei A.
• Lotul: A. Toma, Gîrjoabă — portari. 

V. Popa, Florescu, Neagu, Stana, B. Po
pescu, Sedecaru, Balaj, SzeKell, Găman, Do- 
san, Mulțescu, Dina, Timofte, Băluță, L»s- 
conl, Vancea, Henzel, Vesa — jucători de 
dmp.
• Liderul prezențelor în prima divizie : 

Mulțescu 371 meciuri.
• Golgeterul echipei: Mulțescu 103 goluri.

DIVIZIEI A

RAEȚCHI

au loc azi 
la ora 9,30 
slmbătă și I

I
I
I
I
I
I
I

goarea In luptă, el știe să a- 
precieze și virtuțile învingăto
rului, dar și meritele învin
sului, atunci dnd și unul * 
altul au căutat aă dea in a- 
renă tot ce au mai bun. Așa 
sperăm să fie și miine, pe cele 
nouă stadioane.

în Trivale, campioana întfil- 
nește pe una dintre cele mai 
constante concurente ale cam
pionatului. Misiune grea pen
tru ambele combatante. din 
care, sperăm, va ieși învingă
tor fotbalul 1 F. C. Argeș — 
Steaua, iată un bun „cap de 
afiș" pentru debutul Diviziei A 
(1986/87) la Pitești. Corvinul, 
autoarea atîtor „vijelii" in te
ren și pe tabela de marcaj în

trecutul campionat, va avea în 
față un adversar tenace, foar
te omogen psihic, Petrolul. 
Premieră absolută pe stadio
nul Oțelul din Galați : meci de 
prima divizie I Datorită nota
bilei performanțe a echipei de 
la Dunăre, autoritara învingă
toare a Întrecerii din „B“ va 
primi întîia replică pe scena 
Diviziei A din partea Victoriei 
București. O altă premieră, de 
data aceasta pentru un întreg 
oraș, Moreni, care efectuează 
debutul în prima competiție a 
tării prin surprinzătoarea (dar 
pe deplin meritata) reușită a 
Flacărei Automecanica. Prima 
vizită a unei alte divizionare 
A la Moreni o face Chimia Rm. 
Vîlcea, autoarea unei spectacu
loase părăsiri a zonei „nisipu
rilor mișcătoare" In trecuta 
stagiune. în Capitală. Sportul 
Studențesc, care anunță mari 
și Justificate aspirații (și în 
campionat și în Cupa U.E.F.A.), 
are ocazia unei serioase veri-

licări chiar din start : „U“ Cluj- 
Napoca, care demonstrează o 
promițătoare regularitate în 
comportare. Reîntilnirea Jiului 
cu prima divizie se va petrece 
sub ochii propriilor suporteri 
și în compania unei echipe 
care anunță, voința de a aban
dona rolul de simplă „concu
rentă de pluton", S. C. Bacău, 
în Giulești, unde Rapidul a 
crescut de la meci la meci în 
trecutul retur, prevedem o 
partidă frumoasă, glndindu-ne 
și la replica lui F. C. Olt. Sub 
Tîmpa, un duel recomandat și 
de precedenta dispută dintre 
F.C.M. șî Dinamo, bine apre
ciată de cei care au urmărit-o. 
în fine, la Buzău, acolo unde 
campionatul s-a Încheiat cu 
emoții, pentru Gloria, noua e- 
diție anunță, din start, alte e- 
moții prin partida cu echipa 
din Bănie.

• Așteptând, deci, o etapă eu 
multe calificative frumoase, o 
adevărată etapă de prima ca
tegorie a fotbalului românesc, 
să-i dorim noului campionat o 
desfășurare sportivă, discipli
nată, cu contribuții simțite ale 
celorlalți importanți factori ai 
vieții acestei competiții de du
rată și regularitate : ANTRE
NORI (fără aportul mereu per
fecționat și pasionat al cărora 
nu putem vorbi de progres), 
ARBITRI (fără obiectivitatea 
lor. fără o dorință neîncetată 
de a conduce competent fle
care întîlnire. întrecerea va a- 
vea de suferit), CONDUCĂ
TORI (autoritatea și spiritul 
lor de Inițiativă vor aduce nu
mai foloase cluburilor de care 
răspund) și, deloc in ultimul 
rind, SPECTATORI (capabili să 
stimuleze, prin încurajările lor, 
ascensiunile merituoase de 
chipe și jucători)..

Cu asemenea ginduri, 
urăm deplin succes ediției 
69 a Diviziei A de fotbal !

e-

si 
nr.

Formația antrenorului N. Nl
colae, liderul celor două clasa
mente, cu I. T. Nicolae la timo
nă, șl-a mal adăugat Joi două 
victorii In clasamentul antreno
rilor, victorii care-1 situează ca 
lider autoritar, urmat de G. Tă- 
nase.

Rezultate tehnice: Cursa I: 1. 
Turba (Oană) 1:29,7. 2. Fanela.
Cota: dșt. 1,60. Cursa a II-a:
1. Herson (Sehiopulescu) 1:35,1.
2. Corint. Cota: cîș*. 5, ev. 28. 
Cursa a Hl-a: 1. Coronița (I.T. 
Nicolae) 1:29,3. 2. Vers. 3. Vința. 
Cota: cîșt. 5, ev. Închis, ord. tri
plă 1640. Cursa a lV-a: 1. Se
verin (Tonescu) 1:29,2. 2. Dedi- 
țel, 3. Sipleă. Cota: cîșt. 2, ev. 
60, ord. triplă 268, triplu 2—3—4 
913. Cursa a V-a: 1. Slmln (To- 
duță) 1:30,1. 2. Sadina. 3. Vital.

-Cota: cîșt. 2;60, ev. 25, ord. tri
plă 87. Cursa a Vl-a: 1. Melania 
n (I.T. Nicolae) 1:41,9. 2. Gruia.
3. Raluca. Cota: cîșt. 4, ev. 16, 
ord. triplă 600. Cursa a VII-a: 1. 
Jarica (Marinescu) 1:30,3. 2. Tu- 
șina. Cotă: cîșt. 2, ev. închis, 
ord. 80.-

Reamintlm că duminică dimi
neața va avea loc o reuniune 
hipică. în care se va desfășura 
Premiul Victoriei,

DE LA F. R. FOTBAL
în ședința sa de ieri, Biroul Federal a ales în funcția de 

președinte al Federației Române de Fotbal pe tovarășul 
Mircea Angelescu (care a deținut funcția de vicepreședinte) 
în locul tovarășului Ion Dumitrescu.

în funcția de vicepreședinte al Federației Române de 
Fotbal a fost ales tovarășul Ion Dobrescu.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 15 
AUGUST 1986 : extragerea I : 
30 70 83 6 40 82 23 26 75 ; ex
tragerea a II-a : 47 58 50 39 81 
74 42 77 57. Fond de eîștiguri : 
1.191.234 lei, din care 391.045 
lei report la categoria I.

C1STIGUR1LE TRAGERII LOTO 
2 DIN 10 AUGUST 1986. cate
goria I : 1 variantă 100% a 
42.395 lei și 6 variante 25% a 
10.59*1 lei ; cat. II • 6,25 a 12.849 
lei ; cat. ni : 31,25 a 2.530 lei ;

• MECIURI AMICALE • MECIURI AMICALE •
• C.S.M. SUCEAVA — GLO

RIA BISTRIȚA 1—O (1—•). A 
marcat Sfrljan (mln. 20). (I. Mln- 
drescu — eoresp.).

ehinici (m*n. 32 din 11 m), Preda 
(mln. 40). Chiroced (min. 05). (L 
Shnlon — eoresp.)

O MECANICA VASLUI — PO
LITEHNICA IAȘI 1—4 (1—4). A
înscris Marcu (mln. 48). (M, Flo
re» — eoresp.)
• MUREȘUL DEVA — F.C. IN

TER SIBIU 4—4 (3—4). Autorii-
golurilor: Ciotlăuș (mln. 20), Tir-

• F.C.M. PROGRESUL BRĂI
LA — C.S. TlRGOVIȘTE 6—2 
(1—4). Au marcat: A. Marin
(min. 14), Tircă (min. 57 și 03), 
Drogeanu (mln. 50 și 61), Tltlrjș- 
eă (mln. 85), respectiv Niculescu 
(mln. 50) și Petruț (mln. 79). (G. 
Kizu — eoresp.)

ADMINISTRAȚIA OE SUI LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
v :cat. IV : 87 a 909 lei ; cat. 

271,75 a 200 lei ; cat. VI : 2 273 
a 190 lei.
• Astăzi este ultima zi pen

tru procurarea biletelor la TRA
GEREA LOTO 2 de miine, du
minică. 17 august 1986. Se pot 
obține cîștiguri In autoturisme 
„Dacia 1300“ șl mari sume de 
bani. Condiția este să Jucați.

Mai multe bilete jucate, mai 
multe șanse de cîștig.

Tragerea va avea loc în Bucu
rești, in sala clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
'a ora 17.00. Transmisia desfășu
rării tragerii se va face la ra
dio, pe progranerl I, la ora 17,30. 
Numerele extrase vor fl radio
difuzate în reluare, pe progra
mul I, la ora 22,20, precum și 
luni 18 august, la ora 1,55, pe 
același program.
• Tot astăzi este ultima z! șS

pentru depunerea buletinelor la 
concursul PRONOSPORT de mîl- 
ne, 17 august 1980. Juclnd mai 
multe variante, aveți șanse spo
rite de a vă număra printre ciș- 
tlgătoril in autoturisme și mari 
sume de bani.
• Reamintim din nou benefi

ciarilor de eîștlguri in bani la 
sistemele de Joc organizate de 
Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport, să se prezinte la casie
riile plătitoare din rețeaua noas
tră, pentru a-șl ridica sumele 
cuvenite.



Cupa Mării Negre ia baschet feminin

echipa romăniei, Lingura neînvinsă
constanta, ÎS (Prin tele

fon). Si in cea de-a patra zi 
a tradiționalului si prestigiosu
lui turneu internațional de 
baschet feminin, ce se desfă
șoară în Sala sporturilor din 
localitate, am urmărit partide 
echilibrate, de bun nivel tehnic 
si spectacular, în care toate 
formațiile au făcut tot ee le-a 
stat în puteri pentru obținerea 
victoriei.

ROMANIA — POLONIA 
68—61 (38—31). în derbyul zi
lei, cele două echipe au oferit 
o întrecere de bună calitate și 
spectaculoasă. După un început 
ezitant, baschetbalistele român
ce au luat inițiativa și, avînd 
cele mai bune jucătoare în E- 
lena Filip, Mălina Marinache și 
Magdalena Jerebie, s-au dis
tanțat, obținînd în min. 27 o 
diferență edificatoare: 58—37. 
Din acest moment, s-a proce
dat la o serie de schimbări. 
Acest fapt, cumulat cu elimi
narea. Elenei Vasile (conducă
toare de joc) pentru 5 greșeli 
personale și cu presingul apli
cat de sportivele poloneze, a 
determinat scăderea avansului, 
dar in nici un moment pînă la 
o situație care să pericliteze 
succesul echipei române, care 
este singura neînvinsă în tur
neu. Au înscris: Filip 25, Je
rebie 17, Marinache 13, Moldo
veana 5, Cristea 4, Bădinici 2, 
Măringuț 2; coșgeterele învin
selor: Giskinska 17. Wokuewicz 
12. Au arbitrat: O. Jorma (Fin
landa) și Cho Sun Gyong 
(R.P.D. Coreeană).

FRANȚA — R.P.D. COREEA
NĂ 64—62 (41—36). Echipa co

coșului galic, cu frumoase cărț’ 
de vizită si clteva baschetbalis
te ou calități deosebite, s-a 
impus destul de greu, la limi
tă, in fața reprezentativei 
R.PJ). Coreene după o dispută 
extrem de echilibrată in care 
apărările ambelor formații au 
funcționat cu multă precizie si 
agresivitate. Coșgetere : Etienn 
15, Scheffler 14. M’Baye 13, 
respectiv Chin Giong Sil 27. 
Kim In Suk 17. Arbitri : O. 
Jarma (Finlanda) și V. Butuc 
(România).

SPANIA — R.P.D. COREEA
NA 58—52 (37—27). După me
ciul susținut dimineața, echipa 
R.P.D. Coreeană a jucat după- 
amiază marcată, evident, de e- 
forturile depuse și astfel spor
tivele iberice au obținui o vic
torie destul de clară. Coș- 
getere : Junior 15, Eizagire 12, 
respectiv Chin Giong Sil 16 
și Kim In Suk 14. Arbitri : I. 
Antonescu si V. Butuc.

SELECȚIONATA RIGA — 
FINLANDA 71-68 (42—37).
Puternica formație sovietică, 
după ce a condus majoritatea 
timpului la diferențe liniștitoa
re. si-a văzut amenințată vic
toria în ultimele trei minute, 
cînd finlandezele s-au apropiat 
la 3 p ! Dar, deși au avut po
sibilitatea să egaleze prin a- 
runcărl de 3 o ele le-au ratat 
și astfel echipa din Riga a ter
minat victorioasă. Coșgetere: 
Strazdina 17. Rozite 12. res
pectiv Hakala 22 și Vestala 9. 
Arbitri: K. Lenkowski (Polonia) 
ș' V. Butuc.

SELECȚIONATA RIGA — 
SPANIA 60—52 (25—23).

Paul IOVAN

La Băile Herculane

ACELEAȘI CONCURENTE
ASPIRĂ LA VICTORIE

După zece runde, in turneul 
internațional - J- *-
al României, 
șbară la Băile Herculane, con
duc Dana Nuțu (România) și 
Svetlana Matveeva (U.R.S.S.), 
cu cite 7,5 p, urmate de Lidia 
Semenova (U.R.S.S.) — 7 p, 
Gisela Fischdick (R.F.G.) — 6 
p, Elisabcta Polihroniade-Rusu 
și Cristina Bădulescu (ambele 
România) — 5,5 p.

în runda a 10-a, Dana Nuțu 
a învins-o pe Boicu, Matveeva 
pe Stanciu, Polihroniade-Rusu 
pe Petrova, Ghindă a pierdut 
la Semenova, Bădulescu a <dș- 
tigat la Wagner și Fischdick la 
Swieczyik.

feminin de șah 
care se desfă-

Dc miinc. ia Bulgaria, C. E. de volci-Jiiniort

REPREZENTATIVELE NOASTRE

AU MISIUNI DIFICILE ÎN GRUPE...
SOFIA, 15 (prin telefon). 

Duminică începe in Bulgaria 
faza finală a celei de a X-a 
ediții, jubiliară. a Campiona
telor Europene de volei pentru 
echipe, feminine și masculine, 
de juniori.

La faza finală, la care par
ticipă câte 12 echipe, repre
zentativele României au fost 
repartizate, prin tragere la 
sorți, în grupe preliminare ex
trem de grele, astfel încât cali
ficarea lor în turneele finale 
pentru locurile 1—6 ar însem
na performanțe demne de sub
liniat. Băieții au șanse mai mari ~ 
— credem — să treacă de obsta
colul grupei, în care mai figu
rează echipele Bulgariei, Ceho
slovaciei și Franței, dar cu 
condiția unor prestații la ni
velul celei din prima partidă 
amicală eu deținătoarea titlului 
european, formația U.R.S.S., 
desfășurată luni la Bistrița. Mi
siunea fetelor este mult 
dificilă într-o grupă în 
trebuie să lupte pentru 
ficare cu primele două 
ale voleiului juvenil continen
tal. U.R.S.S. și R. D, Germană, 
precum și cu echipa

Echipa de fete a 
plasarea aici încă de 
ținînd cîteva meciuri 
nament și verificare 
țla țării gazdă, meciuri 
care antrenorul federal 
Cbiriță (căruia 1 se va 
tura și antrenorul lotului, 
Dimofte) a urmărit cristaliza-

mai 
care 
cali- 
forțe

Ungariei... 
făcut de
tuni, sus- 
de antre- 

cu forma- 
prin 

S. 
ală- 
Oct.

Azi, la Brăila

FINALELE BALCANIADEI
DE BOX A JUNIORILOR

rea „șaselui* de bază. în schimb, 
echipa de băieți a făcut depla
sarea vineri. Există in rindul 
jucătorilor noștri o atmosferă 
de încredere, împărtășită și de 
antrenorii ~ 
tcscu.

Loturile 
tative au 
FETE — 
Gabriela Dumitrescu, Corina 
Ilolban, Cristina Buzilă, Mi
liaria Marian, Felicia Popescu, 
Tatiana Popa, Maria Chitic, 
Daniela Iacob, Cristina Anton, 
Anca Beșta și Alina Pralea; 
BĂIEȚI — Mihai Pădureț», 
Cornel Șoica, Horațiu Ferariu, 
Dan Drăgușin, Teodor Rotar, 
Daniel Radulescu, Horst Scho- 
berl, Gabriel Mărginean, Ben- 
degusz Szilaghl, Cristian Nica, 
Daniel Drăghici și Marian Fera. 
La C.E. au fost desemnați să 
oficieze și arbitru 
riali români Radu 
Marian Stamatc.

Iată componența 
FEMININ, g». A 
România, U.R.S.S., R. D. Ger
mană, Ungaria ; gr. B : (Per- 
nik) : Olanda, Polonia. R. F. 
Germania, Italia ; gr. C (So
fia) : Bulgaria, Grecia, Ceho
slovacia, Iugoslavia. Jocurile 
sint programate duminică, luni 
și marți, echipa noastră fritîl- 
nind în ordine formațiile 
U.R.S.S., R. D. Germane și 
Ungariei ; MASCULIN, gr. A 
(Pazardjik) : U.R.S.S., Iugo
slavia. Polonia, Olanda ; gr. B 
(Plovdiv) : R. D. Germană, 
Eelgia, R. F. Germania, Ita
lia ; gr. C. (Pazardjik) : Româ
nia. Bulgaria. Franța și Ceho
slovacia. Echipa noastră întâl
nește In ordine pe Bulgaria, 
Cehoslovacia și Franța. Primele 
două se califică pentru tur
neele finale ale fruntașelor 
(locurile 1—6).

C. Oros si D. lAză-

noastre
următoarea 

Ottilia Szentkovics,
Dumitrescu,

reprezen- 
alcăbuire:

interna tio- 
Farmuș și

grupelor : 
(Sofia) :

• TELEX • TELEX •
ATLETISM • La Sofia, în ca

drul campionatelor Bulgariei, 
Stefka Kostadlnova a cîștigat 
proba de săritură ta înălțime, cu 
2,01 m, iar Țvetanka Hrlstova a 
terminat Învingătoare la arunca
rea discului, eu rezultatul da 
69.10 m.

BASCHET • la continuarea 
turneului pe care-1 Întreprinde 
ta U.R.S.S., selecționata univer
sitară masculină a S.UA. a evo
luat Ia Riga In compania forma
ției locale. Baschetballșttl sovie
tici an obținut victoria cu 68—«7 
(39—35).

CICLISM • După opt etape, 
tn Turul Slovaciei continuă să 
conducă rutierul cehoslovac Va- 
clav Toman, urmat la 2:42 da 
sovieticul Ghenadl Aleksașln. E- 
tapa a opta a revenit Iul Kon
stantin Bankia (U.R.S.S.), înre
gistrat pe distanța de 96 km cu 
timpul de Sil 40:07.

ÎNOT • Sportivul elvețian A- 
lain Cliarmey a reușit sâ tra
verseze înot Iacul Geneva, fiind 
înregistrat 
cu timpul 
tru prima 
realizează

ȘAH • 
turneul „* . 
binsteln" conduce maestrul so
vietic Konstantin Lerner, eu 4,5 
p. tn runda a 6-a Lerner l-a În
vins pe Murșed, Pefcarek a clș- 
tlgat la Havelko, Iar Nona Ga- 
prlndașvill a remizat cu Kucln- 
ski.

TENIS • In optimile de finali 
ale turneului de la Toronto, con- 
tînd pentru „Marele Premiu*, ju
cătorul american Kevin Curren a furniza: o inare surpriză tn- 
trecîndu-1 cu 7—8, 7—6 pe ce
hoslovacul Ivan Lendl, cotat ca 
principal favorit al concursului. 
Un alt favorit, americanul John 
McEnroe, a fost eliminat cu 
4—8, 6—3. 7—5 de compatriotul
său Roberto Seguso. Alte rezul
tate: Becker — Maclei 8—3, 6—3, 
Edberg — Wilkinson 6—3, 6—4; 
Canter — Noah 3—6, 7—5. 6—L 
• In optimile de finală ale tur
neului de la St. Vincent (Italta), 
jucătorul cehoslovac Libor Pimek 
l-a învins cu 5—7, 6—4, 7—6 pe 
Italianul Omar Camporese, ame
ricanul Lawson Duncan a dispus 
cu 7—6, 7—5 de argentinianul
Gustavo Luzza, ' '
mee (Australi?) a cîștigat 
7—6, 6—2 partida ~
Rocchl (Italia). • 
de din optimile de 
neulul feminin de 
Beach (California)

pe distanța de 72 km 
de 22h 42:30. Este pen- 
oară etnd un Înotător 
această performanță.
După șase runde, la 

.Memorialul Akiba Ru-

BRĂILA, 15 (prin telefon), 
întrecerile Balcaniadei de box 
a juniorilor au continuat în 
localitate cu o „gală maraton", 
semifinale.

Printre animatorii Întrece
rilor au fost și pugiliștii ro
mâni, învingători în 5 din cele 
8 partide susținute. O impre
sie deosebită a lăsat 
musca" Nicolae Aliuță, 
ni cian de clasă, care 
lăsat nid o speranță i 
torie adversarului său, 
Salijevski (Iugoslavia), 
tele și „un-doi“-urile românu
lui l-au pus Intr-o permanen
tă dificultate pe sportivul Iu
goslav, care a trebuit să ce-

; „semi- 
un teh- 
nu i-a 

de vlc- 
Safedin 

Direc-

TURNEUL DE HANDBAL (f) DE LA Tq. MUREȘ
în Sala sporturilor din Tg. 

Mureș a început un atractiv 
turneu feminin internațional de 
handbal, ediția I a „CUPEI E- 
LIBERARII", competiție orga
nizată de C. S. Mureșul din lo
calitate. Acestei frumoase ini
țiative i-au răspuns două for
mații fruntașe ale handbalului 
din Bulgaria Și Iugoslavia — 
VIF „Gh. Dimitrov* Sofia și, 
respectiv, PIK H.J. Ada, precum 
și echipele românești Chimistul 
Hm. Vilcea, noile promovate in 
Divizia A, C.S.M. Sf. Gheor- 
ghe si Constructorul Baia Ma
re. Participă, evident, și for
mația locală Mureșul IMATEX.

în prima zi s-au disputat 
meciurile:

riK iu. ada - 
STRUCTORUL BAIA MARE 
30—23 (17—9). Cîteva marca
toare: Galici 10, Koszorus 7, 
respectiv Stan II șt Cioată 3.

MUREȘUL IMATEX TG. MU
REȘ — CHIMISTUL RM. VIL- 
CEA 30—26 (17—11). Cele mai 
multe goluri le-au marcat: 
I.aszlo 13, Bărbat 5, respectiv 
Verigeanu 8 și Torok 8.

CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 
C.S.M. SF. GHEOKGHE 26—20 
(12-7).

Turneul continuă Sîmbătă și 
se incheie duminică după- 
amiază.

CON-

deze cu o decizie de 0—5. Mult 
mai greu și numai după o 
luptă cu lovituri deosebit de 
dure a cîștigat „pana" Ion Du- 
dău partida cu Plamen Ghe- 
șev (Bulgaria). Acesta din ur
mă a dat o replică serioasă, 
Dudău obținînd victoria la li
mită (3—2). La puncte, dar cu 
o decizie de 4—1, a cîștigat 
și „semiușorul" Glgi Moise in
ti Inir ea cu Aydogmu Hdayet 
(Turcia). Mult mai expeditivi 
decât colegii lor de echipă s-au 
dovedit a fl Francisc Vaștag 
și Petrieă Buliga, la categoriile 
ușoară și, respectiv, semimij- 
locie. F. Vaștag a cîștigat prin 
abandon în numai 2 minute, 
timp in care și-* expediat ad
versarul, Doeos Panaiotis (Gre
cia), Ia podea de două ori. A- 
proape „tras la indigo* a fost 
și meciul lui 
slavul Drag&n 
a abandonat 
rund.

Ceilalți trei . 
prezențî in semifinale 
drian Măreuț (muscă), 
Vaștag (mijlocie mică) 
rina Ardeleana (mijlocie) — au 
coborit ringul învinși. în or
dine. învingătorii lor se nu
mesc Seyfulah Dumbupinar 
(Turcia), Sokol Blagoev (Bul
garia) și, respectiv, Motsakos 
I’anaioiis (Grecia).

Sîmbătă, arena de box brăi- 
leană va găzdui finalele Bal
caniadei.

Bullga cu iugo- 
TomasevieL care 
tot In primul

• MABICICA PUICA ȘI DOINA MELINTE 
atacă cu succes, șl In acest sezon, piscu
rile semifondului mondial, ciștlgînd curse 
în cadrul Marelui Premiu I.A.A.F.. doml- 
nînd topurile internaționale, reușind noi 
recorduri mondiale. Ultimele dovezi: Lon
dra. Budapesta și Zilrlch. • REVELAȚIA 
ACTUALEI EDIȚII a Campionatelor Mon
diale de baschet feminin se numește re
prezentativa Canadei, ajunsă ptaă ta se
mifinale, adică în rang egal cu echipele 
U.R.S.S., Cehoslovaciei șl S.U.A., cum 
s-ar spune, mari personalități ale disci
plinei. Dacă ne amintim că șl echipa de 
fotbal a Canadei s-a calificat tn turneul 
final al C.M., unde n-a făcut o figură 
chiar... neplăcută, din contra, putem spu
ne că 1986 pare a fl un an fast pentru 
sporturile pe echipe din această țară. • 
MONT-BLANC a împlinit... 200 de ani 1 
tn realitate n-o ti chiar așa, dar, lată, 
s-au împlinit două secole de cînd, ta au
gust 1786, un agricultor (Tatjues Balmat) 
și un medic (Michel Paccard) au reușit 
să cucerească cel mal înalt vlrf euro
pean (4810 m). După ce a cerut o mulțime 
de jertfe în istoria sa bicentenară, iată-1 
ajuns acum o „prăjitură" la îndemina tu
turor: l-_au cucerit mii de alpinlștl, cel mal 
tînăr avînd 8 ani, iar cel mal vîrstnlc, 84 
• ATLETISMUL BULGAR ta ofensivă: in 
această săptămînă, Hrtsto Markov a re-

sportivi români 
— A- 
Laszlo 

și Ma-

Nicolae COSTIN, coresp.

devenit recordman al Europei, la triplusalt, 
cu 17,80 m (cit de imbatabile păreau, acum 
cîțlva ani, recordurile iul Saneev ? 1), Iar 
lordanka Donkova a egalat recordul lumii, 
la 100 m.g. (12,36), cu ocazia „naționalelor* 
de la Sofia. Se completează seria Kos-

tadinova — Ștereva — Hrlstova... • INCA 
O PIESA Ia dosarul boxului profesionist: 
argentinianul Ubaldo Sacco, fost campion 
mondial la super-ușoară, a fost arestat 
la Mar del Plata, vestită stațiune balneară, 
pentru trafic de stupefiante șl port Ile
gal de arme. Flecare cu „vacanțele* lui 1 
• DOAK DOUA DIN CELE ȘAPTE PARTI
DE de ptaă acum din cadrul meciului 
pentru titlul mondial de șah dintre Kas
parov șl Karpov au fost victorii, celelalte 
5 tnchelndu-se nedecis. Să aibă dreptate, 
oare, cel ce consideră că scurtarea tnttl- 
nlrllor ar Însemna „moartea prin remize* 
a sportului minții ? • DILEMA LA FEDE-

Iar Paul McNa- 
. _ cu cu Ferrante 

Primele parti- 
flnală ale tur
la Manhattan 

_____ ,________ , s-au Încheiat 
cu următoarele rezultate: Bettlna 
Bunge (Elveția) — Carling Bas
sett (Canada) 6—1, 7—5; Mellsa
Gurney (S.U.A.) — Ann Minter 
(Australia) 6—4. 6—4.Aurelian BREBEANU

CAMPIONATE, TURNEE
• Rezultate Înregistrate ta eta

pa • doua a campionatului Sco
ției: Glasgow Rangers — Fal
kirk 1—9; Aberdeen — Hiber
nian 4—9; Motherwell — Celtic 
Glasgow 0—4; Hearts — Harrilton 
1—9; Dundee — St. Mirren 3—1; 
Clydebank — Dundee United 
9—9. In clasament conduce Cel
tic Glasgow — cu 4 p, urmată 
de Dundee United — 3 p.
• tn cadrai turneului de la 

Genova, echipa A.C. Milan a ta-

trecut cu 6—5 (după executarea 
loviturilor de la U m) formația 
Argentlnos Juniors. In finala 
competiției, A.C. Milan va ln- 
tîlnl echipa Genoa, din divizia 
secundă a campionatului italian.
• In turneul de ta Jakarta, • 

selecționată braziliană a tavlna 
cu 4—1 (1—1), formația Indone
ziei. Golurile au fost marcat* 
de Lufzlnbo (S) șl Pedro Paulo, 
respectiv Sutrtano.

MASERi FERME și CRCENn IMPOTRIU VIOLENȚEI T
Faptele tragice, fără precedent 

ta istoria fotbalului, petrecute e- 
nul trecut ta finala CZ1JL, de ta 
Bruxelles, ta meciul dintre Ju
ventus și F.C, Liverpool, tint, 
desigur, cunoscute, dar tacă ne
uitata. In urma fotografiilor și a 
mărturiilor depuse au fost de
pistați mulți dintre criminalii de 
pe stadionul Heysel care urmea
ză (de ce attta inlirziere I) ta 
fie judecați ta Belgia, adică ta 
țara unde au comis faptele. Să 
sperăm că ața se vor petrece 
lucrurile, ți asta dt mai repede.

De curînd, noi fapte au „Îmbo
gățit*, insă, dosarul suporterilor 
huligani. O comisie a U.E.F.A., 
care a urmărit zeci de meciuri 
din ediția trecută a campionatu
lui englez, a înaintat forului eu
ropean un memoriu, prin care,

RAȚIA internaționala de aeronau
tica 1 IM de parașutiștl porniți din 3 a- 
vioane purtătoare, de la 4500 de metri, 
s-au regrupat in aer șl au format timp de 
7 secunde o figură prestabilită. Regula
mentele prevăd doar 3 secunde pentru ca 
recordul să fie omologat. Problema cons
tă in răspunsul la Întrebările: cărei țări 
trebuie să 1 se ofere onoarea de a Intra 
ta posesia noului record mondial, pentru 
că cei 100 slnt din 5 țâri, și la ce categorie 
să fie el Încadrat, căci Intre cel 100 s-au 
aflat șt clteva femei. Peste apartenența la 
o națiune, nouă ni se pare importantă... 
ștergerea granițelor • ȘI PENTRU CA VA
LENȚELE SPORTULUI cresc mereu ta nu
măr și semnificație, Organizația „Sportul 
pentru pace, Împotriva armelor nucleare** 
a Inițiat, la Duisburg, o competiție poli
sportivă la care au luat parte tineri din 
mal multe țări de pe continentul european. 
• OXFORD — CAMBRIDGE în variantă 
cvadruplă 1 împreună cu „8**-urlIe univer
sităților Vale șl Cornwell, celebrele echi
paje au participat la o cursă de fond în 
localitatea Mandelieu, din Franța* N-a cîș- 
tigat nici Oxfordul. nici Cambridge. în 
ciuda experienței de 157 de ani, de cînd 
țin „capul de afiș** al canotajului studen
țesc mondial. S-a impus echipajul de la 
Yale.

Radu TIMOFTE

ta urma celor constatate, s-a aci 
rut ea echipele engleze să fie ex
clusa ȘI DK-ACUM ÎNAINTE di» 
cupele europene. Motivul? Com
portarea huliganică, ta continua
re, a mor spectatori, lată o tA* 
ttmă mostră.

Siptămlna trecuta s-au desfi- 
țurat ctteva turnee ta Olanda, la 
care au fost prezente ți echipele 
Manchester United ți West Ham 
United. Agenția France Presse 
notează că lSă de suporteri ai o- 
castor eehtpe au provocat inci
dente grave attt pe vaporul care 
li transporta, dt ți tn unele o~ 
rațe olandeze. Poliția a ți ares
tat pe ÎS dintre aceștia. Prețo- 
dlntele lipii engleze de fotbal, 
PMUpe Carter, s-a arătat revol
tat tn urma acestor acte de vio
lență, propunind o serie de mă
suri împotriva huliganilor. Vor fl 
ele, oare, respectate ?

Huliganismul s-a extins ți ta 
R.F. Germania, tn prima etapă a 
campionatului. După jocul din
tre Mannheim și Stuttgart au fost 
operate U arestări, vinovați fi
ind suporterii echipei din Stut
tgart (care a pierdut cu 3—2). 
tn trenul ccre-i transporta pe 
spectatorii din NUmberg la Bre
men, 60 de tineri din Bavaria s-an 
dedat la acte de vandalism, iar 
tntr-un vagon de metrou din 
Frankfurt/Mein a fost arestat un 
suporter huligan, care a avut • 
atitudine antisocială 1

Desigur, pentru a curma ase
menea acte nesăbuita trebuie lua
te măsuri foarte aspre. Indulgen
ta, sancțiunile date numai pe 
jumătate, sau tn mod formal, na 
pot rezolva această adevărată 
plagă creată de unii fanatici, care 
aduc grave prejudicii tuturor a- 
celora care iubesc tn mod sincer 
sportivitatea pe terenurile de fot
bal, jucătorilor ți echipelor.

Ion OCHSENFE'D
PA. O știre de ultimă oră 1 

organizatori turneului internațio
nal de la Amsterdam^-au anunțat 
ci nu vor mai invita la ediția 
viitoare a competiției nici o e- 
chipă engleză, datorită compor
tării nesportive a ața-zițflor su
porteri insulari.
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