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Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, marți dimineața, 
la consfătuirea cu activul de 
partid și de stat din agricul
tură. Lucrările consfătuirii s-au 
desfășurat in zilele de 18 și 19 
august.

La sosire, in sala Ateneului 
român, conducătorul partidu
lui și statului nostru a fost 
intimpinat cu îndelungi aplau
ze, cu puternice urale și ova
ții. Cei prezenți 
dat îndelung, cu 
„Ceaușescu — 
„Ceaușescu și 
dînd expresie 
de nețărmurită 
aleasă prețuire
crătorii ogoarelor 
treaga noastră 
înconjoară pe 
Nicolae Ceaușescu, 
țeî profunde ce i-o „______ . _
tru preocuparea statornică ma
nifestată față de continua dez
voltare și modernizare a agri
culturii noastre socialiste, îm
bunătățirea condițiilor de 
viață și de muncă ale locuito
rilor satelor, față de sporirea 
necontenită a nivelului de trai 
al întregului popor.

Convocată din inițiativa 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
consfătuirea a. prilejuit o analiză 
aprofundată, în lumina sarcini
lor stabilite de cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului, a o- 
biectivelor revoluției agrare, a 
rezultatelor obținute in acest 
an la cerealele păioase.

Consfătuirea a avut următoa
rea ordine de zi :

— Raport cu privire Ia re
zultatele obținute la cultura 
griului, orzului și la alte cerea
le păioase în anul 1985—1988, 
concluziile ce se desprind și 
măsurile ce trebuie întreprinse 
pentru realizarea și depășirea 
prevederilor planului de 'stat 
in agricultură in 1987 ;

— Program de măsuri cu pri
vire Ia pregătirea si desfășura
rea campaniei de recoltare a 
culturilor de toamnă, insămin- 
țarea cerealelor păioase, execu
tarea ogoarelor de toamnă si 
altor acțiuni de creștere a ca
pacității de producție a solului:

— Program special pentru 
recoltarea, transportul și depo
zitarea porumbului ;

— Program privind măsurile 
pentru asigurarea densității Ia 
hectar Ia cerealele păioase de 
toamnă si pentru prevenirea 
pierderilor ta recoltarea meca
nizată a culturilor ;

— Program special privind 
asigurarea udărilor de răsărire 
a griului, orzului si a altor cul
turi care se însămîntează in 
toamna anului 1986.

Lucrările _ consfătuirii s -au 
desfășurat în plen și pe grupe 
de județe.

Tovarășul Ion Dincă, 
viceprim-ministru 
lui, președintele _____________
Național al Agriculturii, indus
triei Alimentare, Silviculturii și 
Gospodăririi Apelor, a prezen
tat Raportul cn privire Ia re
zultatele obținute la cultura 
grâului, orzului și la alte cerea
le păioase în annl 1985—1986, 
concluziile ce se desprind și

măsurile ce trebuie întreprin
se pentru realizarea și depă- 
șirea prevederilor planului de 
stat in agricultură in 1987.

Participanții la dezbateri au 
exprimat înalta apreciere față de 
roiul determinant al secretarului 
general al partidului in 
dezvoltarea intensivă șl moder
nizarea continuă a agriculturii 
noastre socialiste, concepția ea 
profund științifică privind în
făptuirea noii revoluții agrare, 
rolul și sarcinile ce revin agri
culturii in ansamblul 
naționale.

Vorbitorii au dai 
stimei deosebite și 
față_ de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceaușescu 
pentru activitatea sa rodnică, 
multilaterală, pentru contribu
ția pe care o aduce la elabo
rarea și îndeplinirea 
și programelor de 
economico-socială a 
progresul cercetării 
de care beneficiază i 
agricultura noastră, 
rirea învățămintului și culturii 
românești.

Dezbaterile au prilejuit e- 
vidențierea experienței pozi
tive dobindite de județele și 
unitățile fruntașe, prezenta
rea modului in care s-a acțio
nat pentru realizarea unor 
producții superioare, mențio- 
nind exemplele numeroase pe 
care agricultura județului Olt 
le oferă in ceea ce privește 
organizarea și desfășurarea lu
crărilor agricole, calitatea a- 
ccstora.

In lumina exigențelor for
mulate de secretarul general 
al partidului, participanții la 
dezbateri au analizat. intr-un 
pronunțat spirit critic și auto
critic, rezultatele înregistrate 
în județe și unități agricole.

Intimpinat cu sentimente de 
aleasă dragoste și profundă 
recunoștință, in încheierea 
lucrărilor consfătuirii a luat 
cuvintul tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general ai Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Cuvîntarea conducătorului 
partidului și statului nostru a 
fost urmărită cu deosebită a- 
tenție și vie satisfacție, fiind 
subliniată in repetate rinduri 
prin puternice 'aplauze și urale. 
Cei prezenți au ovaționat Înde
lung, au scandat cu însu
flețire „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul", „Stima 
noastră și mindria, Ceaușescu 
— România".

Consfătuirea de lucru pe 
probleme de agricultură s-a în
cheiat într-o atmosferă entu
ziastă, de puternică vibrație 
patriotică.
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inițiativa tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist

Din 
Nicolae 
general ___________ ____________
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a fost or
ganizat, duminică, 17 august, 
un amplu și fructuos schimb 
de experiență în județul Olt, Ia 
care au fost prezenți partici
panta Ia consfătuirea pe pro
bleme de agricultură.

In iniImpinarea marii sărbători
BIRLADUL, IMPORTANT CENTRU
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Produsele întreprinderii de 
rulmenți din Bîrlad, veritabile 
„bijuterii de oțel", sînt expor
tate în peste 80 de țări de 
pe toate meridianele. Chiar 
singular privit. acest fapt 
atestă dimensiunile marilor 
transformări care au avut loc. 
și în Bîrlad, în anii glorioși al 
socialismului și îndeosebi în 
perioada cea mai fertilă din 
întreaga istorie, multiseculară, 
a patriei „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU". Așa se face că 
dintr-o unitate de produc
ție în plină formare, între
prinderea de rulmenți din Bir- 
lad a ajuns, printr-un amplu 
proces de dezvoltare. înnoire 
și modernizare, un adevărat 
bastion industrial. S-a con
stituit aici un colectiv puter
nic. aflat astăzi printre frunta
șele din ramura metalurgică.

Măiestria în fabricarea rul
menților demonstrată de har
nicii muncitori și tehnicieni

DPI1 Șl JUNIORI ASIGURĂ 
PERFORMANTA

din Bîrlad s-a făcut simțită, 
la fel de vizibil, cu remarca
bile roade, șl în plan sportiv, 
o dată cu crearea și perfecțio
narea unui detașament de eli
tă al rugbyulul, „ramuri 
de sport căreia i-au consacrat 
energia și pasiunea multe ge
nerații de tineri — strungari, 
lăcătuși, matrițeri, rectifica
tori și maiștri", ne spune Gh. 
Mocranschi, inginerul-șef al în
treprinderii. președintele aso
ciației sportive. In perioada de 
început a afirmării în rugby, eu 
30 de ani în urmă, Gh. Mo
cranschi lucra la Sculărie, a- 
colo unde s-a format nucleul 
viitoarei echipe.

„începutul a fosl timid, ni
meni nu s-a gîndit vreodată 
ca Rulmentul Bîrlad să 
CINEVA in rugby", ne 
risește cu modestia sa 
deauna tehnicianul 
Paju, titular al primei
pe. alături de inițiatori. Ionel

AUGUS1
<1944-1986

Mirea, Neculal Balcan, Mircea 
Mănescu, Gelu Melinte și de 
impătimiții săi echipieri Do- 
br-scu, Păun, Tirlacu, V. Călin 
etc. Unii au plecat din oraș, 
Paiu a rămas la Rulmentul, ca 
jucător, trăind din plin bucu
ria promovării, din 1957, tn 
primul ■ 
românesc, 
lături de 
vreme și 
satisfacția 
măvară.

ajungă 
măr hi
de tot-
Mircea 

echi-

promovării.
eșalon al rugbyulul 

Iar ea antrenor, a- 
Petre Florescu (o 

el titular al echipei) 
cuceririi, în pri- 

a Cupei României, 
cel mai mare succes al rulmen- 
tiștilor, o încununare a efor
turilor de trei decenii ale aces
tor ambițioși sportivi.

Dar. pentru a respecta ade
vărul, Rulmentul Bîrlad mai 
are la activ și alte performan-

Tiberiu STĂM A
(Continuare in paa 1-3)

|LA VATRA NESTINSĂ A CUPTOARELOR
ȘI IN MAREA ARENA A

jî In aceste zile premergătoare 
Ș aniversării marii sărbători de 
2; la 23 August, oamenii muncii 
J: de la întreprinderea de țevi 

„Republica", laminoriștii se
8 află într-o entuziastă întrece-V* A X V b A
5; re pentru obținerea unor rezul- 
$ tate deosebite atît în produc-

ție. dt și în activitatea spor
tivă. Asociația sportivă „Glo
ria" a acestei mari unităti in
dustriale atrage peste 800 de 
metalurgiști in practicarea 
exereîțiilor fizice, sportului și 
turismului de masă. Din dialo
gul avut cu președintele aso
ciației sportive. Florin Panai- 
tescu, reținem că oamenii mun
cii, indiferent de virstă și pro
fesie, sînt mari iubitori ai di
feritelor discipline sportive. 
Secțiile de popice (masculină și 
feminină), tenis de masă si de 
cimp, handbal, rugby, fotbal și 
șah au adus rezultate nu nu- 
mâi pe plan național, ci și in- 

g ternațional.
De pildă, ani de-a rîndul. In 

g secția de popice au activat 
g campioni naționali și mondiali, 
g Muncitorii uzinei se mîndresc 

cu sportivi ca Margareta Că- 
tineanu, maestră emerită a 

g sportului (laborantă), lăcătușul 
rj Andrei Marian, maestru a! spor- 
g tulul, șl alții. Nu putem trece 
sj cu vederea nici pe maestra

$

i
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CURSA PENTRU MEDALII CONTINUĂ
MADRID, 19 (prin telefon). 

Elita natației mondiale conti
nuă cursa pentru medalii... 
Dar și pentru doborirea recor
durilor. Dimineața de marți a 
fost rezervată seriilor prelimi
nare, la care au luat star
tul și reprezentantele noastre. 
Astfel, Noemi Lung a avut al 
5-lea timp (4:14,42), iar Stela 
Pura al 8-lea (4:17,30) la 400 m 
liber, în vreme ce in proba 
spatistelor Carmen Bunacin a 
fost înregistrată tn 1:03,72, 
ceea ce reprezintă al 8-lea re
zultat al Seriilor, toate trei 
avînd dreptul să participe 
după-amiază în finala A, iar 
Anca Pătrășcoiu, cu 1:04,H — 
— al 9-lea timp — va concura 
tn finala B.

La 400 m liber, Noemi Lung 
(medaliata de luni de la 400 
m mixt) a ocupat un onorabil

loc 5 într-o probă care nu-i este, 
totuși, specifică, iar Stela Pura 
s-a clasat a 7-a. în finala de 
100 m spate, Carmen Bunaciu 
a _ fost a 6-a, iar Anca 
Pătrășcoiu a dștigat finala B 
a probei, cu 1:03,49.

Cîteva cuvinte despre conti
nuarea șirului performanțelor 
de tot felul. Mai intîi, sâ reți
nem că a mal fost trecută o 
limită de pînă mai ieri. La 
200 m bras, probă în care fosta 
recordmană mondială abia a 
intrat in finală, avînd al 8-lea 
timp, bulgâroaica Tania Bogo- 
milova a plecat excelent, a 
condus tot timpul pentru a 
pierde „aurul" la ultimele bra
țe, rămînînd cu satisfacția că 
și ea, la fel ca șl invingătoarea 
(Silke Hoerner, din R.D. Ger
mană), au coborit sub granița 
celor două minute și 28 de se-

cunde (2:27,40 și, respectiv, 
2:27,66). O cursă memorabilă 
deci, cu un nou record mon- 

- dial. Așa cum, 
universalizării 
surprins, și a 
atare, clasarea
5-a la 100 m fluture masculin, 
Imediat după celebrul Gross, 
a unui sportiv din Surinam. 
Dar sînt atîtea șl atîtea întîm- 
plări deosebite, subiecte ge
neroase pentru numeroșii ga
zetari acreditați aici, la actua
la ediție a „mondialelor". Pen
tru a oferi un exemplu și din 
altă disciplină, să remarcăm 
că egalitatea s-a frînt în foar
te disputata șl 
tidă de polo

pe alt plan — al 
natației — a 

fost reținută ca 
pe poziția a

Importanta par- 
S.U.A. — R.F.

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag. a 4-a)

SPORTULUI
emerită a sportului, fostă cam
pioană mondială, Florica Negu- 
țoiu, care și in prezent desfă
șoară o activitate susținută in 
cadrul asociației. Un merit 
deosebit 11 are și secția de 
rugby, care anul acesta a pro
movat în Divizia A ea numă- 
rîndu-se printre cele mai vechi 
echipe din tară. Aici găsim 
rugbyști ca Ionică Marian, 
Gheorghe Chclaru, Ion Romaș- 
cn și alții care, după orele de 
muncă, se antrenează pe fru
moasa bază sportivă. Rezulta
te deosebite a înregistrat si 
secția de handbal.

Pe lingă activitatea sportivă 
de performanță, frumoase re
alizări am găsit aici si în

sportul de masă. Tinerii de la 
..Gloria" iau parte la diferite 
acțiuni, cum ar fi cele din 
cadrul cupelor „1 Mai", „23 
August", „30 Decembrie", a „Me
talurgistului" etc,, organizate 
la nivel de sectar și munici
piu. In vitrina asociației spor
tive „Gloria" strălucesc meda
lii de campioni mondiali, eu
ropeni și ai țării, diplome și 
alte frumoase trofee obținute 
în arena sportului. In aceste 
zile, acțiunile sportive de masă 
și de performantă dedicate Zilei 
de 23 August continuă cu o en
tuziastă și tot mai numeroasă 
participare a harnicilor lami- 
noriști.

Octavian GU?U

Astă seară, la Oslo

MECIUL AMICAL DE FOTBAL 
ROMÂNIA - NORVEGIA

• Ambele loturi și-au încheiat pregătirile prin antrenamentele de 
marți • Formația noastră probabilă • Șase jucători din cluburi 

de peste hotare în grupul selecționabililor norvegieni
nut să precizeze că in repriza 
secundă va apăra Lung și c&, 
dat fiind caracterul amical, de 
verificare, al jocului, intențio
nează să folosească întreg lotul 
care a făcut deplasarea. Este 
deci foarte posibil ca în afara 
celor citați mai sus, să intre în 
teren, după pauză, și Movilă, 
și Damaschin I .

Ca șl echipa noastră, de alt
fel, nici cea norvegiană n-a 
făcut un stagiu de pregătire co
mună în vederea meciului, lo
tul de 16 jucători al gazdelor 
reunindu-se luni. Antrenorul 
Fossen privește jocul cu o grijă 
specială, considerîndu-1 ca o 
importantă etapă de pregătire 
in vederea celor două partide 
apropiate ale naționalei scan
dinave; la 9 septembrie un med 
amical cu Ungaria și la 24 sep
tembrie cu R. D. Germană (de
but în preliminariile Campiona
tului European), ambele la

de peste hotare in grupul
OSLO, 19 (prin telefon). E- 

chipele reprezentative A ale 
României și Norvegiei și-au 
încheiat marți seară pregătirile 
în vederea meciului lor amical 
de miercuri, cu începere de la 
ora 20, ora Bucurcștiului, în- 
tilnire cu caracter de verificare 
înaintea debutului oficial al ce
lor două selecționate în preli
minariile Campionatului Euro
pean de fotbal. Pe stadionul 
„Ullevaal" (30 000 locuri), unde 
se va disputa meciul (s-a reve
nit asupra programării inițiale, 
pe Bislett), lotul nostru a făcut 
marți ultimul antrenament An
trenorii Mircea Lucescu și E- 
merîch Jenei au condus o șe
dință de pregătire de circa o 
oră, la capătul căreia s-au de
clarat satisfăcuți de dispoziția 
de joc a celor 16 component! ai 
lotului și ne-au comunicat for
mația probabilă cu care vor în
cepe partida: Moraru — Rednic, 
Belodcdicl, Bumbcscu (AL Ni- 
colae), Ungureanu — Mateuț, 
BolSni, KIein, Ilagi — Pițurcă 
(Lăcătuș). Cămătarii. Cei doi 
antrenori ai „naționalei" au ți-

Radu URZ1CEANU

(Continuare in pag 2-3)



Cornet de vacanta ADEVARATA PERFORMANTA - PREGĂTIREA Campionatele Naționale de tir ale seniorilor

TINERILOR SPORTIVI PENTRU MUNCA Șl VIAȚA
Aflindu-ne nu dt mult la 

Tg. Jiu, am fost și la Liceul 
(Industrial nr. 5, despre care 
auzisem numai lucruri frumoa
se. Și, intr-adevăr, am rămas 
impresionați de cele văzute.

Cu toate că este vacanță, in 
curtea scolii se aflau mulți co
pii, dornici să-ți petreacă 
timpul liber pe terenurile atit 
de bine îngrijite ale liceului.

Am pătruns și in interiorul 
clădirii. Școala este ca o 
bijuterie, pretutindeni dom
nește o curățenie exemplară.

Am intrat în cabinetele de 
biologie, matematică, fizică, 
română, desen, utilaje, științe 
sociale, rezistența materialelor, 
in laboratoarele de chimie, 
de hidraulică etc, ale căror 
mobilier modern și aparatură 
sînt proiectate de inginerii U- 
zinei de mașini unelte pentru 
presare și forjare ------- 
care patronează 
cu un internat de 
și canină pentru elevi.

Pe 'rfoi, insă, ne-a interesat 
in mod deosebit activitatea 
sportivă ce se desfășoară aici. 
Și nu ne-a mirat faptul că am 
găsit o sală de sport bine în
treținută, cu grup 
terenuri 
handbal și 
renuri se

ceau sport sub supravegherea 
unui profesor de specialitate. 
Sub îndrumarea șefului de 
catedră Marin Ciontea, care 
este și coordonator al Clubului 
Sportiv Școlar nr. 2 (club pa
tronat de liceu), in timpul va
canței un profesor stă la dis
poziția copiilor dornici de 
mișcare in aer liber.

L-am 
Ciontea, 
amănunte 
sportivă a 
punem de

abordat pe prof, 
solicitindu-i citeva 

despre activitatea 
C.S.Ș. nr. 2. „Dis- 
patru secții : două 

de handbal băieți — coordo
nate de prof. Constantin Nagy 

anul 
serie ; 
(cam- 
1986). 

ini-

REZISTENȚA PSIHICA A DECIS

(I.M.U.P.F.), 
acest liceu 
600 de locuri

_ . sanitar ji 
bituminate pentru 
volei. Pe aceste te- 
aflau copii ce fa

—, cu una ocupînd 
acesta locul trei ta 
una de lupte libere 
pioană republicană pe 
care sub îndrumarea 
moșului antrenor Gheorghe 
Gorjanu este adevărata pe
pinieră a centrului de Di
vizia A din Tg. Jiu și 
una de fotbal (locul I ta 
serie), afiliată pe lîngă divi
zionara B, Gloria-Pandurii. 
Acum, în timpul vacanței, lo
turile noastre sînt în tabere de 
pregătire, dar activitatea spor
tivă de masă nu încetează 
nici o clipă. $1 ceilalți copii au 
nevoie de mișcare, de aceea ne 
preocupăm să-i atragem în

număr cît mai mare pe terenurile noastre, care, după cum 
vedeți, le stau la dispoziție*.

O altă inițiativă frumoasă, 
îmbrățișată eu mult entu
ziasm, a fost înființarea Clu
bului „Femina", condus de 
prof. Coca Bekeș, care angre
nează in practicarea exercițiu
lui fizic cadrele didactice din 
scoală si femeile din întreprin
dere.

Deci, putem spune ed am 
văzut o unitate model de ta- 
vățămint unde, sub conducerea 
competentă a ing. Comei 
Andrițoiu, directorul liceului, 
copiii se pot dezvolta armonios.

C. Andrițoiu, «n mare pa
sionat și susținător al sportului 
(a fost voleibalist de perfor
manță), este si un foarte bun 
pedagog. Pentru el „cel mai 
prețios material este cel u- 
man, adică copiii, iar formarea 
lor pe plan social, după ce nu 
vor mai practica sportul, pen
tru a deveni buni specialiști 
în viitoarele locuri de muncă, 
este adevărata performanță".

Ne-am despărțit de gazde
le noastre cu convingerea că 
ața ar trebui să fie in cit mai 
multe unități de invățămînt.

Nicoleta ALDEA

BiRLADUL, IMPORTANT CENTRU AL RUGBYULUI C. N.

(Urmare din pag. 1)

te. Multi dintre jucătorii care 
au pornit de aici au ajuns ti
tulari ai naționalei — Melinte, 
Rășcanu, Postolache, V. Drago- 
mi r, Bărgăunaș — sau ai unor 
echipe din Divizia A : Duță 
la Universitatea Timișoara. 
St. Cristea la Farul ; Sabău 
la Grivița Roșie, Băltărețu la 
Steaua, Iftimie la Dinamo, 
Spiratos și Nemesniciuc 
..Poli' 
București, 
doar cîteva exemple, 
dintre aceștia 
să-i revedem, 
postura de 
pe stadionul 
întreprinderii, 
lectivului celor ce muncesc la 
rulmenți, unul din cele mai 
moderne complexe sportive din 
țară, ai căror beneficiari sînt 
în exclusivitate rugbyștii). 
Prilejul ? O competiție de- 

lui 23 August, un mo
de evocare, impresio- 
subliniat cu emoție de 
căpitanul actualei e- 
strungarul Traian Cio- 

„Am dedicat acest mo- 
1944. 
spre

Iftimie
și Nemesniciuc la 

Iași, Gavrici la Gloria 
pentru a folosi 

Pe unii 
am avut prilejul 

de curînd, în 
sportivi (chiar 
din vecinătatea 
creație a co-

dicată 
ment 
nant, 
către 
chipe, 
rioi : 
ment Zilei de 23 August 
care ne-a deschis calea - 
împliniri la care nici n-am vi
sat, o viață luminoasă și 
demnă".

întregul oraș vasluian a trăit 
bucuria revederii multora 
dintre gloriile de ieri ale Rul
mentului, într-un meci cu 
totul inedit, cu XV-le jnvita- 
ților, din care n-au lipsit 
prof. Valerin Irimescn, an
trenorul federal, și actualii ar

biirl divizionari A Gh. Huș- 
tiu, V. Chirondojan (care și-a 
făcut debutul ca jucător la 
Birlad), M. Vătui, V. Chiciu, 
în timp ce alți prestigioși ca
valeri ai fluierului, M. Galanda 
și C. Stanca, au oficiat la 
turneul festiv susținut de for
mațiile Politehnica Iași, Glo
ria București, Locomotiva 
Pașcani și Rulmentul. Pentru 
toată lumea rugbystică din Bir
lad, totul a fost o încîntare!

Satisfacția prilejuită de 
reușitele de’ pînă acum alerug- 
byștilor bîrlădeni sporește 
prin aceea că echipei îi este 
asigurat un puternic schimb 
de mîine. Intr-adevăr, în 
toate unitățile de învăță- 
mînt din localitate au 
create echipe de copii 
juniori, pregătite 
precedent) chiar 
Rulmentului, 
rugbyști 
pionat 
meciuri 
gramate__ ________________
ale seniorilor.

Există. prin urmare, 
temeiurile să afirmăm
rugbyulul bîrlădean 1
oferă condiții 
tru < 
manță, 
ponenților £~ 
nă formare, 
poarte mai departe 
vie a acestui sport, 
tradițional centra __________
resc moldav șl să răsplătească 
astfel eforturile tuturor rul- 
mentiștilor. al celor care iu
besc si susțin acest joc al băr
băției și curajului.

Intr-adevâr, 
de 

din localitate au fost 
echipe de copii și 

(fapt fără 
de jucătorii 

Sute de mini- 
iau parte la un cam- 
sistem divizie. cu 
care adesea sînt pro- 
ln deschidere la cele

toate 
că 
se 

excelente pen- 
continuitaiea în perfor- 

", prin intermediul ex- 
generațiilor în pli- 

_ capabili să 
flacăra 
într-un 

muncîto-

VICTORIILE ÎN ULTIMELE PROBE
Ultima zi a Campionatelor 

Naționale de tir ale seniorilor 
care «-au desfășurat la poligo
nul bucureștean Tunari a fost 
rezervați probelor lungi. Fe
tele s-au Întrecut la pușcă 
standard 3X20 f si a avut, cu 
o excepție (Dumitra Matei), in 
prim-plan, numai tintașe tine
re. Aurora Ștefan de la Olim
pia, s-a arătat a fi cea mai 
valoroasă „maratonifită" a mo
mentului. A ocupat locul se
cund in Întrecerea propriu-zisă. 
la un punct de Roxana Umi- 
șanu. dar a rezistat eu brio in 
finală, in care a reușit • per
formanță ridicată — 96,1 p. A 
fost cel mai mare punctaj rea
lizat la 
psihice — 
Înainte ta 
lor de tir
sportivei de la Olimpia victo
ria. Principala sa adversară, 
Lămășanu (575 p, ta concursul 
propriu-zis) n-a rezistat stre
sului final (87,4 p, foarte pu
țin !) și a căzut pe locul 3, fi
ind Întrecută ta clasament și 
de Dumitra Matei. Foarte tt-

capitolul rezistentei 
definitoriu de-acum 
dștigarea lntreceri- 
— care l-a adus

n&ra Olimpia Rus pare a fi în 
revenire de formă, Crin* Jipa 
ta progres, iar Daniela Zamfir 
ta continuă căutare...

Proba maraton a seniorilor, 
pușca liberă 3 poziții a avut 
un solist dar, pe Eugen 
Antonescu, care și-a dominat 
net adversarii, etștigînd atât 
concursul propriu-zis, cit și 
finala. Constantin Stan are 
meritul de a fi pornit foarte 
bine la poziția ta picioare, dar 
a „clacat" la ultimele două de
cade (91 și 92 p 1).

REZULTATE TEHNICE, pușcă 
standard 3X20 f, senioare : 1.
Ștefan (Olimpia) *70,1 (574+96,1)
p; 2. Matei (Dinamo) 665,1 (573+ 
92,1) p ; 3. Lămășanu (Olimpia) 
882,4 (575+87,4) p, 4. RUS (AȘA. 
Oradea) *52,2 p, 5. Jlpa (Dinamo) 
650,6 p, (. Zamfir (Dinamo) 850,1 
p ; pușcă liberă, poziția picioare, 
masculin : 1. CtiL —- 
2. Antonescu (Dinamo) 377__p ; 
Dumitrescu 
genunchi : 
2. r ’

Stan (Steaua) 380 p, 
’ (Metalul) 374 ’p ;

______ l : 1. Antonescu 390 P.
Codreanti (Steaua) 388 p ; 3. 

Bălan (Olimpia) 385 p ; pușcă 
liberă, 3X40 f s 1- Antonescu 
1 256,1 p : 2. stan 1 245,5 p î 3. 
Codreanu 1 244,1 p ; 4. Joldea
(Dinamo) 1 240,9 p ; 6. Dumitru 
(U Cluj-Napoca) 1 235,» p î 6- 
Dumltrescu 1 226,4 p.

de pentatlon modern Radu TIMOFTE

0 NEAȘTEPTATA SCHIMBARE DE LIDER 
ÎN PENULTIMA PROBĂ

Pe urmele materialelor publicate

ALE CUI ERAU

I Oslo. De 
ta lot gr 

I.din echip 
te hotare 
(care *c 

IF.C. Ni 
Franța, 1 
Suedia, 
Thoresen 
deză Eir 
(de la II
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Era greu de presupus. înain
tea penultimei probe a Cam
pionatelor Naționale de pen
tatlon modern, că 
duoe schimbarea 
avînd în vedere 
substanțialul avans 
lui Comeliu Isac, 
doilea clasat, 
chipă Lucian Țintea. Si. 
tuși, această schimbare 
produs, deoarece ieri, la 
ligonul Tunari. în timp 
Comeliu Isac, vădit emoționat 
(poate mai mult decît trebuia), 
nu se regăsea, reușind doar 
183 p, ceea ce i-a adus doar 
758 p în clasament, principalul 
contracandidat la locul ta
tii, Lucian Țintea, n-a ratat 
mai nimic, obținînd 196 p, 
rezultat care l-a propulsat pe 
primul loc în clasamentul ge
neral, la o diferență de 102 p 
față de al doilea. Marian

■'orghe. Rămîne, deci. ca 
ultima probă, crosul. să... 
facă lumină, lupta pentru ti
tlu rămînînd deschisă oricărui 
rezultat.

Să remarcăm, 
comportarea 
blu a sportivilor de la 
tehnica I. L. Timișoara, 
au dștigat proba de tir. 
și-au consolidat astfel 
zițla secundă .ta clasamentul 
pe echipe, formația Steaua I 
avînd un substanțial avans, 
care nu-i mai periclitează cu-

tirul va a- 
liderului, 

destul de 
al stelistu- 
față de al 

colegul de e- 
to- 
s-a 
po- 

ce

de asemenea, 
bună de ansam- 

Poli- 
care 

Ei 
po-

I BASCHET » PRINTRE NUMEROASELE 
cereri de transfer depuse la F.R. Baschet 
se află și cea a Marianei Bădiniel, care 
dorește să plece de la Olimpia București 

| (la Universitatea Cluj-Napoca). Solicitarea
apare cel puțin bizară, dacă ținem seama 

I că Mariana Bădinicl este bucureșteancă
get-beget, nu a devenit studentă a vreunei 

I facultăți clujene iar cînd a venit la Olim
pia (cu 3 ani în urmă), a promis că a în
cheiat „circuitul" transferărilor (care cu
prindea traseul : Voința, Rapid, Politehnica, 

I Olimpia). Avem convingerea că Biroul fe
deral va tăia din aripile acestei „păsări 
călătoare" » DUPĂ mulțl ani de activitate 
prodigioasă, cu performanțe frumoase, an- 

■ trenorul Traian Constantinescu s-a retras 
de la conducerea tehnică a echipei Crișul 

| C.S.ș, 2 Oradea. Locul iul a fost luat de
Iîona Ghlță, antrenoare care și-a creat o 
rerrnrcabllă reputație datorită bunelor re
zultate în activitatea cu junioarele. (D. Șt.).

LUPTE e nu de puține ORI, la Între
cerile competiției divizionare A slnt folo
siți ta echipe mai ales la categoriile mari, 
luptători mult mai ușori decît adversarii 
lor. Așa l-am văzut și la ultima etapă a 
returului pe juniorul (17 ani) Laurențiu 
lacob (Rapid București) înscris de antre
norii săi la categoria 160 kg, deși el avea 

Idoar 82,100 kg. Cu toate acestea, el l-a 
învins pe Marian Gabroveanu (Cimentul 
Tg. Jiu) mal greu cu... 17.900 kg 1 Mal
mult, luptătorul din Tg. Jiu conducea cu 

14—2, ea pînă la urmă să piardă : 4—6. •
DE PUȚIN TIMP campionul olimpic, mon
dial și european Ion Dralca (retras toamna 
trecută din activitatea competlțională, fiind 
în prezent secretar al C.J.E.F.S. Constanța) 

LS-a căsătorit. Știți pe cine a avut martor 
la Oflțeru: stării civile 7 Fostul coleg de 
echipă națională Victor Dolipschl, acum

antrenor. $ TÎNARUL Ilie Miuți (prezent 
în echipa sa, Cimentul, la reuniunea din 
Capitală), 21 de ani, n-a mai fost chemat 
la lotul reprezentativ, cu toate că fusese 
titular din ’82 pînă în ’85. „Am avut pro
bleme personale — ne mărturisea cu re
gret — dar sper să cuceresc titlul de cam
pion național. Și, după aceea, cred că o să 
mai aveți ocazia să scrieți despre mine, 
așa cum ați făcut în urmă cu cîțiva ani, 
cînd ați venit la aeroport și mă mîndream 
cu medalia de aur a mondialelor de ju

niori". (C. Ch.).

MOTOCICLISM « FINALUL CAMPIONA
TULUI individual de dirt-track, rezervat 
seniorilor, a avut un deznodămînt cu to
tul neașteptat : lider de la prima și pînă 
la etapa de duminică (a șaptea), desfășu
rată pe stadionul T.P.A. din Sibiu, stelistul 
Stelian Postolache a comis greșeli în pri
mele două manșe, relansîndu-se astfel lupta 
pentru primul loc, în care s-a angajat cu 
hotărîre și metalurgistul bucureștean Dan 
Gașpar. Pentru a deveni însă campion, 
Gașpar trebuia să obțină victoria în toate 
cele cinci manșe, ceea ce s-a și petrecut. 
Dar nu oricum, ci cu prețul unor mari e- 
forturi. deoarece în ultimele patru curse 
el a avut în plus un adversar pe cit de ne
dorit, pe atît de neînduplecat : dureri pu
ternice la umărul drept, contractate în ur
ma unei căzături de care nu s-a făcut vi
novat. Duop festivitatea de premiere, tînă- 
rul de 21 de ani, 
uitînd parcă de 
știți că merită să 
pentru un titlu de 
ceva să ajungi cel ____ ______
cicletelor fără sistem de frînă...

OINĂ • LA UNA DIN „ZONELE* Cupei 
U.N.C.A.P., ediția 1986, desfășurată slmbătă

Dan Gașpar ne-a spus, 
toate suferințele : „Să 
suporți toate durerile 

campion* Intr-adevăr, e 
mal bun pilot al moto- 

■ ’ • ■ (TR. I.).

cerirea unui nou titlu de cam
pioană națională.

Așadar, astăzi, pe traseul 
amenajat In Parcui LO.R.. va 
fi cunoscut noul campion. Dacă 
penultima probă, tirul, a adus 
atîtea perturbări In clasa
ment, este de așteptat ca și a- 
ceastă 
fere o 
brată. 
că a... 
există 
bunătățirea

ultimă confruntare săo- 
dispută cit mai echili- 

avind ta vedere faptul 
șasea posibilitate nu mai 
pentru a se Încerca îm- 

pozițiilor I
CLASAMENTE : tir 

dual : 1. Lucian Țintea (Steaua I) 
1044 p (196), 2. Bogdan Vladu
(Steaua H) 1 022 p (195), 3. Eugen 
Vlrag (Politehnica IX.) 978 p 
(193), 4. Gheorghe Marian (Stea
ua I) 956 p (191), 5. Adrian Faur 
(Steaua Ind.) 912 p (190), 0. Otto 
Wermeacher (Politehnica I.L.) 
911 p (1*0); echipe: 1. Politehnica 
IX. Timișoara 1780 p, 2. Steaua I 
2 758 p, 1. Steaua n 1130 p.

CLASAMENT GENERAL (după 
4 probe : călărie, scrimă, Înot, 
tir) — individual : 1. Lucian
Țintea (Steaua I) 4 2*4 p, 2. Ma
rian Gheorghe (Steaua I) 4 1*1 p, 
2. Comebu Isac (Steaua I) 11M p, 
4. La-szlo Horga (Politehnica IX.) 
4 064 p, 5. Bogdan Vladu (Stea
ua n) 3 981 p, S. Otto Wermescher 
(Politehnica IX.) 3 981 p, echipe: 
1. Steaua I 11670 p, 2. Politeh
nica IX. Timișoara 11 886 p, 3. 
Steaua □ 11 090 p.

Astăzi, de la ora 1, in Parcul 
I.O.R., are loc ultima probă, 
crosul.

Emanuel FANTĂNEANU

lndlvi-

pe terenul de sport din comuna Brăneștl, 
In excelenta organizare a U.CA+. sectorul 
agricol Ilfov, a avut loc — după terminarea 
Întrecerilor dintre cele I echipe sătești, din 
tot atîtea județe — o emoționantă festivi
tate : Marin Răsărit, In vlrstă de 50 de ani, 
din formația CA.P. Mogoșoăla-M-P. 
București, s-a retras din activitatea compe- 
tițlonală. Primii care l-au Îmbrățișat pen
tru fructuoasa și îndelunga prezență In e- 
chipă au fost copiii săi, Ovidiu, Mircea șl 
Dumitru care, merglnd pe urmele tatălui, 
au îndrăgit oină, juclnd cu toții în această 
echipă. Sărbătoritul, coechipierii șl antre
norul Fănel Alexe au avut un motiv ta 
plus de bucurie, deoarece trăiau din plin 
clipele calificării în finala pe țară a tra
diționalei competiții, după ce învinseseră 
într-un meci decisiv de toată frumusețea 
pe olniștii din cunoscuta formație Viață 
Nouă Olteni. (TR. I.).

PENTATLON MODERN» așteptam, a- 
vînd în vedere numărul mic de practlcanțl 
al acestui dificil sport, ea Întrecerile din 
actuala ediție a Campionatului Național de 
seniori să se desfășoare Intr-o adevărată 
atmosferă de fair-play. Din păcate, nu s-a 
întîmplat așa, pentru că unii antrenori, cu 
deosebire Constantin Călina (Olimpia), au 
fost preocupați mai mult eu... protestele 
la adresa juriului, decît eu îndrumarea a- 
tentă a propriilor elevi. Bizară atitudine, 
dacă ținem seama că, spre exemplu, acti
vitatea secției de la Olimpia se justifică 
acum doar prin DOI sportivi (îl), antre
norul acestui club nefllnd in stare să ali
nieze o echipă completă, care este formată 
din... ' ’ --------- -
românesc cu „paiul" șl 
labil... (Em. F.).

SĂRITURI IN APA a
prezența tinerei antrenoare Angela Popescu 
și a patru din elevele ei la Concursul Prie
tenia desfășurat in Capitală. Cu sprijinul 
C.S.M. Sibiu Angela Popescu și micuțele 
săritoare au putut urmări evoluția unor 
valoroși competitori trăgind Învățămintele 
de rigoare pentru viitoarea activitate. 
(D. St.).

trei pentatloniștl. vechiul proverb 
, blrna" rămlne va-

AM APRECIAT

„UMBRELE" ?
tntr-o scrisoare trimisă 

redacției. Clubul județean de 
automobilism și karting Har
ghita iși exprimă o serie de 
opinii referitoare la artico
lul publicat In ziarul nostru
— „Lumini și umbre în Raliul 
Harghitei", subliniind, in ge
neral, că „umbrele" nu sînt 
nicidecum ale organizatorului 
local.

Intr-adevăr, așa au stat lu
crurile. Raliul Harghitei, a- 
juns în acest an Is eea de a 
7-a ediție, a dovedit încă • 
dată că harghitenii sînt mari 
iubitori ai automobilismului. 
Repetăm această afirmație — 
dorind în același timp lă deli
mităm responsabilitățile or
ganizatorice de cele tehnice
— recunosctad că organizarea 
unui raliu nu este deloc u- 
șoară, că desfășurarea lui Im
plică multă muncă și pasiune 
din partea organelor locale. 
Ne gîndim la: formarea unei 
comisii competente pe plan 
local ; alcătuirea unui plan 
concret de acțiune ; stabilirea 
și asigurarea unui traseu de 
concurs ; comunicarea tele
fonică de pe traseu a rezulta
telor ; asigurarea cazării pen
tru sute de participau ți ț paza 
și parcarea autoturismelor de 
concurs ; asigurarea 
ței medicale etc., 
fost in Harghita, 
zatorul — Clubul 
automobilism șl

I
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ECHIF

asisten- 
etc. Așa a 
unde organl- 
județean de 

karting — a 
fost permanent susținut și spri
jinit de către organele locala 
de partid și de stat, de către 
mari unități economice. Motiv 
pentru care automobilismul... 
mulțumește.

Făcînd aceste precizări, 
dînd organizatorului ceea ce 
este al său, facem delimitarea 
cuvenită privind „umbrele" 
din articol. De fapt, aspecte
le critice semnalate se re
fereau . la conducerea tehnică 
a secretariatului (aparținînd 
Federației A.C.R.), surprins — 
și depășit ca volum de mun
că, am spune — de numărul 
mare de concurenți ce s-au 
prezentat la start. (M. FR.).
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• TRAI 
METALU:

MHHHISIRAJIA OE STAT lOTfl OROHE
CÎȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 17 
AUGUST 1986. Categoria 1 
(13 rezultate) : 6 variante
100% a 3.190 lei și 136 varian
te 25% a 798 lei ; Categoria 2 
(12 rezultate) : 194 variante
100% a 216 lei și 2.765 variante 
25% a 54 lei ; Categoria 3 (11 
rezultate) : 1.382 variante 100% 
a 50 lei și 20.020 variante 25% 
a 12 lei.
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■crlpție edificatoare a 
suporterilor, ta sta
dion : „Rapid — iubire 
fără sfîrșit".

HICAL ROMÂNIA - NORVEGIA
să reținem că, exceptându-I pe 

— fundașul Kojedal, nici unul din
aJ jucătorii norvegieni care acti-
ni vează peste hotare (și care de 
s* data aceasta au fost convocați) 

n-a luat parte la amicalul de 
“ acum două luni și jumătate, 
*n eiștlgat de noi cu 3—1 pe sta-™ dionul „23 August". In ce pri-
0, vește formația, antrenorul Fos- 

sen a declarat că n-o va anunța 
™ decât în momentul Înscrierii pe 
“* foaia de arbitraj. Presa din

Oslo apreciază însă că nu vor 
lipsi din teren, pe parcursul ce
lor 90 de minute, cei șase de 
la echipele străine, amintiți 

, mai Înainte, mijlocașii Brand- 
haug și Hareide, atacanții

Sundbi (de la echipa Lilles- 
trăm, lideră actuală a campio
natului cu 20 puncte din 14 meciuri) și Okland de la Bryne, 
a doua clasată, cu 19 puncte.

Aici, vremea, se menține ră
coroasă, cu temperaturi maxi
me, în timpul zilei, de 16—17 
grade.

întâlnirea va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Elveția, 
avîndu-1 la centru pe Bruno 
Galler (la linie Charles Morex 
și Bruno Klotzli) și se va des
fășura în întregime la lumina 
zilei care, în această perioadă 
a anului, se menține aici, în 
nordul Europei, pînă în jurul 
orei locale 22.

Astăzi, la Trondheim și Steînkjaer

REPREZENTATIVELE 01IMPICĂ Șl DE TINERET 
ÎNTÎLNESC SEIECIIONATEIE SIMILARI ALE NORVEGIEI

TRONDHEIM. 19 (prin tele
fon). Echipa olimpică a Româ- 

1 niei a ajuns in cursul după- 
1 amiezii de luni ia Trondheim,
' oraș aflat Ia circa 600 km.

1 nord de Oslo, unde va intimi 
miercuri seara, cu începere de 

> la ora 20 (ora României), re-
i prezentativa similară a Norve

giei. Echipa noastră, Ime- 
’ diat după eazarea la hotel

; Prinsen, a făcut un antrena-
’ ment de aproape o oră pe unul
- din stadioanele orașului, nu

pe acela pe care se va juca 
miercuri seara.

La antrenamentul condus 
de antrenorii Cornel Dră- 

_ gușin și Constantin Ardeleanu
~ au fost prezenți și reprezen-
ul tanțil presei din Trondheim,
ai Iar în cursul dimineții de
n, marți, In presa locală, cum ar
le, fi ziarul „Arbeider Avisa", au
k- apărut la loc de frunte foto-
>e, grafii de la orele de antrena-
u_ ment Partida de miercuri va
ți_ fi condusă de arbitrul Knut
Si Sărensen (Danemarca), aju

de la Jakarta

ÎNTÎLNEȘTE BRAZILIA 
LOCURILE 3-4
ie- de spectatori și evidențiată de
iei presa de aici. Golurile noastre
un au ’ fost Înscrise de Cr. Sava
>al (min. 17), Sedecaru (min. 27),
țoi Ov. Lazîr (min. 30) și. din
n- nou, Cr. Sava (min. 85). A
ii- jucat formația : Prunes — Be-
â- jenară (mini 75 D. Petrescu),
și Stroia, Sedecaru, Aldea — Cr.

n- Sava. Popovici, Sabău — Nuță,
Ii- Jercălău (min. 77 Dumitrașcu)
lia Ov. Lazăr. Fotbaliștii noștri
C. au ocupat locul I în grupă și
ar luni au avut loc semifinalele :
ru Algeria — Brazilia 1—0 și In-
lai donezia A — România, meci
go cu un final neobișnuit, la
lin scorul de 1—1 fiind declatată
fia calificată în finală echipa In-
va doneziei, care va întîlni Al-
ir- geria, iar România va juca cu
o- Brazilia, pentru locurile 3—4,
al, meciuri care se Încheie marți,
ns după miezul nopții.
0),
100 Gheomha N5RTFA

tat la linie de doi arbitri nor
vegieni.

Formația Norvegiei nu este 
încă alcătuită, în cursul zilei 
de marți jucătorii și antrenorii 
vor sosii la Trondheim în ve
derea partidei de miercuri, 
care se va disputa pe stadio
nul Lerkendal. România va 
alinia următoarea formație : 
Stîngaciu — Varga, Iorgulescu, 
Cristea, Munteanu II — Ticlea- 
nu, Andone, Majaru (Orac) — 
Bîcu, Gabor, Coraș.

O dată cu reprezentativa olim
pică la Trondheim a sosit și 
echipa de tineret a României, 
care șî-a continuat însă dru
mul spre Steînkjaer, localitate 
situată la 90 km. distanță de 
Trondheim, unde miercuri, 
la aceeași oră, va întîlni forma
ția de tineret a Norvegiei. An
trenorii Mircea Radulescu și 
Necula Răducanu vor prezenta 
următorul „11“ : Hristea (Zlo- 
tea) — Pologea, Baicea, Cîrstea, 
Pojar — Gh. Popescu, Săndoi, 
Mărgărit (Pistol), Badea (Sa
bău) — Geolgăn, D. Sava.

Jocul va fi oondus de Feder 
Nikkclsen (Danemarca). aju
tat, de asemenea, de doi arbi
tri din Norvegia.

Mircea TUDORAN

• MECIURI AMICALE •
U- • I.C.I.M. BRAȘOV — PEAHO- 
tu VA CSU PLOIEȘTI 0—1 (0—1). 
FI, A marcat Libiu (min. 13). (C.
>r- GRUIA, coresp.)
U • C.S.M. BORZEȘTI — I.M.A.S.A.

’ SF. GHEORGIIE 2—0 (2—0). Au
marcat Gagiu (min. 2) șl Furtn- 

— ni (min. 25). (Gh. GBUNZU,
coresp.).

ÂASTAZI și MTINE sint ultimele 
zile pentru procurarea biletelor 
ia tragerea obișnuită LOTO de 
vineri, 22 august. Procurațl-vă

O- din timp biletele I
iri
>u- • Așa cum am mal informat,
tr. la sflrșitul acestei săptămîni,
la respectiv duminică 24 august, va

iu- avea loc atractiva tragere excep-
io, țlonală Loto, cu șanse sporite
15. pentru partlclpanțl de a putea
Io- Intra In posesia unor impor-
ira tente cîștlgurl în autoturisme

23 „DACIA 1300“, mari sume de
joi bani, precum și excursii in R.D.
la Germană. Consultați prospectul

tragerii și jucați din vreme bi
ci letele cu numerele dv. preferate!

• COSTICA ȘTEFA- 
NESCU TRĂIA DIN 
plin minutele pre
mergătoare meciului 
F.C.M. Brașov — Dina
mo : „Pot să spun că 
am emoții la fel de 
mari ca acelea trăite 
ca jucător. Dar este o 
importantă diferență. 
Ca jucător, din mo
mentul cind arbitrul fi
nanța începerea parti
dei toate emoțiile se 
stingeau. Ca antrenor, 
ele abia se intensifică 
din clipa startului șl 
nu se termină nici du
pă ce jocul s-a Înche
iat. Frăm în țările conti
nuă. Te și gindeștl la 
meciul care vine..." 
mărturisea antrenorul 
brașovenilor. Bine a zis 
cine a zis despre ban
ca antrenorilor că este 
„banca suferinței"... • 
Balacl, primit cu a- 
plauze de spectatorii 
brașoveni cînd grupul 
de Jucători dinamoviști 
au apărut pe teren 
pentru „recunoașterea 
gazonului", avea să 
răspundă căldurii pu
blicului de pe stadio
nul Municipal prin ex
celentul său joc din 
cele 45 de minute cît 
a evoluat. • Mandoca 
șl Mărgărit au luptat 
„cu zece Inimi" In me
ciul de duminică. Pri
mul a efectuat nu
meroase incursiuni de 
pe zona fundașului 
stingă. Iar al doilea a 
fost un veritabil piston 
al formației. • Stănes- 
cu a Inițiat multe ac
țiuni rapide și specta
culoase pe flancul sting 
al atacului dlnamovist, 
reușind spectaculoase 
un-do!-url, fie cu Ml- 
hăescu, fie cu Bălăci 
sau Varga.

că elevii săi trebuie să 
clștlge. prin joc, pu
blicul, Iar acesta, la 
rîndul său, să înțe
leagă că fotbaliștii sînt 
și el oameni, că în 
timpul jocului mai pot 
să și greșească șl orice 
apostrofare din tribu
ne, în locul încurajări
lor, poate avea un e- 
fect dezarmant. La 
meciul cu Universita
tea Craiova totul a 
fost cum șl-a dorit Pi

și 
ol- 
pe

la Moreni a fost dată 
de o... „Gheată de 
aur“. adică de Dudu 
Georgescu, și, cu golul 
victoriei, golgeterul și-a 
făcut datoria, încereînd 
să răspundă și la în
trebarea din frumosul 
program editat cu oca- 

debutului în A 5 
de 
Să

cu...

• PROASPĂT LEGI
TIMAT LA GLORIA 
BUZĂU, fostul „vlrf" 
al Sportului Studențesc, 
M. Sandu, și-a dorit 
cu ardoare un debut 

dreptul la noua
sa echipă. Cum se știe, 
ex-bucureșteanul a și 
marcat primul său gol 
pentru echipa 
a) '
sa, 
în 
de . .... . _ ________
spectatori aflîndu-se șl 
primul său antrenor... 
prof. Traian Tomescu 
• Excelent programul 
de meci editat de Fot
bal Club 
Interviul 
antrenor
Marcel Pigulea, 
declara, printre altele,

locală, 
172-lea din cariera 
respectiv al 166-lea 

Divizia A. Torente 
aplauze. printre

Gloria. In 
luat noului 
al echipei, 

acesta

gulea... • o mică 
entuziastă galerie 
teană a însoțit-o 
Universitatea Craiova 
la Buzău, încurajînd-o 
frenetic încă din star
tul partidei. Dar, trep- 
tat-treptat, ea a „amu
țit" văzind că ta teren 
echipa lui Lung nu-i 
dă satisfacție. Cineva 
din grup mărturisea 
că nu înfrlngerea l-a 
supărat pe suporteri, 
ci maniera de joc a e- 
chipel lor.

zia
treia Gheata 

aur. la Moreni 1“ 
vedem • Frumoasă și 
prezentarea echipei 
Chimia. Procedîndu-se 
astfel, publicul din 
Moreni poate cunoaște 
mal bine echipele vizi
tatoare. • Cit despre 
echipa favorită, fru
mos și realist se spu
nea : „Nu ne gindim, 
desigur, că vom ciștlga 
campionatul sau Cupa 
României și nici că 
vom ajunge In Cupa 
U.E.F.A. Ne gindim că 
putem șl trebuie să 
rămînem aici, unde am 
ajuns atit de greu".

• IN DESCHIDEREA 
CUPLAJULUI DE PE 
STADIONUL DIN MO- 
RENI, spectatorii au a- 
sistat la pn adevărat 
festival al golurilor. E- 
chipa de speranțe Fla
căra a Învins cu 8—1, 
eîteva goluri fiind 
spectaculoase. Echipa 
antrenată de I. Ungu- 
reanu și I. Țlcleș cu
prinde, în majoritate, 
juniori provenlțl de la 
Clubul sportiv școlar 
din Nucet (Dîmbovița), 
pe care asociația Fla
căra II patronează In 
acest an. • In meciul 
de speranțe, Marian 
Pană n (1.7 ani șl ju
mătate) a fost cel mal 
bun șl a Înscris 4 go
luri. Apoi, în meciul 
de seniori, fratele mai 
mare. Costel Pană I 
(19 ani), a făcut un joc 
excelent șl, a marcat 
golul egalizator. Așa
dar. frații Pană, 5 go
luri* care au adus lo
calnicilor prețioase 
victorii ! • Un debut 
promițător la Chimia : 
mijlocașul Tudosă, 19 
ani, de la Victoria Te
cuci. Bine făcut fizic, 
mare travaliu, Tudosă 
promite să devină un 
bun jucător. A debutat 
însă șl cu un cartonaș 
galben, pentru fault, 
ceea ce nu mal e de 
lăudat • Lovitura de 
începere a meciului de

• STADIONUL GIU- 
LEȘTI ȘI-A PRIMIT 
OSPITALIER Jucătorii 
șl spectatorii : gazon 
bun, flori pentru jucă
tori și spectatori, cabi
ne vopsite șl renovate, 
tribunele de asemenea, 
noi amenajări sub tri
bune ș.a. • După fe
lul cum începuse Rapi
dul meciul cu F.C. 
Olt (1—0 în min. 7), 
suporterii săi sperau 
lntr-un scor categoric. 
Lipsa de concentrare a 
rapidiștilor, in prima 
repriză, cind au avut 
bune ocazii de gol, le-a 
luat această satisfacție. 
O De la Rapid au Ieșit 
„peste ceilalți" : Mari
nescu (pentru pofta de 
joc șl contribuția per
manentă la atacuri, 
deși 1uca fundaș), I. 
Marin (ambițios, așa 
cum 11 știm, „stîlp" al 
apărării), Bacoș (foar
te harnic, inspirat). 
Timid parcă, Pistol n-a 
căutat să pledeze con
vingător pentru titula
rizarea - ■ - ■ -
„11" • Jovial,
dispus, _______
Constantin nu anticipa 
nimic înaintea meciului 
despre evoluția noii 
sale echipe (care a 
jucat bine, tehnic, în 
unele perioade). Regre
ta doar absența Iul 
Crlșan, operat de her
nie cu o zi înaintea 
nrimei etape. • O in-

• DACA N-AR FI 
FOST EZITAREA DIN 
FINALUL PARTIDEI 
DE LA HUNEDOARA, 
care, lată, s-a dovedit 
decisivă, portarul oas
peților, Liliac, ar fi 
fost unul dintre remar
cați! meciului. Pînă In 
acel minut 90, ex-oră- 
deanul și-a făcut cu 
prisosință datoria, el 
avînd în dese rînduri 
intervenții excelente, 
care au făcut ca tabela 
de marcaj să nu sc 
modifice decît cu puțin 
timp înainte ca arbi
trul G. lonescu să flu
iere încheierea partidei. 
Motiv pentru care în
trevedem o frumoasă 
luptă pentru postul de 
portar între titularul 
din sezonul trecut, Jipa, 
Șl proaspătul sosit în 
rîndurlle ploieștenilor. 
• Gazonul stadionului 
Hunedoara s-a prezen
tat în condiții excelen
te la „ridicarea corti
nei" noului sezon com- 
petițional. Cum și vre- 

a pen- 
existat 
pentru 
calita- 
venind 
pentru 
Au fi

mea a fost ideală 
tru fotbal, au 
toate condițiile 
un spectacol de 
te, spectatorii 
in număr mare 
primai cuplaj. „„ _ 
sistat într-adevăr la un 
cuplaj. Numai că în 
deschidere au evoluat 
două formații de copii 
și nu „speranțele", așa 
cum ar fi fost normal 1

O AMBIȚIA PETRO- 
ȘENENILOR DE A 
PAȘI CU DREPTUL Ia 
revenirea pe prima 
scenă se conjuga cu 
dorința de revanșă in 
meciul cu S.C. Bacău 
pentru punctul pierdut 
(scor 2—2) pe teren 
propriu in primăvara 
anului 1985, punct care 
a deviat... albia Jiului 
spre Divizia B. Nlc! 
duminică Băluță, Gă- 
man, V. Popa et comp, 
nu au Izbutit să se im- 

deșl golul lui 
dătător 
Să fie

/

lui în primul 
~ bine

„profesorul"

pună, c:;: 
Mulțescu era 
de speranțe. __ ______
vorba de un „complex 
băcăuan" ? • Au fost și 
eîteva debuturi cu 
dreptul pe terenul din 
Petroșani : extrema bă
căuană Fulga (provenit 
de la Unirea Dinamo 
Focșani) și antrenorul 
secund al Iul Sport 
Club. Ionel Munteann, 
aflat la primul său 
punct în ..clasamentul 
adevărului".

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C-EDIȚIA 1986/1987
SERIA i SERIA A ll-a-------------------------- -----------------------------------------

■TAPA 1 — 31 august: Metalul 
Avtntul Abatorul Botoșani — 
Carpațl Gălăneștl, TEPRO Iași — 
CSM Bucecea, Explorări Cîmpu- 
lung Moldovenesc — Chimia Făl
ticeni, Avintul Frasin — Minerul 
Vatra Dornei, Cristalul Dorohol
— Relonul Săvinești, Zimbrul Și
ret — Șiretul Pașcani, Metalul 
Rădăuți — Constructorul Iași, 
Cetatea Tg. Neamț — Electro 
Botoșani.

ETAPA A H-a — 7 septembrie: 
CSM — zimbrul, Electro — Ex
plorări, Carpațl — Avîntul F., 
Chimia — Metalul R., Constructo
rul — Cristalul, Relonul — Meta
lul Av.B., Minerul — Cetatea, Și
retul — TEPRO.

ETAPA A m-a — 14 septem
brie: TEPRO — Electro, Explo
rări — Relonul, Zimbrul — Mi
nerul, Metalul Av.B. — Șiretul, 
Chimia — Avîntul F„ Carpațl — 
Constructorul, Cristalul — CSM. 
Cetatea — Metalul R.

ETAPA A IV-a — 21 septem
brie: Minerul — Cristalul, Relo
nul — TEPRO, Avîntul F. — Ex
plorări. Șiretul — Electro, Con
structorul — Chimia, Metalul R.
— Zimbrul, CSM — Carpațl, Me
talul Av.B. — Cetatea.

ETAPA A V-a —26 septembrie: 
Cetatea — Șiretul, Chimia — 
Carpațl. Avîntul F. — Metalul 
Av.B, Cristalul — Zimbrul, 
TEPRO — Metalul R., Minerul
— Relonul, Electro — Construc
torul. CSM — Explorări.

ETAPA A VT-a — 5 octombrie: 
Explorări — Minerul, zimbrul — 
Avîntul F„ Metalul Av.B. — E- 
lectro, Carpațl — Cetatea, Chi
mia — CSM, Constructorul — 
TEPRO, Șiretul — Cristalul, Re
lonul — Metalul R.

ETAPA A Vil-a — 12 octom
brie: Cetatea — Chimia, Con
structorul — Metalul Av.B., Ex- 
Dlorări — Șiretul, Metalul R. — 
Minerul, Zimbrul — Carpațl, E- 
lectro — Relonul, Cristalul — 
TEPRO. CSM — Avîntul F.

ETAPA A VIII-a — 19 octom
brie : Avîntul F. — Cetatea, Și

retul — * Metalul R-, Chimia — 
Relonul. Metalul Av.B. — CSM, 
TEPRO — Zimbrul, Carpațl — 
Electro. Minerul — Constructorul, 
Cristalul — Explorări.

ETAPA A IX-a — 26 octombrie: 
Relonul — Șiretul, Explorări — 
Metalul Av.B., TEPRO — Ceta
tea, Avintul F. — Constructorul, 
CSM — Metalul R„ Zimbrul — 
Chimia, Carpațl — Minerul, E- 
lectro — Cristalul.

ETAPA A X-a — 2 noiembrie: 
Zimbrul — Electro, Metalul R. — 
Carpațl, Constructorul — Relo
nul. Minerul — CSM, Metalul 
Av.B. — TEPRO, Șiretul — Chi
mia. Cetatea — Explorări, Cris
talul — Avîntul F.

ETAPA A XT-a — 9 noiembrie: 
Carpațl — Cristalul, Chimia — 
TEPRO, Explorări — Metalul R„ 
Minerul — Metalul Av.B., CSM
— Cetatea, Relonul — Zimbrul, 
Electro — Avintul F„ Construc
torul — Șiretul.

ETAPA A XIT-a — 16 noiem
brie: Chimia — Minerul, Cetatea
— Cristalul, Metalul R. — Electro, 
TEPRO — Explorări, Avîntul F.
— Relonul, CSM — Constructo
rul, Carpațl — Șiretul, Metalul 
Av.B. — Zimbrul.

ETAPA A XIII-a — 23 noiem
brie: Explorări — Carpațl, Cris
talul — Metalul Av.B., TEPRO
— Minerul, Metalul R. — Avîn
tul F., Șiretul — CSM, Zimbrul
— Constructorul, Electro — Chi
mia. Relonul — Cetatea.

ETAPA A. xrv-a — 30 noiem
brie: Constructorul — Cetatea, 
Carpați — Relonul, Zimbrul — 
Explorări, CSM — Electro, Mi
nerul — Șiretul, Avîntul F. — 
TEPRO, Cristalul — Chimia, Me
talul Av.B. — Metalul R.

ETAPA A XV-a — 7 decem
brie: Cetatea — Zimbrul, Chimia
— Metalul Av.B., Șiretul — A- 
vîntul F„ Explorări — Construc
torul, Relonul — CSM, Electro — 
Minerul, TEPRO — Carpați, Me
talul R. — Cristalul.

ETAPA I — SI august: Meta
lul Roman — Proletarul Bacău, 
Gloria Galați — CSM Borzești, 
Inter Vaslui — Minerul Comă- 
nești, Letea Bacău — Victoria- 
IRA Tecuci, Steaua-Mecanlca 
Huși — Laminqrul Roman, Tex
tila Buhuși — Mecanica Vaslui, 
Petrolul Moineștl — DVA- 
Portul Galați, Unirea Negrești — 
Partizanul Bacău.

ETAPA A II-a — 7 septembrie: 
DVA-Portul — Steaua-Meca
nlca, Laminorul — Textila, 
Proletarul — Gloria, CSM — Me
talul, Mecanica — Letea, Victo- 
rla-IRA — Unirea, Partizanul
— Inter, Minerul — Petrolul.

ETAPA A HI-a — 14 septem
brie: Laminorul — Mecanica, In
ter — Proletarul, Letea — Me
talul, Gloria — Victoria-IRA, 
Unirea — DVA-Portul, Mine
rul — Partizanul, Petrolul — 
CSM, Textila — Steaua-Meca
nlca.

ETAPA A IV-a — 21 septem
brie: Partizanul — Textila, Stea- 
ua-Mecanica — Minerul, Me
canica — Inter, Proletarul — La
minorul, Petrolul — Victoria- 
IRA, DVA-Portul — Gloria. 
Metalul — Unirea, CSM — Letea.

ETAPA A V-a — 28 septem
brie : Steaua-Mecanlca — Pe
trolul, DVA-Portul — Partiza
nul, Laminorul — CSM, Victoria- 
IRA — Inter, Minerul — Meta
lul, Textila — Unirea, Letea — 
Proletarul. Mecanica — Gloria.

ETAPA A VI-a — 5 octombrie: 
Letea — DVA-Portul, Minerul
— Mecanica, Metalul— Victoria- 
IRA, Partizanul — CSM, Tex
tila — Proletarul, Inter — Stea- 
ua-Mecanica, Gloria — Petro
lul. Unirea — Laminorul.

ETAPA A VII-a — 12 octom
brie: Petrolul — Textila, Gloria
— Letea, Steaua-Mecanlca — 
Unirea. Laminorul — Metalul, 
Victoria-IRA — Partizanul, Pro
letarul — Mecanica, CSM — 
Minerul, Inter — DVA-Portul.

ETAPA A VIII-a — 19 octom
brie : CSM — Inter, Victoria- 
IRA — Textila, DVA-Portul —

Metalul, Mecanica — Petrolul, 
Laminorul — Minerul, Letea — 
Unirea, Steaua-Mecanlca — Glo
ria, Proletarul — Partizanul.

ETAPA A IX-a — 26 octombrie: 
DVA-Portul — Proletarul, Me
talul — Gloria, Petrolul — Letea, 
Partizanul — Steaua-Mecanlca, 
Unirea — Mecanica, Minerul — 
Victoria-IRA, Inter — Lami
norul. Textila — CSM.

ETAPA A X-a — 2 noiembrie: 
Gloria — Unirea, CSM — Stea- 
ua-Mecanica, Proletarul — Mi
nerul, Victoria-IRA — DVA- 
Portul, Letea — Inter, Texti
la — Metalul, Mecanica — Par
tizanul. Laminorul — Petrolul.

ETAPA A XI-a — 9 noiem
brie : Victoria-IRA — Lamino
rul, DVA-Portul — Textila, 
Partizanul — Letea, Mecanica — 
CSM, Minerul — Gloria, Steaua- 
Mecanlca — Proletarul, Uni
rea — Petrolul, Metalul — Inter.

ETAPA A Xll-a — 16 noiem
brie : DVA-Portul — Mine
rul, Proletarul — Victoria-IRA, 
CSM — Unirea, Partizanul — 
Gloria, Petrolul — Metalul, La
minorul — Letea, Inter — Texti
la, Steaua-Mecanlca — Meca
nica.

ETAPA A XIII-a — 23 noiem
brie : Mecanica — Victoria- 
IRA, CSM — DVA-Portul, Me
talul — Partizanul, Textila — 
Minerul, Letea — Steaua-Me- 
canica. Petrolul — Inter, Unirea
— Proletarul. Gloria — Lamino
rul.

ETAPA A xrv-a — 30 noiem
brie : Metalul — Steaua-Meca
nlca, Textila — Gloria, Minerul
— Letea, DVA-Portul — Me
canica. Proletarul — Petrolul, 
Victoria-IRA — CSM, Parti
zanul — Laminorul Inter — U- 
nirea.

ETAPA a XV-a —7 decembrie: 
Laminorul — DVA-Portul, Pe
trolul — Partizanul, Mecanica — 
Metalul, Letea — Textila, Unirea
— Minerul, Gloria — Inter, CSM
— Proletarul, Steaua-Mecanlca
— Victoria-IRA.



: y--Ara C. M. de canatai

' ’ 1 Mondiale au 
la Nottingham, cu 

băieților, dîsputa- 
ploaie șl timp ră- 

Cele două echipaje 
noastre au ratai In 

........., locurile fruntașe care 
le-ar fi permis accesul im fa
zele superioare, urmînd să tra
gă, in continuare, în recalifi
cări. Astfel, la 2 f.e.. Vaier 
Toma și Petru Iosub, devan
sați în seria I, de frații N. și

Campionatele 
continuat, 
întrecerile 
te pe 
cor os.
ale 
serii,

de volei juniori

ECHIPA MASCULINA A ROMÂNIEI- 
iN TURNEUL FINAL AL FRUNTAȘILOR

SOFIA. 19 (prin telefon). în
trecerile din grupele prelimi
nare ale fazei finale a C. E. 
de volei juniori (f, m) s-au în
cheiat în cele patru orașe 
bulgare (Sofia. Pernik, Pazar- 
djik, Plovdiv) care găzduiesc a- 
ceastă a 10-a ediție a compe
tiției continentale.
x Pentru delegația noastră in
teresul maxim a trecut asupra 
partidei pe care echipa de 
băieți o susținea. în sala Drujba 
din Pazardjik, in compania re
prezentativei Franței, partidă 
decisivă pentru calificarea în 
turneul final pentru locurile 
1—6. Ca și in ziua precedentă, 
ci nd au făcut o partidă valo
roasă, voleibaliștii noștri au 
evoluat la un nivel ridicat, obți- 
nind victoria : România — 
Franța 3—1 (3, —12, 1, 9). După 
cum ne spunea M. Petrescu, 
conducătorul delegației mascu
line băieții noștri s-au detașat 
prin siguranța preluărilor și 
varietatea acțiunilor de atac la 
fileu, un rol deosebit 
ridicătorul Pădurețu, care 
făcut un meci foarte bun.
asemenea, Șoica a avut 
centru o prestație remarcabilă, 
iar in cadrul sextetului s-a în
cadrat bine Rotar (sosit abia 
in ziua meciului). A fost folosit 
sextetul : Șoica, Pădurețu. Fe- 
rariu, Drăgușin, Rotar, Rădu- 
lescu (au mai intrat periodic: 
Schoberl, Nica. Mărginean). 
Bun arbitrajul brigăzii : T. 
Platsis (Grecia) — G. Schiepe 
(R.D.G.r In urma acestui re
zultat sînt calificate pentru tur
neul I—6 : România, Bulgaria, 
U.R.S.S., Olanda, R.F.G.. iar 
pentru 7—12 : Polonia, Iugo
slavia, Belgia, Cehoslovacia. 
Franța. (N.R. Pînă la închide
rea ediției nu ne-a parvenit 
rezultatul meciului Italia —

v
R.D.G., in funcție de acesta 
cele două urmind să se claseze 
în grupele respective).

La rindul lor, fetele au evo
luat de astă dată fără trac, 
obținînd in ultima partidă din 
grupă o victorie categorică și 
aplaudată de public. Din păcate, 
aceasta nu le va putea servi 
dedt pentru turneul final 
(locurile 7—12) de la Pernik, 
unde vor juca de joi pînă 
duminică. Turneul în care re
zultatul Înregistrat astă-seară 
(n.r. ieri) România— Ungaria: 
3—0 (9, 5, 2) va conta. Voleiba
listele noastre și-au valorificat 
în acest meci toate disponibi
litățile tehnice, tactice și fizice, 
domini ndu-1 net și dîștigînd în 
numai 43 de minute. Antrenorul 

Dimofte, care a condus e- 
sextetul : 

Tatiana
Felicia 
Buzilă,

I. Pimenov (U.R.S.S.) au cedat 
acestora dreptul de a urca in 
semifinale, în care s-au mai 
calificat învingătorii din cele
lalte serii, Romano, Aiese (Ita
lia) și Clift, Cross (Anglia). 
La 2+1 rame, vicecampioniâ 
mondiali D. Popescu, V. Tomo- 
ioagă au sosit pe locul al trei
lea, in seria a II-a, câștigată 
de Holmes, Redgrave (Anglia). 
In prima serie, care a revenit 
lui Grainer, Foerster (R.D.G.), 
campionii mondiali en titre, 
frații C. și B. Abbagnale, (Ita
lia) s-au clasat pe ultimul loc, 
la o jumătate de minut de în
vingători, fiind vorba, fără în
doială, ca și in cazul echipaju
lui nostru, de o cursă tactică, 
în scopul evitării unei confrun
tări dure, încă din start, 
compania out-slderilor.

Se mal cunosc primii fina- 
liști la 4+1 rame, âmbarcațiile 
R.D. Germane și Noii Zeelan- 
de, precum și la 8+1 : Italia 
Ș1-U.R.S.S.

in

MARICICA
IR

Campioana 
șl

PUICA CEI MAI MARE PUNCTAJ
MAREIE PREMIU I.A.A.F

noastră conduce Iii clasamentul general
li cel al probei de 1500 ®

După 14 concursuri, in clasamentul general feminin al Marelui 
. Premiu I.A.A.F. — Mobil continuă să conducă atleta româncă 
Maricica Puică, cu 51 de puncte. ' Urmează Donkova (49 p), Felke. 
Whitbread, Hrisiova, Ashford (dte 45) etc. De remarcat că Puică 
ocupă locul 1 și in ierarhia probei de 1 500 m.

In clasamentul general masculin lupta e și mai strinsă, ma
rocanul Aouita (primul Ia 5 000 m) și americanul Harris (locul 1, 
la 400 mg) adunind pînă acum același număr de puncte, 45. în 
continuarea clasamentului, Sedih, Scott, Conlay, Howard și Imoh. 

toți cu 43 p. Clasa campioanei noastre e cu atit mai evidentă, cu 
cit, lesne de observat, ea deține cel mai ridicat punctaj dintra 
toți participanții Înscriși pe listele de concurs ale actualei ediții 
a Marelui Premiu.

TINERII NOȘTRI RUGBYȘTI
PE LOCUL 2 LA MOSCOVA
Turneul internațional de 

rugby de la Moscova a fost 
câștigat de prima reprezentativă 
a U.R.S.S., urmată de România 
(tineret), Polonia, U.R.S.S. II și 
Selecționata Universității San 
Juan (Argentina). în ultimele 
partide : U.R.S.S. — România 
(tineret) 19—0 (4—0), U.R.S.S. 
II — ..San Juan" 61—3 (31—0).

HANDBALISTELE JUNIOARE 
PE LOCUL 3 LA BUDAPESTA
în turneul de handbal de 1« 

Budapesta : U.R.S.S. — Româ
nia 24—18 (14—10), Ungaria — 
Polonia 25—22 (14—9), R.D.G. 
— Bulgaria 20—17 (8—10), Ce
hoslovacia — R.P.D. Coreeană 
24—22 (12—11). Clasament fi
nal : U.R.S.S., R.D.G., Româ
nia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Ungaria, Polonia. R.P.D. Core
eană.

avînd
a

De 
pe

O.
chipa, a
Gabriela Dumitrescu, 
Popa (Alina Pralea), 
Popescu. Cristina 
Mihaela Marian, Maria Chitic. 
Echipa noastră a avut neșansa 
să fie repartizată intr-o grupă 
— singura (!)—în care erau 3 
formații valoroase, din care 
una trebuia să fie sacrificată. 
Astfel, în turneul pentru 
locurile 1—6 s-au calificat :
U.R.S.S., R.D. Germană, R.F.G„ 
Polonia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
iar în cel pentru locurile 7—12: 
România, Ungaria, Italia, Olan
da. Grecia. Iugoslavia.

utilizat

Aurelian BREBEANU

REZULTATE TEHNICE : fe
minin : U.R.S.S. — Ungaria 2—0, 
Polonia — Italia 3—1, R.f.G. — 
Olanda 3—0, Bulgaria — Iu
goslavia 3—6 (3, 4, 4). Iugoslavia 
— Grecia 3—4 ; masculin s 
U.R.S.S. — Polonia 3—1, R.F.G.— 
R.D. Germană 3—2, Bulgaria — 
Franța 3—0. Polonia — Iugoslavia 
2—1.

• telex • TELEX •
ATLETISM • Pregăti ntiu-se 

pentru C.E., la Dresda, loturile 
R.D. Germane au participat la 
un concurs de verificare. Rezul- 
taLc mai importante. Masculin : 
400 m — Schoenlebe 45.01 ; tri- 
plusalt — Gamlin 17,17 m ; înăl
țime — wessig 2.25 m ; greutate
— Tlmmermann 22,47 m ; 200 m
— Emmelmann 20,62 ; suliță — 
Michl 81,26 m. Feminin : 100 m
— Drechsler 10,94 ; disc — Hell
mann 69,40 m ; 400 m — Koch 
49,24 : 800 m — Wachtel 1:58,59 : 
greu Late — Hartwig 20,72 : 1 500 
m — Bruns 4:04.85 ; . suliță —
Felke 75,04 m.

AUTO • După 12 probe în cla
samentul general al C.M. (FI) 
conduce Mansell (Anglia) cu 
55 p urmat de Prost (Franța) 
cu 53 p.

CICLISM • Turul Belgiei s-a 
încheiat cu victoria belgianului 
Nico Emondu urmat de com
patriotul său Marc Sergent și 
de olandezul Nico Verhoven.înot > Iugoslavul Joze Tahko 
a s’.abllit un nou record mon
dial de distanță înotînd 105 km. 
între Veneția (Italia) și Porto roz 
(Iugoslavia), îfl 40h20.

MOTO • Cursa de 24 dc ore 
de La Francorchamps (Belgia) a 
revenit echipajului francez Cou- 
dray-Vielra (pe Honda), cu o me
die de 149,711 km.

ȘAH • Turneul „Memorialul 
Akiba Rubinstein* a continuat 
cu runda a 10-a. în clasament 
conduce Lukacs (Ungaria). cu 
7 p, urmat de Lerner (U.R.S.S.)
— 6.5 p. (1).

TENIS • In finala turneului 
feminin de ia Los Angeles. Mar
tina Navratilova a învins-o ‘ cu 

-7—6, 6—3 pe Chris Evert-Lloyd,
italianul Simong Golombo a ter
minat învingător la St. Vincent 
(Italia), întrecîndu-1 în finală cu 
2—6, 6—3, 7—6 pe australianul 
Paul McNamee.

Astăzi, la Montreal, In Canada
Mereu spectaculoasa probă de caiac simplu, cu start in forță și finiș prelungit

AȘII PADELEI ȘI PAGAEI LA
Elita caiacului și canoei 

de pe toate continentele se in- 
tîlnește astăzi, la Montreal, în 
Canada, pentru a 
într-o nouă ediție a Campio
natelor Mondiale, 
nautică de la Nfltre 
unde, cu ani în urmă, 
Dîha cucerea primul 
titlu olimpic la caiac, 
gerea Canadei ca țară 
acestor C.M. s-a ținut

STARTUL CM

lua startul

Pe pista 
Dames 
Vasile 
nostru 

în ale- 
gazdă a 

seama

CAMPIONATELE MONDIALE DE NATAȚIE
(Urmare din pag. 1)

Germania in ultimele două se
cunde, americanii făcând ast
fel un mare pas către podium. 
In același timp, * succesul Iul 
Louganis la trambulină a venit 
după o dispută realmente pa
sionantă, de cel mai înalt nivel 
in spectaculoasa „gimnastică 
in spațiu”.

FIȘIER
ÎNOT : ștafeta 4X200 111 măscu

ita : 1. R.D. GERMANA 7:15,91 
2. R.F. Germania 7:15,96, 3. S.U.A. 
7:1B,29 ; 200 m bras feminin :: 1. 
HOERNER (R.D.G.) 2:27.40 (nou

record mondial), 2. Bogomllova 
(Bulgaria) 2:27,66, 2. Hlgson (Ca
nada) 2:31,34 ; 400 m mixt mascu
lin : 1. DARNYI (Ungaria) 4:18,98,
2. Yaroscluk (U.R.S.S.) 4:22,03,
3. Baumann (Canada) 4:22,5S ;
400 m mixt, feminin: 1. FRIE
DRICH (R.D.G.) 4:07,45 ; 2. Strauss 
(H.D.G.) 4:09,10. 3. Hardcastle
(Anglia) 4:09,85; ...5, Lung (Româ
nia) 4:13,69 ; 7. Pura (România) 
4:15,34: 100 m spate, feminin: 1. 
MITCHELL (S.U.A.) 1:01,74; 1.
Zimmermann (R.D.G.) 1:02,17; 2. 
șibaeva (U.R.S.S.) 1:02,25 ; „A.
Bunaciu (România) 1:03,44; 100 m 
liber masculin: 1. BIONDI

(Franța) 
49,79.

(S.U.A.) 48,94 ; 2. Caron
49,73 ; 3. Jagger (S.U.A.)

POLO : turneul final : ___
Cuba 9—7. S.U.A. — R.F.G. 19—9. 
Brazilia — Canada 9—4.

italia —

de o serie de factori tehnici 
organizatorici, dar și morali : 
Canada este (ara de unde ca
noe» își trage obîrșia.* Sigur, 
cei care mai străbat, cu a- 
ceste bărci iuți și ușoare, în
gustele întinderi de ape spre 
inima Labradorului, vor privi 
admirativ la ambarcațiile din 
fibră de carbon ale performe
rilor. Dar și aoești „pllotf nau
tici de formula 1*. vor admi
ra, fără îndoială, bărcile din 
coajă de mesteacăn canadian, 
zis șl de Canoe, confecționa
te fără unelte metalice si fără 
cule. adevărate capodopere 
de artă primitivă.

Așadar,- caiacul și canoea 
intră la sfîrșitul acestei sâp- 
tămini in prim-planul actua
lității sportive internaționa
le. Intră Împreună cu un alt 
sport nautic, cu o rudă a sa 
mal modernă, mal „academi
că» — canotajul — care șl-a 
programat finalele C.M.. tot 
sîmbătă și duminică, la Not
tingham, In Anglia. In țara 
„războiului de 100 de ani» de 
pe Tamisa, dintre echipajele 
Universităților Cambridge și 
Oxford. Canotajul pune în 
joc 14 titluri de campioni 
mondiali. Caiacul-canoea. 18. 
în general, cursele de caiac- 
canoe sînt mai variate, 
probele desfășurîndu-se pe

500, 1 000 si 10 000 m. La a- 
ceastă ediție jubiliară de 1* 
Montreal (a 20-a) așii padele* 
și pagael noastre (9 băieți șl 
4 fete) vor lua startul in W 
probe. Aurel Macarencu spre 
exemplu, va evolua la ca
noe simplu 500. 1000 »i 10 000 
m, cu șanse de a urca podiu
mul de premiere In toate er- 
ceste trei probe. La fel șl 
Teci a Boreănea, campioană o- 
limplcfi la Los Angeles, care 
va fi prezentă la toate cele trei 
probe de caiac fete : simplu, 
dublai j! patra 500 m.

Așadar, la această mare re
gată țara noastră va fi repre
zentată de 13 calaciștl și ca- 
noiștl, unii dintre ei campioni 
mondiali (AngeHn Vel ca, le
nei Lețcae, Ionel Constantin, 
Nicolae “ ' “ — "
butan ț! 
Stol an. 
ml nd ța 
zentă șl cu doi oficiali: 
nclia 
mluc 
C.M. 
serii 
mîine), 
finale (vineri), finale în pro
bele pe 
(sîmbătă) 
șl 10 000

Feodoseî), alții de- 
(Vasile Lehaci, Daniei 
Alexandra Dulău, 

Munteann). Va fi
Ln- 
pre- 
Cor-
To—Bârsănesco șl Ol to

— starterul șef al acestor 
Programul cuprindă 

eliminatorii (astăzi st 
recalificări șl seml-

distanța de 1000 ia 
?i finale Ia 500 ta 

m (duminică).
i 

Vasile TOFAN

CAM SCURTĂ BUCURIA ClȘTIGĂRII UNUI TITLU MONDIAL TURNEE, CAMPIONATE

Unul dintre paradoxurile cele 
mai frapante ale fotbalului ac
tual ne este oferit de campio
natul Argentinei. Faptul că din 
ultimele trei campionate mon
diale două au revenit acestei re
prezentative, sau că Argentinos 
Juniors a ajuns, ctștlgtnd Cupa 
Libertadores, să-și dispute Cupa 
Intercontinentală, ar conduce spre 
Ideea că toate aceste evenimen
te de prlm-plan produc aici o 
emulație deosebită ta jurul spor
tului cu balonul rotund. Și că. 
bunăoară, partidele din campio
natul Argentinei ar trebui să po
larizeze atenția și Interesul unui 
mare număr de spectatori, care 
ar asalta pur șl simplu tribune
le celor mal diferite stadioane. 
Dar lucrurile nu stau tocmai 
așa...

ta noul campionat argentinian 
media spectatorilor jn primele 
zeci de partide din diviziile su
perioare n-a trecut de 2 000 I Nu 
e un semnal de alarmă, ci per
petuarea unei stări de lucruri 
mal vechi cum constată presa

de specialitate din Argentina, 
„nici măcar un. derby dintre In- 
depcndiente șl River Plate nu 
mal aduce decît foarte puțini 
spectatori pe stadion». Cît se 
poate de surprinzătoare, ou-1 așa. 
□ asemenea constatare, dar par-

că amatorii acestui joc s-au În
depărtat de stadioane, deoarece 
o serie de mart vedete ca Ma
radona, Vâldano, Burruchaga, 
Brown, Olartlcoechea și-au părâ- ■ -------•- —— — -»stt — mal demult, sau mai de 
curlnd -» echipele ta care s-au

că lucrurile se mai explică la o 
analiză mal atentă a lor.

Anchete recente au dezvăluit 
existența ta rîndul spectatorilor a 
unei pronunțate stări de teamă, 
de „foarte probabilele tntflniri 
cu bandele de huligani» care-și 
fac apariția in jurul și în tribu
nele arenelor. Dar cea mal evi
dentă cauză este (dacă e să dăm 
credit constatărilor făcute de 
specialiști) nivelul tehnic scăzut 
al majorității partidelor. Intr-un 
sondaj ta rîndul iubitorilor de 
fotbal argentinieni s-a constatat

afirmat, alegînd drumul Euro
pei 1 Cam scurtă a fost, ta 
Argentina, bucuria ciștigăril unul 
titlu mondial spre deosebire de 
alte țări unde numărul spectato
rilor a crescut considerabil după 
ce reprezentativele lor au ctștl- 
gat supremul trofeu 5 R.F. Ger
mania (în 1954 șl 1974), Italia 
(1982), AngUa (1966). în aceste 
țări unde a fost adusă „Zeița 
de aur» media spectatorilor la 
un joc de campionat a ajuns ta 
jurul numărului de 25.000 I

Ion OCHSENFELD

• Cu prilejul aniversării a 100 
de ani de Ia înființarea clubului 
elvețian Grasshoppers, are loc la 
Zdrlch un turneu. In primul 
joc Roma a dispus de Bayern 
MCnchen cu 3—2 (2—0). Au în
scris: Graziani, Ancelotti, Gian
nini, respectiv Mathy șl Wohl
farth.

a Turneul desfășurat Ia Bru
xelles a fost clștlgat de echipa 

'Spartak Moscova, care a învins 
ta finală cu 2—1 (1—0) formația 
belgiană F.C. Bruges. Ambele go
luri ale echipei sovietice au fos» 
marcate de Rodionov. în primul 
med Spartak Moscova a dispus 
eu 3—1 (0—0) de formația Spor
ting Lisabona.

• A Început campionatul O- 
landel. în prima etapă: Sparta 
— Eindhoven 1—1, Deventer — 
Excelsior 1—0, Slttard — Haarlem 
0—0, Alkmaar — Groningen 1—2, 
Utrecht — Twente 0—4, Feye- 
noord — Zwolle 3—2, Venlo — Den 
Bosch t>—0. Două partide au fost 
aminate: Veendam — La Haye 
?1 Ajax — Kerkrade.
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