
SUB PREȘEDINȚIA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
IERI AU ÎNCEPUT ÎN CAPITALĂ 

LUCRĂRILE CELUI DE AL lll-LEA

Proletari din toate țările, uni fi-vi 1

portul
ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

DIN INDUSTRIE SI Ai TE SECTOARE
Sub președinția tovarășului Nicolae Ceausescu,Sub președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliului Național al Oamenilor Muncii, 
joi, 4 septembrie, au început, la București, lucrările celui de-al 
lll-lea Congres al oamenilor muncii din industrie ți alte sectoare 
economice ale României socialiste, eveniment de însemnătate is
torică in viața politică, economico-socială a patriei noastre.

Instituționalizat din inițiativa 
secretarului general al partidu
lui, congresul reprezintă înaltul 
forutu al democrației noastre 
muncitorești, revoluționare,
iluslrind participarea nemijlo
cită a maselor de oameni _ ai 
muncii la conducerea activității 
economico-șociale, a întregii 
societăți. Ia făurirea propriu
lui lor destin.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost inlîmpinați. la sosirea în 
incinta Complexului expozițio- 
nil din Fiața Scînteii, de mii 
de bucureșleni, care i-au acla
mat și ovaționat îndelung.

Formații artistice au întregit, 
prin cînlec și dans, această 
primire entuziastă.

Interiorul pavilionului central 
al Complexului expozițional 
este împodobii sărbătorește.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și stalului sini salu
tați, Ia sosirea în sală, cu deo
sebită căldură dc parlicipanții 
Ia marele forum. Se aclamă cu 
puierb pentru partid și secreta
rul său general, pentru eroica 
noastră clasă muncitoare, pen
tru minunatul popor român, 
pentru patria noastră socialistă.

La lucrări iau parte delegații 
aleși în adunările generale ale 
oamenilor muncii, care au pre
cedat congresul.

Sint prezenți membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ăi guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, acti
viști de partid și de stat.

Participă, ca invitați, șefii 
misiunilor diplomatice acredi
tați in țara noastră, precum și 
corespondenți ai presei străine.

Ora 9. Are loc deschiderea 
lucrărilor Congresului.

Este intonat Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România.

Din împuternicirea condu
cerii de parlid și dc stat 
și a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a declarat 
deschise lucrările Congresului 
al lll-lea a! oamenilor muncii 
din industrie și alte sectoare 
economice.

Luind cuvîntul, tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., prim-vice- 
președinte al Consiliului Națio-

nai al Oamenilor Muneii.

!
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Ttrrul ciclist al României, ediția a 24-a

_______ a 
propus alfcgerea ca președinte 
al celui de al lll-lea Congres 
al oamenilor muncii a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Propunerea a fost primită cu 
deplină aprobare și profundă 
satisfacție, cu vii și îndelungi 
urale și aplauze.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a fost ales, intr-o însuflcțiloarc < 
unanimitate, președintele Con- 
greșului al lll-lea al oamenilor 
muncii din industrie și alte gî 
sectoare economice.

A urmat alegerea prezidiului 0 
congresului.

împreună cu t o v a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu, cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în prezidiu se 
află membri ți membri suple- 
anți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai Comitetului Central 
al partidului, primii secretari 
ai comitetelor județene de par
lid, președinți ai consiliilor dc 
conducere ale unor ministere, 
președinți.

g CLUJ-NAPOCA, 4 (prin tele- 
Ș fon). Joi, ediția cu nr. 24 a Turu- 
g lui României a intrat în partea a 
g doua a desfășurării sale, fapt 
g care se simte în apropierea ca- 
g ravanei, unde antrenorii și 

ajutoarele lor pun la punct 
amănuntele ultimelor evolu-

lulia, cu profil muntos
a-ții ale sportivilor, iar 

Iertătorii sînt preocupați de 
consolidarea sau îmbunătă
țirea ’ pozițiilor ocupate în 
diferite clasamente generale. 
Pină acum, fruntașii cursei 
și-au apărat cu dîrzenie po
zițiile cucerite, mai mulți

președinți. vicepreședinți și 
membri ai consiliilor oamenilor 
muncii din centrale industriale, 
unități productive și institute 
de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică, de proiectări, 
președinți de comitete sindi
cale și ai adunărilor generale 
din întreprinderi. muncitori, 
tehnicieni, ingineri, econo
miști, reprezentanți, ai or
ganizațiilor de masă și obștești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit in numele său și al 
prezidiului ales și a asigurat 
congresul că voi» fi depuse e- 
forturi ca lucrările marelui fo
rum să se desfășoare în cele 
mai bune condițiuni și cu re
zultate cît mai bune.

Delegații au aprobat, apoi, 
componența Secretariatului, 
Comisiei de redactare a Holă- 
lirii și Chemării Congresului, 
componența Comisiei pentru 
pregătirea propunerilor de can
didați in vederea alegerii Con
siliului Național al Oamenilor 
Muncii. Au fost aprobate, tot
odată, comisiile congresului și 
prezidiile acestora, precum și 
mogramul de desfășurare a lu
crărilor.

Congresul a adoptat următoa
rea ordine de zi:

— Raport asupra modului în 
care se acționează pentru în-

(Continuare in pag. 2—3)

Valentin Constantinescu, in etapa de. ieri in formă deosebită — 
ciștigător atît al sprinturilor intermediare, cit și al etapei — duce 
o trenă susținută Foto : Iorgu BĂNICĂ

rutieri, de forțe sensibil e- 
gale, fiind angrenați In lupta 
pentru cucerirea 
galben, purtat joi 
Matuszek, care în 
V-a, desfășurată între 
trița și Cluj-Napoca, a 
dut multe minute.

La festivitatea de 
re din centrul orașului Bis
trița. ceî 66 de alergători ră
mași în cursă și-au luat rămas 
bun de la ospitalierele gazda. 
După circa 3 kilometri s-a dai 
startul 
V-a, 
cele 
14,30. 
să, cu 
șor

Prima 
cliștilor 
țașu, Al. Ion, S. Oprescu și u- 
nor componenți al echipei 
din Cottbus, dar acțiunea lor 
se stinge repede, ei fiind în
corporați de pluton. La ki
lometrul 20 își încearcă șan
sa Valentin Constantinescu
și Frank Schonherr. Ciclistul 
din prima reprezentativă a tă
rii noastre țîșnește din pluton 
cu o remarcabilă vigoare —, 
lingă roata lui aflîndu-se 
Schonherr —, scapă de supra-

tricoului 
de D. 
etapa a 

Bis- 
pîer-

pleca-

în etapa a 
declanșând a- 

la ora 
frumoa- 

lateral u-

tehnic 
arbitrii 
cronometrelor
Vremea era 
soare și vînt 

schimbător.
evadare aparține ct- 
FI. Sandu, C. Căru-

Traian 1OANIȚESCU

(Continuare in pag. 4)

Campionatclc Balcanice de volei — juniori

FAVORITELE
La Tulcea (masculin) și Rm. 

Vîlcea (feminin) au continuat 
ieri Campionatele Balcanice de 
volei pentru echipe de juniori. 
Favoritele și-au adăugat la 
activ noi victorii.

RM. VÎLCEA, 4 (prin telefon), 
în debutul celei de a , doua 
reuniuni a competiției femi-

în tizild la un harnic și apreciat colectiv muncitoresc din siăhchi Marmației

MEȘTERII LEMNULUI Șl PASIUNEA LOR PENTRU SPORT
Străveche așezare românească 

de pe frumoasele plaiuri mara
mureșene, Sighetu
— la fel ca 
lelalte localități
— și-a înnoit
măsură înfățișarea, 
o. puternică dezvoltare — 
aspect urbanistic, economic, so
cial și cultural — în anîi lu
minoși al socialismului, îndeo
sebi în perioada care a trecut 
de la Congresul al IX-lea al 
partidului. Pe plan industrial, 
simbolul ascensiunii acestui 
oraș îl constituie Combinatul de 
Prelucrare a Lemnului, una
dintre cele mai mari si mai
reprezentative unități de acest 
gen din întreaga țară. De altfel, 
firma acestei unități industria
le a devenit bine cunoscută și 
apreciată si peste hotare, pro
dusele sale — mobilă, PAL, pla-- 
caj șl furnire estetice — fiind 
exportate 
30 de țări.

Puternic 
demnurile 
adresate 
NICOLAE 
pul vizitei _ _____ ,
tuate în primăvara acestui an. 
la Combinatul din Sighetu 
Marmației. oamenii muncii

Marmației 
toate 
ale 
în 

a cunoscut 
sub

ce
dării 

mare

și căutate în peste
însufiețițl de în- 
ce le-au fost 

de tovarășul 
CEAUȘESCU in tim- 
sale de lucru, efec-

de 
și 
Așa 
rectorul Combinatului, Gheorghe 
lancu, planul de export a fost 
depășit în primele șapte luni 
Ia placaj și furnire estetice. Iar 
în prezent, în paralel cu efor
turile care se depun pentru în
deplinirea si depășirea planului 
pe acest an la toți indicatorii, 
se fac pregătiri cu produse noi 
pentru anul 1987.

Cum în cadrul acestui harnic 
colectiv sportul, mișcarea în aer 
liber sînt tot mai bine înțelese 
si sprijinite — de către condu
cerea întreprinderii și Comite
tul de partid (secretar : I. Gri- 
goriu) — ca eficiente mijloace 
de destindere, de întărire a să
nătății și capacității de muncă, 
ni s-a părut firesc ca si pe 
acest plan rezultatele să fie la 
înălțimea preocupărilor. Secre
tarul Comitetului U.T.C., Dorin 
Dunca, ne-a vorbit astfel cu 
satisfacție despre reușitele com
petiții de masă organizate, sub 
egida Daciadei, cu concursul 
sindicatului (președinte : Ion
Turda) și al asociației sportive 
din Combinat (secretar : lob
Sauliuc). Din seria acestor com- ■ 
petiții face parte, de pildă.

jȘI ADAUGĂ NOI VICTORII

aici au obținut noi 
remarcabile realizări, 
cum ne spunea di-

campionatul de fotbal, aflat in 
plină desfășurare, la care par
ticipă 12 echipe reprezentind tot 
atîtea secții de producție. în 
aceste echipe joacă, printre al
ții, lăcătușii Mihai Strimbcli 
(responsabil cu activitatea spor
tivă din Comitetul U.T.C.) și 
Cornel Popșa, tîmplarii Ștefan 
Sle(, Toadcr Eudcan si. Ion 
Balea, cu toții fruntași în 
muncă. Potrivit tradiției, toam
na se organizează un campio
nat de tenis de masă, iar în 
sezonul de iarnă o competiție de 
șah. precum și întreceri de schi 
și săniuș pe panta de Ia So- 
lovan.

Activitatea de masă se îmbi
nă armonios cu cea de perfor
manță. asociația sportivă a 
Combinatului (care poartă titu
latura de C.I.L. Sighet) avînd 
mai multe secții, cu un efectiv 
de circa 150 de membri, în ma
joritatea lor lucrători Ia Gom- 
binatul de Prelucrare a Lemnu
lui, dar si la alte întreprinderi 
din oraș sau elevi. Dintre a- 
ceste secții se remarcă, desigur, 
cea de fotbal (președintele ei

nine, o partidă frumoasă, ani
mată și spectaculoasă au fur
nizat echipele Turciei și Iugos
laviei, prima ciștigind ou 3—0 
(15, 14, 14). Victoria voleibalis
telor din Turcia s-a conturat 
însă cu greutate, după răstur
nări de situații în finalurile 
de set, toate trei putând reveni 
la fel de bine învinselor, care 
au condus in prima treime a 
disputei cu 14—12 (soor la care 
au avut și de 4 ori minge de 
set), iar în seturile 2 și 3 au 
avut avantaje considerabile : 
13—10 și, respectiv, 12—6. E-
chipa Turciei a compensat ta
lia mai scăzută prin mobilita
te și combinații (cele mai bu
ne : Arzu Gollil, Dilek Boydas 
și Guzin Teksoy), în tâmp ce 
formația iugoslavă n-a fructi
ficat, din cauza mișcării gre
oaie, importantul avantaj de 
gabarit (mai bune : Belma Joz- 
vin și Maria Omazio). 
bun arbitrajul : 
(România) — I. 
garia).

în continuarea 
echipa României 
cea a Albaniei, î<n fața 
a obținut victoria cu 3—0 (13, 
11, 8), dar nu atît de ușor pe

Foarte 
Al. Dragomir 
Den ev (Bul-

programului, 
a întâlnit pe 

căreia

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare in pag. 2—3)

cît se aștepta. Asta, pentru că 
echipa Albaniei este deosebii de 
ambițioasă și de activă în te
ren. Succesul voleibalistelor 
noastre s-a datorat în princi
pal atacului în forță (prota
goniste Felicia Popescu și Cris
tina Buzilă) a cărui eficacitate 
a contrabalansat prestația mal 
ștearsă în apărarea din ambe
le linii și lipsa de concentrare 
la servicii. Au fost folosite 
jucătoarele Szentkovics, Pra- 
lea, Popescu, Buzilă, Marian, 
Chitic din sextetul de bază, 
precum și rezervele Dumitres
cu și Beșta. Arbitraj corect : 
Ch. Ladas (Grecia) și H. Tun- 
?ay (Turcia). în ultima parti
dă, rezultat previzibil : Bul
garia — Grecia 3—1 (—11, 4, 
7, 6). Vineri, de la ora 15,30 : 
Grecia — Iugoslavia, Albania — 
Bulgaria și Turcia — România.

Modesto FERRAR1NI

TULCEA, 4 (prin telefon), In 
ziua a doua a competiției mas
culine, în deschidere, replică 
tăioasă a echipei Turciei, în 

Gheorghe LAZĂR

(Continuare in pag. 2—3)

FRUMOASA COMPORTARE A LUPTĂTORILOR
ROMÂNI LA TURNEUL PRIETENIA

La Ulan Bator (R.P. Mongo
lă) s-au desfășurat întrecerile 
din cadrul Turneului Prietenia 
la lupte libere, competiție care 
a reunit sportivi din 11 țări. 
Dintre reprezentanții noștri, cea 
mai frumoasă comportare au 
avut-o Romică Rașovan (cat. 
48 kg) și Alexandru Koteles 
(cat. 87 kg), care, după o suită 
de evoluții de ridicat nivel teh
nic și Spectacular, au reușit să 
se claseze pe primul loc în ft-

nalele categoriilor respective. 
Au mai urcat pe podiumul de 
premiere : Bănuț Prefit (cat. 
60 kg) — locul 2. Endre Elekes 
(cat. 65 kg) și Ștefan Vizitiu 
(cat. 75 kg) — locul 3. Radu Ana 
(cat. 52 kg), Florin Ioniță 
(cat. 59 kg) si Daniel Ioniță 
(cat. 70 kg) au ocupat locul 5. 
Buna comportare a tinerilor 
noștri luptători a situat țara 
noastră pe locul secund în cla
samentul pe națiuni.
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făptuirea integrală a prevede
rilor planului pe anul 1986 și 
măsurile ce se impun in ve
derea mobilizării tuturor oame
nilor muncii pentru îndeplinirea 
Planului national unic de dez- 

. voltare economico-socială a 
României în cincinalul
1986—1990 ;

— Program privind înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XIII-lea al Par
tidului Comunist Român pentru 
dezvoltarea intensivă a econo
miei naționale in perioada 
1986—1990;

— Raport asupra modului în 
care se aduc Ia îndeplinire pre
vederile Programului privind 
îmbunătățirea nivelului tehnic 
ți calitativ al produselor, redu
cerea consumurilor de materii 
prime, de combustibil și ener
gie și valorificarea superioară 
a materiilor prime și materia
lelor ;

— Program privind peifecțio- 
narea sistemului de finanțare 
și creditare a activităților eco
nomice și a normativelor eco- 

’ nomico-financiare;
— Programul de creștere a 

nivelului de trai in perioada 
1986—1990 și de ridicare con
tinuă a calității vieții;
— Propuneri pentru îmbună

tățirea unor prevederi ale Legii 
privind Congresul și conferin
țele județene ale oamenilor 
muncii, alegerea și atribuțiile 
organelor aeestora;

— Alegerea președintelui 
Consiliului Național al Oame
nilor Muncii;
_— Alegerea Consiliului Na

țional al Oamenilor Muncii.
In continuare, tovarășul Emil 

Bobu a spus:
îmi revine deosebita onoare 

ca, in numele tuturor partici- 
panților la acest înalt și repre
zentativ forum al oamenilor 
muncii, să adresez rugămintea 
de a lua cuvîntul conducătorul 
stimat al partidului și statului 
nostru, ctitor al României mo
derne, genialul fondator al stra
tegiei edificării socialismului și 
comunismului in scumpa noas
tră patrie, cel mai iubit fiu al 
națiunii, secretarul general al 
partidului, președintele Repu
blicii, tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

Intimpinat cu cele mai alese 
sentimente de dragoste ți sti
mă, a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului Național al Oameni
lor Muncii.

Cuvintarea conducătorului 
partidului și statului — amplă 
analiză a remarcabilelor reali
zări dobindite de țara noastră 
în perioada 1981—1985, a direc
țiilor principale de acțiune pen
tru înfăptuirea obiectivelor ac
tualului cincinal, pentru ridica
rea la un nivel superior a în
tregii activități economico- 
sociale, a căilor privind creș
terea rolului consiliilor oame
nilor muncii in toate sectoarele, 
dezvoltarea democrației munci
torești, revoluționare — a fost 
urmărită cu deosebit interes, cu 
unanimă aprobare și satisfac
ție, fiind subliniată, în repe
tate rinduri, cu îndelungi a- 
plauze.

Sub vasta cupolă a sălii an 
răsunat însuflețite urale și ova
ții-

In această atmosferă înălță
toare și-au găsit o nouă și vi
brantă expresie simțămintele 
de nețărmurită dragoste și re
cunoștință nutrite de întregul 
popor față de secretarul gene
ral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru în
țelepciunea, clarviziunea și cu
tezanța revoluționară cu care 
conduce destinele țării, ale na
țiunii, pe calea luminoasă a 
socialismului și comunismului, 
a bunăstării și păcii.

După pauză, au început dez
baterile in plen asupra proble
melor aflate pe ordinea de zi.

In cursul după-amiezii, lu
crările s-au desfășurat în opt 
comisii ale congresului.

Totodată, au început lucră
rile Congresului al VIII-lea al 
cooperației de producție, achi
ziții și desfacere a mărfurilor 
și Congresului al VII-lea al 
cooperației meșteșugărești.

In cadrul dezbaterilor — în 
plen, pe comisii, precum și in 
Congresul cooperației de pro
ducție, achiziții și desfacere a 
mărfurilor și Congresul coope
rației meșteșugărești — vorbi
torii au dat cea mai înaltă a- 
preciere cuvintării rostite 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in deschiderea lucrărilor con
gresului, document de excep
țională valoare teoretică și 
practică, ce constituie un mo
bilizator și insuflețitor program 
de acțiune al clasei muncitoa
re, al întregului popor pentru 
edificarea cu succes a socialis
mului și comunismului pe pă- 
mintul patriei.

In același timp, cei care au 
luat cuvîntul au exprimat do
rința fierbinte a milioanelor de 
participant Ia adunările gene
rale din întreprinderi și Ia con
ferințele județene, care au 
precedat congresul, ca tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să fie rea
les in înalta funcție de pre
ședinte al Consiliului Național 
al Oamenilor Muncii, eu con
vingerea fermă că aceasta re
prezintă chezășia sigură a în
făptuirii cu succes a pla
nurilor si, programelor de 
dezvoltare a țării, a ridicării 
patriei pe noi culmi de pro
gres și civilizație.

Vorbitorii au reafirmat, tot
odată, sentimentele de profun
dă stimă și prețuire față de 
tovarășa Elena Ceaușescu, emi
nent om politic și savant de 
largă recunoaștere internaționa
lă, pentru contribuția deosebită 
la elaborarea și înfăptuirea po
liticii partidului și statului, la 
progresul multilateral al țării. 
Ia dezvoltarea neîntreruptă a 
științei, invățămintului și cul
turii românești.

In spiritul orientărilor, indi
cațiilor și sarcinilor cuprinse 
in cuvintarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, participan- 
tii Ia dezbateri au analizat, cu 
exigență și răspundere comu
nistă, activitatea desfășurată de 
organele de conducere colec
tivă, de oamenii muncii, sla- 
bilindu-se căi și modalități con
crete menite să asigure înde
plinirea, în cele mai bune con
diții, a prevederilor de plan pe 
1986 și pe întregul cincinal, a- 
plicarea fermă a principiilor 
noului mecanism economico-fi- 
nanciar, adîncirea continuă a 
democrației noastre muncito
rești, revoluționare, corespun
zător noii etape de dezvoltare 
a țării.

Lucrările Congresului conti
nuă.

g

„CUPA U.T.C." LA OINĂ - O REUȘITA

A TINERETULUI SPORTIV DIN GORJ
O competiție de tradiție, cum 

este „Cupa U.T.C." la oină, și-a 
consumat cea de-a 18-a ediție. 
Loc de desfășurare — stadio
nul Chimistul din municipiul 
Rîmnicu Vîlcea. „Gazdă exce
lentă" — subliniază prof. Al. 
I’arasehivescu, din cadrul sec
ției de resort a C.C. al U.T.C.
— la fel ca și Comitetul jude
țean Vîlcea al U.T.C., C.J.E.F.S. 
și Inspectoratul 
care au făcut 
reușita acestei 
ceri în sportul

Participantele, 8 echipe, cîș- 
tigătoarele celor 4 zone, au 
demonstrat o foarte bună pre
gătire fizică și tehnică, de unde 
au rezultat dispute strînse. Echi
pa situată pe locul I, Recolta 
Crasna — județul Gorj, a în
trecut doar cu 10—8 pe adver
sara ei directă, formația C.A.P. 
Boureni — Dolj, scoruri apro
piate înregistrindu-se și in 
partidele dintre A.S. Gherăești
— Neamț — A.S. Rimnicelu — 
Buzău (6—4) pentru desemna
rea locurilor III—IV, Școala 
Bucșoaia — Suceava — A.S. 
Lucăcenj — Satu Mare (9—7)

.................................1 și 
- Argeș — 

Maramureș 
pe

școlar județean, 
totul pentru 

frumoase între- 
nostru național.

de spori de Ia mai pasionați! și 
mai vîrstnicii practicanți ai 
acestei discipline. Pentru Re
colta Crasna — Gorj, merituoa
sa câștigătoare a „Cupei U.T.C.", 
felicitări, atît celui care a pre
gătit-o, D. Dumitrescu, cit șj 
componenților echipei — frații 
Valerian și Costel Ciora, D. 
Speriatu, Sorinei Bolozan, Gh. 
Popescu, Dan Capotă, Nicolae 
Pigui, Siminel Băluță, Sorin 
Pipera, Izvorel Ghibu, Siminel 
Bolcu, Ion Alba și Alex Cber- 
ciu, toți — cum foarte bine 
marca antrenorul — „viitori 
structori de oină ai copiilor 
comuna Crasna, care au și 
bazele unui centru sătesc,
cleul viitoarei echipe de oină a 
pionierilor

„Pentru 
Gheorghe 
C.J.E.F.S.
rea acestei finale Ia Rm. Vil- 
cea a constituit un puternic im
bold în sprijinirea oinei, sportul 
nostru național, pentru inițierea 
de competiții la nivel de masă, 
în sate, comune și orașe. In
tenționăm să-i depistăm pe toți 
aceia care cunosc acest sport și 
l-au practicat, cu precădere în
vățători, 
acțiunea 
întreceri 
Cu alte 
atins pe
plan propagandistic.

re- 
in- 
din 
pus 
nu

gorjeni".
noi — ne spunea 
Ceaușu, președintele 
Vîlcea — organiza-

„Cupa Speranțelor'4

AR TREBUI SA S
MAI MULT CREDIT

I — - ......
. ocupantele locurilor V—VI 

g Ghioceln Tițești — Argeș 
g Spicul Coruia 
g (12—9) clasate 
g VII—VIII, 
g Un fapt demn de 
g majoritatea echipelor 
g au reprezentat centrele 
g care și-au statornicit o veche și 
g puternică tradiție în oină (Bou- 
g reni, Gherăești, Rimnicelu, Buc- 

șoaia, Lucăceni), ceea ce atestă 
șî faptul că tineretul a preluat 
g ștafeta acestei atractive ramuri

locurile

subliniat : 
finaliste 

rurale
pentru a-i atrage în 
de organizare a unpr 

la această disciplină...**, 
cuvinte, competiția și-a 
deplin scopul șj pe

Tiberiu STAMA

Miercuri 
grup masiv 
tași, circa. 80 (I), a fost supus 
unei noi verificări în cadrul u- 
nui cuplaj găzduit de excelen
tul gazon al clubului Steaua. 
Patru selecționate, două din 
Capitală și două din provincie, 
au luptat pentru a cuceri „Cu
pa Speranțelor". Partida care 
urma să-i desemneze pe învin
gătorii celei dinții ediții a com
petiției s-a desfășurat Intre 
două puternice selecționate 
bucureștene, denumite Est și 
Vest. Au câștigat reprezentanții 
„Est“-ului — combinata Dina
mo (cu 13 rugbyști în teren la 
începutul meciului) — Grivița 
Roșie (celor 2 grivițeni, Mora- 
riu și Calafeteanu, adăugîndu- 
li-se pe parcurs alți câțiva) — 
Sportul Studențesc (doar D. 
Cojocaru, cîteva minute) cu 
23—13 (9—6), în dauna „Vest“- 
ului, în fapt Steaua (fără nici 
o întăriturăl). Jocul celor de la 
Dinamo et comp, a fost mai 
coerent, mai abil, fiind concre
tizat prin 3 eseuri: Lungu, C, 
Popescu, Calafeteanu; Podă- 
rescu, în vervă de șut, rotun
jind scorul prin 3 l.p. șj 1 tr. 
„Vestul**, adică Steaua, care a 
prestat un joc mai modest, a 
realizat doar un eseu prin cva- 
si-debutantul Boldor (inspirată 
decizia lui Munteanu : șut-des- 
chidere direct pe aripă!) și 
Alexandru 2 l.p. șl 1 drop. Tre
buie să spunem din capul locu
lui că meciul nu s-a ridicat la 
nivelul pretențiilor decât în pu
ține momente, mulți dintre nu-

după-amiază un 
de rugbyști frun-

g

na

DIN CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BASCHET
• In

feminine . , . . ____ ___
București. în componența divizi
ilor A șl B s-au produs urmă
toarele modificări : în seria A a 
Drimei divizii va evolua 
Rapid ; în seria B, locul 
țlei Progresul a fost luat 
merțul CSȘ Tg. Mureș ; 
vizla B, în locul echipei 
tul Tg. Mureș va juca 
CSȘ Unirea Iași.
• Turneele preliminare ale

Diviziei A vor avea loc între 3 și 
5 octombrie, în următoarele o- 
rașe : 
LA 
Farul 
nica 
rești, _ . _ .
versltatea CSȘ Viitorul Cluj-Na
poca) ; SERIA B, LA ORADEA 
(Dinamo Oradea, IMUAS Baia 
Mare, Politehnica CSȘ Unirea 
Iași, Academia Militară Mecanica 
Fină București). FEMININ, SE
RIA A, LA TIMIȘOARA (Poli
tehnica CSȘ Timișoara, Robotdl 
CSȘ Bacău, Rapid CSȘ 5 Bucu
rești. Mobila CSȘ Satu Mare) ; 
seria B, LA RM. VÎLCEA (Co
merțul CSȘ Tg. Mureș, Voința 
Brașov, Chimistul CSȘ Rm. Vil- 
cea, Crlșul CSȘ 2 Oradea). Pri
mele două clasate din 
serie vor evolua în grupa valo
rică 1 ., ---
clasate pe locurile 
pionatul 1985—1986 
namo București, 
CSȘ 4 la băieți ;
CSȘ Viitorul Cluj-Napoca, 
ința CSȘ 2 București, Olimpia 
București șl Politehnica Spor
tul Studențesc București la fete); 
celelalte vor juca în grupa va
lorică 7—12.
• După _______

întrecerile Campionatului Repu
blican vor continua prin etape 
săptămînale, cu meciuri duble, 
începlnd de la 11 octombrie.
• Divizia B va începe la 12 

octombrie, conform programării 
inițiale.
• Ca urmare a eliminării unor 

echipe (ai căror jucători nu au 
îndeplinit normele de control), 
F.R. Baschet a restructurat se
riile Diviziei școlare șl de ju
niori, astfel: feminin, SERIA I :

urma fuzionării echipelor 
Rapid și Progresul

echipa 
foriria- 
de Co
in Di- 
Comer- 
Volnța

MASCULIN, SERIA A — 
CONSTANȚA (participă : 
CSȘ 1 Constanța, Politeh- 
Sportul Studențesc Bucu- 
CSU Balanța Sibiu, Uni-

1—6, alături

Sf.CSȘ Brașovia, CSȘ Voința 
Gheorghe, CSȘ 4 Politehnica 
București, Voința CSȘ 2 Bucu
rești, CSȘ Gheorgheni, CSȘ 5 
Rapid Bucuiești, CSȘ Rm. Vîlcea, ----- ... -------- . na .

Tlmi- 
Mare, 
Cluj- 

Tg.

CSȘ Ploiești ; SERIA A 
Crișul CSȘ 2 Oradea, CSȘ 
șoara, CSȘ Mobila Satu 
CSȘ Arad, CSȘ Viitorul 
Napoca, CSȘ Sibiu, CSȘ 
Mureș, CSȘ Mediaș ; SERIA A 
ni-a : CSȘ Electro Botoșani, CSȘ 
Unirea Iași, CSȘ 1 Constanța. 
CSȘ Turcea, CSȘ Focșani, CSȘ 
Confecția Călărași, CSȘ Bacău. 
Olimpia București. MASCULIN, 
seria I : CSȘ Viitorul Cluj-Na- 
poca, CSȘ Satu Mare, CSȘ Si
biu, CSȘ Mediaș, CSȘ Brașovia, 
CSȘ 1 oradea, CSȘ Timișoara, 
CSȘ Arid ; SERIA A n-a : CSȘ 
Deva, CSȘ Tg. Jiu, CSȘ 5 Rapid 
București, CSȘ Tîrgoviște, CSȘ 
Pitești, CSȘ 4 ICED București.

CSȘ Găești ; SERIA A 
CSȘ Unirea Iași, CSȘ 
CSȘ 1 Constanța, CSȘ 3 
București, Dinamo CSȘ 2 
rești, CSȘ Ploiești, CSȘ _____
CSȘ ' București. Partidele pri
mei etape vor avea loc, pe te
renuri în aer liber, la 14 septem
brie.
• între 8 șl 12 septembrie, la 

Oradea se vor disputa turneele 
finale ale Concursului Republi
can de juniori II (cădeți), cu 
participarea următoarelor echipe: 
BĂIEȚI — CSȘ 4 București, Di
namo București. CSȘ 1 Constan
ța, CSȘ Tîrgoviște; CSȘ Brașo- 
via, CSȘ Sibiu, CSȘ Arad. CSȘ 
Viitorul Cluj-Napoca ; fete : 
CSȘ 4 București, Progresul Bucu
rești, CSȘ Sf. Gheorghe. CSȘ 
Hm.' Vîlcea, CSȘ Tulcea, CSȘ 
Mediaș. CSȘ 1 Oradea. CSȘ Satu 
Mare.
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LA 20 Șl 21 SEPTEMBRIE, LA SINAIA, r

flecare

de echipele 
1—4 în cam- 
(Steaua, Di- 

Rapid, ICED 
Universitatea 

Vo-

turneele preliminare,

MEȘTERII LEMNULUI Șl PASIUNEA LOR PENTRU SPORT
(Urmare din pag. 1)

fiind contabilul sef al întreprin
derii. Vasile Kebeleș), care 
este reprezentată, onorabil, de 
echipa din seria a IlI-a a Di
viziei B (locul 7 în ediția tre
cută a campionatului), antrena
tă de Mihai Culda (principal) și 
Iosif Roman (secund).

Cu remarcabile rezultate se 
înscrie și secția de box (antre
nor : Grigore Vlad), care l-a 
dat pe Marinei Tivadar (actual
mente la Steaua) si din rîndu- 
rile căreia fac acum parte, prin
tre alții, lăcătușul Mihai Lau- 
riuc și tîmplarul Mihnea Ga-? 
vriiă, ambii foști componenți ai 
lotului național de juniori.

Frumoase perspective se a- 
nunță la judo, lupte, atletism, 
tenis de masă si de cîmp, șah 
— celelalte secții în care marea 
pondere o dețin juniorii. în 
această privință este de remar

cat că asociația C.I.L. Sighet — 
așa cum sublinia energicul ei 
secretar, Ion Sauliuc — colabo
rează excelent cu Clubul Spor
tiv Școlar din același oraș (di
rector : D. Fucec), mergîndu-se 
pînă la o adevărată simbioză 
a activității celor două unități. 
De altfel, Indiferent că formal 
aparțin fie de C.I.L. Sighet, fie 
de C.S.Ș. Sighet, antrenorii C. 
Ieșeanu (lupte), Gh. Danciu 
(judo), L. Năvodanschî, M. Po
pescu și Z. Csillik (atletism), 
ing. A. Terdic (șah), prof. M. 
Rusneac (fotbal) lucrează cot la 
cot cu aceeași dorință de a se
lecta, promova și pregăti ele
mente tinere talentate care să 
reprezinte cu cinste orașul șj 
județul lor pe plan național și 
care să devină apte a repre
zenta și tara în arena interna
țională. In acest sens ni s-a 
amintit cu satisfacție de tînăra 
atletă Paula Arba, veritabilă

speranță olimpică, pe care am 
și avut prilejul s-o vedem si 
s-o remarcăm cum se pregăteș
te, ca și de colegele ei, Mihaela 
Betea, Mihaela Berciu și Mo
nica lagăr, cu toate elemente 
de certă perspectivă în sportul 
de performanță.

Pentru nevoile de pregătire 
ale tuturor acestor sportivi, aso
ciația dispune de un foarte 
frumos stadion (bine gospodărit 
de fostul fotbalist Ionel Sze- 
kely), cu tribune pentru 10.000 
de spectatori, pistă de atletism, 
saună, bazin și sală de forță, 
de săli pentru box, lupte, judo 
și șah, de un club eu cantină 
etc.

Iată, așadar, cum și în acest 
colț de țară, ca pretutindeni în 
România, sportul pătrunde tot 
mai mult în viața oamenilor 
muncii și a familiilor lor, în 
propriul lor beneficiu, dar și în 
cel social.

Șl ATRACTIV „FESTIVAL AL AUTOMOBILELOI
Despre apropiatul „Festival a) 

automobilelor de epocă", ce se 
va organiza la Sinaia, am stat 
de vorbă cu directorul coordo
nator al O.J.T. Prahova Sinaia, 
Ion Scăunaș. Iată cîteva 
nunte :

amă-

• In zilele de 20 și 21 
tembrie, Sinaia va găzdui,

sep- 
--------- ,----- „-------, pen
tru a patra oară consecutiv în 
ultimii ani, „Festivalul automo
bilelor de epocă". O manifes
tare organizată de O.J.T. Pra
hova, in colaborare cu Federa
ția A.C.R. $i Clubul de auto
mobilism și karting Prahova. 
Va fi un spectacol interesant 
pentru oamenii muncii veniți in 
stațiune, o competiție sportivă 
ca o apreciere Ia adresa ce
lor care migălesc pentru a 
ține „vii" mașini cu zeci de 
ani in spate • Raliul Bucu
rești — Sinaia (130 km) va fi

de regularitate, cu controale 
orare la Otopeni, Ploiești și 
Cimpina. Interesant : la Ploiești, 
intr-o oră de pauză, competi
toarele vor forma piesele unei 
expoziții. Este vorba despre 
mașini produse intre 1920—1930 
și 1930—1940. Nu se va veni 
doar dinspre București. Pentru 
a ușura participarea celor din 
provincie, spre Sinaia se va 
pleca și din alte 6 centre : Si
biu, Miercurea Ciuc, Tg. Mureș, 
Pitești, Buzău, Slobozia • Se 
preconizează ca acest raliu, 
ajuns la ediția a 4-a, să de
vină internațional. Este motivul 
pentru care au fost invitați Ia 
ediția din acest an observatori 
de la F.I.V.A. (Federația inter
națională a mașinilor vechi), 
mai precis din unele țări euro
pene. Am mai adăuga că, după 
cursa de simbătă 20 septembrie, 
duminică 21 septembrie, auto-
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Divizia A la handbal (m)
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Ieri s-a dat startul in cea de-a 
29-a ediție a Campionatului mas
culin de handbal Divizia A. A- 
mănunte de la meciurile celor 
doua serii.

SERIA A
INDEPENDENȚA CABPAȚI 

MIRȘA — ȘTIINȚA BACAU 
24—20 (12—14). Jucînd foarte bine 
In prima repriză oaspeții păreau 
că vor realiza o surpriză. Trep
tat, handballștii din Mîrșa au e- 
chillbrat jocul, au refăcut gol 
după gol și din minutul 35 au 
preluat conducerea obțlnînd, in 
final, o victorie meritată. Mar
catori : Tătaru 6, Parascliiv 6, 
Omer 4, lakobi 4, Cornea 3 și 
Becicberi 1, pentru învingători, 
respectiv Uzum 6, Cbiriiă 6, 
Vlad 2, Zamfir 2, Glrlcscu 2. 
Ichim 1 și Berbecaru 1. Au ar
bitrat bucureștenil Șt. Marghes- 
cu și Tr. Popescu. (M. VER- 
ZESCU, coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
STEAUA 22—25 (11—10). început 
foarte bun al studenților, dar 
care nu au reușit să mențină 
ritmul șl au fost egalați (9—9, 
min. 21), oaspeții profitînd de 
două eliminări consecutive ale 
cralovenilor. La scurt timp, ta
bela de marcaj indica scorul de 
14—9 (min. 27), militarii condu
cted în continuare în permanen
ță cu 3—4 goluri. Vasile Stingă, 
deși a fost ținut mult timp „om 
la om", a fost foarte penetrant, 
iar tînărul Ovidiu Marc a jucat 
foarte bine contribuind mult la 
obținerea victoriei — meritate — 
a bucureștenllor. Au înscris : Gh. 
Dumitru 6. M. Gabriel 6, Prică

3, Neagu 2, Olteanu 2, Agapie 2 
șl Barcan 1, pentru gazde, res
pectiv Stingă f. Berbece 5, Mi- 
rică 4, M. Dumitru 1, Mare 3 
șl Niculae L Au arbitrat brașo
venii I. Boschner și R. Antochl. 
(St. GURGUI, coresp.).

C.S.M. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA — se joacă astăzi.

SERIA B
H. C. MINAUR BAIA MARE— 

METALUL BISTRIȚA 29—23 (13—9). 
Oaspeții au reușit doar 9 minute 
să echilibreze meciul, după care 
gazdele și-au mărit continuu a- 
vantajul (min. 47 — 24—IR) și 
au obținut o victorie meritată. 
Au înscris : M. Voinea 9, Cova- 
ciu 5, Slamate 4, Marta 3, Po
rumb 3, Halmagyi 1, Rădulescu 
1, Cuc 1 și Boroș 1, pentru Min- 
aur, respectiv Țermure 7, A- 
vram 7, Locbner 3, Țețcu 2, Co- 
jocaru 2, M. Dan 1 și Furdui 1. 
Au condus : P. Radvany — I. 
Ardeleanu, ambii din Cluj-Napo- 
ca. (A. crișan, coresp.).

CONSTRUCTORUL ORADEA — 
DINAMO BRAȘOV 17—23 (7—12). 
Victorie fără dubli a brașove
nilor, care au jucat mal bine 
și au condus cea mal mare par
te a timpului. Au marcat : Ka- 
pornay 9, Cristache 9, Mirza 1 
și Bartl 1, pentru gazde, respec
tiv Roșea 9, Donosa S, Nicolescu
4, Micle 2, Mintiei 2 șl Donca 1. 
Au condus : I. Manollu șl Șt. 
Oeneanu, ambii din Sibiu, (v. 
SERE, coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — DA
CIA PITEȘTI 26—17 (meci dispu
tat miercuri).

INIȚIATIVE • INIȚIATIVE

LECȚII DE ÎNOT
La bazinul Floreasca din 

Capitală, centrul de inițiere 
în înot și-a redeschis porți
le. înștiințarea nu ar avea 
mare importanță (astfel de 
centre ființează cu zecile în 
țara noastră) dacă nu am 
aduce precizarea că printre 
părticipanțij la centrul res
pectiv se află unii dintre 
copiii oamenilor muncii de 
la UREMOAS, preșcolari ai 
grădiniței întreprinderii res
pective, singura unitate din 
țară ai cărei „elevi" învață 
nu doar ceea ce se predă in 
mod obișnuit într-o grădini
ță, ci si înotul. Un sport ca
re are o reală contribuție la 
dezvoltarea fizică a practi- 
canților lui, în același timp 
cu un binecunoscut caracter 
practic.

Educatoarea Măriuca Mus- 
teață (fostă practicantă a 
unei ramuri a natației : să
riturile) s-a dovedit, de mai 
multi ani, o harnică 
neobosită instructoare 
înot, ea reușind nu numai

sî 
de

LA GRĂDINIȚĂ
să introducă Inițierea în înot 
în cadrul unei grădinițe, ci 
chiar să transforme acest 
centru într-o bază de selec
ție pentru performanță 1 în 
decursul anilor, din pepinie
ra UREMOAS, tredndu-se 
prin filiera bazinului Flo- 
reasca au fost depistați 
viitori performeri, cel mai 
recent exemplu fiind Ramo
na Marinaș, selecționată de 
antrenoarele Melania Treis- 
taru și Felicia Pînțea în sec
ția clubului sportiv Progre
sul. Alți copii manifestă și 
ei mari aptitudini, printre 
aceștia aflîndu-se Eugen 
Loșniță, Liviu Ioniță, Ileana 
Bădărău și Gabriela Milea, 
posibili viitori practicanți ai 
înotului, poloului ori săritu
rilor de performanță.

De fapt, însă, prima si cea 
mai însemnată performanță 
este însusi faptul că într-o 
grădiniță copiii învață să și 
înoate !

Dumitru STĂNCULESCU

CAMPIONATELE BALCANICE DE VOLEI JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

fața campioanei europene, Bul
garia, care s-a impus insă 
scurt : 3—0 (14, 10, 5). Princi
pala comcuirentă a reprezentati
vei române la titlul 
a avut în V. Todorov 
celent coordonator, 
Mincev, Petkov și T. 
trăgători greu de blocat, 
învinși s-a detașat din 
ridicătorul^ Emirsoy. 
bun ’ ‘ ‘“
Marian (România).

Un meci foarte disputat au 
furnizat, în continuare, echi
pele Iugoslaviei și Greciei, pe 
parcursul a 5 seturi (ultimul 
încheiat la un scor neașteptat): 
3—2 .(12, 8, —12, —10, 0) pentru 
„plavi", de la care s-au remar
cat Smrke și Ritlop. în for
mația elenă ne-a plăcut mai 
mult Drakovits. Corect arbi
trajul : R. lanakiev (Bulgaria) 
— S. Popescu (România).

balcanic 
un 
iar
Todorov 

La 
nou 

Arbitraj 
O. Plaku (Albania) — M.

ex- 
îm

In încheierea reuniunii, Ro
mânia a dispus de Albania cu 

•3—0 (10, 11, 4). Echipa noastră, 
ou Ferariu din nou toarte bun 
și cu Șoica și Drăgușin efici
enți, a întâmpinat o rezistență 
puternică din partea albane
zilor, in rindul căiroira am re
marcat pe Dogi și Lazemetaj. 
Voleibaliștii noștri și-au im
pus însă clasa superioară. 
Foarte bun arbitrajul : M. 
Grbac (Iugoslavia) — A. Tulis 
(Grecia). Vineri, de la ora 15 : 
Turcia — Albania, Bulgaria — 
Grecia, România — Iugoslavia.

ȘTIRI DIN VOLEI
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cu începere de la ora 15,50. 
Transmiterea desfășurării trage
rii se va face la radio, pe pro
gramul I, la ora 1«,I5. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate, de 
asemenea, 1» ora 23 pe progra
mul I, precum și mîine, sîmbătă. 
In reluare, la ora 8,55, tot pe 
programul I. După efectuarea 
tragerii, va rula un film artis
tic. Intrarea liberă.
• Așa cum am mai Informat, 

duminică 7 septembrie are loc 
prima tragere LOTO 2 din a- 
ceastă lună. Așadar, încă două 
zile la dispoziția participanților 
pentru procurarea biletelor.
• Reamintim participanților 

care încă nu și-au ridicat cîștl- 
gurile obținute in ultima peri
oadă la sistemele de joc, să se 
prezinte la casieriile plătitoare 
din rețeaua A.S, Loto-Prono- 
sport, pentru a-și ridica sumele 
cuvenite.

• Evenimentul voleiballstie al 
săptămînii viitoare este Turneul 
internațional masculin de volei 
al României, care se va desfă
șura de data aceasta In organi
zarea organelor sportive brașo
vene intre 10 și 14 septembrie. 
Competiția, dotată cu „Cupa 
Bîrsa", este programată în Sala 
sporturilor, unde se scontează pe 
o mare afluență de public. Iau 
parte primele reprezentative ale 
Bulgariei, Cubei, R.D. Germane, 
Spaniei, Ungariei șl României, 
Fiecare dintre cele 5 reuniuni zil
nice va cuprinde cite 3 partide.
• La sflrșltul săptămînii vii

toare se dă startul in noua edi
ție a Campionatului Național al 
Divizie! A de volei (feminin). 
După acțiunea de trecere a nor
melor de control, echipele (12) 
au intrat în finișul pregătirilor 
pentru start, susținlnd intîlniri 
și turnee amicale. In aceste zile 
un astfel de turneu se desfășoa
ră la Galați.
• Noua divizionară A brașo- 

veană, GIGCL, a organizat un 
turneu la care a invitat forma
țiile CSM Libertatea Sibiu și 
Chimia Rm. Vîlcea. Echipa or
ganizatoare a cîștlgat cu 3—0 In 
fața ambelor invitate și a pri
mit „Cupa Carpați" cu care a 
fost dotat turneul. Pe locul doi, 
formația sibiană : 3—2 cu Chl.- 
n~ia.
• Foarte bine apreciate arbi

trajele prestate la C.E. de ju
niori, de „internaționalii" români 
R. Farmuș șl M. Stamate.

| ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

I« PREGATINDU-SE IN VE
DEREA MECIULUI CU AUSTRIA, 
din cadrul preliminariilor C.E., 
LOTUL NOSTRU REPREZEN- 

Itativ a întîlnit, Ieri, Intr-un 
joc-test. divizionara B GLORIA 
bistrița, pe care a lntrecut-o 
cu 3—1 (0—0). Pentru selecțio-

Inabill au înscris Cămătaru (min.
47 și 89) șl Mateuț (min. 85), iar 
pentru bistrițeni — Dănilă (min.

| 50). (I. TOMA — coresp.).

• LA BRAȘOV pe Stadionul 
I Tineretului, In prezența a peste 
I 5000 de spectatori, a avut loc 
• miercuri un atractiv cuplaj. In 

deschidere s-au Întîlnit selecțio- 
| natele de old-boys ale orașelor 
I BRAȘOV și CONSTANTA. Victo

ria a revenit primei echipe cu 
scorul de 6—4 (3—2), prin golu- 

Irile marcate de Cadar (min. 12 
șl 79). Pescaru (min. 15). Gyflr- 
fi (min. 29), Mezaroș (min. 43) 

Ișl Ciripoi (min. 01), respectiv 
Grămoșteanu (min. 23 din 11 m), 
Leolea (min. 27), Roșu (min. 55) 
șl Bofanl (min. 57).

Iin continuare a avut loc par
tida dintre LOTUL U.E.F.A. ’86 șl 
SELECȚIONATA DE TINERET

(sub 23 de ani) A ORAȘULUI
I BRAȘOV. Meciul s-a încheiat la 

egalitate : 0—0. Lotul U.E.F.A. a 
prezentat formația : Prunea — 

IC. Sava, Gh. Popescu, Stroia, 
Pojar — Oloșuteanu (Stan), Sa- 
bău, D. Sava — Purcăreață. 
Jercălău, Ursea (Dumitrașcu).

I Milne, de la ora ÎS, tot pe sta
dionul Tineretului va avea loc 
un nou euplaj. In deschidere Lo
tul U.E.F.A. *8C va avea ca adver-

Isară echipa de speranțe F.CJW. 
Brașov, iar de la ora 17, Lotul 
olimpic al țării noastre va întîl- 
Ini divizionara A, din localitate, 
F.C.M. Brașov. (C. GRU1A- 
coresp.)..

BULGARIA A
(„olimpici")

Miercuri, ]a Pleven, în fața 
a 20 000 de spectatori, echipa 
națională a Bulgariei, care 
va evolua la 10 septembrie cu 
Scoția. în C.E., a jucat un 
meci amical în compania olim
picilor români. Jocul a fost 
echilibrat, de bună factură 
tehnică șl s-a încheiat cu vic
toria gazdelor : 3—2 (2—0). Go
lurile au fost marcate de 
KOLEV (min. 15, prințr-un 
șut de la 20 de metri), 
ALEKSANDROV (min. 45, 
la o ezitare a lui Stîngaciu și 
Stefan). VAISCOVICI (min. 
54. în urma unei acțiuni per
sonale), SIRAKOV (min. 81, 
în urma unui splendid voleu 
de la 20 de metri) și RADA 
(min. 87. cu capul).

Echipa Bulgariei, rema
niată și condusă de noul an
trenor Mladenov, a jucat 
în viteză, fiind bine orientată 
tactic. „Olimpicii" români 
au făcut o repriză a doua mult 
mai bună, au manifestat o 
bună pregătire fizică, fiind 
la un pas de egalare în min. 89, 
cînd, la un șut al lui Bleu, Sa- 
vov a deviat în... bară.

- ROMANIA
3-2 (2-0)
Jocul „olimpicilor" a fost 

apreciat de public.
Arbitrul bulgar I. Toncev 

a condus formațiile :

BULGARIA A : MIHAILOV 
(min. 82 Ananiev) — Karanțev, 
Petrov (min. 58 Ivanov), 
ILIEV, Savov — Simeonov 
(min. 58 Penev), Satkov (min. 
64 Tanev). ALEKSANDROV, 
SIRAKOV — KOLEV, Voinov.

ROMÂNIA („olimpici") : Stîn
gaciu (min. 48 SPERIATU) — 
VARGA. CIOCAN, Ștefan 
(min. 46 CIREAȘĂ), Mesaros
— CRISTEA, Terheș (min. 64 
Șoiman). Bozeșan. Mujnai 
(min. 46 Rada) — VAISCO
VICI. Bîcu.

„Olimpicii" au revenit ieri 
in Capitală și au plecat 
la Brașov, unde vor susține un 
nou joc sîmbătă. urmînd ca a- 
poi să revină la duhurile lor. 
La Pleven, echipa a fost con
dusă de antrenorul Constan
tin Ardeleanu. In lipsa lui 
Cornel Drăgușin. plecat pentru 
stabilirea programului meciuri
lor din preliminariile Jocurilor 
Olimpice.

Pe temele jocului
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• TESTAREA TEORETICA A 
OBSERVATORILOR FEDERALI. 
Astăzi, de la ora 17, In sala de 
conferințe a Complexului sportiv 
23 August, din Bd. Muncii, va 
avea loc testarea teoretică a ob
servatorilor federali din Capitală.

• UNIREA SLOBOZIA — GLO
RIA BUZÂU 2—1 (1—1). Au mar
cat: Gache (min. 44), Clrîe (min. 
85 din 11 m), respectiv Cramer
(min. 21). Gloria a folosit for
mația : Lazăr — Comănescu, 
Trandafir, Ghlzdcanu, Tulpan — 
Mlrcea, Zahiu, Șumulanschl, Sta
te — Cramer, Marcu. Au mai ju
cat : Ursea, Balaban, Stoichlță, 
Profir, Eftimescu, Stoica, I. Vio
rel. (I. MATEI — coresp.).

„LEGEA" EFICIENTA
Cum bine se știe, etapa cu 

nr. 3 a Diviziei A, desfășurată 
duminica trecută, a fost una a 
echipelor oaspete. începjnd cu 
formația campioană a țării, va
lorosul si experimentatul „11“ 
deținător al titlului continental, 
și continuînd cu mai puțin ru
tinatele F.C. OU, Petrolul, „U“ 
CIuj-Napoca și Victoria Bucu
rești, toate acestea au reușit 
să-și impună „legea", întoreîn- 
du-se acasă cu puncte extrem 
de prețioase în clasament. Ne 
referim, desigur, la exprimarea 
lor tactică, la lecția special 
pregătită în scopul de a dejuca 
planurile unor partenere de în-

DUMINICĂ, START SI ÎN COMPETIȚIA
7 1 1

NR. 1 A JUNIORILOR
Duminică pornește la drum șl 

„caravana" celei mai importante 
întreceri a juniorilor, Campiona
tul Republican 1, cel care reu
nește echipele cluburilor divizio
nare A, B șl școlare. In total 163 
de echipe își vor disputa prime
le locuri în cele 12 serii, primele 
două obținînd dreptul de a parti
cipa apoi la turneul final. Iată 
meciurile etapei inaugurale șl, 
implicit, componența seriilor.

Seria I : Polit. Iași — Ceahlăul, 
CSȘ Botoșani — CSȘ Dorohoi, 
CSȘ Rădăuți — C.S. Botoșani, 
CSȘ P. Neamț — CSȘ Iași, Olim
pia P. Neamț — C.S.M. Suceava, 
CSȘ Suceava — Minerul G. Hu
morului, CSȘ Tg. Neamț — CSȘ 
Fălticeni. Seria a Il-a : Viitorul 
Bacău — CSȘ Vaslui, CSȘ Paș
cani — CSȘ Roman, CSȘ Foc
șani — CSȘ Bacău, Aripile Ba
cău — F.E.P.A. *74 Blrlad, Olim
pia Rm. Sărat — Unirea Focșani, 
Viitorul Buzău — C.F.R. Pașcani, 
CSȘ Tecuci — S.C. Bacău ; Seria 
a III : Delta Din. Tulcea — CSȘ 
Constanța, Oțelul Gl. — Gloria 
Bz, CSȘ Mangalia — Dunărea 
CSU, CSȘ Slobozia — CSȘ Tul
cea, CSȘ Călărași — CSȘ Med
gidia, F.C. Constanța — CSȘ Ga
lați, Unirea Slobozia — F.C.M. 
Progr. Brăila : Seria a IV-a: Au
tobuzul Buc. — CSȘ Pitești, CSȘ 
2 Buc. — F.C. Argeș, Automatica 
Buc. — CSȘ Tîrgoviște, C.S. Tîr- 
goviște — F.C.M. Giurgiu, Fla
căra Morenl — Steaua Buc., CSȘ 
C. de Argeș — Sportul Stud., 
Viitorul Pitești — Victoria Buc.; 
Seria a V-a: Prahova CSU —
Progresul Vulcan, CSȘ Ploiești 
— Electroaparataj Buc., CSȘ Cîm- 
plna — Mec. fină, Rapid Buc. — 
Viitorul Buc., CSȘ 1 Pajura — 
Poiana ■ ctmpina. Metalul Buc. — 
Steaua Mizil, Dinamo Buc. — 
Petrolul PI.; Seria a Vl-a : CSȘ 
Craiova — CSȘ Drăgășani, Unlv. 
Craiova — CSȘ Alexandria, CSȘ 
Slatina — CSȘ Rm. Vîlcea, Chi
mia Rm. Vîlcea — Viitorul 2 
Pitești, F.C. Olt — Sp. Muncit. 
Slatina, ROVA — Electrop. Cra
iova, CSȘ Caracal — Viitorul 
Craiova : Seria a Vn-a : CSȘ
Timiș. — CSȘ Caransebeș, CSȘ 
Drob. Tr. Severin — Viitorul 
Arad. C.S.M. Reșița — CSȘ 
Strungul Arad, CSȘ Jimbolia — 
„Poli" Timiș., U.T.A. — CSȘ Re
șița, Met. Bocșa — A.S. Drob.

Tr. Sev., CSȘ Lugoj — viitorul 
Timiș.; Seria a VlII-a : Corvlnul
— Aurul Brad, CSȘ Alba Iulia — 
Mec. Orăștie, Min. Paroșeni — 
Viitorul Huned., Mureșul Deva
— CSȘ Tg. Jiu, Jiul — Viitorul
A, Iulia, Viitorul 2 Tg. Mureș — 
CSȘ Huned., Pandurii Tg. Jiu stă; 
Seria a IX ; CSȘ B. Mare — 
CSȘ Slghet, Unlo S. Mare —
CSȘ Cărei, Someșul S. Mare —
F.C. Maramureș, Slmared B.
Mare — Olimpia S. Mare, Min.
Cavnic — CSȘ S. Mare, CIL Sl
ghet — Armăt. Zalău ; Seria a 
x-a : CSS zalău — ,U“ Cluj- 
Napoca. F.C. Bihor — Met. Aiud, 
CSȘ C. Turzil — Viitorul Oradea, 
CSȘ Cluj-Nap. — CSȘ Sebeș, 
Steaua C.F.R. Cluj-Nap. — înfră
țirea Oradea, CSȘ Oradea — CSȘ 
Blaj, CSȘ Gherla — CSȘ 
Dej, Seria a Xl-a : Inter 
Sibiu — Carpați Mlrșa, A.S.A. 
Tg. Mureș — CSȘ Mediaș, 
Gaz metan — Gloria Bis
trița, CSȘ Reghin — Viitorul Tg. 
Mureș, Chimica — CSȘ Tg. Mu
reș, CSȘ Luduș — CSȘ Șoimii 
Sib„ CSȘ Sighișoara stă. Seria 
a XII-a : F.C.M. Brașov — CSȘ 
Covasna, Tract. Brașov — CSS 
Tg. Sec., CSȘ Brașovla — CSȘ 
Gheorghenl, IMASA — CSȘ Cris- 
tur.CSȘ Odorhei — ICIM Brașov, 
CSȘ M. Ciuc — Viitorul Brașov. 
• Programul seriei a 12-a va fi 
refăcut.

Iată și datele celorlalte etape 
ale turului: 14, 21 și 28 septembrie, 
5, 12, 19 șl 26 octombrie, 2, 9, 16, 
z3 si 30 noiembrie. Ora de dis
putare ■» partidelor este 13.

A CONTRAATACULUI
trecere oricum redutabile, dar 
mai ales în condițiile în care 
în sprijinul lor vin și propriul 
teren, si încurajările suporteri
lor care poartă adesea echipa 
de inimă pe aripile ofensivei.

De la această idee a jocului 
pe atac, adoptat în genere de 
formațiile gazdă, se naște și 
replica lui — CONTRAATACUL, 
„armă" cu care formațiile vi
zitatoare încearcă să exploateze 
la maximum spațiile libere din 
treimea adversă. S-a avîntat, 
de pildă, in repriza secundă. 
Oțelul Galați cu aproape toate 
forțele în atac, ei bine, în 
această situație convenabilă, 
Lăcătuș a găsit un imens cu
loar liber, a sprintat, de unul 
singur, pînă în preajma porții 
lui Călugăru, de unde a in
trodus balonul în plasă fără 
nici un fel de probleme.

O maestră a contraatacului 
între divizionarele A este-însă, 
nu încape îndoială, F.C. Ar
geș. Cu aceeași iscusință în 
jocul pe contre probată și-n 
campionatul trecut a acționat 
echipa lui Florin Halagian și 
duminică, la Hunedoara, acolo 
unde, așa cum se știe, forcing-ul 
Corvinului îngenunchează, de 
regulă, echipele oaspete. Con
secința raidurilor piteștene, pur
tate din două-trei pase, în mare 
viteză ? Cîteva faze de mare 
pericol, două dintre ele soldîn- 
du-se cu golurile înscrise de 
Jurcă si D. Zamfir.

Din discuțiile avute cu tehni
cieni reputați ai fotbalului nos
tru despre eficiența contraata
cului, două elemente se des
prind ca fiind obligatorii pen
tru echipele care-1 practică : 1; 
asigurarea unei defensive erme
tice (în interpretarea lui Inter
naționale Milano, cu decenii în 
urmă, sistemul de joc utilizat 
de ea se numea beton — con
traatac) ; 2. folosirea „jocului 
pe contre" se face alternativ cu 
atacul elaborat, altfel elementul 
surpriză (propriu „armei" con
traatacului) dispare.

Cea de-a doua cerință, si 
anume alternanța atac-contra- 
atac, ne amintește de golul lui 
Burruchaga, scăpat singur în 
terenul advers, în finala de pe 
„Azteca", la o fază care a de
cis echipa cîștigătoare a ulti
mului campionat mondial.

Gheorghe NICOLAESCU

Biletele pentru meciul internațional de fotbal România — 
Austria, din preliminariile Campionatului European, care se 
va desfășura miercuri 10 septembrie a.c. pe stadionul Steaua, 
se vor pune în vînzare sîmbătă 6 septembrie, la casele de bi
lete de la stadioanele „23 August", Dinamo, Rapid, Sportul Stu
dențesc și Steaua, la agenția C.C.A. și la agenția Loto din Piața 
M. Kogălnlceanu. . ,, .

In ziua meciului, casele de bilete de la stadionul Steaua vor 
^întructt’pe bilete vor fi înscrise sectorul, rîndul șl locul, 
spectatorii s’nt rugați să ocupe locurile Indicate, condiție ne
cesară pentru a se asigura vizionarea șl desfășurarea meciului 
în condiții optime. ....

Pentru acest meci slnt valabile legitimațiile-abonament de cu
loare roșie, precum șl cele verzi, pentru presă. însoțite de tl- 
chete de loc.



LA „imNAIlONALELE" OL TENIS (juniori)
DE EA

TWAMAIA, 4 (prin telefon).
Dacă până la partida în care 
s-au întîinit proaspătul campion 
de juniori al țării noastre, 
George Cosac și cehoslovacul 
Thomas Zdrazila (acesta nefiind 
favorit pe tabloul de concurs), 
surprizele au lipsit in Turneul 
Internațional de tenis al Româ
niei, meciul celor doi a oferit 
un spectacol atrăgător, de o 
bună calitate, datorat insă doar 

‘ parțial reprezentantului nostru.
Vom consemna mai înlii că în
vingătorul a cîștigat ou 6—1, 
6—4. Zdrazila a demonstrat din 
plin valoarea școlii cehoslovace 
de tenis : un ritm rapid de re- 
turnare a mingilor, din ce în 
ce mai rapid pe măsură ce își 
pregătea punctul decisiv, un 
backhand cu ambele miini de 
o precizie și forță impresionan
te, „scurte", „contre scurte", 
caracterizate prin finețe, în 

«firșit, o deplasare de felină pe 
teren. în această .situație Cosac 
(care a returns! mult în aut, 
în fileu, făcând și duble gre
șeli) a pierdut primul set ce
dând tot atâtea break-uri de 
câte ori se afla la serviciu. în 
setul al doilea, care avea să fie 
și Ultimul, el a păstrat egalita
tea pînă la 3—3, și-a adjudecat 
un break, dar întregul joc l-a 
condiis Zdrazila, câștigător me
rituos.

în turul al doilea al întrecerii 
masculine a plăcut jocul băcă
uanului Aurel Damian, învin
gător cu 6—2, 6—3 în fața favo
ritului nr. 6, polonezul Do
manski (in ajun Damian a e- 
voluat și mai spectaculos în 
fața redutabilului cubanez Jes- 
sus Medina). Celelalte rezulta
te : I4u — Grigoraș 6—3, 6—2,

Poleonov (U.R.S.S.) — Moise 
6—0, 6—0, Rad ev (Bulgaria) — 
Chitțeș 6—3, 6—0, A. Popoviei
— Ridl (Cehoslovacia) 6—3, 
6—2, Janakiev (Bulgaria) — 
Laoea 2—6, 6—0, 6—1, Dobre — 
Nițu 6—4, 6—1.

în întrecerea fetelor, cu 
excepția Teodorei Tacbc căreia 
i-au trebuit trei seturi pentru 
a trece de Monica Pecheanu 
(1—6, 6—1, 6—4) celelalte favo
rite au cîștigaț ușor. în primul 
tur : Monica Năstase — Cris
tina Țiru 6—2, 6—3, Beata
Niedzialek (Polonia) — Corne
lia Grunes (R.D.G.) 6—0, 6—4, 
Isabela Liwstoska (Polonia) — 
Joachim Rodriguez (Cuba) 6—4, 
6—4. Elisabeta Nicolova (Bul
garia) — Adela Tache 6—2, 
6—4, Larisa Mitrofanova 
(U.R.S.S.) — Juliana Gorka
(R.D.G.) 6—0. 0—2, Daniela
Ivana — Cătălina Cristea 6—1, 
6—1. Două rezultate din turul 
al doilea : Diane Samungi — 
Leona Laskova (Cehoslovacia) 
6—3, 6—4, Mădălina Voinea — 
Gabriela Medveș 6—1, 6—3.

Citeva rezultate din primul 
tur la dublu masculin : Onilă, 
Nicolae — Florea. Nițu 6—4, 
6—3, Omer, Grigoraș — Skrotz- 
ky, Kron (R.D.G.) 6—4. 6—4,
Domanski, Garczynski (Polonia)
— Moise, B. Popoviei 6—0, 6—1, 
Ridl, Zdrazila (Cehoslovacia)
— Lacea. Teujdea 6—3,
6— 4, Poleonov, Ponomarenco
(U.R.S.S.) — Stănilă. Hnatiuc
7— 5, 6—0, Damian, Cosac — 
Perez, Duviei (Cuba) 6—3. 6—3, 
Janakiev, Radev (Bulgaria) — 
Chițeș, Mozeș 6—3, 6—0. între
cerile continuă.

Ion GAVRILESCU

LA FLUSHING MEADOW, ÎNAINTEA FAZEI DECISIVE
aces- 
reuni 
euro- 
Lendl 
patru 

a 
în

Pentru prima dată de la 
crearea „Internaționalelor" Sta
telor Unite, semifinalele 
tui prestigios turneu vor 
în exclusivitate jucători 
peni 1 în „sferturi11, Ivan
— finalist al ultimelor 
ediții, deținătorul titlului
confirmat excelenta formă 
care se află, dispunînd de te
nacele francez Henry Leconte 
în patru seturi : 7—6, 6—1, 1—6, 
6—1. Suedezul Stefan Edberg, 
cap de serie nr. 4, s-a calificat 
pentru penultima fază a tur
neului, jnvingîndu-1, în trei se
turi identice, pe americanul 
Tim Wilkison : 6—3, 6—3, 6—3, 
urmînd a-1 întîlni. intr-un meci 
de mare atracție, pe Lendl. Pe 
partea cealaltă a tabloului, se 
vor întîlni în sferturi de finală 
Mecir — Nystroem și Sfrejber
— Becker.

în întrecerea fetelor, favorita 
nr. 2, Chris Evert-Lloyd a „a- 
tins“ pentru a șaisprezecea oa-

ră (!) nivelul semifinalelor, 
trecînd, după o partidă fără 
istoric, de Manuela Maleeva :
6— 2, 6—2. Adversară în semi
finale îi va fl Helena Sukova, 
care a dispus lejer de Wendy 
Turnbull cu 6—4, 6—0. în celă
lalt meci se vor întîlni favo
rita. nr. 1 Martina Navratilova 
și Steffi Graf.

Alte rezultate din probele de 
dublu : băieți (semi-finale) : 
Gomez, Zivojinovici — Muller, 
Nelson 6—7, 7—6, .6—2, 6—4 ;
Nystroem, Wilander — Currcn, 
Mitchell 6—2, 2—6, 7—5. 2—6,
7— 6 ; fete („sferturi") : Navra
tilova, Shriver — Jordan, Smylie 
6—4, 6—4 ; Graf, Sabatini — 
Fernandez. White 6—7, 6—4,
6—3 ; mixt (sferturi de finală) : 
Smylie, Fitzgerald — Burgin, 
Testerman 7—5, 6—3 ; Navrati
lova, Fleming — Scheucr-Lar- 
sen, Mortensen 6—4, 6—1 ; se
mifinală : Reggi, Casai — Bun
ge, Sanchez 6—4, 6—3.

IN C.M. DE ȘAH
A doua partidă a meciului 

mutre marii maeștri Artur lusu- 
pov și Andrei Sokolov, care-ș! 
dispută la Riga finala Turneu
lui candidaților din actualul ci
clu al C.M. de șah. s-a încheiat 
remiză la mutarea 38. lusupov, 
care avea albele de această dală, 
a trebuit să se mulțumească doar 
cu o jumătate de punct. după 
ce ciștigase prima partidă, cu 
negrele Scorul îi este favorabil 
cu 1,5—0,5.

învingătorul din acest meci ur
mează să-I Intîlnească pe învin
sul din meclul-revanșă Garrl 
Kasparov — Anatoli Karpov, 
care se reia azi la Leningrad.

mrnoAsr meciuri
INTERNATIONALE DE HOCHEI

PE CHEATA

ZIUA A DOUA A
Campionatul Mondial feminin 

de volei a continuat în mai 
multe orașe din Cehoslovacia cu 
partidele etapei a doua din 
faza grupelor preliminare. Iată 
rezultatele înregistrate : Gr. A : 
Cehoslovacia — Canada 3—0 
(10, 8, 4) ; Coreea de Sud — 
Bulgaria 3—0 (13, 10, 12) ; Gr. 
B : R:D. Germană — U.R.S.S. 
3—2 (—12, —10, 11, 6. 9) ; R.P. 
Chineză — Tunisia 3—0 (0, 3, 
2) ; Gr. C : Peru — Brazilia 
3—1 (5, —10. 7. 10) ; Cuba

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

vegherea grupului masiv, în 
care fruntașii cursei se sus- 
becțează ' reciproc, rulînd lent. 
Cei doi fugari duc o trenă pu
ternică, pentru a-și încununa 
cu succes ’ acțiunea. peda- 
lînd cu toată hotărârea : amîn- 
doi au de cîștigat în cazul u- 
nel reușite. îmbunătățindu-și 
situația în clasamentele gene
rale și aducînd -echipelor lor 
minute prețioase.

. Sprintul de 
(kilometrul 44) 
V. Constantinescu. 
de partenerul de acțiune, 
bitrul 
ravană, fostul triplu 
pion național (în trei discipli
ne diferite). Dragos Panailes- 
cu, vine din urmă și ne comu
nică că pe locul trei s-a cla
sat aici bulgarul Slaieov. Ră-

la Becîean 
revine lui 

urmat 
Ar

de informare din ca- 
fostul triplu cam-

C.M. (f) DE VOLEI
R. F. Germania 3—0 (9, 2, 9) ; 
Gr. D : Japonia — Italia 3—0 
(11, 10, 7) ; S.U.A. — R.P.D. Co
reeană 3—0 (6, 14, 10). In urma 
acestor 
noscute 
lificate 
finale :
de Sud, Japonia, Peru, Cuba și
S. U.A., celelalte sase urmînd a 
fi desemnate astăzi,. în urma 
meciurilor ultimei „runde" din 
cadrul grupelor preliminare.

rezultate, sint deja cu- 
primele șase echipe ca- 
în faza grupelor semî- 
R.P. Chineză, Coreea

mînem în comuna Uriu (kilo
metrul 41), unde plutonul 
urmăritor va trece după 4 mi
nute. Aici sint perioade în 
care se rulează lent (plutonul 
fiind controlat de alergăto
rii români, care sprijină eva
darea). în 
intră 
nori, 
tește.
ral.

timp ce soarele 
sub o piriză deasă de 

iar vîntul se înte- 
venind din spate late- 

Plecăm 
constatăm 
crescut la 
orașul Dej, 
tieri sint 
de iubitori ai sportului, și de o 
fanfară. în acordurile căreia 
s-a disputat sprintul de aici, 
cîștigat tot de Constantinescu.

De la Gherla (kilometrul 
73) vîntul bate din ce în ce mai 
puternic, norii par 
țători. iar cei doi 
cfînd permanent - 
să-și dozeze bine

după fugari și 
că diferența a 

peste- 5 minute in 
unde cei doi ru- 
întîmpinați de mii

amenin- 
- conlu- 

reușesc 
eforturi-

CLASAMENTUL
Clasament etapă : 1. V. Con

stantinescu (România) 2h 39:38 
(m.o. 41,344 km), 2. F. Schonherr 

• (ASK Vorwărts) același timp, 3.
P. Itaieev (Bulgaria) 2h 49:15. 4.
C. Neagoe (România) 2h 49:21. 5.
5. Grochowski (Polonia), 6. H. 
Groger (ASK Vorwărts) șl alți 
alergători cu același timp.

Clasamente generale : indivi
dual : 1. F. Schonherr 17h 15:24. 
2. V. Constantinescu 17h 16:30. 3.
D. Matuszek (SC
17h 17:45. 4. M. Prlx
17h 17:55. 5. C. Neagoe _
6. H. Griîgcr 17h 22.19 ; echipe :

Cottbus) 
(ASK) 

17h 18:00.

1. România 51h 51:31, 
51h 55:06,

2. ASK
3. Cottbus 52h 02:03, 4.

R.D.G. 52h 07:13, 5. Bulgaria
52h 14:04. 6. România B 52h 25:46, 
7. Polonia 52h 26:27. 8. Sei. Me
talul 52h 30:36, 9. Sei. Voința
52h 41:20, 10. Sei. IMGB 5211 45:25, 
11. Sei. Tineret 52h 48:26, 12. Sei. 
Tin. București 54h 20:12 ; sprin
teri : 1. O. Jentzsch 47 p, 2. 
D. Matuszek 34 p, 3. H. Grower 
29 p, 4. c. Nicolae 28 p. In- 
trucît în etapa de joi nu au 
fost puncte de cățărare. situația 
din clasamentul grimpeurilor a 
rămas neschimbată.

UN CEC FĂRĂ ACOPERIRE
Nu demult a avut loc la Louisville, in statul american 

i Kentucky, un meci de box intre Jason Watters și Randy 
Mitehen cohtîird pentru titlul mondial în cadrul Universal 
Boxing Association. Pînă aîci, nimic nou, parcă începem si 

' ne obișnuim cu astfel de „federații" apărute, îndeobște din 
-interese pecuniare, precum ciupercile după ploaie I

Cauia acestei scurte relatări e însă alta. Cîștigînd intil- 
nirea, Watters s-a prezentat a doua zi după meci să-și în
caseze cecul emis de organizatorul galei. Și nu . mică i-a 
fost mirarea cînd a constatat că se afla în posesia unei 
Sî,ț!P^ bucăți de hîrtie, cecul fiind lipsit de acoperire. S-au 
niai văzut, se va spune, astfel de cazuri. De ce atita teva
tură ? Pentru motivul că semnatarul cecului fraudulos nu a 
fost unul din managerii tradiționali, recunoscuți de-acum 
pentru escrocheriile lor. ci R.Z. Miller, de profesie reverend ! 
Adică'slujitor al ‘bișerî'ciiv egre-i 'învață pe enoriași, între 

■ nițele, 'să nu mintă, să nu înșele! Se mai spune că, ră- 
mintnd la fel de sărac ca și mai înainte, Watters s-a simțit 
atit de indignat., incit nu s-a ferit să declare : „Chiar azi 

, am sa-I dau în judecată ! Dacă nici pe cuvîntul unui pastor 
spera 7™ ■ °Otî blzui’ Ce mai crede- ce mai putem

trebulLmai demult că în boxul profesionist 
nu poți avea. din... pacate. încredere in nimeni!

Ovidiu IOANITOAIA
’ Rll

I

i

le și parcurg drumul 
municipiul 
rajați de mii de i 
pînă la stadion, unde 
trece linia de sosire 
Constantinescu.

Prin 
cliști au reușit să susțină 
evadare 
kilometri, 
vînt puternic 
a cursei, care

o
41 kilometri, plutonul 
după aproape zece mi- 

In consecință, 
schimbări de 

individual cît și 
Reprezentativa 
ocupă acum 

F. Schonkerr

prin 
Cluj-Napoca încu- 

spectatori 
primul 

Valentin

urmare, cei

de 
în

realizeze 
peste 
sosind 
nute ! 
produs 
atît la 
chipe. 
noastre 
loc. iar 
luat tricoul galben.

doi ci- 
o 

aproximativ 90 
condițiile unui 

pe ultima parte 
i-a ajutat să 

medie orară de

PREȘEDINTELE F.I.D.E. ISI DE
PUNE O NOUĂ CANDIDATURĂ

s-au 
lideri, 
la e- 

tării 
primul

Se apropie sezonul sporturilor 
de iarnă! Deși a încetat de mult 
să mai fie o disciplină aflată la 
discreția capriciilor vremii, ho
cheiul pe gheață iși concentrează, 
totuși, marile competiții în sezo
nul rece. Acum, în preajma so
sirii toamnei meciurile șl tur
neele amicale abundă. La Lenin
grad se desfășoară în aceste zile 
turneul internațional dotat cu 
„Cupa Sovietski Sport". Intr-una 
din grupele competiției, echipa 
TSKA Moscova a întrecut cu 
8—2 (1—8 ; 4—2 ; 0—0) formația 
finlandeză Ilves Tampere. In
tr-un ait joc, Dinamo Moscova 
a dispus cu 5—2 (1—0 ; 3—2 ;
T—0) de reprezentativa Poloniei. 
La Sokolov, formația iugoslavă 
Medvesciak Zagreb, aflată în 
turneu în Cehoslovacia, a fost 
învinsă de echipa locală Banlk 
cu .14—3 (4—0 ; 7—2 ; 3—1). In
tr-un meci internațional amical 
disputat îs .Tihlava, în fața a 
peste 6000 de spectatori. Ceho
slovacia a întrecut Suedia cu 
scorul de 6—3 (1—8 ; 1—2 ; 4—1), 
prin golurile înscrise de Liba 
2, Bozik. Hrdina. Volek și Pa- 
sek, respectiv Nordmark. Lund
qvist și Soedergren.

• TELEX • TELEX
ATLETISM • Cu prilejul unui 

concurs desfășurat în localitatea 
vest-germană Bad Salzdefurt, at
letul cehoslovac Josef Pribilinec 
a stabilit cea mai bună perfor
mantă mondială în proba de 10 
km marș. cu timpul de 38:48.08,

LONDRA ( Agerprcs). — 
Președintele Federației .interna
ționale de șah (F.I.D.E.), Floren
cio Campoinanes, a anunțat că 
intenționează să-și depună can
didatura pentru lin nou mandat 
la conducerea organismului 
mondial al șahului. Alegerea 
viitorului președinte va avea 
loc la 28 noiembrie, cu prilejul 
Olimpiadei, ce se va desfășura 
la Dubai (Emiratele Arabe Uni
te).

După ce a absentat o lungă 
vreme de pe pistele de concurs, 
dublul campion olimpic, cam
pionul și recordmanul mondial 
al probei de 400 mg, Edwin 
Moses, arată a fi revenit pe 
cele mai înalte niveluri ale 
performanței. Recent, în cadrul 
unui concurs internațional des
fășurat la Lausanne, „invinci
bilul Ed“ a acoperit turul cu 
garduri al stadionului in 47,38, 
timp care reprezintă cea mai 
valoroasă performanță mondială 
a sezonului, la 36 de sutimi de 

recordul lumii
Telefoto : A.P.—AGERPRES

CICLISM 
al Uniunii 
(U.C.L) a 

1989 a Campionatelor Mondiale să 
se desfășoare în ‘
cerile pe șosea vor avea loc 
Chambery, 
Besanqcn. 
nea. ca la 
piohatelor, 
nul viitor 
să fie introdusă o nouă probă : 
50 km contracronometru pe echi
pe feminin.

a Comitetul director 
cicliste internaționale 
decis ca ediția din

Franța. Intre-
la 

iar cele De Distă lâ 
S-a hotărît, de aseme- 
viitoarea ediție a cani- 
ce se va disputa a- 
la Viena. în program

Fi O chei PE IARBA A La Ham
burg. reprezentativa masculină a 
Angliei a dispus de selecționata 
R.F Germania cu 4—2 (2—1). Par
tida revanșă s-a încheiat la ega
litate : 3—3 (2-1).

Cursa desfășurată pe 
la Hockenhein (R.F. 
a fost cîștigată de 

Patrick Igoa („Honda").

MOTO a 
circuitul de 
Get mania) 
francezul
cu o medie orară de 173,2S5 km. 
Pe locurile următoare s-au si
tuat englezul Mat Oxley și olan
dezul Dirk Brand, ambii pe mo
tociclete ..Yamaha".

CAMPIONATE 
NAȚIONALE

POLONIA (et. 5). Fruntașele 
clasamentului au obținut victorii: 
Gornlk Zabrze a întrecut cu 1—0 
pe G.K.S. Katowice, Pogon Szc
zecin a dispus cu 5—1 de Lechla 
G'.ansk, iar Widzew Lodz a cîș
tigat cu 2—1 meciul cu Lech Poz
nan. Alte rezultate : Slask Wro
claw — Motor Lublln 2—1 ; Stal 
Mielee — Ruch Chorzow 0—2 ; 
Gornik Walbrzych — Legia Var
șovia 2—1 ; Olimpia Poznan — 
L.K.S. Lpdz 0—0. Clasament : 1. 
Gornik Zabrze — 10 p. 2. Pogon 
Szczecin — 9 p 3. Widzew Lodz 
9 p.

brazilia. In prima manșă a 
finale! campionatului statului Sao 
Paulo echipele Internaclonal șl 
Palmeiras au termlrțgt la egali
tate : 0—0. In semifinale. Pal
meiras « eliminat formația Co- 
rlntlans. iar Internaclonal a cîș- 
tigat tn fața echipei F.C. Santos.

ANGLIA (alte rezultate din e- 
tapa a 4-a). Aston Villa — Lu
ton 2—1 Leicester . — Liverpool 
2—1 f Manchester City — Nor
wich 2—2, Newcastle — Q. P. 
Rangers n—2.

franța (et. 8). Metz — Mar
seille I—1 Nantes — Le Havre

Santillana a deschis scorul pen
tru madrileni iar Valdano a mar
cat golul egalizator In mln. 83.

0—0, Bordeaux — Lens 0—0, Tou-, 
Ion — Paris St. Germain 1—1, 
Lille — Toulouse 1—0, Rennes — 
Sochaux 1—0, Brest — Auxerre 
o—0, R.C. Paris — Monaco 1—1. 
st. Etienne — Laval 0—0, Nice — 
Nancy 1—0. Pe primele locuri : 
Marseille șl Nantes cu cite 12 p. 
Bordeaux și Paris St. Germain 
co c te 11 p; pe ultimele : 19. 
R.C. Paris 5 p, 20. Toulon 4 p.

R. F. GERMANIA (alte meciuri 
din et 4). Kaiserslautern — Bo
chum 4—1, Nilrnberg — Bayern 
Miinchen 1—2, Stuttgart — Blau 
Weiss .1—1. Pe primele loeurl : 
Leverkusen, Hamburger S. v„ 
Bayern Miinchen cu cite 7 p ; 
pe ultimele : 15—18. Nilrnberg
Mdnchengladbach F. C. Koln 
Homburg cu cite 1 p.

ȘTIRI > REZULTATE
• In meci amical, la Bruxelles: 

Anderlecht — Real Madrid 2—2 
(0—1). Au înscris Krncevlci șl 
Van Tiggelen pentru gazde, res
pectiv Santillana șl Valdano.

• Federația irlandeză a comu
nicat lotul în vederea meciului 
Irlanda — Belgia din cadrul pre
liminariilor Campionatului Euro
pean (grupa a 7-a), ce se va des
fășura la 10 septembrie la Bru
xelles. Printre cei selecționați se 
numără portarul Bonner, funda
șii Anderson. Moran. Beglin, 
Lawrenson. mijlocașii Galvin, 
Brady. Daly șl atacanții Staple
ton.’ Aldridge și Byrne.
• La 10 septembrie se va des

fășura la Stockholm meciul ami
cal dintre selecționatele Suediei 
șl Angliei. In vederea acestei par
tide, antrenorul selecționatei en
gleze. Bobby Robson, a alcătuit 
un lot de 20 jucători. printre 
care se numără portarul Shilton, 
fundașii Anderson, Butcher. San
som mijlocașii Stevens, Wilkins. 
Hoddle șl atacanțtl Dixon. Ha- 
teley. Barnes Beardsley șl 
Waddle.
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