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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORț

de puternică unitate

partidului, al secretarului său general

NICOLAE CEAUSESCU
A FOST REALES PREȘEDINTE

Proletari din toate fările. uniți-vă I

portul
| Slmbătă 6 septembrie 1986 |

AL CONSILIULUI NAȚIONAL I Turul ciclist al României, ediția a 24-a

AL OAMENILOR MUNCII
IERI, CEA MAI RAPIDA ETAPA A COMPETIȚIEI

Vineri, 5 septembrie, la reluarea lucrărilor in plen ale marelui 
forum al clasei noastre muncitoare, al democrației muncitorești, 
revoluționare, a avut loc un moment de înaltă și profundă sem
nificație - realegerea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Socialiste România, in funcția 
Național al Oamenilor Muncii.

Acest act politic de o deose
bită însemnătate, expresie a 
voinței unanime a oamenilor 
muncii, a întregului popor, a 
prilejuit o vibrantă și puterni
că reafirmare a sentimentelor 
de nețărmurită dragoste, prețui
re si recunoștință ale tuturor 
cetățenilor țării fată de condu
cătorul iubit, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru fer
mitatea, dăruirea și abnegația 
cu care slujește măreața cauză 
a edificării socialismului și co
munismului pe pămintul pa
triei, nobilele idealuri de liber
tate, independență, pace și pro
gres ale tuturor națiunilor.

Animați de aceste calde sim
țăminte, cei 11 000 de partici
pant! la congres au făcui 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu o 
primire entuziastă, la sosirea 
în sală.

Luînd cuvintul, în deschide
rea ședinței de dimineață, to
varășul Mihai Marina, membru 

-supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Constanța al P.C.R., a 
spus :

„Mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă
Elena Ceaușescu, 

Stimate tovarășe, 
Stimați tovarăși, 
Sîntem cu toții sub 

profundă a magistralei 
rostită in acest mare 
democrației muncitorești, revo
luționare de către conducătorul 
eminent a! națiunii noastre, cel 
mai iubit 
porului, 
nentă a 
secretarul 
Comunist 
Republicii _______  _______
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Astăzi, după cum știți, pe 
ordinea de zi este prevăzută 
alegerea de către congres a 
președintelui Consiliului Natio
nal al Oamenilor Muncii.

Reflectând încrederea deplină, 
mindria patriotică și unitatea 
de neclintit a clasei muncitoa
re, a întregului nostru popor în 
jurul partidului, al secretarului 
său general, adunările generale 
ale oamenilor muncii și confe
rințele județene și municipiului 
București, desfășurate în pe
rioada premergătoare congresu
lui, au propus și susținut, ln- 
tr-o impresionantă unanimitate, 
realegerea în fruntea organis
mului suprem ai democrației

# Echipa noastră și-a apărat poziția de 
frunte ® Sprintul final a fost cîștigat de M. 
Prix, din R. D. Germană ® Azi, etapa a șap
tea (Alba Iulia — Călimănești), iar mîine cara
vana sosește in Capitală

Român, președintele Republicii 
de președinte al Consiliului

impresia 
cuvinlări 
forum al

și stimat fiu al po- 
personalitate proemi- 
vieții internaționale, 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România,

noastre muncitorești, revoluțio
nare, a ctitorului României mo
derne, genialul inițiator și con
ducător al vastei opere de edi
ficare a socialismului și comu
nismului în patria noastră, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Dînd expresie voinței clasei 
muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii, precum si sentimentelor 
de vie recunoștință, adine res
pect- și înaltă considerație pen
tru uriașa activitate desfășurată 
in fruntea partidului și statului 
nostru, propunem să adoptăm o 
Hotărîre specială care să re- 
investească pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în inalta funcție de 
președinte al Consiliului Na
țional al Oamenilor Muncii".

Propunerea a fost primită cu 
vii și îndelungi aplauze, urale 
Si ovații, cu puternic entu
ziasm, cu intensă bucurie și 
totală aprobare.

într-o impresionantă unitate 
de cuget și simțire, de
legații au adoptat, în una
nimitate, Hotărîrea specială • a 
Congresului cu privire la reale
gerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in inalta funcție de 
președinte al Consiliului Na
tional al Oamenilor Muncii.

Sub vasta cupolă Au răsunat, 
din nou, minute în șir, însufle
țite aplauze, urale și ovații.

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

Cuvintul cald și însufletitor 
al conducătorului partidului și 
statului nostru a fost primit cu 
deosebită satisfacție si profundă 
mîndrie patriotică, fiind subli
niat cu îndelungi aplauze.

După momentul solemn 
al realegerii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în înalta 
funcție de președinte al Consi
liului Național al Oamenilor 
Muncii, congresul si-a continuat 
lucrările cu dezbaterea proble
melor înscrise pe ordinea de zi.

In cursul după-amiezii, lucră
rile s-au desfășurat în cele opt 
comisii, precum și în cadrul 
Congresului ai Vllî-lea al coo
perației de producție, achiziții și 
desfacere a mărfurilor si al 
Congresului al VII-!ea ai coo
perației meșteșugărești. „

Lucrările congresului continuă, sf Cernea, Simion

ALBA IULIA, S (prin tele
fon). După cum se știe, etapa 
anterioară, desfășurată între 
Bistrița și Cluj-Napoca, pe un 
traseu plat, care nu lăsa să se 
întrevadă evenimente deosebite, 
a produs schimbări de lideri jn 
trei din cele patru clasamente 
generale (individual, echipe și 
sprinteri). Această secvență a 
Turului României 1986 a adus 
rutierilor din prima reprezen
tativă a țării noastre, angajați 
intr-o frumoasă dispută sporti
vă cu puternicele echipe din 
R.D.G. — susținută de încă do
uă formații de club, S. C. Cott
bus si ASK Vorwărts —, Bul
garia și Polonia, satisfacția pre
luării primului loc în clasamen
tul general. La obținerea aces
tui succes și-a adus aportul, în 
primul rînd, Valentin Constan- 
tinescu, care a fost permanent 
susținut de colegii din pluton, 
unde Mircea Romașcanu are 
maturitatea căpitanului de
chipă care știe, prin manevre 
tactice, să-și mobilizeze coechi
pierii, alergătorii români reu-

e-

astfel, 
cursa, 
de a 
Cluj- 
Alba 
km), 

vineri 
profil 

partici-

șind, 
controleze 

în cea 
șasea etapă, 
Napoca — 
Iulia (100 
desfășurată 
pe drum cu 
muntos, 
panții la înconju
rul țării pe bici
clete au luat star
tul fesiv și tehnic 
din Piața Liber
tății din municipiul 
de pe Someș, în 
prezența a nu
meroși spectatori. 
„Punctele calde" 
de pe ■ traseu, 
urcușurile mai line 
abrupte (au fost programate 
două puncte de cățărare), lun
gile coborișurl si paliere care 
au favorizat viteza, precum și 
sprintul de trecere de la Turda 
i-au solicitat pe cei 64 de ru
tieri la toate capitolele pregă
tirii, el avînd, în plus, un ad
versar pe cît de nedorit, pe atît

cărări de munte Foto : I. BĂNICĂPlutonul pe

sau mai de neînduplecat : vîntul puter
nic, care a bătut din plin 
teral-dreapta.

Nu trecuseră decit cîteva 
nute de cînd caravana s-a . 
în mișcare și, din grupul masiv,

la-

mi- 
pus

Traian IOANIȚESCU
(Continuare in pag 4)

Astăzi încep, in Sala Floreasca din Capitala

INTimȚIONALELI/*
• Pe foile de concurs

jȘ După numai o săptămînă, 
g: Sala Floreasca din Capitală va 
Ș fi din nou gazda unei mari 
js competiții de lupte, de această 

dată, la greco-romane — Cam- 
I 

i

pionateie Internationale ale 
României. La această ediție 
(a XXV-a), vor participa con
curenți din Bulgaria, Cuba, 
Finlanda, Israel, Iugoslavia, 
U.R.S.S. și, firește, România. 
Din țara noastră vor 
putea fi revăzuți în arenă re
putații luptători Ștefan Negri- 
șan — campionul mondial al 
categoriei 68 kg, Vasile Andrei
— campionul olimpic al cate
goriei 100 kg, Ștefan Rusu (cat.

~ .......... '_).
___  , _ , Sorin 

§ Herțca (82 kg), Gheorghe Savu 
(62 kg), Ion Grigoras (130 kg)
— medaliați la „mondiale" și 

?: „europene", proaspătul campion
al lumii la „speranțe olimpice" 

0 Anton Arghira (74 kg) și mulți 
$ alți cunoscuți sportivi din lotul 

nostru reprezentativ pe care 
antrenorul principal Ion Cor- 

Ș neanu si colaboratorii săi. Ion 
------  o:_Popescu si

goriei îoo Kg, ștetan kusu tear 
g 74 kg), Nicolac Zamfir (57 kg), 
g Mihai Cișmaș (52 kg), Ecri: 5* vv zoo

Consfătuirile profesorilor de educație fizică au scos In relief

NECESITATEA UNEI NOI CALITĂȚI, SUPERIOARE,
ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ A ELEVILOR

sportivi din 7 țâri
Constantin Stan. îi vor prezen
ta în concurs.

„Internaționalele" de la Bucu
rești constituie un examen foar
te important pentru luptătorii 
noștri fruntași si, deopotrivă, 
pentru concurenți! oaspeți, care 
vor participa, peste o lună, la 
Campionatele Mondiale de la 
Budapesta. De altfel, In echi
pele de peste hotare sînt mulțl

sportivi în ale căror cărți de 
vizită se află înscrise perfor
manțe prestigioase. Dintre ei se 
detașează campionii mondiali 
Teimuraz Abhazava (cat. 82 kg) 
din echipa Uniunii Sovietice, iu
goslavul Refic Memisevici (130 
kg) și finlandezul Tapio Sipilla 
(74 kg).

Delegați de F.I.L.A. : arbitrii 
internaționali Theodoros Pre- 
voîarakis (Grecia) și Rados Io- 
vanovie (Iugoslavia). Progra
mul : azi, de la orele 10 și 16. 
mîine. de la ora 10.

Campionatele Balcanice de volei - Juniori

0 MARC SURPRIZĂ: ALBANIA - BULGARIA (f) 3-1
Campionatele Balcanice de volei-juniori au continuat la Rm. 

Vilcea (feminin) și Tulcea (masculin) eu partidele rundei a treia, 
în care s-au înregistrat sl primele surprize. Amănunte de la tri
mișii noștri.

primele surprize. Amănunte de la tri-

FEMININ MASCULIN

0 Măsuri destinate să sporească eficiența invățămin- 
tului de educație fizică, apropierea tineretului studios de 

sportul de masă și cel de performanță
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România, Conferinței pe ta
ră a mișcării sportive din mar
tie 1982, dintr-o serie de alte 
documente de partid și de stat. 

Consfătuirea profesorilor de 
educație fizică din Capitală a 
scos în evidentă necesitatea im
plicării mai directe a cadrelor 
didactice de specialitate în ac
țiunea de angrenare a tinere
tului studios în practicarea 
excrcițiiior fizice, sportului s> 
turismului, o dată cu primele 
ore și lecții, totodată pentru 
descoperirea si afirmarea de 
noi talente în performanță, în

Prin tradiție, în ajunul nou
lui an de învățămînt, cadrele 
didactice de educație fizică (ca 
de altfel si de alte specialități), 
iau parte la consfătuiri meto
dice organizate la nivelul tu
turor Județelor si municipiului 
București, menite să prezinte o 
sinteză a realizărilor din anul 
precedent si a neîmplinirilor din 
acest domeniu de activitate ; în 
același timp, să stabilească di
recțiile concrete legate de ne
cesitatea îmbunătățirii calitati
ve a muncii lor, prin aplicarea 
cu fermitate si consecvență a 
prețioaselor orientări si indica
ții izvorîte din Mesajul 
•dresat de către tovarășul

educarea tinerei generații în 
spiritul eticii și echității socia
liste, al pregătirii acesteia pen
tru muncă si viață. In acest

RM. VILCEA, 5 (prin 
fon). A treia reuniune In 
petiția fetelor a fost deschisă 
de două echipe care nu... gus
taseră pînă acum din cupa vic
toriei, Grecia și Iugoslavia, pri
ma cîștigînd cu 3—0 (10, 9, 18). 
Voleibalistele elene s-au impus 
relativ ușor în primele două 
seturi, în timp ce în al treilea 
iugoslavele au Încercat să răs
toarne situația (au condus cu 
7—0), fără succes însă, întrucât 
formația Greciei a replicat 1- 
mediat. Și a rezultat o dispută 
frumoasă, spectaculoasă. Re- 
marcări : Poula Pragaloudi, 
Martha Tabakaki, Anastasia

tele- 
com-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. 2—3)

Modesto FERRARINI

(Continuare în pag. 2—3)

Azi și mîine, la Ljubljana

ATLEȚII NOȘTRI - LA JOCURILE BALCANICE
Ediția 1986 a tradiționalei 

competiții atletice internaționa
le Balcaniada se desfășoară, azi 
și mîine. în orașul iugoslav 
Ljubljana, reunind la startul 
probelor (feminin si masculin)

unii dintre cei mal buni atleți 
și atlete din țările acestei zone 
geografice, printre ei aflîndu-se 
și concurenți care au luat par
te la recentele Campionate Eu
ropene de la Stuttgart.

TULCEA, 5 (prin telefon). In 
aeDutul programului celei de a 
treia etape a campionatului 
masculin, surpriză : după doua 
ore $1 jumătate de joc aprig, 
tinerii voleibaliști albanezi au 
izbutit să îngenuncheze o echipă 
mai bine cotată, dar în zi ne- . 
tastă 1 Albania — Turcia 3—* 
(—T, 10, —8, 11, 13) ! De subli
niat că in ultimul set, invingă- 
toarea a ieșit dlntr-o situație 
neplăcută șl a întors în favoa
rea sa un scor nefavorabil la 
un moment dat (4—8), cîștigînd 
intr-un final încins. Mai bum 
la învingători : Dogi si Laze- 
metaj. Au arbitrat bine S. Po~

Gheorghe LAZAR

(Continuare în pag. 2—3)

Pentru loturile reprezentative 
ale României, Jocurile Balcani
ce înseamnă ultima mare com
petiție internațională a sezonu
lui. Și, ca de flecare dată în 
istoria acestor întreceri, aștep
tăm ca sportivii noștri să se 
numere printre principalii can
didați la locurile de pe po
dium, chiar dacă garniturile ali
niate la Ljubljana sânt masiv 
întinerite.



„INTERNAȚIONALELE'4 DE TENIS (juniori) APROAPE DE FINIȘ
MAMAIA, 5 (prin telefon). în 

semifinalele Turneului Interna- 
țlonal de tenis (juniori) al Ro
mâniei s-au calificat doi favorițl, 
Bâzvan Itu șl Adrian Popovici 
ți alți doi nefiind capi de serie, 
Aurel Damian ți Thomas zdra
zila (Cehoslovacia), acesta din 
urmă indiscutabil cel mai tehnic 
jucător al întrecerii, un tenisman 
de mare talent, de numele căruia 
vom mal auzi fără îndoială nu 
peste mulțl ani. Zdrazila l-a 
avut ca partener pe vlcecampio- 
nul de juniori al tării noastre, 
Daniel Dobre. Primul set al a- 
cestei partide — care pină la 
urmă s-a dovedit a fi fără is
toric — a oferit speranțe supor
terilor lui Dobre. Acesta a ju
cat ireproșabil, și-a adaptat tac
tica la cea a Iui Zdrazila, ba 
chiar l-a întrecut în privința 
conoepției de joc, răspunzînd cu 
pasing-uri jocului în forță ți 
incursiunilor Ia fileu ale adver
sarului. Jocul acesta exact al lui 
Dobre nu a ținut decît un set

pe care l-a șl cîștlgat cu 6—1. 
Se părea deci că el a găsit ritmul 
convenabil pentru a-1 contracara 
pe acela foarte rapid al Iul Zdra
zila. A venit Insă setul secund In 
care tenismanul cehoslovac șl-a 
pus în valoare forța serviciului, 
a backhand-ulul cu două milni, 
a voleurllor decisive, lăsîndu-1 
iul Dobre un singur ghem: 6—1 
pentru oaspete. Cel de al treilea 
set a fost în totalitate la discre
ția Iul Zdrazila, penultimele două 
ghemuri adjudecîndu-și-Ie la 
scor alb, iar în ultimul cedînd 
doar un punct. Rezultat final : 
Zdrazila — Dobre 1—6, 6—1, 6—0.

Doi tenlsmanl bulgari au fost 
adversarii reprezentanților noștri 
în cursa pentru calificarea in 
semifinale. Ei s-au dovedit a fi 
incomozi pentru că Adrian Popo
vici a condus cu 5—1 în setul al 
doilea, pe care l-a pierdut, iar 
Damian a avut și el nevoie tot 
de trei seturi pentru a obține 
victoria. Rezultate: A. Popovici

/n Divizia A de handbal

ÎNTRECEREA FEMININĂ - SUB SEMNUL ECHILIBRULUI

— Radev 7—6, 5—7, 6—0, Damian
— Janakiev 6—0, 4—6, 6—3.

Jucînd foarte bine Răzvan Itu 
a dispus în două seturi cu 6—2, 
6—1 de favoritul nr. 8, sovieticul 
Poleonov. în semifinale se vor 
Intllni: Itu — A. Popovici șl 
Damian — Zdrazila.

Rezultate din turul secund al 
întrecerii de simplu a fetelor : 
Mădălina Spirache (out-sideră) — 
Manuela Kraiceva (Bulgaria, fa
vorita nr. 1) 6—3, 5—7, 6—4 (în 
tr-unul dintre cele mai spectacu
loase jocuri ale zilei), Kisluska 
(U.R.S.S.) — Niedzalek (Polonia) 
6—1, 4—6, 6—3, Adamkova (Ceho
slovacia) — Otilia Pap 3—6, 6—4,
6— 1, Listowska (Polonia) — Mo
nica Năstase 6—1, 6—1 (dar în
vinsa are doar 13 ani), Teodora 
Tache — Nikolova (Bulgaria)
7— 6, 6—4, Ivana — Mitrofanova 
(U.R.S.S.) 7-5, 6-2.

în primul tur la dublu femi
nin s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Griines, Gorka — Cris- 
tea, Beldiman 6—0, 4—41, 6—1,
Kisluska, Mitrofanova — Țîru, 
F. Mureșan 6—0, 6—2, Listowska, 
Niedzalek — Spirache, Bujor 4-^, 
6—4, 6—2, Voinea, Pecheanu — 
Richardo, Rodriguez 6—3, 6—4, 
Adamkova, Laskova — NăstsCse, 
Răduiescu 6—1, 6—2, Pop, Ivana
— A. Tache, Medveș 6—1, 6—1.

Competiția continuă azi și se 
încheie duminică Ia amiază.

Ion GAVRILESCU

Clștigînd pentru a dona nară consecutiv „Cupa Prietenia"

RUGBYSTII NOȘTRI TINERI ISI CONFIRMĂ VALOAREA

Divizia A feminină de handbal 
programează duminică etapa a 

car*' se anunță foarte e- 
chllibrată. Se detașează In pri
mul rînd jocul de Ia Constanța, 
în care Hidrotehnica primește vi
zita rapidistelor bucureștene, am
bele formații neînvinse. Campi
oana, Știința Bacău, se depla
sează la București pentru întîl- 
nirea cu handbalistele de la Con
fecția. E? St. Gheorghe și Baia 
Mare, promovatele — C.S.M. și 
Constructorul — speră să obțină 
primele victorii în Divizia A.

Programul etapei este următo
rul :

CONSTANȚA : Hidrotehnica — 
Rapid București ; BUCUREȘTI : 
Confecția — Știința Bacău (Sala 
Floreasca, ora 16,30) ; SF. 
GHEORGHE : C.S.M. — Doroban
țul Ploiești ; BAIA MARE : Con
structorul — C.S.M. Sibiu ; BRA
ȘOV : Rulmentul — Mureșul ; 
IAȘI : TEROM — Chimistul Km. 
Vîlcea.

Etapa a doua a campionatului 
masculin se va desfășura sub 
semnul superiorității probabile a 
echipelor care vor evolua în fața 
propriilor suporteri.

Cea mai echilibrată partidă, ca 
de altfel toate jocurile seriei B,

* pare a fi cea de la Bistrița (de 
astăzi după-amlază) In care me- 
talurgiștii primesc vizita campio
nilor, ca și meciul programat la 
Brașov, unde dlnamoviștii din 
localitate — după surprinzătoa
rea dar meritata victorie obținută 
joi la Oradea — vor face totul 
pentru a fructifica avantajul te
renului propriu în partida cu 
H.C. Minaur. Interesantă va fi 
și partida de la Pitești, în care 
noua promovată, Dacia, este de
cisă să realizeze prima victorie 
în Divizia A.
Etapa a H-a se va desfășura 
după următorul program :

SERIA A
BACAU : Știința — C.S.M. E- 

Iectrom-jreș Tg. Mureș j bucu
rești : Steaua . — Carpați Mîrșa, 
(Sala Floreasca, ora 18,00) ; TI
MIȘOARA : Politehnica — Uni
versitatea Craiova. *

SERIA B
BISTRIȚA î Metalul — Dinamo 

București, (se dispută astăzi) ; 
BRAȘOV : Dinamo — H.C. Mi
naur Baia Mare ; PITEȘTI : Da
cia — Constructorul Oradea.
• tn meciul contînd pentru e- 

tapa I, C.S.M. ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 23—26 (11—15).

în Divizia A: DOUĂ

Con-ipetiție de regularitate, 
Campionatul de rugby a intrat, 
așa cum se cuvenea, în ritm nor
mal, cu etape la fiecare sfîrșit 
de săptămînă. Astăzi și mîine 
(pentru că un prim meci — sin
gurul — între două echipe bucu
reștene, Rapid și Mașini Grele, 
se va disputa azi) se vor juca 
partidele etapei a IV-a. în fiecare 
grupă — cîte o întîlnire care, 
fără a căpăta calificativul de 
,,derby*, poate fi socotită mai 
interesantă. Astfel, în seria I 
Sportul Studențesc va da replica 
Stelei, principala candidată din 
grupă la „medalia de aur* a 
campionatului. Forma și ambiția 
cu care joacă de regulă XV-le 
studenților în meciurile cu cel 
„tari* ne îndrituiesc să afirmăm 
că vom asista la o întîlnire de
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Polizou, respectiv Maria Oma- 
Redjovici.

I, Dencv 
Vrăjescu 

in

zio și Josmina 
Corect arbitrajul : 
(Bulgaria) — V. 
(România). Mare surpriză 
meciul următor : Albania 
Bulgaria 3—1 (14, —8, 4, 11). 
Sportivele albaneze au confir
mat impresia bună pe care au 
lăsat-o și în zilele precedente, 
și, cu remarcabilă tehnicitate 
și ambiție, au obținut o victo
rie în afară de orice dubiu. în 
acest joc am admirat din nou 
eficacitatea în atac și prompti
tudinea în linia a doua a al
banezelor, între care s-a deta
șat trioul Majlinda Rama — 
Mimoza Dule — Ingrid Marzu- 
ku. Fără probleme arbitrajul : 
Al. Dragomir (România; — H, 
Tunțay (Turcia).

în încheierea reuniunii, Româ
nia — Turcia 3—0 (1, 10, 1),
voleibalistele noastre zburdind 
pur șl simplu si făeîndu-se re
marcate prin atacuri în forță 
(îndeosebi Felicia Popescu și 
Cristina Buzilă), prin blocaje 
ermetice și prin tehnicitate. 
Chiar și cînd (in setul 3) au 
fost introduse în teren 5 re
zerve, echipa a „mers" la fel de 

. bine. Meci ușor de condus pen
tru brigada I. Bonetine (Alba
nia) — Ch. Ladas (Grecia). E- 
chipa noastră conduce neînvin
să (singură 1). în ultimele două 
zile : Iugoslavia — România, 
Bulgaria — Turcia, Grecia — 
Albania (sîmbătă ora 15,30) ;
Albania — Iugoslavia, Turcia 
— Grecia si România — Bulga
ria (duminică, ora 9),

pescu șl N. Subțirică (Roma
nia). Și din nou replică dirză 
a voleibaliștilor eleni, de data 
aceasta în fața campioane; eu
ropene de juniori. Pină la ur
mă, însă, valoarea superioară 
și experiența de concurs mal 
vastă a acesteia din urmă și-au 
spus cuvîntul : Bulgaria — 
Grecia 3—1 (10, —11, 7, 7).
Coordonatorul de joc bulgar V. 
Todorov șl-a condus cu isteți
me si siguranță spre victorie 
cvintetul de trăgători, în timp 
ce de la învinși același Drako- 
vits a făcut iarăși proba unei 
clase deosebite. Bun arbitrajul 
cuplului M. Brbac (Iugoslavia) 
— M. Marian (România).

viguroasă 
dată volei- 

vicecampioni 
reușit chiar 

primul set

Deosebit de 
replica „plavjjor" 
baliștilor noștri, 
europeni. Ei au 
să-și adjudece 
(de la 12—10 pentru ai noștri). 
Din setul secund. Insă, balanța 
s-a înclinat vertiginos spre e- 
chipa română în care Șoica 
și Drăghici au fost cei mai 
buni (în scădere Ferariu) : 
România — Iugoslavia 3—1 
(—13, 6, 8, 11). Bun arbitra
jul : A. Plaku (Albania) — I. 
Esemen (Turcia). Conduc ne
învinse echipele României 
și Bulgariei. în ultimele e- 
tape : România — Turcia, 
Grecia — Albania, Iugoslavia 
— Bulgaria (sîmbătă, ora 15) ; 
Turcia — Grecia, Albania — 
Iugoslavia, România — Bulga
ria (duminică, ora 9).

Rugbyștii noștri juniori și-au 
reconfirmat valoarea: după 
succesul de anul trecut în „Cu
pa Prietenia" (București), ei au 
reeditat performanta, în de
plasare, la Sopot (Polonia).

Prof. univ. Nicu Pădureanu, 
conducătorul delegației consi
deră comportarea XV-lui tri
color „promițătoare pentru vi
itorul acestui sport, un factor 
încurajator pentru antrenorii 
care lucrează cu eșalonul foar
te tînăr, un îndemn pentru o 
activitate și mai susținută tn 
cluburi".

Interlocutorul nostru (în anii 
primei tinereți, jucător apre
ciat, apoi antrenor de club și-o 
vreme — chiar al naționalei 
de seniori) a apreciat, în spe
cial, „orientarea echipei spre 
un joc constructiv, ofensiv, fapt 
care a si permis înscrierea a 
nu mai puțin de 18 eseuri", 
deci, 72 de puncte din cele 107 
cîte a marcat: 28—9 cu
Cehoslovacia, 66—0 cu R. D. 
Germană si 13—9 cu U.R.S.S. 
Cei mai eficace jucători, Țuică 
și Mitoearu cu. cîte 5 eseuri, 
Iosif, Boldor și Sabău cu cîte 
două.

„CAPETE DE AFIȘ44
luptă și nu lipsită de un anumit 
echilibru (anul trecut Steaua a 
tranșat net in favoarea sa cele 
două partide: 51—13 șl 61—12 !). 
în seria a n-a, partida zilei este 
cea de la Timișoara, între Uni
versitatea și Dinamo. 'Să nu ui- 
tărr. că tocmai la Timișoara dl- 
namoviștil, beneficiari al unul 
Iot net superior, au fost învinși 
in campionatul trecut : 7—9 (In 
retur 46—4 !), înfrîngere ce s-a 
dovedit în cele din urmă deci
sivă în pierderea titlului de că
tre formația bucureșteană..

Dar iată programul complet al 
etapei. Seria I — București : 
Sportul Studențesc — Steaua (te
ren Tei, ora 9,30, arbitru N. Ca
talan — Buzău) ; Suceava : CSM 
— RC Grivița Roșie (teren Uni
rea, ora 9,30, C. Stanca — Con

Reușita echipei reprezentati
ve de juniori în Polonia este 
de apreciat cu atît mai mult cu 
cît din lotul inițial au absen
tat, fiind accidentați, 4 titulari, 
Argbir, Ion Florin, Brănescu 
și Cojan. Este meritul jucători
lor care au făcut deplasarea 
de a se fi mobilizat la maxi
mum pentru a suplini absen
tele. O contribuție importantă 
la aceste succese și-au adus-o 
de data aceasta sportivi din 
mai multe cluburi, mai ales 
Boldor (Steaua), Iosif și Brîn- 
ză (Locomotiva București), Mi
tocani (Carpați Mîrșa), Sabău 
(C.S.Ș. Viitorul Cluj-Napoca), 
Todan (I.A.M.T. Oradea) și 
Slușariuc (C.S.M. Suceava). A- 
ceasta atestă preocuparea fe
derației pentru a promova In 
Iot tot ce are mai valoros 
rugbyul juvenil, indiferent de 
„școlile" care îl modelează, o 
preocupare pe care o dorina 
materializată și la nivelul ce
lorlalte loturi pentru că în pre
zent lîngă centre cu tradiție 
se află acum altele noi, cu 
ambiția de a ieși din anoni
mat. (t.st.).

stanța) ; Oradea : IAMT — Ști
ința Petroșani (teren Institutul 
pedagogic, ora 10, P. Soare — 
Buc.) ; Sibiu : CSM — TC Ind. 
Constanța (teren Dumbrava, ora 
10, Gh Prisăcaru — Iași) ; Cluj- 
Napoca : Universitatea — Rul
mentul Birlad (teren Victor Ba- 
beș, or- 11, E. Stoica — Buc.). 
Seria a D-a, București : Rapid 
— Mașini Grele (teren Parcul 
Copilului, azi ora 17, v. Chiron- 
dojan — Constanța) ;* Timișoara : 

^Universitatea — Dinamo (teren
1 Mal II, era 10, S. Manea — 
sibiu) ; B=>la Mare : știința CE- 
MIN — Gloria PTT Arad (teren 
Recea, ora 11, Gh. Huștlu — 
Buc.) ; București : AS Gloria — 
Politehnica Iași (teren Mecanică 
Fină, ora 9,30, Gh. Stoica — Con
stanța). Partida dintre AS Con- 
tactoare Buzău șl Farul Con
stanța a fost amînată pentru 29 
octombrie, echipa campioană a- 
flîndu-se într-vn scurt turneu in 
Italia.
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NECESITATEA UNEI NOI CALITĂȚI, SUPERIOARE
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sens, noile instrucțiuni privind 
organizarea si desfășurarea ac
tivității de educație fizică și 
sport în învățămîntul preșcolar, 
primar, gimnazial, a liceal și 
profesional aprobate cu ordinul 
nr. 6226/1986 al . Ministerului 
Educației si învățământului au 
creat și perfecționat cadrul 
organizatoric și baza tehnico- 
materială necesare -dezvoltării 
activității de educație fizică Ia 
nivelul cerințelor și exigențelor 
actuale și de perspectivă ale 
societății noastre socialiste, care 
fac în mod obiectiv necesar 
creșterea rolului culturii fizi.ee 
și a sportului în procesul edu
cării socialiste și formării omu
lui nou, în întărirea sănătății 
și vitalității națiunii noastre, în 
asigurarea condițiilor ca tinere
tul patriei să se dezvolte cât 
mai viguros și mai armonios.

In spiritul acestor importante
s

H I P ISM
Una din ultimele curse clasice 

de viteză ale anului, „Premiul 
Arcul de Triumf-, se Va desfă
șura mîine dimineață pe hipo
dromul din Ploiești, cu o partici
pare selectă, care include aproa
pe tot ce are mal bun turful ro
mânesc în acest moment .Vor 
concura, printre 
campionul generației de 3 ani 
(cam greu handicapat), Sardonic 
șl Crișan, componenți ai lotului 
republican, Surîs, recenta reve
lație, Coran, cîștlgătorul Derbyu- 
lul 1986, alături de speranțele 
generației de 3 ani, Curtiș și Că- 
mlța, așezați la diverse distanțe 
cu certe șanse de succes. De alt

alții, Rarău,

INVITAȚIE LA BAZA DE AGREMENT
A HOTELULUI

Complexul hotelier „București", din Calea 
Victoriei 63—81, vă oferă, în cadrul bazei de 
agrement, condiții pentru destindere :

• piscine (una acoperită ți una în aer li
ber) ; cursuri de inițiere în înot pentru copii și 
adulți ; în perioada de vacanță a elevilor, 
cițrsuri Intensive cu durata de o săptămînă și 
două săptămîni.
• sală de gimnastică, cursuri de gimnastică 

aerobică

„BUCUREȘTI"
• saună finlandeză
• cabinete de masaj* și ultraviolete
• servicii asigurate de personal cu înaltă 

calificare
Se pot închiria : costume de baie, echipa

ment pentru sala de gimnastică, prosoape, 
căști, papuci de baie.

Abonamente lunare pentru 12 intrări.
Program zilnic : 8-20.
Informații suplimentare la telefon 15 58 50/ 

2946.

a ținut seama de sugestiile 
celor care lucrează nemijlocit 
cu elevii, la catedră, în sălile 
de sport, pe stadioane, a su
ferit însăși modificări de denu
mire, avînd în sfera sa, acum, 
și depistarea talentelor pentru 
activitatea sportivă de perfor
manță. Un element nou care 

------  —---- atestă dimensiunile actualului 
metodist de specialitate la Ins- u sistem, modul cum este direc- 
pectoratul școlar al Municipiu
lui București cît și jn numeroa
sele luări de cuvînt a fost su
bliniat caracterul realist al 
S.U.V.A., în actuala sa formă, 
faptul că „se corelează mai 
pregnant cu orientările si con
ținutul programei școlare, pu- 
nînd un accent major pe dez
voltarea calităților motrice de 
bază ale elevilor** (prof. Traian 
Predețeanu — Liceul „Gheorghe 
Lazăr"). Este de apreciat că 
S.U.V.A., inițiat cu 12 ani în 
urmă și îmbunătățit cu contribu
ția unui grup de specialiști care

cerințe, lucrările consfătuirii 
cadrelor didactice de educație 
fizică din Capitală au reliefat 
valoarea ce o prezintă modifi- 

. cările aduse conținutului Sis
temului unitar de verificare si 
apreeiere a nivelului dp pregă
tire fizică si sportivă a elevi
lor (S.U.V.A.). Atît în cuvîntul 
prof. Silvia Ionescu, inspector

ționat, „cadrul său depășind 
lecția de educație fizică și ac
tivitatea sportivă de masă, vi- 
zînd modelarea elevilor cu apti
tudini pentru o anumită ramură 
de sport în vederea propulsării 
lor în cluburi". (prof. Dan 
Negulici, Șc. 185). Cum foarte 
bine se făcea remarca, școala 
va putea să fie, prin interme
diul S.U.V.A. un izvor bogat de 
viitori campioni.

Noile instrucțiuni ale Minis
terului Educației si Invățăniîn- 
tului își sporesc valoarea și 
prin faptul că pun un accent

MÎINE-„PREMIUL ARCUL DE TRIUMF
fel, cu excepția amintită, «tre
buie spus că de mult nu am 
nul văzut un handicap așa de 
bine întocmit, ceea ce promite o 
sosire foarte strînsă.

In reuniunea desfășurată joi ■ 
după-amlază, formația antrenată 
de M. Ștefănescu a reușit două 
victorii, cu Secret, in cursa de 
fond, care și-a recăpătat forma 
ce l-a consacrat, șl cu Hangița, 
Intr-un nou record al carierei. 
Am mai fost impresionați de 
victorul? obținute de Coronița și 
Simiana, Ultima dintre 
schimbînd antrenamentul, 
modificat și trapul, I. Oanâ con
tribuind cu cunoștințele sale la 
acest succes. Surpriza zilei a fost 
furnizată de Brădișor, In frumos 
progres, ttnărul I. Tudor condu- 
clndu-J fără greșeală. Au mal 
câștigat : Osina, care a confir
mat ultima sa evoluție, și Fraza,

ele, 
șl-a

adusă pe distanța el favorită 
(1660 m).

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Hangița (M. Ștefănescu) 
138,4 ; 2. Granit. Cota : cîșt. 3. 
Cursa a n-a : 1. Fraza (Popa)
129.1 ; 2. Vlca. Cota : clșt. 2 ev.
5. Cursa a m-a : 1. Coronița
(Gavrilă) 1:29,7 ; 2. Vlnța ; 
Mintos. Cota : clșt. 1, ev. 11, 
triplă 101. Cursa a IV-a : 1. 
eret (M. ștefănescu) 1:29,5 
sadina ; 3. Janeta. Cota :
6, ev. 9, ord. triplă 330, L
H—in—IV 108. Cursa a V-a 
Brădișot* (Tudor) 1:33,0 ; 2. 1__
nlcuț : 3. Casslan. cota : cîșt. 6, 
ev. 60, ord. triplă 805. Cursa a 
Vl-a : 1. Simiana (Oană) 139,8 ; 
2. Vandalic ; 3. Trufanda. Cota : 
clșt. 6, ev. 290, ord. triplă 310. 
Cursa a Vil-a : 1. Oslna (Niță)
131.1 ; 2. Rondes. Cota : cîșt, 5, 
ev. 20, ord. închisă.

- A. MOSCU
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EXCURSII In centrul și nordul moldovei
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAU

RANTE BUCUREȘTI organizează excursii |n centrul și nordul 
Moldovei cu o durată de 4 zile. Prețul excursiei — 780 lei. 
Iată programul acestor excursii :

Ziua I : Deplasare cu trenul rapid 55/75, cu plecare la ora 
16,50 din Gara de Nord ; sosire la Piatra Neamț, cazare la 
hotel „Central".

Ziua a II-a : Mic dejun la restaurantul „Ceahlău" din Piatra 
Neamț, tur de oraș, deplasare pe traseul Văratec (vizitare) — 
Agapia (vizitare) — Humulești (vizitarea casei memoriale Ion 
Creangă) — Tg. Neamț, dejun la motelul Plăieșu — vizitarea

Cetății Neam 
feudală Nean 
rău (cina $1 c

Ziua a III 
Vatra Dornei 
(vizitare) — I 
— Durău (cir

Ziua a IV-: 
Bistrița (vizit 
sare spre Buc 
sosire la Buci

Date de pic
La cerere, î 

restaurant sai

fizi.ee


" de Boi (juniori) I Campionatul speranțelor

DE SELECȚIE I DOUĂ SCORURI• ••

IA fost și la 
asemănătoare 
F.C. - **. _

I„U“ Cluj-Napoca — la 
reștl în fața Rapidului, 
vereiiafea Craiova ci 1

(ușoară), Petrică Buliga, Flo
rin Roșioru (semimijlocie), 
Laszlo Vaștag (mijlocie mică), 
Vicențiu Anghel (grea). Așa 
cum se întîmplă adesea la ase
menea gale de verificare, și de 
această dată selecționerii 
rămas în dilemă Ia cîteva cate
gorii. Dacă N. Aliuță, D. Du
mitrescu, P. Buliga, V. An
ghel, M. Dumitrescu, L. Vaș
tag au obținut victorii în _ _ 
bele partide susținute, 4 dintre 
cei vizați de selecționeri — S. 
Timofte, A. Mărcuț, Fr. Vaș
tag și M. Leu — pun în con
tinuare probleme selecționeri
lor, deoarece Timofte l-a între
cut pe Dumitru dar a fost în
vins de Mărcuț (care a susți
nut doar un singur meci), iar 
duelul dintre Fr. Vaștag și 
Leu s-a încheiat cu un fel de... 
remiză, Vaștag cîștigînd prima 
partidă cu o decizie de 3—0, 
iar Leu pe cea de a doua, cu 
un verdict de 2—1 ! în ciuda 
acestor rezultate contradictorii, 
Timofte pare mai apt să sus
țină un turneu ca „europenele", 
iar slăbiciunea evidentă a lui 
Leu în finalurile de meci îi 
lasă aproape toate șansele de 
selecție lui Fr. Vaștag.

Punctele forte ale formației 
sînt, după părerea noastră, re
prezentate _ mai ales de Daniel 
Dumitrescu, Petrică Buliga și 
Nicolae Aliuță ; ar urma apoi 
Francisc Vașiag, Vicențiu An
ghel, Sorin Timofte, Laszlo 
Vaștag și Marian Dumitrescu. 
Spre aceștia opt s-ar îndrepta 
opțiunile noastre. Să vedem, 
însă, ce vor hotărî specialiștii 
federației...

Pină Ia startul competiției au 
mai rămas puține zile, timp 
totuși suficient pentru a conti
nua pregătirile în vederea unei 
cit mai bune reprezentări a 
boxului nostru pe ringul „eu
ropenelor" de juniori. Cele 
două medalii de aur obținute 
la Campionatele Mondiale de 
tineret de anul trecut obligă la 
o Comportare bună și în com
petiția continentală a juniori
lor. Aceasta cu atît mai mult 
cu cit, intr-un trecut nu prea 
îndepărtat, tinerii pugiliști ro
mâni au jucat rolul de prota
goniști în această . întrecere. 
Prezcnti la toate cele opt ediții 
de pină acum, sportivii români 
au cucerit 8 titluri de ' cam
pioni europeni prin Alexandru 
Turei, Dinu Condurat, Simion 
Cuțov, Mihai Băhescu, Costică 
Dafinoiu, Nicolae Șeitan, Da
niel Radu și Ion Joifa. Men
ționăm însă că ultima medalie 
de aur la această competiție 
a fost obținută Ia ediția din 
1978, la Dublin. Le dorim celor 
care ne vor reprezenta de a- 
ceastă dată Ia „europenele 
mici" din Danemarca să reia 
șirul victoriilor românești la 
această competiție.

Petre HENJ

au

An-

am-

1 speranțe o etapă 
celei de „A“. 

Olt a cîștigat la Buzău, 
la Bucu- 

. Uni- 
1 versiUtea Craiova și Victoria 
Iau remizat cu Dinamo și, res

pectiv, Sportul Studențesc. 
Steaua, campioana „en titre", 
n-a reușit să dștige la Galați, 

Iratînd o lovitură de la 11 m, 
dar această foarte tinără echi
pă, rodată pe parcursul a trei 

Iani — deși i-a pierdut pe Dan 
Petrescu, Stanciu, Drîndea, 
Cozma, Ruse, Andrei, Ciolpo- 

Inea și Drăgan, transferați la 
F.C. Olt și Steaua Mizil — ți- 
nînd cont de faptul că are un 
meci mai puțin jucat (acasă,

— - ) are 
lider.

De altfel, Steaua este singura 
echipă din această întrecere 
care are + 4 Ia „adevăr".

După consumarea acestor pri
me trei etape, două constatări 
surprind pe cei care urmăresc 
cu atenție întrecerea speranțe
lor : 1, Faptul că una dintre 
principalele pretendente Ia 
titlul ediției trecute, F.C. Ar
geș, este singura echipă care 
după 270 de minute de joc n-a 
reușit sâ obțină nici un punct, 
mareînd doar un gol. Deși a

mur puyin jui-ut 
cu speranțele Hunedoarei) 
mari șanse de a deveni 1

I
I
I
I
II
I
I

GRĂITOARE: 8-111
ratat startul, avem ferma con
vingere că F.C. Argeș va reu
și în foarte scurt timp să „ur
ce" în clasament, să aducă în 
circuitul fotbalului nostru 
performanță alte talente, cum 
făcut-o mereu în 
ani.

2. Două scoruri nu-și pot găsi 
nici o explicație 
competiție care presupune 
echilibru de forțe : Flacăra 
Chimia 8—1 și F.C.M. Brașov 
— S.C. Bacău tot 8—1 ! Sigur 
că nu echipele învingătoare 
sînt de... vină că adversarele 
lor s-au prezentat penibil. De 
acum învinselor nu le rămîne, 
desigur, decît să se revanșeze 
în

de 
a 

ultimii 20 de

în această
un

etapele următoare (L.D.j,
1. Gloria Buzău 3 2 0 1 t- 6 6
2. F.C. Olt 3201 C- < «
3. Jiul Petroșani 3 2 0 1 5- 5 G
4. .,U" Cluj-Nap. 3201 4- 5 6
5. Fl. Moreni 3120 9-25
4. Oțelul Galați 3120 3-15

- 8. Steaua 2110 3-14
Sportul Stud. 3111 C- 4 4

9. Univ. Craiova 3111 6- 5 4
10. Dinamo 3 111 7-7 4
11. F.C.M. Brașov 3 1 0 2 10- 8 3
12. Rapid 3 1 0 2 3- 3 3
13. Petrolul 3030 1-13
14. Chimia Rm. v. 3102 5-11 3
15. S.C. Bacău 3102 4-11 3
It. Qorvinul 2110 3-22
17. Victoria 3 0 2 1 2-42
18. F.C Argeș 3003 1-60

F. C. MARAMUREȘ DE LA 6.0 LA 0-2

IN AȘTEPTAREA LU! F.C. BIHOR

în vederea întîlnirii de marți, cu echipa Austriei

ECHIPA DE TINERET
SE PREGĂTEȘTE LA PLOIEȘTI

F. C. Maramureș, fostă divi
zionară A și, din nou, candi
dată Ia... promovare. Iar debu
tul, 6—0 cu Olimpia Satu Mare 
era mai mult decît o promisiu
ne pentru noua stagiune, deși 
se știe că întrecerea cu Gloria 
Bistrița, „Poli" Timișoara, F. C. 
Bihor și alte nume cu pretenții 
nu se va încheia decît după eta
pa a 34-a. Iar etapa următoare 

Ia confirmat că lucrurile nu vor 
fi atit de simple. Ba. dimpo
trivă. Băimărenii au pierdut 

1(0—2) meciul cu U.T.A.. la 
Ara_d, U.T.A. care in prima e- 
tapă pierduse cu 0—5, Ia Cav- 

Inic ?!
Deci, F. C. Maramureș, între 

un 6—0 și 0—2.

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
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Unde, oare, să fie adevărul?
Am încercat să-l aflăm de la 

sursă, discutînd cu oameni din 
conducerea clubului maramure
șean. în partida de debut, un 
joc bun, chiar foarte bun, în 
care a „ieșit" aproape totul, 
mai ales la fructificarea ocazi
ilor de gol. Nu se ocolește însă 
faptul că Olimpia a aliniat o 
echipă mult întinerită, fără ma
re experiență de joc.

Dar Ia Arad? Ce a fost eu 
U.T.A. ?

„La Arad, spunea A. Coman,

vicepreședintele clubului din 
Baia Mare, două echipe cu nu
me și cu pretenții au jucat des
chis și ambele puteau să cîș- 
iige, deși gazdele au demon
strat o mai mare dorință de 
victorie, în timp ce F. C. Mara
mureș a jucat mult sub cota 
primului meci. U.T.A. a avut și 
șansa să deschidă scorul, avan
taj care s-a dovedit decisiv în 
drumul spre victorie". La 0—1 
băimărenii ar fi trebuit să 
răspundă mai tăios, dar 
n-au făcut-o, deși echipa 
lor are experiență de di
vizia A și B. O formație 
eu atîtea nume cunoscute: Fe- 
her — Pinter, Ignat, Boloș, Co
tea — Laiș, Sabău, I. Mureșan, 
Buzgău — D. Moldovan, Bori- 
ceanu. La Arad, a lipsit Tul- 
ba, suspendat, _dar asta nu e o 
scuză.

Urmează meciul cu F.C. Bi
hor. Alt nume. Alte date. F. C. 
Bala Mare continuă cursa. 6—0, 
0—2... Ce va urma ?

Marți, Ia ora 17, pe stadionul 
Petrolul din Ploiești, va avea 
Ioc partida internațională de 
fotbal dintre reprezentativele 
de tineret ale României și 
Austriei. Este meciul de debut 
al celor două echipe în preli
minariile noii ediții a Campio
natului European rezervat ju
cătorilor pină la 21 de ani, 
competiție eare se bucură de o- 
largă audiență în rîndurile fe
derațiilor de pe continentul 
nostru pentru că aceste forma
ții constituie anticamera echi
pelor naționale 
grupa aceasta 
pele României, 
ei și Albaniei, _
reprezentativei noastre este ur
mătorul : 9 septembrie 1986 cu 
Austria, la Ploiești, cum am a- 
mințit la început; 12 noiembrie: 
cu Spania, în deplasare; 24 
martie 1987 : cu Albania, aca
să ; 29 aprilie : cu Spania, a- 
casă; 27 octombrie : cu Alba
nia, in deplasare ; 17 noiem
brie : cu Austria, în deplasare.

Așadar, marți, pe stadionul 
ploieștean are Ioc meciul de 
debut al tinerilor tricolori. Un 
debut prefațat de trei partide 
Internationale amicale (cu 
U.R.S.S., la Soci, scor 2—2 ; 
cu Norvegia, la Ploiești. 3—3 ; 
returul cu Norvegia, la Steink- 
jer, 0—3). După acest ultim 
rezultat nesatisfăcător s-a re
structurat lotul, iar conducerea 
tehnică a fost încredințată acum 
antrenorului Ion Nunweiiler.

de seniori. Din 
fac parte echi- 
Spaniei, Austri- 

iar programul

De marți, lotul se află 
pregătiri Ia Ploiești. Un 
foarte larg, de aproape 30 de 
jucători. în funcție de compor
tarea din această perioadă de 
pregătire și de starea de sănă
tate se va definitiva lotul de 
bază pentru meciul de marți 
(s-a renunțat la Her.el, Pană. 
I, Stoiciu și Tudosă, fiind ac
cidentați). Printre cei asupra 
cărora s-au oprit corpul teh
nic al federației și antrenorul 
I. Nunweiiler se află jucătorii 
Pologca, Mihali, Cîrstea, Bai- 
cea, Băntiță, Pistol, Tiră, Ca- 
dar, Ov. Lazăr, Mărgărit, că
rora Ii s-au alăturat portarul 
Liliac și înaintașul Mihăescu, 
pentru că regulamentul permi
te folosirea a doi jucători tre- 
cuți de 21 de ani. E de dorit 
ca să se poată alcătui o echi
pă puternică, capabilă să de
buteze în noua ediție a C.E. cu 
o victorie, pe care iubitorii 
fotbalului o așteaptă de la ti
nerii noștri jucători. (AL. C.).

în 
Iot

ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

♦.

DE LA F.R.F

Constantin ALEXE

Forul de specialitate a- 
mintește următoarele obliga
ții pentru divizionarele A, 
B si C : în afara asistentei 
medicale ce trebuie asigu
rată pe toată durata desfă
șurării partidelor, se mai im
pune prezența, la stadion, a 
unei mașini de salvare ; de 
asemenea, la fiecare teren 
de joc este absolut necesar 
să existe rezerve pentru ba
ra transversală și stîlpii 
porții 1

• I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE
— LOTUL U.E.F.A. *86 0—1
(0—0). Autorul golului : Gh. 
Popeseu (min. 86). Iată forma
ția aliniată de învingători : 
Prunca — Henica (Dan Petres
cu), Stroia, Sedeearu, Pojar — 
Cr. Sava (Stan), Gh. Popeseu, 
Sabău — Jercălău (Purcâreață), 
Nu», D. ~ “ ............. .
BRIOTĂ
• Joi, 

amical, 
BRĂILA 
REȘTI 3—3 (0—1). Au marcat : 
Drăgoi (min. 66), Petrache (min. 
83, din 11 m.), Neicu (min. 87), 
respectiv Augustin (min. 45), 
Ursu (min. 50), Balaur (min. 
79). (G. RIZU — coresp.).

0 F.C.M. DELTA DINAMO 
TULCEA — FLACĂRA AUTO- 
MECANICA MORENI 3-3 
(0—2). Au înscris : Iamandî 
(min. 47 și 69) și Mitracu (min. 
46), pentru gazde, respectiv 
Pană I (min. 7), Gîngu (min. 
38) și Aelenei (min. 65). (I.
DIACONU — coresp.).

Sava (Dumitriu). (L.
— coresp.).

la Brăila, în meci 
F.C.M. PROGRESUL
— VICTORIA BUCU-

Miine, a treia etapă in Divizia B

t ORA DE ÎNCEPERE 
A JOCURILOR 

DIN DIVIZIILE B ȘI C
Așa cum am mai anunțat, 

intilnirile din etapele de 
miine ale Diviziilor B ți C vor 
începe la ora 17, conform 
hotărîrii forului de specia
litate.

MECIURI ATRACTIVE, IN FRUNTE CU CEL DE LA BAIA MARE

ADMINISTRAȚIA OE STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

în lipsa meciurilor de Divizia A, întrecerea din eșalonul se
cund se află în prim-planul activității competiționale interne 
și in atenția iubitorilor de fotbal din întreaga țară.

Duminică se dispută meciurile etapei a treia, partide așteptate 
cu interes după rezultatele înregistrate în primele două etape. 
Sigur, abia sîntem la începutul sezonului șl nu se poate vorbi 
despre configurația clasamentelor, .despre derbyuri, dar sânt 
destule partide care rețin atenția in mod deosebit. în primul 
rfnd, meciul de Ia Baia Mare, dintre două recente foste divi
zionare A, întilnirile de la Gnra Humorului si Satu Mare, după 
cum e așteptată cu interes și prima evoluție în Capitală a for
mației A.S.A. Tg. Mureș.

Muncitoresc Slatina : I. Virlau 
(Bacău', Chimica Tirnăveni — 
LM.A.S.A. Sf. Gheorghe : I. Nt- 
culițov (Focșani), Gaz metan Me
diaș — Electroputere Craiova : 
M. Dragu (Galați), Tractorul 
Brașov — Progresul Vulcan 
București T Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea), Mecanică Fină Steaua 
București — A.S.A. Tg. Mureș : 
Ad. Morolanu (Ploiești) — sta
dionul Mecanică Fină.

seria A Iir-ă : F.C. Maramu
reș Baia Mare — F.C. Bihor 5 
D. Petrescu (București), C.&.M. 
Reșița — U.T. Arad : C. Gheor- 
ghe (Suceava), Minerul Paroșenl 
— Olimpia Satu Mare : V. Tito- 
rov (DrobeV> Tr. Severin), Unio 
Satu Mare — Politehnica Timi
șoara : li. Petrescu (Brașov) — 
se dispută de la ora 16. Steaua 
C.F.R. Cluj-Napoca — Armătura 
Zalău : M. Dărăban (Cisnădle), 
Strungul Arid — Aurul Brad : 
P. D. Manole (București), Gloria 
Bistrița — Dacia Mecanica Orăș- 
tie : A. Gheorghe (P. Neamț), 
Minerul Cavnic — CXL, Signet : 
Gb. Vodă (P. Neamț), Mureșul 
Deva — Metalul Bocșa : D. Ba- 
suioceanu ffim. Vîleca).."

; la
5SEP-
I : 7
Extra-
53 62

NUMERE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 
TEMBRIE : Extragerea 
78 34 25 ‘ --------------
gerea a 
16 88 37

Fond 
1.128.073 
Iei report Ia categoria 1.
• MUNE, DUMINICA 7 SEP

TEMBRIE — TRAGERE LOTO 2.
Astăzi este ULTIMA ZI pentru 

procurarea biletelor la prima 
tragere LOTO 2 din această lună, 
care va avea loc în București, 
in sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la ora 
16,30. Transmiterea desfășurări! 
tragerii se va tace la radio, la ora 
17,30 pe programul I.. Numerele 
extrase vor fl radiodifuzate, " 
reluare, la ora 22,20, precum șl 
luni 8 septembrie, la ora 8,55, pe

1 76 48
Il-a : 35
67.
total __ —___
Iei din care 388.579

80 32 ;
11 20

de cîștiguri :

in

ii de artă și arhitectură 
■ (comuna Ceahlău) — Du- 

I).
îrău, deplasare pe traseul 
•enesc (dejun) — Moldovița 
ironet (vizitare) — Broșteni
•e spre Cheile Bicazului —
— Bacău (dejun) ; depla-
56 — plecare Ia ora 14,57 ;

2. 9 și 16 octombrie, 
mizează o masă festivă în 
scitic, program artistic. I

același program (odată cu rezul
tatele concursului Pronosport).
• TOT ASTĂZI este ULTIMA 

ZI și pentru depunerea buletine
lor la concursul PRONOSPORT 
de miine, duminică 7 septembrie.

La ambele acțiuni de miine, 
duminică, vă dorim succes. Nu 
uitați insă că valoarea câștiguri
lor depinde numai de inspirația 
dv. !
• Informăm participants că, 

tnceplnd de luni, t septembrie, 
începe vlnzarea biletelor la tra
gerea 
PREȘ, 
nică, 
din timp prospectul aceste! tra
geri.

multipla pronoex- 
care va avea loc duml- 

14 septembrie. Consultați

PROGRAMUL
SERIA I : C.S. Botoșani — Po

iana Ctmp: na : I. Nistor (Sf. 
Gheorghe), Minerul Gura Humo
rului — F.C. Constanța : I. Igna 
(Timișoara), Politehnica Iași — 
Aripile Victoria Bacău : T. Cbelu 
(Giurgiu). F.C.M. Progresul Bră
ila — C J.R. Pașcani V. Dobres- 
eu (București), F.E.P.A. *74 
Iad — Olimpia Rm. Sărat : 
Ofițeru (București), Unirea 
șanl — Ceablăul P. Neamț 
Mușat (București), Unirea 
" ’ F.C.M. Delta

Blr- 
Gh. 

Foc- 
: R. 
Slo

bozia —’ F.C.M. Delta Dinamo 
Tu Ic ea ■; I. Crăciunescu (Bm. 
Vîlcea). CJSM. Suceava — Prs-

ȘI ARBITRII
hova C.S.U. Ploiești : Gh. Cagula 
(Baia Mare), Steaua Mizll — Du
nărea C.S U. Galați : M. Popeseu 
' ‘ — se dispută la PIo-

stadionul Petrolul.
A n-a : Automatica 

— Autobuzul Bucu- 
Pătrașcu (București) — 

Automatica, Gloria

(Craiova) 
Iești, pe

SERIA 
București 
reștl: E. 
stadionul 
Pandurii Tg. Jiu — I.C.I.M. Bra
șov : R. Cimpeanu (Arad), ROVA 
Roșiori — A.S. Drobeta Tr. Se
verin : S. Pantelimonescu (Bol- 
dești-Scăeni), C.S. Tlrgoviște — 
Carpați MIrșa : I. Coț (Ploiești), 
F. C. Inter sibiu — sportul

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Cititorii cunosc, cele întîm- 

plate la meciul de „fotbal" 
Jiul — Chimia Rm. Vîlcea, In 
care arbitrul a... obosit pur și 
simplu, ductnd mereu mina la 
buzunărelul de la bluză șl sco- 
tînd cînd cartonașul galben, 
cînd pe cel roșu. Față de a- 
ceste aspecte, care pun Intr-o 
lumină cit se poate de urită 
două echipe din Divizia A, Co
misia de disciplină, In ședința 
de Joi după amiază, a dat un 
avertisment ambelor formații, 
cerîndu-le să reintre pe făga
șul disciplinei șl al sportivității. 
Cei trei jucători eliminați pen

tru lovirea adversarului au fost 
sancționați precum urmează : 
Ancuța, (capul răutăților) și 
ooechipierul său de Ia Chimia 
Rm. Vîlcea Basno, au fost 
suspendați pe cite 7 etape, iar 
Neagu (Jiul) a „scăpat" numai 
cu 6 etape de suspendare. Dar, 
iată și un amănunt semnifica
tiv legat de Basno și de sanc
ționarea lui : a fost nevoie de 
multă., trudă pentru a se găsi 
un locșor în carnet șl a 1 se 
trece acolo sancțiunea, spațiul 
fiind epuizat de diversele sanc
țiuni (In total: 9 etape) primi
te plnă acum de acest jucător.

• Din nou, „speranțele" se... 
evidențiază altfel decît prin 
joc. în meciul dintre cadeții 
Corvinului și cei ai lui F. C. 
Argeș, doi jucători ai gazdelor, 
Badea șl Botezan, au fost eli
minați de pe teren, primul în 
urma unui atac extrem de vio
lent cu AMBELE PICIOARE, 
iar cel de al doilea pentru LO
VIRE FĂRĂ BALON. Ei nu 
vor mai juca 4 și, respectiv, 8 
etape. Pe partea lor, în aceste 
perioade va fi, deci, mai puțin 
pericol I în acest meci s-a a- 
runcat șl cu o piatră asupra 
arbitrului de centru, motiv

pentru care echipei de speran
țe a Corvinului i s-a ridicat 
dreptul de organizare pe teren 
propriu pe o etapă, clubul fi
ind amendat totodată si eu 3 000 
lei.
• La meciul MECON Bucu

rești — Avicola Crevedia un 
individ, pe nume Mihai Doro- 
vei, a intrat pe teren cu un... 
cîine lup, pe care l-a folosit 
pentru a-i intimida pe jucăto
rii de la Avicola. Mihai Doro- 
vei își va lua plata pentru 
ceea ce a făcut. Din păcate, e* 
chipa MECON suportă -conse
cințele, fiindcă i s-ă ridicat 
dreptul de organizare pe teren 
propriu pe 2 etape.

Jack BERARI U



ASTĂZI ÎNCEP CAMPIONATELE MONDIALE DE TIR
• Pe standurile din Suhl (R. D. Germană), 1 100 de țintați din 59 de țâri • 16 re
cordmani ai lumii îți apără supremația 0 Primii in concurs : trăgătorii de pistol 

liber și pușcașii de la 10 metri
SUHL, 5 (prin telefon). Am

bianta specifică marilor compe
tiții sportive a cuprins, de <A- 
teva zile, orașul șl mai cu sea
mă modernele standuri ale po
ligonului din această veche ci
tadelă a tirului sportiv inter
național. Gazdele au făcut pre
gătiri speciale, ample, în vede
rea bunei organizări a celei 
de-a 44-a ediții a Campionate
lor Mondiale, care vor începe, 
in mod oficial, mîine (n.r. azi), 
cu calificările probei de pistol 
liber (o probă completă de 60 
focuri), și direct cu finala în
trecerii masculine de pușcă cu 
aer comprimat, la ambele par
ticipând st reprezentanții tării 
noastre. Trăgătorii români au 
șl făcut, cu toții, de altfel, d- 
teva antrenamente de acomoda
re ■ cu standurile și condițiile 
specifice oferite de poligonul 
din Suhl. Ei sint conștienți de 
dificultatea sporită pe care în
trecerile de la Suhl o prezintă 
pentru oricine, indiferent de 
cartea de vizită sau de perfor
manțele anterioare. Dar cum ei 
au demonstrat nu o dată (ulti
ma oară, cu ocazia Campiona
telor Europene de la Osijek, din 
iugoslavia, anul trecut), că au 

clasă înaltă, că se pot mobiliza 
in momentele-cheie ale unei în
treceri, că sîni în stare să 
„țintească** chiar medaliile de 
aur, să sperăm că și acum se 
vor ridica la înălțimea așteptă
rilor, a speranțelor puse în ei.

Iată cîteva amănunte prea
labile concursurilor oficiale : 
pe cele 25 de hectare ale po
ligonului, se află 4 spații re
zervate probelor do talere, 
două pentru mistreț alergător, 
un stand cu 99 de paturi pen
tru probele de pușcă si pistol 
liber, un altul cu 8 poziții pen
tru probele de pistol viteză sl 
pistol sport. Pe foile de înscrie
re se află 1100 de țlntași din 
59 de țări (nou record de par
ticipare), reprezentînd toate 
continentele. Dintre aceștia, IC 
sint recordmenl mondiali en 
titre care doresc, bineînțeles, 
să-și confirme încă o dată 
aeeste poziții mai mult deeît 
onorabile. Printre ei. Silvia Ka- 
posztay si colegele ei de la 
pistol sport, Livin Stan și co
legii săi de la pistol liber, po
sesori al titlurilor de campioni 
europeni si recordmani mon
diali la aceste probe. Iată, de 
altfel, lista completă a tlntașl- 

lor români care vor concura la 
C.M. de tir ediția 1986, pistol 
sport și 10 metri : Silvia Ka- 
posztay, Maria Macovei, Elena 
Taciuc, Anișoara Matei ; pistol 
viteză : Cornellu Ion, Gabriel 
Cristache, Grațian Calotă ; puș
că liberă si de la 10 m : Eugen 
Antonescu, Constantin Stan, 
Uie Codreanu, Paul Gruia, Mir
cea Ilca ; pistol liber și de la 
10 m : Sorin Babil, Liviu Stan, 
Ilie Petru ; pușcă standard și 
de la 10 metri : Dumitra Matei. 
Roxana Lămășanu, Aurora Ște
fan, Nieulina Iosif, Daniela 
Toader ; talere : Ioan Toman șl 
Lucia Moldovan.

Miercuri a avut loc ședința 
tehnică, joi deschiderea festivă
— in prezența a 30 000 de spec
tatori, reuniți in centrul ora
șului —, iar conducerea tehnică 
a lotului nostru ne-a anunțat 
numele trăgătorilor ce vor In
tra în concurs Sîmbătă șt du
minică : Antonescu, C. Stan, 
Codreanu — pușcă 10 m mas
culin, D. Matei, Ștefan, Toader
— la feminin, Kaposztay, A. 
Matei, Macovei — pistol sport, 
L. Stan, Babit, Petru — pistol 
liber, plus cel doi talerlști, la 
skeet.

Radu TIMOFTE

1 SAMARANCH LA PRAGA
Juan Antonio Samaranch, pre

ședintele Comitetului Internatio
nal olimpie, a sosit in capitala 
Cehoslovaciei, unde urmează să 
participe, la sftrșltul acestei sâp- 
tămtnl, la lucrările celui de al 
20-lea Congres al Federației in
ternaționale de volei (F.I.V.B.). 
La Praga, președintele CJ.O. va 
vizita șl o serie de baze șl in
stalații sportive.

C.M. DE VOLEI FEMININ 
IN FAZA SEMIFINALELOR
Campionatul mondial feminin 

de volei a ajuns ta faza turne
elor semifinale, in care s-au ca
lificat toate echipele favorite, jo
curile urmlnd să se desfășoare 
Intre 7 șl » septembrie, la Ostrava șl Praga, ta timp ce me
ciurile pentru locurile 13—14 se 
vor desfășura la Plsen.

La ostrava vor juca : Bulga
ria, Cehoslovacia, Coreea de Sud, Cuba, Peru șl Brazilia, Iar la Praga : B.P. chineză, R.D. Ger
mană, U.R.S.S., japonia, S.U.A. 
șl Italia. In turneul pentru locu
rile 13—1« : Canalia, Tunisia, 
BJ. Germania, R.P.D. Coreeana.

Ia ultimele meciuri din seriile 
preliminare s-au Înregistrat ur
mătoarele rezultate : Bulgaria — 
Canada 2—1 (12, I, —13, »), Co
reea de Sud — Cehoslovacia 3—0 
(1 11. 6). RJJ.Q. — Tunisia 1—» 
(1, 1, 3) B P. Chineză — U.R.S.S.
2-6  9, 11, 13), Brazilia — R.F.G.
2— 1 (—6, 11, 12, 10), Cuba — Peru
3- 2 (—11, 11, I, —14, 1®>.

• TELEX • TELEX
ATLETISM • In reuniunea de 

la Bratislava. Eva Murkov* (Ce
hoslovacia! a sărit (,M m la lun
gime, lax Nora Rockenbauer 
(Ungaria) a arunoat sulița 61,11 
m. Alte rezultate : Înălțime (b) s 
vondra (Cehoslovacia) 2,26 m; 
suliță (b) ; Jlrov (U.R.S.S.) 78,64 
n* • Englezul Steve Cram a a- 
nunțat că ra Încerca să doboare 
recordul mondial in proba de 1 
milă, pe care-1 deține eu 3:46,3*. 
campionul britanic va efectua 
tentativa eu prilejul ultimului 
concurs din cadrul „Marelui pre
miu — LA-AJ.*, care se va des
fășura, la 1* septembrie, la Lon
dra.AUTO • Pe circuitul de la 
Monza se va desfășura duminică, 
7 septembrie, „Marele premiu" al 
italiei, cea de-a 13-a probă a 
campionatului mondial rezervat 
piloțllor de formula I. La startul 
cursei vor fi prezențl, printre al
ții, francezul Alaln Prost, brazi
lienii Ayrton Senna șl Nelson 
Piquet, finlandezul Keke Rosberg, 
Italianul Michele Alboreto șl en
glezul Nig n Mansell, liderul cla
samentului general.

HOCHEI PE GHEAȚA • In 
partidă revanșă, la Kladno. Ce
hoslovacia a întrecut Suedia cu
4— 1 (0—1 ; 2—0 ; 2—0), prin punc
tele marcate de Ruzlca (2), Ro- 
sol șl Kames, respectiv soeder- 
gren. In primul meci, desfășurat 
la Jihlava, gazdele învinseseră 
cu 6—3. • în cadrul „Cupei So- 
vletskl Sport", echipa Avtomobl- 
11st Sverdlovsk a întrecut cu
5— 2 (1—1, 3—1. 1—0) selecționata 
olimpică a Canadei, iar Spartak 
Moscova a dispus cu 9—1 (6—0, 
2—1, 1—0) de Dynamo welsswas- 
ser (R. D. Germană).

PATINAJ PE ROTILE • Clasa
mente ale C.M. de la Adelaida 
(Australia) : 20 000 m (b) : Mon- 
tuschl (Italia), Poirier (Franța), 
Constantine (Noua Zeelandă) ? 
10 000 m (f) : Perlntl (Italia), 
Luochese (Italia), Tucker (S.U.A).

TENIS • In clasamentul gene
ral al „Marelui premiu" continuă 
să conducă ttnlsmanul cehoslo
vac Ivan Lendl cu 3 789 p. urmat 
de vest-germanul Boris Becker 
— 2010 p, suedezii Joakim Nya- 
troem — l 868 p șl Mats Wllan- 
der — 1 585 p șl francezul Yan
nick Noah — 1 503 p.

SPRE 0 Eh AIA UNDI - BECKER, IA HUSHING MEADOW
Două finale cu nume mari 

par a-și face loc pe afișul 
campionatelor internaționale de 
tenis ale S.U.A., acum în 
prag de încheiere pe arena 
new-yorkeză de la Flushing 
Meadow.

In proba masculină de sim
plu, foarte probabil că nu vor 
lipsi jucătorii cu cel mai bo
gat palmares, cehoslovacul Ivan 
Lendl și vest-germanul Boris 
Becker. Primul 11 va avea ca 
adversar în semifinale pe sue
dezul Ștefan Edberg, față de 
care nu posedă deeît scor egal 
în precedentele lor patru in- 
’.llniri (2—2). dar favorit rămi- 
ne desigur Lendl. A doua se
mifinală opune pe Boris Bec
ker cehoslovacului Miroslav 
Mecir. Acesta din urmă s-a 
calificat In urma victoriei în 4 
seturi obținută în dauna sue
dezului Joakim Nystrăm, în- 
tr-un meci întrerupt de mai 
multe ori din cauza ploii. 
Scor: 6—4. 6—2, 3—6, 6—2 pen
tru Mecir. Un alt jucător 
cehoslovac Milan Srejber (nr.

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. 1)

s-au desprins O. Celea șt O. 
Jentzsch. Prima cățărare de la 
Feleac (km. 8) îi supune la cote 
înalte de efort pe toti cicliștii, 
fragmentând plutonul In cincl- 
șase grupuri. în vîrf, primii au 
ajuns Jentzsch și Celea, urmați 
la 4—500 m de P. Petrov, N. 
Staicov si 3. Wiatr, aflat! în 
fața grupului urmăritor. La 
coborire, unde ritmul alergării 
urcă pînă la 80 și chiar 90 
km/h, se încinge o pasionantă 
cursă de urmărire. Sprintul 

GREUL A TRECUT, GREUL URMEAZĂ !
■ „Turul" a ajuns In orașul Marii Uniri a ro- 
! i mânllor șl, la capătul celei mal Iuți etape, Ișl 
I trage sufletul înaintea ultimei opinteli. Peste 

munte șl tnfruntlnd un vlnt necruțător, chipu
rile rutierilor s-au supt și s-au alungit ca 
niște pișcoturi. dar nu e vreme deeît pentru un 
prea scurt răgaz. Urmează valea, adică două 
etape de coborire, cu atit mal dificile Insă, cu 
ctt de la ele se așteaptă verdictul. Se zice că 
ce-al doblndlt pe munte, dobtndlt rămîne pe 
drum neted, dar e dificil de crezut că va fi 
așa, tntruclt caravana-1 departe de a fi găsit 
răspunsul, la multele întrebări ce o frămlntă. 

I Intre acestea, firește : cine va ctștlga „Turul"?
Se anunță rivalitatea, șl vineri consemnată, 
dintre F. Schonherr șl V Constantinescu, dar 
se anticipează că va fi mal mult declt atit. 
Formațiile cărora le aparțin stat și ele, din 
plin, angajate tntr-o furibundă bătăile a kilo
metrilor șl a orgoliilor, care dă, de fapt, dra
matism acestui fina! de cursă. Pentru că ci
clismul râmtne un sport prin excelență de e- 
chipă. Ne-atn convins de aceasta, o dată ta 
plus, urmărindu- cu atenție pe Mircea Romaș- 
canu, căpitanul tricolorilor. Triplul clștigător al 

i „Turului" * ratat, din cauza unei enterocollte. 
i actuala ediție a ..micii bucle". Plerzlnd 20 de <; ,

minute pînă ia Vatra Dornei, lui nu i-a mal 
rămas nimic de sperat. Dar Mlrcea se bate, 
deși sub povara locului 40, cu aceeași neoste
nită Indîrjlre.Nu atît pentru el, deoarece nă
dejdile 1 s-au Împuținat, ctt pentru mal ttnă- 
rul său coechipier. Valentin Constantinescu, 
foarte talentat șl cu mari șanse la tricoul gal
ben. Liderul de ieri s-a transformat, fără să-l 
cadă rangul, ta ..gregarul" de azi șl, unde s-ar 
părea că e nenoroc sau dramă, dacă nu chiar 
amtndouă. poate fi lesne descoperită o superbă 
generozitate, care se face șl ea părtașă la as
pra frumusețe destinată adevărațllor bărbați 
șl caracterelor tari.

Ni se pare fie șl dlntr-un singur exemplu, 
că acestor bravi truditori al șoselelor le e im- 

_ propriu sentimentul egoismului, căci, pe lin
gă simulanțl șl leneși, plutonul depistează ra
pid șl expulzează — ca pe niște corpuri străine 
— pe ce! care comit Imprudența de a crede. 
Ignoranți sau vanitoși că pot răzbi singuri.

Legea lu! „unul pentru toți șl toți pentru 
unul" funcționează fără cusur ta această dis
ciplină.

După munte vin etapele de coborlș. Greul 
a trecut, greul urmează 1

Ovidiu IOANIȚOAIA

37 mondial) a făcut să se vor
bească despre el în fazele su
perioare ale întrecerii. El a 
trebuit totuși să se încline la 
scor net in fata lui Becker, 
care a ciștigat In „sferturi" cu
6- 3, 6—2. 6—1.

La feminin, se merge spre 
o nouă finală Martina Navra
tilova — Chris Evert-Lloyd, 
primele două favorite ale tur
neului. In semifinale se intil- 
nesc Navratilova — Graf și 
Evert — Sukova. Martina Na
vratilova rămîne în cursă pen
tru titluri și în alte două pro
be. In semifinalele de dublu fe
minin, perechea Navratilova — 
Shriver a dispus de Graf — 
Sabatini cu 6—3, 6—1; Iar la 
dublu mixt, Navratilova și 
Peter Fleming au întrecut pe
rechea australiană Elizabeth 
Smylie — John Fitzgerald cu
7— 5, 7—5.

Au fost desemnați finaliștli 
probei de dublu masculin: S. 
Zivojinovici (Iugoslavia), A. 
Gomez (Ecuador) — J. NystrOm, 
M. Wilander (ambii Suedia).

de trecere de la Turda prileju
iește următoarea ordine: H. 
Grflhl, s. Albin, H. Zaikov. La 
ieșirea din oraș, primele trei 
grupuri se unesc.

în continuare, traseul, cu 
multe viraje, aduce acum vîntul 
cind din față, cînd din spate 
și de cele mal multe ori late
ral, rulajul devenind din ce în 
ce mal dificil. Se merge com
pact, în așteptarea punctului de 
cățărare de la Sularca (km. 39), 
unde primul loc este adjudecat 
de Petrov (purtătorul tricoului 
albastru — liderul cățărătorilor)

• CAMPIONATE NAȚIONALE • MARADONA VA JUCA 
IN R.F.G. ? • OTTO GLORIA A ÎNCETAT DIN VIAȚA
AUSTRIA. înaintea meciului 

cu reprezentativa României s-a 
desfășurat c nouă etapă, a t-a. 
In general, s-au înregistrat rezul
tate normale. O singură victorie 
ta deplasare : Wiener Sportklub 
— Sturm Graz 1—2. Scorul eta
pei a fost realizat de fosta cam
pioană F.C. Austria Viena, care 
a d'spus cu 4—1 de ultima cla
sată Austria Klagenfurt. Celelalte 
rezultate : Grazer A.K. — Viena
6—0, Elsenstadt — Rapid Viena 
0—0. L.A.S.K. — Admira Wacker 
1—1, F.C. Tirol — voest Llnz 
1—0. Pe primele locuri : F.C. Ti
rol Innsbruck 16 p, F.C. Austria 
Viena șl L.A.S.K. cu cite 13 p ; 
pe ultimele: 11. Grazer A.K. 5 p. 
13. Austria Klagenfurt 2 p.

BRAZILIA. A început campio
natul cu participarea a 38 de e- 
chlpe repartizate ta 4 grupe, 
iată principalele rezultate din e- 
tapa Inaugurală : Bangu — Flu- 
mlnense 0—1. Sao Paulo — Corl- 
tlba 1—0 Corinthians — Goias

urmat de Jentzsch și H. Gr6- 
ger. La Aiud (km. 69), frunta
șii cursei au un avans de peste 
patru minute fată de urmări
tori. Grupul fugar, rulează com
pact și doar defecțiunile meca
nice (ale Iul V. Jivkov, P. Ral- 
cev șl D. Matuszek) modifică 
temporar componența.

Cu circa 10 km înainte de so
sire, încep frământările finișu
lui, dar nimeni nu este dispus 
să cedeze sl încercările lui V. 
Constantinescu, O. Celea și C. 
Paraschiv, ale alergătorilor din 
echipele R.D.G., Bulgariei și 

3—0, Bank. — Rio Branco 4—0, 
Guarani — Cruzeiro 1—0, Nautlco
— Vasco da Gama 1—0, Atletico 
Minas — Santa Cruz 1—1, Portu- 
guesa — Vitoria Bahia 2—0, Co
mercial — Botafogo Rio 1—1.

LUXEMBURG (prima etapă). 
Alliance Dudelange — Petange 
0—0, Eischen — wlltz 2—2, Union 
Luxemburg — Spora Luxemburg 
3—0. Ilesperange — Grevenmacher 
2—3, Nledercorn — Jeunesse d' 
Esch 0—3. Avenir Beggen — Dlf- 
ferdange 4—0.

OLANDA (et. 6). Eindhoven — 
Slttard 1—1, Excelsior — Ajax 
»—*, Haarlem — Utrecht 2—1. 
Kerkrad" — Feyenoord 0—4, Gro
ningen — Den Bosch 0—1, Twente
— Zwolle 2—2, Deventer — Venlo 
1—I, Sparta — veendam 3—3. 
Den Haag — Alkmaar 2—0. Pe 
primele lo ’url, cu cite I p : Fe
yenoord (din 5 jocuri), Sparta șl Twente (din 6 jocuri) pe ulti
mele : 17—10 Alkmaar șl Excejj 
star cu ette Î p.

S. C. Cottbus vor fi anihilate 
prompt Astfel că sprintul final, 
din centrul municipiului Alba 
Iulla, este ciștigat de M. Prix, 
urmat de H, Grfihl, A. Hans și 
un grup de 38 de concurent!, 
printre care și purtătorul tri
coului galben și toți alergăto
rii din prima noastră reprezen
tativă, cronometrați în 2h 13:22. 
Pe cei 100 km de la plecare s-a 
realizat o remarcabilă medie 
orară — 44,988 km. Așadar, 
deși a avut un profil montan, a 
fost o etapă rapidă, cu cea mai 
mare medie orară de pînă a- 
cum, in care sportivii noștri 
șl-au apărat cu strășnicie pozi
ția in clasamente.
. Sîmbătă are loc etapa a șap
tea, Alba Iulla — Călim&nești 
(145 km), tar duminică se des
fășoară ultima secvență (Rm. 
Vilcea — Bueurești, 175 km), eu 
sosirea pe Stadionul Tineretului 
din Capitală, în jurul orej 17.

CLASAMENTE GENERALE : 
INDIVIDUAL — 1. F. Schânherr 
(ASK Vorwârts) 19h 28:46, 1.
V. Constantinescu (România A) 
la 1:06, 3. M. Prix (ASK) Ia 2:21, 
4. D. Matuszek (S.C. Cottbus) la 
2«, 6. C. Neagoe (România A) 
la 2:36. 6. H. GrOger (ASK) la 
6:55 ; ECHIPE — 1. România A 
58h 31:37. 2. ASK 58h*S:02, 3.
Cottbus 581141:04, 4. R.D.G.
580 47:16. I. Bulgaria 58h 54:10. 6. 
România B 59h 05:52, 7. Polonia
59h06 33, 6. Sel. Metalul Plopenl 
59b 11CĂȚĂRĂTORI: 1.
P. Petrov 54 p, 1. N. Staicov 
(ambii Bulgaria) 22 p. 3. O. 
Jentzsch (S.C. CottbuS) 17 p. 4. 
I. Wiatr (Polonia) cu 15 p t 
SPRINTERI j i. O. Jentzsch 65 p, 
t M. Prix (ASK), 34 p, 3. D. 
Matuszek (S.C. Cottbus) 34 p, 
i. C. Nicolae (România Bl 32 p.

ALTE ȘTIRI
• Diego Maradona, Invitat la 

Miinchen la un meci de campio
nat, a declarat că după ce-1 va 
expira contractul cu echipa ita
liană Napoli, ar dori să joace ta 
campionatul vest-german.
• Fostul antrenor al reprezen

tativelor Braziliei șl portugaliei, 
Otto Gloria, a încetat din viață 
în vlrstă de 69 de ani. El a fost 
unul dintre cei mal reputațl an
trenori al lumii. Sub conducerea 
sa. echipa portugaliei a ocupat 
locul 3 la C.M. din 1966.
• Tinărul șl talentatul jucător 

brazilian Slnval (19 ani) va juca 
ta curînd la Servette Geneva. Anul 
trecut el a evoluat în campiona
tul Braziliei, la formația ponte 
Preta din prima divizie.
• La 10 septembrie se va dis

puta la Reykjavik meciul dintre 
echipele Islandei șl Franței, con- 
ttnd pentru preliminariile noii 
ediții a campionatului european. 
In vederea aceste! partide, antre
norul selecționate! franceze. 
Henri Michel, a alcătuit un lot 
de 16 jucători, printre care se 
numără cunoscutll Internaționali 
Bats, Amoros, Battlston. Fernan
dez, Genghlni, Țigana, Vercruysse 
șl stopyra.
• Echipele Canadei șl s.UA. 

s-au calificat tn faza finală a 
campionatului mondial de fotbal 
pentru Juniori (jucători pînă tn 
19 ani), ce se va desfășura anul 
viitor tn Chile. Cele două forma
ții s-au clasat pe primele locuri 
în turneul zonal disputat la Port 
of Spain (Trinldad-Tobago).

ÎN C.M. DE ȘAH
LENINGRAD. A fost reluat 

meciul pentru titlul mondial da 
șah, care opune pe marii maeștri 
sovietici Garri Kasparov șl 
Anatoli Karpov. Partida a 13-« 
s-a Încheiat aseară cu remiză, 
consemnată la mutarea 40. 
Scorul rămîne favorabil Iul 
Kasparov : 7—6.

SOFIA. A doua partidă dintre 
Mala Ciburdanidze $1 Elena 
Ahmilovskaia, care-șl dispută 
titlul mondial feminin, s-a în
cheiat remiză la mutarea 35, 
după o desfășurare apreciată 
ca deosebit de Interesantă de 
către comentatorii agențiilor de 
presă. Scorul întâlnirii este de 
1,5—0,5 In favoarea Malei Ci
burdanidze. deținătoarea tit
lului.

„MONDIALELE^ DE CICLISM
Echipa Olandei a ciștigat, ta 

Colorado Springs, prima probă 
pe șosea a C.M. : 100 km contra
timp pe echipe (amatori). Ctștl- 
gători șl la ediția din 1982. olan
dezii s-au adaptat mal bine de- 
ctt rivalii lor la particularitățile 
circuitului, treci nd linia de so
sire după 2h 00 no (medie orară 
49,930 km), devansînd formațiile 
Italiei *h 91 :48. R.D. Germano 
2h 02:47. B.F. Germania 2h 03:19 
și Uniunii Sovietice 2h 04:13.

s.UA

