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tn vitrina cu me
dalii a 
noastre 

adăugat

0 primă per lor mantă a sportivilor noștri Ia €. n. de tir. ediția 1986

DUPĂ 0 DISPUTA
SUHL, 8 (prin telefon). Ziua 

a treia a Campionatelor Mon
diale de tir a adus delegației 
române prima medalie. Autorul 
performantei este Ioan Toman, 
specialitatea sa fiind proba de 
talere aruncate din turn, o 
probă care nu a mai adus sa
tisfacții iubitorilor sportului din 
țara noastră cam de multă vre
me : prima medalie.- pe echipe, 
a fost cucerită la skeet acum 
30 de ani, la „mondialele" din 
Egipt. Sportivul român (26 de 
ani. legitimat la clubul Vină- 
torul Timișoara) 
un rezultat cu 
tios. împlinind 
lecționerilor. El
de frumoase calități de concu
rent. devenind dintr-uri outsi
der, ce nu intra în „calcule" 
după primele două zile de în
trecere. în trăgătorul care a 
urcat marți pe podium. Pentru 
a vedea cît de greu a fost ob
ținută această medalie, iată. în 
continuare, drumul campionului 
nostru.

Simbătâ. Toman a început des
tul de „liniștit", reușind 73 de 
talere din 75 posibile. Pentru 
ca in ziua a doua duminică, 
el să meargă tot în „umbra" 
marilor favorit! (numeroși cam-

reușește astfel 
atît mai pre- 
sperantele se- 
a dat dovadă

DE ÎNALT NIVEL
din 200, l-au plasat pe 
patru în ierarhia celor

pioni olimpici, mondiali si eu
ropeni), cu 24—25—25 talere, 
și să se claseze pe locurile 16— 
32. cu 147 din 150. la egalitate 
deci cu multi al ti sportivi. In 
ziua a treia, luni. insă, cind 
emoțiile apropierii de final au 
început să trieze serios pe pre- 
tendentii la pozițiile de frunte, 
reala valoare a lui Ioan To
man a ieșit la iveală. A reușit 
50 din 50 de talere. punctaj 
maxim în ultima parte a 
concursului propriu-zis. care, 
împreună cu totalul de 197 de

talere 
locul____ ___
șase concurenti ce au reușit să 
intre în finală ! Alături de ro
mân s-au aflat americanul 
Drike. campion olimpic — 199 
t. Dunke (R.D.G.) — 198 t, ita
lianul Penelli. campion euro
pean, cehoslovacul Hawlacek și 
polonezul Nowakowski, multi
pli campioni mondiali și euro
peni — toti cu 197 t.

Finala celor șase a fost dra
matică. La primele 25 de talere 
au „căzut" Dunke si Nowa
kowski, care au ratat unul și, 
respectiv, două talere. Ameri
canul a spart însă 25 de tale
re. care, adăugate realizărilor 
anterioare, i-au adus titlul 
mondial. Au rămas in concurs 
Toman. Penelli si Hawlacek.

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. 4)

mișcării 
sportive

s-a 
ieri încă una. 
aur, cucerită 
sportiva Natalia 
Făget la Campio
natele Mondiale de 
Radiogoniometrie 
de la Sarajevo 
(Iugoslavia).

Proaspăta cam
pioană a lumii la 
acest sport tehni- 
co-aplicativ de 
mare îndemînare 
Si finețe este încă 
sub impresia fru
mosului si merita
tului succes obți
nut, care încunu
nează o activitate 
sportivă de peste 
10 ani. în orașul 
ei natal. Deva, i- 
nitial in cadrul 
Liceului industrial 
nr. 3 de chimie 
industrială și apoi 
pe lingă Radio- 
clubul C.F.R. De
va.

Emoția pe care 
Încă, după această 
și o evidentă modestie, o fac 
să-și exprime cu multă greu
tate gîndurile. „Sînt fericită că 
am putut realiza această mare 
performanță — ne mărturiseș
te tînăra campioană mondială — 
după ce de-a lungul activității 
sportive de pină acum am cu
cerit o dată titlul de campioa
nă a țării la junioare și de 
patru ori la senioare. Succesul

o trăiește 
reușită, dar

meu de la Sarajevo vine să 
încununeze tot ce am realizat 
pină astăzi, în condițiile mi
nunate create de partidul nos
tru".

Natalia Făget încearcă să de
ruleze filmul Întrecerii care 
avea să o desemneze campioa
nă a lumii. „Am avut de aco-

Ti beri u STAMA

(Continuare in pag 2—3)

în vederea meciului de fotbal cu echipa Austriei

Turneul internațional de volei (ml al României

li'i NOU TXAMTN l'MIIU IlNAftA GfNflIAIII...
liupă ce voleiul nostru luve- 

nil și-a încheiat, duminica tre
cută. un sezon internațional 
bogat în competiții, cu un bi
lanț bun la reprezentativa de 
băieți, iată că si prima echipă 
masculină a tării noastre sus
ține ultima competiție : Tur
neul internațional al României, 
găzduit de Sala sporturilor din 
Brașov și dotat cu „Cupa Bîr- 
sa“. Așadar, de mîine oină du
minică. amatorii de sport din 
orașul de la poalele Tîmpei 
vor putea să urmărească 5 re
uniuni zilnice de cîte 3 parti
de* fiecare.

in Turul ciclist al României, ediția a 24-a

PROMISIUNI ÎMPLINITE, PROMISIUNI NEONORATE

Desigur, interesul in jurul 
turneului este deosebit, avînd 
in vedere și valoarea aprecia
bilă a participantelor. între care 
figurează echipe cu frumoase 
cărți de vizită, fruntașe ale 
voleiului. Două dintre ele. pu
ternicele formații ale Bulgariei 
si Cubei, sînt de altfel cali
ficate pentru faza finală a C.M. 
care începe Ia 24 septembrie 
în Franța. Alături de acestea. 
4 echipe din țări în care vo
leiul si-a trecut în palmares.

(Continuare In oao a 4-a>
„Tricolorii- au avut ieri o „ti plină". Iată-i pe Andone, Mateuț, 

Klein ți Lăcătuș înaintea unui antrenament

Lotul nostru reprezentativ 
și-a continuat ieri pregătirile 
în vederea meciului pe care 
„tricolorii* îl vor susține 
(miercuri, pe stadionul Steaua) 
în compania selecționatei Aus
triei. în cadrul preliminariilor 
Campionatului European. Astfel, 

în cursul dțmineții, selecțio- 
nabilii au participat Ia un an
trenament cu caracter de recu- 
oerare-refacere. condus de Mir
cea Lucescu si Emerich Jenei. 

Exceptîndu-1 pe Boloni (care, 
urmînd un program special 
după accidentul suferit, a lu
crat sub supravegherea dr. 
Nicolae Andreescu), toti cei
lalți 17 jucători (Lung, Moraru, 
Iovan, Bumbescu, Belodedici, 
Ungureanu, Movilă. Al. Nico
lae, Rednic, Mateuț, Klein, 
Hagi, Andone, Bălăci. Lăcătuș, 
Cămătaru, Pițurcă) au efectuat 
— pe unul dintre terenurile de 
la complexul Student-Parc — 
alergări si exerciții de intensi
tate medie.

Antrenamentul mai tare al 
zilei de ieri a avut loc dună- 
amiază pe stadionul din Ghen- 
cea și s-a Încheiat cu un ioc 
la două porțl mici (la care a 
participat și Boloni) pe 
parcursul căruia au fost în
cercate mai multe formule de 
compartiment®.

Indiferent de alcătuirea de 
moment a diferitelor linii, com-

(Continuare în pag 2-3)
Ajuns la a 24-a ediție. Turul 

ciclist al României a avut de 
data aceasta un traseu variat, 
de peste 1 100 km. cu profil de

Caravana cicliștilor
București 

se îndreaptă spre 
Foto ; N. DRAGOS '

munte, cu pante mai line sau 
mai abrupte și cu etape plate, 
cure au solicitat concurenții la 
aproape toate capitolele pre

gătirii. Cursele au 
fost, cel puțin în 
prima parte, ani
mate. pasionante, 
cu medii orare 
notabile.

Cicliștii de pes
te hotare (repre
zentativele R.D. 
Germane. Bulga
riei. Poloniei, pre
cum Si echipele de 
club A.S.K. Vor- 
wărts-și S.C. Cot
tbus). in rîndul 
cărora s-au a- 
flat si nume cu
noscute în arena 
internațională, ca 
de exemplu. Pe- 
tar Petrov. Nen- 
cio Staicov (Bulga
ria). Olaf Jentzsch. 
Hardy Groger, Mi
chael Prix (RDG) 
sau polonezul Jo
sef Wiatr, și-au 
confirmat valoarea. 
Formînd aproape 
jumătate din mul
ticolorul nluton 
rutierii străini s-au 
situat permanent 
in prim-plantll in-

• Apropiata Balcaniadă - 
următorul test 

al alergătorilor noștri
trecerii, au organizat acțiuni 
susținute în ritm alert, s-au 
dovedit redutabili ruleurl și 
grimpeuri, reușind în final să 
urce pe cea mai înaltă treaptă 
a podiumului laureaților în 
trei din cele patru clasamen
te generale : Frank Schonherr 
(A.S.K. Vorwârts) la individu
al. Olaf Jentzsch (S.C. Cottbus) 
la sprinteri și Petar Petrov la 
cățărători.

Actuala ediție a înconjuru
lui tării pe biciclete ne-a ofe
rit prilejul, totodată, să urmă
rim. înaintea apropiatei Bal
caniade (18—21 septembrie, în 
Bulgaria), tot ce are mai bun 
ciclismul nostru de sosea, de 
la seniori consacrați la tinerele 
speranțe ale sportului cu pe
dale. Cum au evoluat rutierii 
români în compania adversari
lor lor ? Trebuie să spunem de 
la început că tradiția bunelor

Traian IOANIȚESCU 
Horațiu SIMA

(Continuare in pag. 2—3)

JUCĂTORII AUSTRIECI AU SOSIT IERI LA BUCUREȘTI
1

Jucătorii din echipa Austriei surprinși la puține momente după 
sosirea in Capitală Foto : Aurel D. NEAGU

Ieri La amiază, la bordul unui 
avion special.* a sosit în Capi
tală lotul reprezentativ de fot
bal al Austriei. în fruntea de
legației. Helmuth Ragautz. 
vicepreședintele forului de spe
cialitate din Viena. Oaspeții au 
fost întîmpinați la aeroportul 
Otopeni de reprezentanți ai fe
derației noastre. Grupul spor
tivilor austrieci este însoțit de 
comentatori de radio, televi

ziune si trimiși ai principale
lor ziare.

îndată după sosite in holul 
hotelului . „Intercontinental", 
unde sînt găzduiți oaspeții noș
tri, l-am rugat pe antrenorul 
principal. Branko Elsner, fost 
jucător al echipei Olimpia Lju-

Eftimie IONESCU

(Continuare ta pag. 2-3)



Ta Campionatele Naf ionale de caiac-canoe tn competițiile continentale intercluhuri la polo AZI,

FIRESC, PROTAGONIȘTI AU FOST LAUREAȚII DE LA MONTREAL
Le sfârșitul săptămînii trecu

te, pe canalul Bascov de lingă 
Pitești, ’-au desfășurat Cam
pionatele Naționale de caiac- 
canoe pentru seniori. Nu nu- 
m? vremea (splendidă) și or
ganizarea (la înalt nivel) au 
conferit acestor Întreceri un 
aer festiv „respirat" eu satis
facție de numeroșii spectatori 
înșirați pe mal. S-a mai adău
gat și sentimentul că ele re
prezintă un fel de prelungire 
a JWontrealului". ediția din a- 
cest an al Campionatelor Mon
diale. unde, se știe, caiacul Și 
canoea românească s-au com
portat admirabil, recoltînd trei 
medalii de aur. trei de argint 
și două de bronz. De altfel, 
laureații Montrealului, nedez- 
minHn<tn-se. =-au comportat la

colegiului Otto Tomniuc, pen
tru localnicii Lenufa Cula, Ma
rian Săvulescu, Mihai Dinu).

REZULTATELE (In ordinea 
disputării curselor) :

K 1-1000 m (băieți) : 1. Ionel
Lețcae (Steaua) 3:49,97, 2. Dorin 
Soroceanu (Dinamo) 3:53,77, 3. 
Nicola Roșea (Danublu Tulcea) 
3:55,83 ;

C 1-10 m: 1. Aurel Macarencu 
(Steaua) 4:7,49 2. Livlu Costa-
che (Dinamo) 4:11,13, 3. Vasile
Crondrat (Danublu) 4:13,19;

K 1-50C m (fete) : 1. Tecla
Borcănea (Steaua) 1:57,97, 2. Lu
minița Munteanu (Dinamo) 
1:59,61, 3. Mihaela Nădejde
(C.s.u.c.) 2:00,99 ;

K 2-1000 m (b) : 1. Daniel Sto- 
îan Angelin Velea (Steaua)

3. Mihaela Nădejde, Liliana Vlăs- 
ceanu, Gabriela Popovici, Valen
tina Cornea (C.S.U.C. — Olimpia 
Buc. — C.S.S. Tulcea — Farul 
Constanța) 1:45,91.

K 2-500 m (b) : 1. Danie! Sto- 
ian, Angelin Velea (Steaua) 
1:37,39, 2. Gheorghe Mitu, Marlus 
Firfirică (Steaua) 1:39,37, 3. Mihai 
Davidhazl. Tiberlu Erdbdl (Con
structorul Timișoara) 1:42,14.

C 2-500 m : 1. Vasile Lehacl, - 
Vasile Afanase (Steaua + Con
structorul Timișoara) 1:48,09, 2. 
Leon Anane, Ignat Feodorov (Di
namo) 1 :43,90. 3. Petre Danielov, 
Alexe Demit (Dinamo) 1:50,51.

K 4-500 m (b) : 1. Ionel Con
stantin, Alexandru Dulău, Nlco- 
lae Feodosei, Adrian Scoică 
(Steaua) 1 :30.48. 2. Ionel Csonti, 
Tiberiu Erdodi, Nlcolae Iagăru, 
Mlhal Davidhazl (Constructorul 
Timiș.) 1:32,15, 3. Ton Scoică, Du
mitru Bercea, Eremla Pavel, 
Florin Marinescu (Steaua) 1:32,67.

CLASAMENTUL PE CLUBURI :

1. Steaua ?34 p, 2. Dinamo 160 p,
3. Constructorul Timișoara 42 p,
4. Danublu Tulcea 38,25 p, 8. 
C.S.U.C. București 22,75 p, 6. 
C.S.M. Delta Tulcea 12 p (din to
talul celor 33 de secții nautice 
participante, din care au punctat
24).

Ion CUPEN

TURUL CICLIST
(Urmare din pag. 1)

CRIȘUL Șl DINAMO VOR JUCA

LA ORADEA Șl, RESPECTIV, SPLIT
Cele mai bune echipe de 

polo de la noi se pregătesc 
pentru un nou campionat, care 
va debuta prin turneul de la 
București, din 18—21 septem
brie, urmînd ca prima etapă 
cu meciuri duble să aibă loc 
la 27—28 septembrie.
Crișul Oradea 
rești. emoțiile 
atit mai mari 
vreme de la 
ciuri în Divizia A. ele vor par
ticipa la turnee din cadrul com
petițiilor continentale lnterclu- 
buri. Tragerea Ia sorți a pri
mei faze din aceste întreceri 
a avut loc la Roma. După cum 
am

Pentru 
si Dinamo Bucu- 
startului sînt cu 
cu dt. la putină 
cele dinții me-

fost informați, în Cupa

Campionilor Europeni unul din 
turnee va avea Ioc la Oradea, 
unde Crișul va avea o puter
nică companie. Astfel, echipa 
antrenată de I. Alexandrescu 
își va disputa șansa alături de 
campioanele U.R.S.S., Franței, 
Suediei și Elveției.

Dinamo București a fost re
partizată in grupa de la Split 
a Cupei Cupelor. Formația pre
gătită de I. Capsa va juca cu 
reprezentantele Iugoslaviei. 
Norvegiei și Turciei.

Turneele vor avea Ioc 
3 și 5 octombrie. Primele 
clasate se califică pentru 
sferturilor de finală.

între 
două 
faza

9 9 SPfRANIflf" POIOULUI ARĂDEAN SE AFIRMĂ
In 

loul 
flă „schimbul de mîine". 
fel. săptămîna trecută a avut 
Ioc turneul final al campiona
tului juniorilor II. încheiat cu 
frumoasa victorie a foarte ti
nerilor jucători de la Vagonul 
Arad. Echipa antrenată de H. 
Capotcscu își înscrie pentru 
prima dată în palmares acest 
succes, obținut la eapătul unor 
jocuri spectaculoase (cinci vic-

această perioadă, în po- 
nostru in prim-plan.se a- 

Ast-

AL ROMÂNIEI

torioase și unul încheiat la 
galitate). Unul dintre compo- 
nenții săi. Huber, a fost decla
rat cel mai tehnic jucător al 
turneului (cel mai bun portar : 
Georgescu (Rapid Buc.). In 
urma arădenilor — Rapid Buc. 
(antrenor R. Mustață), Dinamo 
(S. Niculescu), CSS Triumf — 
Steaua. CSS 1 Buc., I.L. Ti
mișoara. Viitorul-Voința Cluj- 
Napoca.

Astăzi. începe la Oradea și 
turneul final a! juniorilor I, 
la care participă Rapid. Dina
mo, CSȘ Triumf-Steaua. CSȘ 1 
din București, Vagonul. Crișul, 
Voința Cluj-Napoca. Mureșul 
Tg. Mureș.

e-

II

INTE
D

Astăzi 
tara noa 
rugby F 
care, la 
reștean 
susține 1 
Udă, as 
Buzău, 
Britanie 
ca divizi 
A.S. Con 
un buche 
H. Dumi 
Cioarec, 
mare A.

Joi. ru 
juca la 
(echipa-: 
Farul — 
se știe, 
invitația 
na. oraș 
ta).

în fir 
marți. < 
Capitală 
lecționat 
Sportul
• Re; 

terna țior 
in luna 
în tara 
octombri 
partida 
niei cu 
data de 
îi va pt 
și pe « 
octombri 
nului. I 
Bucures

Tecla Borcănea (Steaua), două 
in 1986
Înălțime și la Bascov, Cind 
protagoniștii competiției. Din 
fericire, ei nu s-au plimbat pe 
pista de apă, concurența out- 
siderilor fiind înverșunată. Mai- 
mereu, „locul II" s-a predat 
greu pe ultimii metri, anima
ția curselor transmițîndu-se in 
tribune, ridieîndu-le în picioa
re la fiecare finiș. Ceea ce în
seamnă că, în acest sport me
rituos avem nu numai cîțiva 
lideri de mare anvergură, dar 
— deopotrivă — și un detașa
ment de rezervă capabil să 
mențină focul concurenței, pre
gătit să facă față și el rigori
lor internaționale. Desigur că 
și această ediție de campionat 
a fost dominată de duelul 
Steaua — Dinamo (fiecare, cu 
mai multe echipaje vizînd po
diumul de premiere)» Pe acest 
teren surprizele s-au strecurat 
greu, dar s-au strecurat, ne 
gîndim, mai ales, la locul III 
ocupat în nroba de K1 500 m 
fete de Mihaela Nădejde, eleva 
antrenorului Mihai Doară, de 
la C.S.U.C. București, și la bă
tăiosul echipaj de K 4 500 m 
al Constructorului Timișoara, 
ocupantul locului II.

Tot „pe podium" și organiza
torii acestei ediții de campio
nat — Federația de specialita
te, organele locale, Întreg cor
pul de arbitri (cu evidențieri 
speciale făcute de președintele

titluri de campioană națională 
Foto : T. VASILE

2:28,89, 2. Gheorghe Nlțu, Marius 
Firfirică (Steaua) 3:29,91, 3. Mihai 
Năstase. Titu Oancea (Dinamo) 
3:34,20 ;

C 2-1009 m : 1. Vasile Afanase, 
Vasile Lehacl (Steaua + Con
structor u- Timișoara) 3:45,46, 2. 
Dumitru Bețiu, Petru Zgurschl 
(Dinamo) 3:46,42, 3. Leon Anane, 
Ignat Feodorov (Dinamo) 3:49,35 ;

K 2-500 m (f) t 1. Marina 
Ciucur, Ana Larie (Dinamo) 
1:50,77, 2. Agafla Constantin, Ge- 
noveva Marinache (Steaua) 
1:51,43. 3. Constanța Eșanu, Me- 
luța Caraman (Steaua) 1:52,36;

K 4-1000 m (b) : 1. ionel Con
stantin Nlcolae Feodosel, Alexan
dru Dulău, Adrian Scoică 
(Steaua) 3:09,70. 2. Grigore Mol- 
doveanu, Ionel Oprea, Ion Milo- 
șoiu, Dorin Soroceanu (Dinamo) 
3 31,14, 3. Ion Scoică, Dumitru 
Bercea, Ererrta Pavel, Florin Ma
rinescu (Steaua) 3:16,95 ;

K 1-500 m (b) : 1. Ionel Lețcae 
(Steaua) 1:48,46, 2. Vlorel Poloco- 
șer (Dinamo) 1 «2,15, 3. Nlcolae 
Roșea (Danublu) 1:53,36 ;

K 1-500 m ; 1. Aurel Macaren
cu (Steaua) 1:59,50, 2. Petru
Zgurschl (Dinamo) 2:02,95, 3. Va
sile Condrat (Danublu) 2:02,76.

K 4-500 m (f) : 1. Tecla Borcă
nea, Genoveva Marinache, Agafiă 
Constantin, Constanța Eșanu 
(Steaua) 1:41,38, 2. Marina Ciucur, 
Ana Larie. Luminița Munteanu, 
Nastasla Bur! (Dinamo) 1:43,00,

rezultate dobîndite pînă acum 
și optimismul antrenorilor au 
fost confirmate doar în parte. 
Fără discuție, prima reprezen
tativă a tării noastre a învins 
în clasamentul general echipe 
puternice, dar ne-am fi aștep
tat ca visul oricărui ciclist, 
„tricoul galben", să-i stimule
ze pe selecționabili. Din păca
te. echipa întîj a mers nu
mai în patru... pistoane, greu] 
căzînd pe umerii talentaților 
Valentin Constantinescu, Cris
tian Neagoe, Constantin Căru- 
tașu și Olimpiu Celea, situați 
în ierarhia individuală pe po
zițiile 2. 5. 8 și. respectiv, 16, 
din cei 68 de concurent! ali
ntați la start. Ceilalți membri 
ai echipei naționale au... cla
cat : Mircea Romașcanu, care 
a acuzat o enterocolită încă 
din etapa a doua, a ocupat lo
cul 38, la 18 min. de lider, iar 
Costică Paraschiv s-a situat al 
40-lea. la o diferență de 21 
min. Mai bătăioși, mai atenți 
la acțiunile ofensive inițiate 
de principalii animatori ai 
curselor ni s-au părut tinerii 
Cornel Nicolae doc 12). Valen
tin Buduroi (23). ambii din e- 
chipa secundă a țării noastre, 
frații Nicolae și Mihai Âldulea, 
Mihai Grosz și Coste! Popa, 
care s-au remarcat prin com
bativitate. depășind rutieri cu 
state mult mai vechi de ac
tivitate. De altfel, singurul din
tre români care a purtat tri
coul galben a fost un ciclist 
cu șansa a doua, de la o echipă

CLASAMENTE IN DIVIZIA A LA HANDBAL SERIA B

După trei etape, clasamentul 
Diviziei A feminine de handbal 
se prezintă astfel:
1.
1.
3.
4.
I.
C.
T.
8.
*.

M.
n.
13.

Știința Bc.
Hidrotehnica 
Rulmentul 
Rapid 
Chimistul 
TEROM 
Dorobanțul 1 
Mureșul 
C.S.M. Sibiu 
C.S.M. Sf. 
Constr. B. 
Confecția

3 3 0 0 83-50 9
3 3 0 0
3 3 0 0
3 2 0 1 
1311
>10 1 73-68
3 1
3 1
3 1
3 1
3 0
1 0 0 3 40-66 3

Pl.

Gh. 
Mare

57-43 9
63-54 9
65-55 7

7
8
5
S

87-66

0 2 60-61 
0 2 65-73 
0 2 58-68
0 2 39-61 S
0 * 62-76 3

TROFEUL „SPORTUL" PENTRU 
EFICACITATE

1. Rsztera Laszlo (Mureșul Tg. 
Mureș) 31 de goluri; »-3. VasiD- 
ea Dobre (Rapid) șl Mariana Stan 
(Constructorul Bala Mare) 18; 4. 
Sodica Covallue (TEROM Iași) 
M; S. Larisa Cazacu (Hidrotehni
ca Constanța) 25: 8. Mariana Ttr- 
eă (Știința Bacău) 22; 7—8. Ele
na Mocanu (Textila Dorobanțul 
Ploiești) sl Marfa Verigeanu (Chi
mistul Rm. Vilcea) 21; ». Rodlca 
Grtgoraș (Confecția) 1#; 10. Cris
tina Tache (Rulmentul Brașov) 
18: 11. Eva Mozsi (Mureșul Tg. 
Mureș) 17; 12—14. Rodica Marian 
(Rulmentul Brașov), Daniela

Pastiu 
biu) 
pid) 

In 
două 
este

(C.S.M. Independența Sl- 
și Gheorghlța Oprea (Ra-
15.
competiția masculină, după 
etape, situația în clasament 
următoarea:

SERIA A
L Steaua 3100
2. Poli. Tim. 2 2 0 0
3. Știința Bc. 2 10 1
4. Carpați 2 10 1
5. Electromureș 2 0 0 2
8. Univ. Craiova 2 0 0 2

55—46
54—44
44-45
48—50
44—50
43—53

t
6
4
4
1
2 -

1. Dinamo Buc.
2. Dinamo Bv.
3. H.C. Minaur
4. Dacia Pitești
5. Metalul B-ța
6. Constr. Oradea

85-66
67—66
45—40
35—40
45—52

9 
6 
5 
4 
2 
2

• Divizia A feminină progra
mează etapa a TV-a joi, 11 sep
tembrie, în care „capul de afiș" 11 
deține partida de la Bacău din
tre ocunantele primelor două 
locuri ale clasamentului, Știința 
și Hidrotehnica Constanța.

a Campionatul masculin,
bele serii, programează etapa a 
m-a duminică, 14 septembrie a.c.

am-

de club. Sergiu Oprescu (I.M.G. 
București), care a simțit pe 
umerii lui greaua, dar plăcuta 
povară a liderului clasamentu
lui timp de două etape.
De asemenea, un alt elev
al inimosului antrenor Nicolae 
Grigore, tînărul și talentatul
George Olteanu, aflat în pri
mul an de seniorat. a reușit să 
se situeze în clasamentul ge
neral individual înaintea multor 
sportivi experimentați.

Așadar. încercînd să stabilim 
concluziile la zi. trebuie să spu
nem că perioada căutărilor în 
vederea selecției în cele trei 
reprezentative ale țării noas
tre (A. B și de tineret) s-a 
prelungit peste măsură în de
trimentul omogenizării și coe
ziunii, ceea ce a dus la incer
titudine și chiar lipsă de in
teres din partea unor alergă
tori care se vedeau „senatori 
de drept".

Această ediție a „Turului" a 
fost organizată ireproșabil de 
Federația Română de Ciclism, 
In colaborare cu ziarul Sportul 
și Administrația de Stat Loto- 
Pronosport, cu sprijinul orga
nelor locale de partid șl de 
stat (cu mențiuni pentru ora
șele Focșani, P. Neamț, V. 
Dornei și Cluj-Napoca) de pe 
traseul străbătut de caravana 
cicliștilor și cu ajutorul a nu
meroși iubitori ai sportului eu 
pedale, multi dedieîndu-și zi
lele de concediu acestei ade
vărate sărbători. Un aport con
siderabil l-au mai adus, de a- 
semenea. Centrala de antrepri
ză generală construcții căi fe
rate, I.T.H.R. București. Cen
trala industriilor confecțiilor 
București. TAROM. CESAROM. 
I.A.S.B.. INCERTRANS și Fi
liala CEC. Serviciile de circu
lație ale miliției au asigurat o 
securitate deplină competiției. 
Programul foarte comprimat al 
acestei ediții a solicitat la cote 
înalte ne organizatori care, 
spre satisfacția membrilor ca
ravanei. au fost la înălțime tot 
timpul.

Si o dată cu frumoasa festi
vitate- de premiere a laureați- 
lor acestei ediții a Turului ci
clist al României, care a pus 
punct final celor 8 zile de în
treceri. participanții șl-au dat 
Intîlnire anul viitor Ia o nouă 
ediție a ..micii bucle".

UN NOU SUCCES DU
(Urmare din pag. 1)

perit un traseu dificil, situat 
pe muntele Igman, în vecină
tatea fostului sat al Olimpia
dei de iarnă. Un traseu de 9 
kilometri, cu multe denivelări, 
care ne-a solicitat mult, fizic 
tn primul rind. Greutatea tra
seului poate fi reliefată prin- 
tr-o cifră : aproape 20% din 
cele 28 de concurente din 22 
de țări și reprezentînd 4 con
tinente au fost puse în situa
ția de a depăși timpul limită 
de întrecere..." Natalia Făget, 
cu o pregătire atletică deose
bită. asigurată chiar de soțul 

antrenorul de... atletism Iu- 
Făget, a

condiții, 
traseul

ei. 
Du 
lor 
ma
64:53,0 și cu
de secunde
clasată Mariane Fent, din Un-

făcut fată aspre- 
terminînd pri- 

cu timpul de 
un avans de 37 

fată de a doua

garia Si 
fată de 
U.R.S.S. 
„O bini 
vanșă s 
trenorul 
Gheorgh 
ce în cor 
Bulgari: 
Natalia 
putatelo 
cum. I) 
le-a înt 
oficială,

Proasi 
ține să 
condiții! 
bucuria 
norilor 
Grigor 
tivă), ii 
aparatu: 
angajîm 
acest st

I-o d

CRIȘAN A CIȘTIGAT „PREMIUL A
1

Condus cu pricepere șl tact 
Crișan (cu N. Nicolae în sulky) 
a cîștigat „Premiul Arcul de 
Triumf", într-un excelent record 
(l:23,3/km), care’" confirmă clasa 
$i valoarea sa, meritele antreno- • 
rulul său fiind, de asemenea, e- 
vldente. Acesta șl-a mai adju
decat încă două alergări, cu 
Hendorf, într-o frumoasă cursă 
de așteptare, și cu Melinte, fără 
probleme, deoarece a fost mai 
ușor handicapat. I. Oană, care 
s-a refăcut după accidentul 
avut, a obținut două victorii, 
aceea cu Finit impresionînd ca 
stil șl acțiune.. Alte două forma
ții au obținut cîțe două victorii. 
G. Suditu, de pildă, cu Sorel, 
care a dovedit mari rezerve, șl 
cu Ostina, iar M. Ștefănescu cu 
Kalus, al cărui record realizat 
(1:26,4/km) era greu de anticipat, 
șl cu Tufaron, prezentat în fru
mos progres. Victoria lui Kalus 
a fost pusă însă sub semnul în
trebării, deoarece a schimbat li
nia dreaptă la 
ne Onuca.

REZULTATE 
l! 1. Tufaron 
1:45,2; 2. 
Cursa a

sosire, jenlnd-o

TEHNICE: Cursa 
(M. Ștefănescu) 

Fina. Cota: cîșt. 1,88. 
n-a: 1. Finit (Oană)

ADMINISTRAȚIA Dl STAT tOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CÂȘTIGURILE TRAGERII PRO- 

NOEXIT.ES DIN 3 SEPTEMBRIE 
1986. Categoria It 1 variantă 25% 
— autoturism „Dada 1300" (70.000 
lei); cat. 2: 1 variante 100% a 
18.119 lei *1 * variante 25% a 
4.030 lei; cat. 3: 15,50 a 4.420 lei; 
cat. 4 : 69,50 a 986 lei; cat. I: 
165,75 a 413 lei; cat. «t 5.897,75 a 
40 lei; cat. 7: 212 a 200 lei; cat. 
0: 3.195.25 a 40 lei. Report ta 
categoria 1: 82.869 lei. Autoturis
mul „Dacia 1300“ de ta categoria 
1 a revenit participantei Cătălan 
Victoria din Btrlad.
• Pentru participant!) care 

Încă nu șl-au procurat bilete la 
tragerea obișnuită PRONOEX- 
PRES de mîine, miercuri, 10 sep

tembrie. informăm că ASTAZI 
este ULTIMA ZI DE PARTICI
PARE 1

• DUMINICA, 14 SEPTEMBRIE, 
se organizează o nouă TRAGERE 
„MULTIPLA" PRONOEXPRES. 
La această atractivă tragere, se 
efectuează 8 extrageri, ta două 
faze, cu un total de 48 numere 
extrase (extragerile fiind „lega
te" două cite două), oferind po
sibilități sporite masei de parti
cipant) de a obține importante 
clștlguri in AUTOTURISME „DA
CIA 1300“ (la ambele faze ale 
tragerii), mari sume de bani, 
precum șl excursii in U.R.S.S. 
Variantele de 25 lei pot obține 
clștlguri cumulate la ambele faze 
ale tragerii.

Consultați prospectul și jucatl 
din timp la această interesantă 
tragere.

1:30,0; 2 
16. Curs 
Nicolae) 
cîșt. 1,4 
1. Melir 
Verlgari 
1,40, ev. 
a V-a 
1:26,4: 
ev. 5, 
Cursa 
colae) 
Cota:

i 
a 
1 
c

2572. Cl 
(Oană) 
beta. C< 
triplă 1 
Cursa 1 
1:28,9; ! 
cîșt. 5, 
Cursa i 
1:34,9; : 
ord. 35, 
s-a rid! 
șl a fo: 
tine eu

în septembrie, oficiile județene de turism

EXCURSII CU TRENUL PE L
Meteorologii ne asigură că luna septembrie 

va fi favorabilă practicării turismului pe litoral.
In afara biletelor pentru sejururi obișnuite, 

oficiile județene de turism pun la dispoziția 
populației formule variate de

EXCURSII CU TRENUL PE LITORAL
Adevărate mînlvacanțe, Instructive ți recon

fortante, acest gen de excursii se adresează 
tuturor vtrstelor. .

NU UITAȚI I
Litoralul în septembrie prezintă multiple 

avantaje :

• tarife reduse în comp
• excursii pe canalul I 

gră, In Delta Dunării ți 
ristlce de mare popularit
• plimbări cu vaporul 

pescuit, întreceri sportive 
tisment

Informații suplimentare 
Pielilor Județene de tur 
BucurețtL

plan.se
NOEXIT.ES


|*în deschidere: PETROLUL — LOTUL U.E.F.A

Azi, la Ploiești

NU ÎNTOTDEAUNA JOCUL BUN A APARUT CAM RAR„

duri 
a 5 
ește 
mâ-

Pe 
adul 
aștri 
1 25 
ezo- 
. la

I
I

nule 
din 
III. 
re- 
an- 

inei, 
>are- 

din 
:tică, 
i re- 
5 a- 
iată, 
Tiție 
iră!" 
urnii 
mtru 
trăi 

titre- 
iți si 
rpor- 
torul 
>site, 
iteze

Cu 6 ani In urmă, tot intr-o 
frumoasă după-amiază de toam
nă (octombrie) și tot pe sta
dionul Petrolul, reprezentativa 
de tineret a României lua un 
start tonifiant în preliminariile 
Campionatului European rezer
vat echipelor sub 21 de ani î 
4—0 cu Anglia, intr-un joc cu 
o repriză, a doua, excelentă, 
repriza lui Geolgău. cu trei 
goluri de mare spectacol în
scrise de Terheș (al patrulea 
fiind... opera fundașului englez 
Dyson), să reamintim că ta 
acea echipă antrenată de C. 
Drăgușin si M. Rădulescu au 
evoluat trei jucători prezențl 
azi în echipa națională 
van, Rodnic și Klein.

Ne-am referit la acest 
frumos al anului 1980 
azi, pe același stadion ____ „
tean, aceeași reprezentativă de 
tineret, evident într-o altă dis
tribuție. și cu doi antrenori ta 
nremieră (Nelu Nunweiller — 
Radu Rotaru) ia startul in pre
liminariile altei ediții a C.E., 
Un debut pe care EI, jucătorii 
S1\ antrenorii reprezentativei, și 
NOI îi dorim să fie de bun

Io-

episod 
fiindcă 
nloieș-

JUCĂTORII AUSTRIECI
(Urmare din pag. I)

augur în compania echipei si
milare a Austriei, adversar re
comandat de performantele 
unei vechi și apreciate scoli 
fotbalistice.

La ora cind apar aceste rtn- 
duri, preparativele tinerilor 
„tricolori" sînt practic încheia
te. încă de joi, tind a avut 
loc o repetiție tactică a jocu
lui. s-au purtat discuții indi
viduale și pe compartimente 
referitoare la acest meci cu 
Austria, s-a vizionat caseta 
partidei internaționale de ia 
Soci (2—2 cu echipa similară 
a U.R.S.S.. după ce ăi noștri 
au condus cu 2—0). Ta ea fiind 
prezenti Pologea, Mihalț, To- 
pollnschi. Sabou, I.azăr si Bo- 
baru, care mai mult ca sigur 
vor figura ca titulari ta 
pe care antrenorul principal 11 
va trimite tn teren. Deși con
ducerea tehnică nu s-a fixat 
Încă asupra echipei (decizia fi
nală urmînd să fie 
ceastă dimineață)__ _______ ,
totuși, din unele discuții, că 
ea ar putea avea 
înfățișare t Liliac ___ _
Mihall, Cîrstea. Topolinschl 
Sabou. Pistol, Mărgărit, 
eseu — Lazăr, Bobaru, 
ve vor fi : Leu, Ursică, 
Gadar. Bănuță șl Țîră.

în ceea ce îi privește 
versarii noștri, ei au sosit. Ieri, 
în Capitală însoțiți de antre
norul August Starek, care a 
deplasat tlrr lot format din 15 
jucători. Iată formația proba
bilă anunțată : Trost (Grazer 
Atletik Klub) — Artner (Vle- 
na), LBschnig (Sturm Graz). 
Sperr (Voest Linz). Streîter (F.C. 
Tirol). Peel (Rapid Viena) — 
Glatzmaier (Austria Viena), 
Stfiger (Steyr). Herzog (Rapid 
Viena) — Novak (S.C. Viena), 
Jessenitschnig (Austria Viena). 
Tehnicianul austriac și echipa 
sa sînt recomandați de urmă
toarele trei rezultate, toate ob
ținute in deplasare : 3—0 eu Iu
goslavia. 2—1 eu Cehoslovacia 
Si 1—1 cu Elveția ! Jocul de la 
Ploiești va Începe la ora 17,30 
fin deschidere fiind programa
tă partida Petrolul — Lotul 
TTEFA ’80) și va fi condus de 
o brigadă de arbitri din Italia: 
Carlo Longhj — Ttaîo Wovi și 
Paoio Fabricattore. Observator 
U.E.F.A. : J. Tomanek (Ceho
slovacia).

Stelion TRANDAFIRESCU

CINE DOMINA
SI... CISTIGA» T

Frumosul stadion „23 August” 
din Baia Mare (exemplu de cu
rățenie și întreținere) a fost du
minică aproape plin. Peste 10 000 
de iubitori al fotbalului au ținut 
să asiste la această partidă-derby 
dintre F.C. Maramureș și F. C. 
Bihor, două foste divizionare A

■ ■ ■

N-a fost un meci frumos la 
Brașov, deși partida dintre Trac
torul șl Progresul-Vulcan șe a- 
nunta ca una dintre cele mal 
atractive din cadrul seriei a doua 
a eșalonului secund. Cu excepția 
a 15—20 de minute, din debutul 
reprizei secunde, numai fotbal 
nu se poate spune că au jucat 
cele două formații. A fost un 
med ta care — din păcate — 
nota dominantă a constituit-o 
jocul dur. Mai ales ta prima re
priză, putem afirma că fiecare 
duel pentru balon depășea Urni
tele regulamentare. Că. din fe-

PRIVIRI SPRE EȘALONUL SECUND

luată in a- 
am dedus,

următoarea
- Pologea,

Mihă-
Rezer- 
Achlm,

pe ad-

de făcut in continuare omul ca 
balonul.

Prlntr-o programare dezavanta
joasă. formația brașoveană a 
avut ca adversare în cele două 
jocuri susținute pe propriul te
ren pe două dintre principalele 
candidate la promovare. Mal ta
tii pe A.S.A., iar duminică pe 
Progresul-Vulcan. Punctul pier
dut ta. fata „unsprezecelui" din Tg. 
Mureș a tnclns insă prea mult 
spiritele ta cadrul echipei, fiind 
astfel cu totul de neînțeles sta
rea psihică tn care au abordat 
gazdele meciul cu Progresul-Vul
can. Pentru că tonul durităților 
l-au dat brașovenii.

Spre deosebire de aceștia, ele
vii iui Paul Popescu au fost 
mult mal preocupați de Joc șl 
ta contul lor puțem trece șl cele 
mal clare situații de gol create. 
El puteau pleca de la Brașov 
chiar cu ambele puncte puse ta 
joc. La Progresul se acordă ta 
continuare credit tinereții șl bine 
se procedează, pentru că printre 
cei mai recențl promovați am 
observat șl multe elemente de 
perspectivă. Ne referim ta spe
cial la Dună, Zamfir, Gh. Radu 
sl Ene.

șl pretendente la o nouă pro
movare pe prima scenă. Rezulta
tul însă (0—2) i-a dezamăgit pe 
localnici. Intr-o confruntare 
directă, bihorenii au obținut două 
puncte mari. Partida a fost do
minată cu autoritate de către 
F.C. Maramureș (16—0 Ia come- 
re, 12—5 la șuturi, 7—4 la ocazii 
de gol), dar nu întotdeauna e- 
chlpa care domină șl ciștigă! 
Jucători cu atita experiență " 
Buzgău, Sabău, 
Moldovan, Laiș 
atacat parcă cu 
fnttaiDlare, unii
Sabău șl Roatiș) ratind și mari 
ocazii în faze atit de favorabile, 
Iar portarul Feher a greșit la 
golul doi tn mod copilăresc. Vi
novat de infringere este șl Tul- 
ba, care a privat echipa de a- 
portul său de golgeter. fiind sus
pendat pentru un act nesportiv 
din meciul cu Olimpia, comis 
cind scorul era 3—0 pentru echi
pa sa. F.C. Maramureș trebuie 
să-și strfngă rlndurlle după acest 
—2 la „adevăr" pentru că noul 
sezon abia a început.

In ce o privește pe F.C. Bihor, 
pregătită de V. Mateianu. aceas
ta a impresionat prin dăruirea 
exemplară a tuturor jucătorilor, 
prin aplicarea riguroasă a Meii 
de joc șl prin tinerețea unor ju
cători ca Bucico. Brukenthal, Ov. 
Lazăr, Clgan, Drăghlcl, la care 
s-a adăugat evoluția bună a lui 
lie fin primul rind). Kiss, N. 
Mureșan șl Tamaș. F.C. Bihor, 
eu acumulările care se mal im
pun, a arătat că se află pe un 
drum bun. confirmat de startul 
pe eare l-a luat fin două depla
sări, ta județul Maramureș, a 
recuperat cele trei puncte eu 
care e penalizată), devenind de 
pe acum nna din autorizatele 
eandldate la promovare șl prin 
girul acordat unor . tineri.

Constantin ALEXE

rlclre. nu s-au produs acciden
tări asta este doar rodul intim- 
plării. Oricum, medicii celor 
două formații, șl in special cel 
al bucureștenilor, vor avea mult 
de lucru In această săptămînă. 
In aceste Împrejurări erau mal 
puțin Importante modul cum se 
efectuau preluările In condițiile 
unul marcaj strîns, cum a fost 
cel aplicat de oaspeți, șl ce avea Mihni CIUCA

ca
D. 
au 
la 

Moldovan,

Borieeanu, 
sau Roatiș 
ochii Închiși, 

(D.
E FOARTE GREU ÎN „B“

Șl PENTRU A.S.A. TG. MUREȘ
Tn tribunele cochetului stadion 

Mecanică Fină de pe malul La
cului Pantelimon au luat loe du
minică circa trei mil de specta
tori cu dorința, desigur, de a-și 
Încuraja echipa favorită, dar șl 
eu o curiozitate firească, aceea 
de a vedea la lucru pe fosta di
vizionară A, echipa din Tg. Mu
reș. tn ansamblul Iul, meciul 
(rezultat 0—0) nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic deosebit, deși 
prima repriză a fost punctată eu 
clteva mari ocazii de gol la cele 
două porțl. Lăsind la o parte 
efortul generos al echipei gazdă 
de a da o replică puternică „H“- 
lul din Tg. Mureș, să subliniem 
ta aceste clteva rînduri MODUL 
cum s-a prezentat la acest meci 
ex-dlvlzlonara A. și, Înainte de 
toate, să dăm cuvîntul președin
telui clubului din Tg. Mureș, 
Cornel Cacovean: „E greu, e 
foarte greu ta Divizia B. Echi
pele Împotriva cărora am jucat 
ptnă acum s-au „agățat” de re
zultat, de orice minge, toate eu- 
nosetnd bine lecția apărării. Si
gur că e mal dificil să ataci, nici 
A.S.A, nu o face eu destulă 

, convingere ta deplasare, dar eu 
■mul sper mult ca ta partidele

următoare să ne îmbunătățim 
serios eficacitatea. Altfel ne vr 
fi foarte greu să ne croim dra
mul înapoi spre Divizia A".

Este foarte adevărat. Piuă 
acum. A.S.A. a disputat un med 
pe teren propriu <3—0 eu Auto
buzul) și două in deplasare (0—0 
eu Tractorul și tot 0—0 eu Me
canică Fină Steaua). în deplasa
re, deci, pe parcursul a 180 de 
minute, echipa n-a reușit 
să Înscrie gol, fapt care 
va trebui să dea serios de gta- 
dlt antrenorilor Ștefan Coldum 
și Florea Ispir. Pentru că fără 
victorii in deplasare, și victoriile 
nu se pot obține decît prin go
luri. nu va fl deloc ușor ta 
disputa cu celelalte pretendente 
la promovare. Duminică, ta pri
ma repriză, echipa ar fi putut 
marca, e adevărat, dar s-au ratat 
ctteva bune ocazii. După pauză, 
insă, am avut, la un moment 
dat, impresia că echipa „a ridi
cat piciorul de pe accelerație”. 
multumindu-se doar cu un 
punct. Bun șl acest punct. Dar 
de Ia A.S.A. avem eu toții pre
tenții mult mal marl 1

I bljana. In vîrstă de 57 de ani, 
care deține din ianuarie 1985 

I funcția de director tehnic al 
I reprezentativei Austriei, să ne 

facă o primă declarație asupra 
partidei de miercuri s „Avem 
un meci foarte greu, Ia startul 
preliminariilor Campionatului 
Europei, echipa României re- 
prezenljnd una dintre forțele 
care s-au afirmat puternic fn 
ultimii ani în ierarhia conti
nentală. Echipa mea nu a evo
luat prea convingător In ulti
mul meci, cu Elveția. Dar, știți, 
în fotbal nici un meci nu sea
mănă cu altul. Așa că sperăm 
intr-o comportare bună șl un 
rezultat de satisfacție pentru 
noi. Adică un egal no ne-ar 
displace defel".

Lotul doDlasat la București 
cuprinde lo jucători. Iată-1 : 

PORTARI : ’
(L.A.S.K.) și 
Austria).

FUNDAȘI : 
Braunedcr (to-ți 
Viena), Messlender (F.C. Tirol), 
De Georgi (F. C. Austria).

MIJLOCAȘI : Werner (Voest 
Linz). Baumeister, Turmer (F.C. 
Austria). Kienast, Wilfurth 
(Rapid Viena). Linzmeier (F.C. 
Tirol).

ATACANȚI : Schachner (Pi
sa). Polster (F.C. Austria), Pa- 
cuit (F.C. Tirol).

Krstici. indisponibil, nu a 
putut face deplasarea, in locul 
lui fiind selecționat Werner.

în privința formației proba
bile. deși antrenorul Elsner a 
comunicat că o va face cunos
cută în cursul acestei dimineți, 
se pare că ea va fi următoa
rea : Lindenberger — Lainer, 
Brauneder, Weber, Messlender — 
Wilfurth, Kienast, Baumeister, 
Turmer — Schachner, Polster.

I
I
I
I
I
I
I
I
Itma !

nursa 
eseu) 
lt. 6, 
V 58. 
. Ni- 
oran. 
triplă 
tundă 
Dro- 
ord. 
103. 

(Nlță) 
Cota:

205. 
lorga) 
Șt. 8,

I
I
I
I

Lindenberger 
Wohlfahrt (F.C.

Lainer, Weber, 
de la Rapid Laurențiu DUMITRESCU

LOTUL NOSTRU
(Urmare din pag. 1)

ponentii lor au ținut cont de 
recomandările celor doi antre
nori. căutînd să rezolve situa
țiile de joc cu acuratețea teh
nică necesară și in condiții de 
viteză sporită la finalizare.

Astăzi, componenții lotului
striae
86 Iei 
bule-

~ 1

| nostru reprezentativ vor parti
cipa la un nou antrenament 
complex (fizic, tehnic șl tactic), 

I si vor continua sâ studieze, 
prin Intermediul easetelor- 
video. jocul partenerei de în
trecere, echipa națională a 
Austriei.

1 ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI
• CUM AM MAI ANUNȚAT,

st
astăzi, la Oltenița, Selecționata de
juniori U.E.F.A. ’90 susține o

a-
partidă amicală în compania re
prezentativei similare a Bulgari-

ti- 1 | el. Meciul va începe la ora 17,30.

ie

A ULTIMUL MECI AL LUI
COSTICA ȘTEFANESCU LA... 
UNIVERSITATEA CRAIOVA. As-

ST- 1 1 t&zi, pe Stadionul Tineretului din
1 Brașov, valorosul nostru Inter-

O- 
R. 1

national Costică ștefănescu va 
Îmbrăca pentru ultima oară tri- 
eoul Universității Craiova. Doar 

1 pentru o singură repriză, tatru- 
ett In următoarele 45 de minute

■MMM 1 I Sțefănescu va evolua in forma
ția brașoveană. Această partidă,

1 va tacepe la ora 17.

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A ll-a
SERIA i

C. S.M Bucecea — Zimbrul Și
ret 4—a (2—0). Electro Botoșani 
— Explorări cîmpulung Moldo
venesc 1—1 (0—1), Carpațl Golă
nești — Avlntul Frasin 2—0 
(2— 0). Chimia Fălticeni — Meta
lul Rădăuți 1—3 (0-1), Construc
torul lăsi — Cristalul Dorohoi
1— 2 (0—0), Relonul Săvinești — 
Metalul-Avintul Botoșani 2—0 
(1—0), Minerul Vatra Dornei — 
Cetatea Tg. Neamț 2—0 (1—0), Și
retul Pașos ni — l’EPRO Iași 4—0 
(1-0).

Pe primele locuri ta clasament, 
dnpă etapa a H-a : 1, ȘIRETUL 
pașcani « p (S—0), 2—4. Mine
rul V, Dornei 6 p (4—1), Relonul 
Săvinești 6 p (4—1), Metalul Ră
dăuți 8 p (4—!)... pe ultimele 
locuri : 14. Constructorul lași o p 
(1—3). 15—16. Chimia Fălticeni 
• p (i—5). zimbrul Șiret 0 p 
fi-S).

seria a n-a
D. VA. Portul Galați — Steaua 

Mecanica Huși 1—0 (1—0), Lami
norul Reman — Textila Buhușl .

*0—3 (0—11 Proletarul Bacău — 
Gloria Galați 2—1 (1—1), C.8.M. 
Borzeștl — Metalul Roman 4—1 
(2—0), Mecanica Vaslui — Letea 
Bacău 2—1 (2—1). Vlctoria-
LR-A. Tecuci — Unirea Negrești
2— 1 (1—0), Partizanul Bacău —
Inter Vaslui 1—2 (1—0), Minerul 
Comănești — Petrolul Moineștt 
0-0. ____

Pe primele locuri 3 1. TEXTILA 
BUHUȘI « p (6—0), 2—3. CLSM. 
Borzeștl 8 p (S—1), Inter Vaslui 
8 p (8—1)... pe ultimele locuri : 
10, Gloria Galați 0 p (i—8), 28. 
Laminorul Roman 8 p 0—8).

SERIA A m-a
Baminoru’ Vlziru — Construc- 

torul-Hidrotehnica Focșani 1—1 
fi—0), Chimia Buzău 
Mărășești 2-0 (0—0),
Berea — Granitul Babadag 
(1—0). Progresul Iaaocea - 
mia Brăila 2-0 (1—0), Arrublum 
Măcin — Carpați Neholu 2—0 
0—0), Victoria Gugeștl — Meta
lul Buzău 2-0 0—0), Ș.N.-CJB^. 
Tulcca — Petrolul lanca 4—1 
(2—4) Luceafărul Adj ud — Mine
rul Mahmudla 3—1 (2—1). __

Pe primele locuri : L PETRO
LUL BERCA 4 p (7—2), 2. Vic
toria Gugești 4 p (4—2), 3. Con
structorul Focșani 4 p (3-2)._ pe 
ultimele Iccurl : 14—18. Energia 
Mărășești 1 p (2—4), Mineral 
Mahmudla 1 p (3—5), Laminorul 
Vlziru I p fi—3).

SERIA A IV-a
Ș.N. Oltenița — Olimpia Slo

bozia 2—o (0—0), Sportul „30 De
cembrie" — Portul Constanța
1— 0 (0—0), Unirea Urzlcenl —
IM.U.-C.S.Ș. Medgidia 1—1 (0—1), 
Victoria Tăndărel — Viitorul 
Chirnoei 7—1 (3—1), Metalul Man
galia ‘ ' *
(1-8). F.C-M.-Dunăreană Giurgiu 
(2—3), Voința Constanța — Petro
lul Roata de Jos 3—1 (2—1), Oțe
lul Călărași — Victoria Lebliu 
3-0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
mangalia « p (2—0), 2—4. ci
mentul Medgidia 4 p (6—4), 
IM.U Medgidia 4 p (3—1), S.N. 
Oltenița 4 p (3—1)... pe ultimele 
locuri : 15. Victoria Lehlta 0 p 
fi—6), 18. Viitorul Chlrnogl 8 p 
(1-6). SERIA A V-a

Metalul București
Șotlnga 0—0 Avicola Crevedla — 
Danubiana București 3—0 (2—0), 
Viscolii București — I.C.SXM. 
București 3—0 (1—0), Abatorul 
București — Chimia Găeștl 3—0 
fi—0), voința București — Meta
lul Mija 2—2 (1—1), ———
Titu — Tehnometal
2— 0 (1—0), Cimentul
C.F.R.-IJt.C.P. r_r_ri 
(0—0), I.UJ’.S. Chitila - 
București 2—1 (0—0).

Pe primele locuri': 1. 
CHITILA 6 p (5—2), 2. 
Crevedla 4 p (3—0), 3. 
Mija 4 p (6—2)., pe

i.s.cj-P. 
Cimentul

Ulmeni 1—0 
Medgidia — 

2-3

Minerul

Electrica
București
Fienl —

București 1—0
MECON
I.U.P.S. 
Avicole 
Metalul 

_ _____________ _ ultimele 
tocuri 1 13. Minerul Șotlnga 1 p 
0—3), 18. Voința București 1 P 
(2-6). SERIA A Vl-a

C.F.R. Craiova — Lotru Brezoi 
0-0, Dacia Pitești — Chimla-Vlc- 
toria Tr. Măgurele 1—1 (0—1), E- 
lectronistul Curtea de Argeș — 
Constructorul-T.C.I. Craiova 1—0 
(0—0), Viitorul Drăgășani — Au
tomatica Alexandria 1—0 (0—0). 
Muscelul Cîmpulung — Recolta 
Btoicănești 3—2 (1—1), Sportul 
muncitoresc Caracal — Progresul 
Băllești 3—0 (1—0), Progresul Co
rabia — Constructorul Pitești 8—3 
(1—2). I.O.B. Balș — Textila Ro
șiori 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: L CHIMIA 
TR. MĂGURELE 4 p (3—1), 2—4. 
I.O.B. Balș 4 p (2—1), Lotru Bre
zoi 4 p (1—0), Viitorul Drăgășani 
4 p (2—1)... pe ultimele locuri : 
10. CnFJt. Craiova 1 p (0—3), M. 
Progresul Corabia 1 p (♦—*).

seria A vn-a
Dierna Orșova — C.SM. 

ransebeș 2—1 (0—0), Minerul ! 
tăsari — Minerul Oravlța 
(1—0), Metalul Oțelu Roșu 
Gloria Reșița 1—0 (0—0), C.F.R.- 
Vlctorla Caransebeș — Vlctoria- 
Inalnte Vlnju Mare 4—1 (3—0),
Armătura Strehaia — Minerul 
Anina 2—2 (1—1), Metalurgistul 
Sadu — Minerul Moldova Nouă 
4—0 (3—0), Energia-Mlnerul Rovi- 
nari — Minerul Motru 1—2 (0—2), 
Petrolul Ticleni — Minerul-Meca- 
nlzatorul Șimlan 3—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. MINE
RUL MOTRU 8 p (8—1), 2. CJJt. 
Caransebeș 4 p (5—2), 1. Mine
ral Anina 4 p (3—3)... pe ulti
mele locuri : 13. Armătura Stte- 
hata 1 p (2—5), 16. Mecanizatorul 
Station 1 p (1—4).

seria A vm-a
Strungul Chișineu Criș — Pro

gresul Timișoara 1—0 (1—0),
C.F.R. Simerla — Minerul Ghe
țar 3—2 (1—1). C.SM. Lugoj - 
Mlnerul-ștllnța Vulcan 2—0 (2—0), 
C.F.R. Timișoara — Victoria co
lan i—o (2—0), Obilid slnmarttau 
Slrbesc — Unirea Sînnlcolau 1—3 
(1—2), UM. Timișoara — C.S.M.- 

Vagonul Arad 0-0, Minerul Lu- 
peni — Metalurgistul Cuglr 2—0 
fi—0), Unirea Tomnatic — Șoimii 
Llpova 2—0 (1—0).Pe primele jocuri •; 1. 
TIMIȘOARA 8 p (5—0), 2. Unirea 
Sînnlcolau 8 p (6—2), 3. Vagonul 
Arad 4 p (3—1)... pe ultimele 
locuri r 15—18. Minerul Ghelar 
6 p (2—5), Obillci slnmartlnu Slr- 
beso Op-"

Ca- 
Mă- 
»-l

(1—4).
SERIA A IX-a

Alud — Bihoreana 
1—0 (0—0), Minerul Sun- 
Ollmpla Gherla l—0 

Stiola-Arieșul Turda — 
Minerul Or. dr. Petru Groza 2—0 
(1—0), înfrățirea Oradea — Moto- 
rul-I.R.A. Cluj-Napoca 5—2 (2—1). 
Unirea Alba lulla — Industria 
slrmei Cîmpla Turzii 2—0 (1—0), 
Gloria Beluș — Unirea Valea Iul 
Mihai 1—0 (0—0), Oțelul Or. dr. 
Petru Groza — Mecanica Alba 
IuHa 8—2 (2—0), Recolta Salonta 
— Tîrnavele Blaj 3—2 (2—1).

Pe primele locuri : L META
LUL aiud 8 p (3—1) 2. Unirea 
Alba Iulta 4 p (4—2), 3. Oțelul 
Or. dr. Petru Groza 3 p (6—3)... 
pe ultimele locuri : 18. Bihorea
na Marghita 1 p (2—3), 16. Mine
rul Or. dr. Petru Groza 8 p 
O—».

Metalul 
Marghlt: 
culuș 
(6-0)

SERIA A X-a
Chimia Tășnad — Bradul Vlșea 

8—1 (3—1), Oașul Negrești — Mi
nerul Băluț 1—0 (0—0), Minerul 
Rodna — Victoria Oarei 
(2—0), Someșul Satu Mare — 
canica-Progresul Bistrița 
(1—2), Minerul Sărmășag — 
nerul Baia Sprie 2—1 (1—0),
nerul Bălța — Laminorul Beclean 
2—1 (2—0), Chimia Zalău — Mi
nerul Borșa 2—0 (1—0), Chlmfo- 
rest Năsăud — Sllvanla Cehu Sil
vani ei 1—0 (0—0).

Pe primele locuri 
NEGREȘTI 4 p (1—0), 
Bălța 4 p (2—1),. 8-4. 
Bala Sprie 3 p (4—2),

Ml-

1—2. OAȘUL
Minerul 
Minerul 

___ _____  _ „ ,_ Chimia 
Tășnad 3 p (7—5)... pe nltimele 
locuri : ÎS. Bradul Vlșeu 1 p 
(1—6), 18. Mecanica Bistrița t p 
(2—8).

SERIA A xi-a
Avtatul Reghin — Mecanlca- 

CJ3.U. Sibiu 3—0 (1—0), Mureșul 
Luduș — Minerul Bălan 1—fl 
(1—0), Unirea Ocna Sibiului — 
Metalotehnlca Tg. Mureș 2—2 
(0—1), I.P-A. Sibiu — Metalul 
Reghin 1—2 (0—1), Viitorul Gheor- 
ghenl — Automecanica Mediaș
2— 6 (0—0), Electromureș Tg. Mu
reș — Oțelul Reghin 1—0 (0—0), 
Metalul sighișoara — Unirea 
Cristuru Secuiesc 1—0 (0—0), Pro
gresul Odorhelu secuiesc — Ca»- 
păți Agnita 4—0 (2—0). ___

Pe primele locuri : 1. AvINTUI* 
reghin 8 p (5—1), 1. Progresul 
Odorhel 4 p- (4-0), 3. Metalul
Reghin 4 p (2—1)... pe ultimele 
locuri ș 15. Unirea Cristuru Se
cuiesc 8 p (1—3), 18. I.P-A. Sfiita 
8 p (1—4).

SERIA A xn-a
Metalul piopeni — Cimentul 

Hoghlz 4—0 (1—0), Petrolul-
P.S.H. Băjcoi — Carpațl Sinaia
3— 1 (2—4) Minerul Fillpești — 
Unlrea-Neptun cîmplna 0—0, Mo- 
bfia-Măgura Codlea — A.SAr 
Chimia Ploiești 0—1 (O-^D, Elec
tro Sf. Gheorghe — Victoria no- 
rești 4—1 (2—0), I.P.T. întorsura 
Buzăului — Precizia săcele 3—4 
(2—1). Torpedo Zărnești — Meta
lul Tg. Secuiesc 0—0, Nitramonta 
Făgăraș — Minerul BaraoR 4—0 
(3—0).

Pe primele locuri : L AJLA^ 
CHIMIA PLOIEȘTI 4 P (4—1), 2. 
Metalul -
Precizia -------  - , ---- .
ultimele locuri: 15. Măgura Cod
lea 8 p (0-4), 10. LP.T. tatOP- 
«ura Buzăului 0 p (2—7).

Rezultatele ne-au fost transml- 
■e de corespondenții noștri vo
luntari din localitățile respectiva.

Plopenl 4 p ft—0), I.
Săcele 4 p (♦—»... P®

LP.T. Intov-

*



Sărbătoarea națională a Bulgariei

REMARCABILĂ CONFIRMARE
de șah

KASPAROV MENȚINE AVANSUL
Ieri, la Leningrad. Garti Kas

parov șl Anatoli Karpov *i-au 
disputat cea de a 14-a partidă a 
tntilnirU lor pentru titlul mondial 
de șah. După 3 ore de joc *1 
efectuarea a 40 mutări, tntr-o 
not* de activ* luptă pozițională, 
partida s-a Întrerupt cu avan
taj pentru Kasparov. Scorul con
tinuă sâ fie favorabil campionu
lui mondial: Kasparov — Kar
pov 7—4 (1).

Comentarii interesante a susci
tat a 13-a partidă, Încheiată vi
neri cu remlzâ. Kasparov a ju
cat, eu negrele, Încă o dată „A- 
părarea Grdnfeld", devenită ade- 
v&rata obsesie. Iar Karpov s-a 
întors si mal departe in antece
dente. alegind exact varianta de 
combatere din partida a 3-a. Pi
nt la mutarea 10, cind a inovat 
cu 10.f4 (in Ioc de 10.Cf3), spe
tind sâ aducă slăbiciuni tn po
ziția adversă. Șl ca de atitea ori 
nîriă acum, speranțele șalange- 
rulul au fost in van. Campionul 
mondial a găsit imediat contra- 
joc. a luat chiar inițiativa.

KARPOV — KASPAROV (C.M. 
’86. partida a 13-a) l.d4 Cf« 2.e4 
gS s.cn Ng7 4.gJ ce S.Ngî dl 
6.CM15 c:d5 7.CC3 0—0 8.Ce5 e6 I. 
0—0 Cfd7 10.14 K ll.CfS Cc« 12. 
NeS CM 13-Nfî tS 14.CeS Nd7 15. 
Dd2 Cc8 16.De3 Rh8 H.Tfdl Cd< 
l8.b3Tc8 19.Tael Ne8 2O.Nel Nf8 
21.Ca4 bS 22.Cb2 Ce4 23,Cbd3 gS 
34.C:c< N:e8 î5.Ce5 g:f4 - "
Net 27.DM Tg» 28.Rfl 
T:cl h5 3O.Nb4 aS 31.Na3 
d:eS Tg4 33.N:e4 d:e4 
Tîf4+ 35,Bel Tg« SC.DeS 
D:g3 T«S SS.Tel Tgt ».e3 
40J>3 a4 remiză.

26.gîf4 
Tîcl M. 
N:e5 32.

M.Nd< 
Dg5 37.

BASCHETBALISTELE S AU CALIFICAT PENTRU C. L
Reprezentativa feminină de baschet a României și-a Îndeplinit o- 

blectlvul participării la turneul de calificare pentru campionatul 
European de anul viitor, obțlntnd promovarea, împreună cu selecționata Cehoslovaciei. Clasament final : 1. Cehoslovacia, 2. România, 
3. R.F, Germania, 4. Elveția.

tn ultima zi a turneului desfășurat in orașul Wdppertall, din R.F. 
Germania, România a Întrecut Elveția, eu «3—28, iar Cehoslovacia a 
dlapua de RJ*. Germania, cu 181—71,

— In

ACTUALITĂȚI DIN ATLETISM
# Ana Pădurean ți Adriana Dumitru, învingătoare la 
Beijing Maricica Puică — locul 2 la Londra, Doina

Melinte — locul 3 la Rieti
BEIJING, 8 (Agerpres)

concursul internațional de at
letism de la Beijing, sportiva ro
mâncă Ana Pădurean a terminat 
învingătoare în proba de 1 5M 
m cu ttaipim de 4:20,25. Pe locu
rile următoare s-au situat spor
tivele din R.P. Chineză Geng Xiu- 
juan — 4:23,88 șl Sul Miaoyue — 
4:41,08.

Cu o victorie românească s-a 
Încheiat șl cursa de 800 m ctț- 
tlgată de Adriana Dumitru, In 
2:05,33, urmată de Lin Zhenglan 
(B.P, Chineză) - 2:06,01. în pro
ba feminină de săritură in Înăl
țime, Alina Astafet (România) 
s-a situat pe locul secund, ou 
1,87 m, fiind precedată de Zheng 
Dazhea (R.P. Chineză) — 1,90 m.
• Cursa de o milă (pe șosea) 

desfășurată la Londra a fost 
cîștigată de Kirsty Wade In 
4:29,6, urmată de Maricica Pui
că — 4:32,7 si Wendy Sly — 
4:33,4, Proba similară masculi
nă a revenit lui John Gladwin: 
357.6. • In cadrul reuniunii 
internaționale de la Rieti (Ita-

lia). Doina Melinte 9-a riasaâ 
a treia în proba de 800 m ca 
timpul de 1:59,46, In urma "So
vieticelor Tatiana Samolenko — 
1:59,21 șl Raisa Agletdinova — 
1:59.37. La 1500 m (b), Sebas
tian Coe a realizat oea mai 
buni performană mondială a 
sezonului cu 3:29.77, iar Evelyn 
Ashford a câștigat proba de 
100 m cu timpul de 10.88.

MONDIALELE" DE VOLEI (f)

la slirșilul acestei sâptamlnl, la sala Rapid din Capitali,

MlINTERNAȚIONALELE' DE JUDO (ti.eret) Alt ROMÂNIEI
La sfîrșitul acestei săptămîni. 

federația noastră de speciali
tate organizează Campionatele 
Internationale de judo pentru 
tineret (sportivi pînă la vlrsta 
de 21 de ani). Concursul va 
avea loc in Sala Rapid din 
Capitală. în zilele de sîmbătă 
și duminică, după următorul 
program : slmbătă. între orele 
9.30—13. întrecerile la catego
riile 86 kg. 95 kg și +95 kg ț 
după-amiază, ora 15,30, catego
riile 
nică. 
pută 
riile

In 
și-au 
„Internaționalele" României se 
află sportivi tn plină afirma-

71 kg șl 78 kg ; duml- 
de la ora 9,30. se vor dis- 
partidele de la catego- 

60 si 65 kg.
rindul concurenților care 
anunțai participarea Ia

re, medalia ți ai Campionatelor 
Mondiale din acest an. Se aș
teaptă sosirea unor judokanj 
valoroși din Bulgaria, Ceho
slovacia, Elveția, Frânt*, R.D. 
Germană, R.p. Germania, Iu
goslavia, Polonia, Spania/ Un
garia șl U.R.S.S.

Firește, federația română de 
specialitate li va alinia la star
tul competiției pe cel mai buni 
tineri sportivi din tara noas
tră, din “rindul cărora nu vor 
lipsi Adrian Clinei, medaliat 
cu bronz la C.M. din acest an. 
Petre Anitoaie, Florin Lascău, 
Dan Rad, St&nică Olteana, Ar- 
cadie Mariași, Stelian Pătrașcu, 
Dragoș Bolbose, Marian Groze* 
etc.

Intrate in faza semifinalelor 
(in care contează insă și re
zultatele înregistrate în cali
ficări). „mondialele** de volei 
feminin au continuat în Ceho
slovacia : U.R.S.S. — Italia 3—0. 
R.D.G. — Japonia 3—0, R.P. 
Chineză — Statele Unite 3—0 
(la Praga), Bulgaria — Brazi
lia 3—2. Cuba — Coreea de 
Sud 3—1, Peru — Cehoslovacia 
3—1 fla Ostrava). După 3 me
ciuri, in clasamente conduc 
R.P. Chineză sL respectiv. Cu
ba, cu cite • p. Urmează cu 
3 o Japonia și R.D.G. tn gru
pa semifinală A, Coreea de 
Sud, Peru șl Bulgaria in gru
pa B. Rezultatele din turneul 
pentru locurile 13—16 : Canada 
— Tunisia 3—0, R.F.G. — R.P.D. 
Coreeană 3—0.

A VALORII HALTEROFILILOR
Poporul bulgar vecin fi prieten sărbătorește astăzi 

d«-« 42-4) aniversare a victoriei Revoluției socialiste, 
perioada de peste patru decenii care a trecut de la 9 
tembrie 1944, dată de referință în istoria modernă a Bulga
riei. au fost repurtate importante succese pe drumul con
strucției socialiste a țării, tn toate domeniile de activitate. 
O viguroasă afirmare a cunoscut, In. acest timp, și mișcarea 
sportivă care — prin victoriile unor talentați și reputați per
formeri — fi-a ciftigat un frumos prestigiu în arena inter
naționali.

»ep-

TURNEUL INTERNATIONAL DE VOLEI»
(Urmare din pag l)

tn trecutul mai îndepărtat sau 
mai apropiat, performante fru
moase : R.D. Germană (fostă 
campioană mondială). Ungaria, 
Spania si. firește. România. 
Fără îndoială că fiecare re
uniune va cuprinde meciuri 
captivante, echilibrate. în care 
se vor confrunta si stiluri di-

MEDALIE DE BRONZ
(Urmare din pag I)

Trei trăgători pentru două me
dalii. Cei care ratează primul 
iese din luptă și acesta este 
Hawlacek. Toman ratează si el 
apoi, la postul 4. dar se află 
în posesia prețioasei medalii 
de bronz. Penelli cîștigînd-o pe 
oea de argint. A fost așadar 
o dispută extrem de dificilă, 
teiisionantă. în care Toman a 
arătat că poate deveni un om 
de bază al delegației de tir a 
României pentru orice mare 
competiție. De altfel el a cîș
tigat cea de-a treia poziție, 
pentru tirul nostru, la J.O. din 
1988. după Anisoara Matei și 
Sorin Babii. în Drimele două 
zile de întreceri.

Rezultate tehnice la skeet: 1 
Drike (S.U.A.) 224, 2. Penelli
(Italia) 222, 3. Toman (România) 
222; echipe: 1. Italia 442. 2.
R.D.G. 442. 3. U.R.S.S. 441: skeet 
echipe feminin: 1. R.P. Chineză 
430. 2. U.R.S.S. 428, 3. Polonia 
424. Iată șl rezultatele sportivelor 
noastre Ia pușcă 10 m: locul 23, 
Stefan 385 p... 53. D. Matei 
p... 56 Toader 376 p; echina s-a 
clasat pe locul 14. cu 1138 n.

ferite de joc.
Reprezentativa tării noastre, 

aflată in plin proces de Înti
nerire. ne va da. cu acest pri
lej. un important răspuns asu
pra competitivității ei viitoare. 
Lingă cei cîtiva sportivi mai 
experimentați (Dascălu, Mina, 
Pralea, Căta-Chițiga etc.) se 
vor adăuga citiva tineri din 
echipa noastră de juniori, vice- 
campioană europeană, care — 
sperăm — vor aduce acea undă 
de prospețime de care națio
nala are nevoie. Așteptăm de 
Ia Șoica. Păduretu, Rotar, Fe- 
rariu, Rădulescu, Drăgușin și 
compania o confirmare a valo
rii (dovedite La C.E.) și în fata 
echipelor de seniori. Aceasta, 
în ciuda solicitărilor deosebite 
din această toamnă sau a lip
sei de pregătire în comun. Un 
examen desigur greu, pe care 
tînăra generație poate să-1 
treacă totuși cu bine, asa cum 
le-au trecut recent pe cele de 
la campionatele european șî 
balcanice.

CĂDERE DE CORTINA

377

Desfășurate în fața a 20 000 de 
spectatori, pe o vreme închisă, 
finalele de simplu, care au cobo- 
rît cortina peste ediția 1986 a 
..internaționalelor" de tenis de la 
Flushing Meadow, au confirmat 
clasa favoriților. Atît la mascu
lin, cît și la feminin, aceștia au 
cîștigat fără probleme, necedînd 
adversarilor nici măcar setul „de 
onoare". în mare formă și bine 
sfătuit de Tony Roche. Ivan 
Lendl a realizat 7 break-uri (la 
1' și 10 ași (la 1). păstrîndu-și 
cu ‘ ușurință titlul dnbîndit în 
1985: 6—4, 6—2. 6—0 cu Miroslav

CSad o tară deține o su
premație evidentă mtr-o dis
ciplină sportivă, un campio
nat mondial sau european 
este așteptat întotdeauna cu 
mal multă liniște, fără acea 
Înfrigurare care caracteri
zează loturile cu mai puți
ne șanse la obținerea unor 
locuri fruntașe. Și deși 
școala de haltere din țara 
noastră este bine cunoscută 
pe plan mondial, trebuie să 
recuhoaștem deschis că în
trecerile europene din acest 
an, de la Kari Marx-Stadt, 
din R. D. Germană, au fost 
așteptate cu emoție de că
tre sportivii și tehnicienii 
bulgari, in primul. rind de 
antrenorul coordonator al 
lotului nostru reprezentativ, 
Ivan Abadjiev, care urma să 
verifice. într-o competiție 
de certă valoare, noua o- 
rlentare a pregătirii sporti
vilor fruntași. în esență, 
cursul nou pe care antreno
rul coordonator l-a daf pre
gătirilor halterofililor noș
tri fruntași se referă nu atit 
la antrenamentele propriu- 
zise, ci mai ales la activita
te* competițională, care 
este privită dintr-un unghi 
inedit de către Ivan Abad
jiev. în viziunea acestui teh
nician, halterofilii fruntași 
trebuie să participe la cit 
mai multe concursuri, la cât 
mai multe turnee internațio
nale, pregătirea efectuîndu- 
se astfel, cum se spune, 
din mers". S-a reușit ast-

MIERCURI — START IN
Mline se va da startul celui 

de al 8-lea Campionat European. 
Firește, ne Interesează In primul 
rînd meciul de la București, din
tre reprezentativa țării noastre 
șl cea a Austriei (gr. 1). Totmîl- 
ne sînt programate alte 4 par
tide. La Reykjavik, Islanda va 
înttlnl campioana Europei, echi
pa Franței (gr. a 3-a), Finlanda 
va juca pe teren propriu, intr-un 
meci echilibrat, cu selecționata 
Tării Galilor (gr. 0). tn fine, 
alte două Intilnlri pasionante in 
grupa a 7-a: Scoția — Bulgaria 
și Belgia — Irlanda.

COMPETIȚII NAȚIONALE
SPANIA (et. 2). Majorca — 

F.C. Barcelona 1—1. Bilbao — 
Zaragoza 1—0, Espanol — Murcia 
2—0. Santander — Atletico Ma
drid 1—1. Cadiz — Osasuna 0—8. 
Sabadell — Real Socledad 2—2, 
Valladolid — Gljon 2—0. Real 
Madrid — Las Palmas 1—1!, F-C. 
Sevilla — Betis 1—2. Pe primul 
loc: Betts 4 p; pe ultimele: 17-18. 
F.c. Sevilla si Murcia eu cite 
0 p.

ANGLIA (et. 5). Un fenomen 
rar In istoria ligii engleze: nlcl 
una dintre echipele gazdă nu a 
reușit să cîștlge! Performera este 
F.C. Liverpool, care 
Londra cu 5—2 de 
Două dintre golurile 
lor au fost marcate 
rul-jucător Dalglish, 
tre Rush (toate trei în repriza 
secundă). Celelalte rezultate: Ar
senal — Tottenham 0—0. Aston 
Villa — Oxford 1—2, Charlton — 
Norwich 1—2. Chelsea — Luton 
I—3. Everton — Q.P. Rangers 0—0. 
Leicester — Manchester United 
1—1. Manchester City — Coventry 
0—1, Newcastle — Sheffield Wed
nesday 2—3 Southampton — 
Nottingham 1—3, Watford —

a dispus la 
West Ham. 
învingători- 
de antreno- 
unul de că-

EA E1IJSHIAG MEADOW
Mecir. Se aștepta, opinează co
mentatorii. mai mult de la Mecir, 
remarcabil în meciul cu Becker 
(adjudecat în 5 seturi), dar a- 
cesta a acuzat o puternică obo
seală, care a trimis cu gîndul la 
dubla operație suportată, cu nici 
un an în urmă, la genunchiul 
stîng. Finala a durat 113 minute 
și a fost? îndeobște grație lui 
Lendl, de bun nivel tehnic.

La feminin, a cîștigat (ca și 
în 1983 și 1984) Martina Navrati
lova, net superioară Helenei Su-’ 
kova: 6—4, 6—2. Alături de Pam 
Shriver, Navratilova a ieșit. în-

CAMPIONATUL EUROPEAN
Wimbledon 0—1. Pe primele 
locuri: Wimbledon 12 p, Liver
pool, Nottingham și Q.P. Hanger» 
cu cite 14 p; pe ultimele: 21. 
Newcastle 2 p, 22. Manchester 
United 1 p.

UNGARIA (et. 5). Honved — 
Gy6r 1—0, Upjestl Dozsa — Du- 
naujvaros 2—1. Pecs — M.TJC. 
0—4, Szombathely — Eger 4—0, 
Bekescsaba — Vasas 4—1. Tata- 
banya — Ferencvaros 1—2, De
brețin — Siofok 8—1, Zalaegers- 
zeg — Videoton 1—0. Conduc: 
Ferencvaros, UJpesti Dozsa, 
Szombathely și Pees toate cu 
cite 7 p; pe ultimul loc: 16. Eger 
2 p.OLANDA (et. 7). Veendam — 
Venlo 1—1, Deventer — Sittard 
0—0. Sparta — Ajax *-6ț, Eind
hoven — Alkmaar 3—0, La Haye 
— Feyenoord 8—2. Haarlem — 
Den Bosch 1—3, Kerkrade — 
Zwolle 2—5, Groningen — Twen

22.

• TELEX • TELEX •
AUTO a Marele Premiu (F 1) 

de la Monza a revenit brazilia
nului Piquet („Williams Honda"). 
care a acoperit 295,8 km In 
lhl7:42,889. L-au urmat coechi
pierul său Mansell șl Johansson 
(„Ferrari"). După 13 probe. In 
clasamentul C.M. conduce Nigel 
Mansell cu 61 p. • Raliul celor 
1 006 de lacuri, probă a C.M.. a 
fost dominat de piloțll finlan
dezi: 1. Salonen („Peugeot 205 
Turbo"). 2. Kankkunen („Peugeot 
205 Turbo"), 3. ■
Martini").

CĂLĂRIE a 
fery Walles a 
gător la Donaueschingen (R.F.G.) 
cu 0 puncte penalizare, înaintea

Alen („Landa
Americanul Jef- 
termlnat învln-

vingătoare șl tn proba de dublu 
feminin, tntrecind cu 6—4, 3—6, 
6—3 perechea Hana Mandlikova 
— Wendy Turnbull, tn schimb, la 
dublu mixt, unde a făcut cuplu 
cu Peter Fleming, Navratilova 
n-a mal strălucit, finala revenind, 
cu totul surprinzător, perechii 
alcătuită din Raffaella Reggl 
(Italia) șl Sergio Casai (Spania)! 
Astfel, pe lingă „premiera" de a 
rezerva semifinalele de simplu 
masculin jucătorilor europeni, 
Flushing; Meadow 1986 a mai 
trăit una: cel dinții succes (chiar 
dacă la dublu) al unei tenismane 
italiene. Cîștlgători la juniori: 
Elly Hakami (statele Unite) la 
fete. Javier Sanchez (Spania) la 
băieți.

fel ca antrenamentele spor
tivilor noștri fruntași să fie 
foarte active si dinamice, 
halterofilii nu manifestă 
nici un fel de oboseală. 
Multi dintre ei au afirmat 
chiar că noua orientare în 
pregătire ii stimulează să 
muncească mal mult, mai 
bine, să lupte cu mai măre 
ambiție pentru autodepășire, 
pentru obținerea unor re
zultate de nivel mondial. 
Rezultatul acestei orientări 
a fost, între altele, că nu
mărul candidaților la cete 
zece categorii a sporit consi
derabil, tehnicienii noștri fi
ind, pentru prima oară, in 
situația de a-și pune între
barea : pe cine să desemnăm 
in echipa A, pe cine să lă
săm pentru echipa B ?

Eficiența metodei de mun
că a antrenorului Ivan 
Abadjiev și-a găsit o netă 
confirmare în focul dispute
lor de la Campionatele Eu
ropene, acolo unde sportivii 
noștri au întîlnit alți eoncu- 
renți de mare clasă • inter
națională si de unde spor
tivii bulgari s-au înapoiat 
eu un bilanț remarcabil : 29 
de medalii (12 de aur, 12 de 
argint și 5 de bronz). Spe
răm ca la „mondialele" din 
noiembrie, de la Sofia, halte
rofilii noștri să-și confirme 
eflasa internațională.

IVAILO GHERCEV 
Naroden sport** — Sofia

te 4—2. Pe primele locuri: Fe
yenoord, Eindhoven, Den Bosch 
cu cite 9 p (6 j), Ajax s p (5 j): 
pe ultimele: 17-18. Excelsior și 
Alkmaar cu cite 2 p.

PORTUGALIA (et. 3) Boavista
— Portimonense 2—3. Sporting
— Salguelros 1—0, Funchal — 
Benfica 2—2, Belenenses — Aca
demica 3—0. Varzim — Guima
raes 1—1, Farense — Elvas I—I, 
Braga — Rio Ave 2—1, Porto — 
Chaves 3—0. tn frunte, Belenen- 
sea 6 p. Sporting 5 p: pe ultimul 
loc: 18. Chaves 0 p.

IUGOSLAVIA (et. 5). Osijek — 
Velez 4—2. Pristina — Hajduk 
Split 1—1. Niksici — Skoplje 2—2, 
Zeleznlcear — Sarajevo 4—1. Ze- 
nlta — Titograd 1—3. Rijeka — 
Partizan 0—3, Dinamo Zagreb — 
Vlnkovlcl 2—1. Steaua Rosie — 
Niș 1—1. Tuzla — Subotica 2—0. 
Pe nrlmele locuri: Skoplle 7 o, 
Hajduk Split și Niș cu cite 6 o. 
în prezent mal 
următoarele echipe: Rijeka, 
nita, Zeleznieear. toate eu 
2 p șl Sarajevo cu l p.

m tn finala turneului de

sint penalizate 
re
cite

m tn finala turneului de la 
Singapore: R.P. Chineză — R.P.D, 
Coreeană 2—1 (1—0). Pentru to
cul 3: Canada — Singapore 1—0 
(0—0).

TELEX • TELEX •
compatrioatei sale Lisa Tarna- 
pol șl a vest-germanului Paul 
Schockemohle — ambii cu cîte 
4 p penalizare.

CICLISM • Proba de fond 
(amatori) din cadrul C.M. de la 
Colorado Springs a revenit lui 
Uwe Ampler (R.D.G.), care a a- 
conerit 169,4 km în 4hl4:49, ur
mat de olandezii Talen — la 6 s 
șl Jagt — la 15 s. Cursa fetelor 
a fost dominată de Jeannie Lon
go (Franța) —<81,4 km în lh38:56. 
Pe locul doi s-a clasat Jeanelle 
Parks (S.U.A.) — la 10 s. iar a 
treia a fost sovietica Ella Iakov
leva — la 10 s.

GIMNASTICA RITMICA a 
Competiția Internațională de la 
Sofia a fost cîștigată de campi
oana bulgară Bianca Panova, cu 
un total de 40,00 p(l), urmată de 
coechipiera sa Lili Ignatova — 
39,925 p șl canadianca Laurey 
Fung — 38.925 p.

HOCHEI • La Riga, în ca
drul turneului dotat cu „Cupa 
Sovletski Sport", formația Tor- 
nedo Gorki a întrecut cu scorul 
de 2—0 (2—0; 0—0; 0—0) echipa
Aripile Sovietelor Moscova.

RUGBY 
mecl-test. 
spectatori. echipa Australiei

• La Auckland, 
în fața a 47000

in 
de 
a 

obtinut o surprinzătoare victorie, 
cu scorul de 22—9 (12—6). în fata 
reprezentativei „AII Black". Punc
tele învingătorilor au fost reali
zate de Leeds și Campess — ese
uri, Lynaght — 4 lovituri de pe
deapsă șl o transformare, iar 
pentru gazde a inserts Crowley — 
3 lovituri de pedeapsă.
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