
Pe ’ aerodromul sportiv Pitești-Geamăna
Proletari din toate firile, uniți-vB I

DEBUT IN CAMPIONATUL EUROPEAN

DE ÂEROMODELISM ZBOR LIBER

[♦

începind de astăzi, timp de 
patru zile aerodromul 
Pitești-Geamăna va 
Campionatul European 
romodele-zbor liber.
ceastă ediție și-au anunțat par
ticiparea peste 200 de concu- 
renți. reprezentînd 20 de țări. 
Competiția programează Între
ceri la clasele : FIA (planoare), 
F1B (propulsoare cu motor de 
cauciuc) si F1C (motomodele 
eu motor termic).

Modeliștit români vor fi pre
sent! in Întrecere la toate trei 
clasele. între el aflîndu-se spor-

sportiv 
găzdui 
de ae- 

La a-

tivi, cu o bogată experiență de 
concurs, ca : Popa Crîngu, loan 
Bucăzar, Petru Ciicuianu, A- 
lexandru Vincze, Francisc Ri- 
moezi, Marian Popescu, Fran
cisc DarvașL

Miercuri dimineața este pro
gramat antrenamentul tehnic 
ofidaL iar după-amiază se va 
desfășura festivitatea de des
chidere. la care, alături de 
aeromodellștL vor fi prezenți 
reprezentanți al celorlalte spor
turi aeronautice, pilot! acro
bat! sl parașutiștl. care vor face 
spectaculoase demonstrații.
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Astăzi, pe Stadionul Steaua, In preliminariile C. E. de fotbal

ROMANIA - AUSTRIA
Inceplnd de azi, la Ploiești un start important pentru întreaga cursa

CAMPIONATELE BALCANICE
DE TENIS ALE JUNIORILOR

Pe complexul de tenis al 
Liceului industrial nr. 4 din 
Ploiești, excelentă reajizgre în 
sprijinul „sportului alb", vor 
înceoe astăzi întrecerile ediției 
1986 a Campionatelor Balca
nice rezervate juniorilor și ju
nioarelor.

Iau , parte reprezentativele 
Bulgariei, Greciei, Iugoslaviei, 
Turciei și României, din dele
gații făcînd parte și tineri te- 
nișmani care in acest an au 
cucerit titluri de campioni na
ționali ai țărilor lor. Fiecare 
întîlnire programează trei me
ciuri — două de simplu și unul 
de dublu, atît pentru băieți, cit 
și pentru fete.

Cîțiva dintre sportivii înscriși 
pe tablourile întrecerii :

BtJLGARIA — Anton Radev, 
Milen Janakiev, Elisabeta Niko- 
Iova. Mariela Kraiceva. Antre
nori : E. Derderian si R- Stoia- 
nov.

GRECIA — A. Bavelas, I. 
Kambakoglu, Olga Tsarbopou- 
lou, Amalia Mitropoulou. An-' 
trenor : Liuben Ghenov.

IUGOSLAVIA — M. Klesin- 
ger, J. Dumanici, Tanja Cerne, 
Tanja Duliei, Evica Koljanin. 
Antrenori : Vjeran Kriscici și 
Miroliub Stijascici.

ROMANIA — Răzvan Itu, 
Daniel Dobre, țleorge Cosac, 
Diane Samungi, Teodora Tache, 
Mădălina Voinea. Antrenori : 
Radu Bădin și Mihai Tăbăraș.

După cum ni s-a comunicat, 
la complexul de tenis al 
ceului industrial nr. 4 din 
iești pregătirile au fost 
cheiate. cele opt terenuri 
zentîndu-se în 
lente.

Conform regulamentului com
petiției. fiecare reprezentativă 
are o zi liberă. întrecerile se 
încheie duminică.

Ll-
Plo- 

în- 
pre- 

condiții exce-

tinereții, dar. și al speranțelorHagi și Belodedici, un cuplu al

Astăzi, un nou start într-un 
Campionat European ! Acest 
Campionat European în care 
„tricolorii" au evoluat — la 
ultimele lui ediții — cu mai 
mult succes decît in Mundiale. 
Să ne amintim de faimoasa 
„trilogie" a meciurilor cu Un
garia (1972), pierdută la mare 
luptă în minutul... 269, la Bel
grad. (O calificare atunci —

scăpată printre degete, de alt
fel — ar fi dus echipa națio
nală în primul „cvartet" al Eu
ropei. Și așa, 
formației lui 
în „sferturi", 
opt", după o

însă, calificarea 
Angelo Niculescu 
adică în „primele 
dispută spectacu-

palmares net superior (Ceho
slovacia).

Startul de astăzi ne aduce în 
față o echipă de valoarea celor 
ale Suediei si Cehoslovaciei. 
Reprezentativa Austriei, ca și 
aceste două echipe-reper, are 
si ea o istorie elocventă, argu
mentul greu de combătut fiind 
participarea succesivă la tur
neele finale din Argentina și 
Spania. Cei cinci-șase ani care 
încadrează aceste două partici
pări succesive sînt așa-zișii ani 

~ ai „noului Wunderteam", . într- 
atît de bine a fost cotată echipa 
lui Krafikl, acesta reușind — 
intr-o perioadă scurtă — să în
treacă în clasamentul eficacită
ții toate stelele „Wunderteamu- 
lui“ de acum peste o jumătate 
de secol.

Afectată de necalificarea la 
turneul din Mexic. federația 
austriacă a tăiat „nodul gor
dian", procedînd la o întinerire 
masivă a echipei sale. Si ast
fel, din „vechea gardă" a mai 
rămas in fond, doar Schachner, 
pentru că Degeorgi și 
Weber nu au fost titulari 
reu prezenți în echipa 
Krankl, Jara. Prohaszka, 
bermayer si toți ceilalți.

chiar
me- 

■lui 
O-

Notații după Campionatele Republicane de caiac-canoe

0 REGATĂ FRUMOASĂ, DOMINATĂ CATEGORIC
DE SPORTIVII CLUBULUI STEAUA

Regata care s-a desfășurat, 
reoent, la Pitești — Campionate
le Republicane de caiac-canoe 
pentru seniori — a încîntat din 
toate punctele de vedere : evo- 
Iuții de ridicat nivel tehnic și 
spectacular — 13 finale, la start 
cu cei 13 medaliați ai noștri la 
ultima ediție a C.M. 
Montreal dorința

oublic numeros aplauda 
as al pagaei noastre. _____
Macarencu. intrat în elita spor
tivă internațională : 
campion mondial la Montreal 
în probele de canoe simplu 
1000 și 10000 m. medalie de ar
gint — tot la canoe simplu — 
in finala de 500 m.

Sigur, ca Ia brice Campionat 
Republican, cei 13 medaliați la 
..mondialele" din Canada 
evoluat la cluburile de 
aparțin. Aurel Macarencu. bu
năoară. la Steaua (antrenor 
Filip Serghei). Cum se știe, 
tînărul performer a luat star
tul in probele de canoe sim

un alt
Aurel

dublu

au 
care

plu 500 și 1000 m, cucerind 
titlul de campion al tării în 
ambele finale. Interesant pen
tru specialiști 
toria 
felul 
Căci, 
avut 
care ____ ________
alte ediții ale C.M.. pentru ca 
(lupă aceea abia să mai fie 
zărite. Oamenii lacului le spun 
comete cu coadă, prin ..coadă1' 
întelegînd acea oarte mai nu-

grecturomane, înaintea C.M
__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i

Echipajul de caiac 4 al clubului 
Steaua — Adrian Scoică, Ni- 
colae Feodosei, I-onel Constan
tin, Alexandru Dulău — cam
pion republican la 500 și 1000 m

mare a tinerilor, numărul mare 
de competitori (sportivi din 
mai toate secțiile nautice din 
țară), arbitri competenți, exi- 
genți — în primul rînd — cu 
ei înșiși. Apoi, aportul fede
rației de specialitate, sprijinul 
organelor locale (C.J.E.F.S. 
Argeș. Direcția apelor Argeș — 
Vedea — Pitești), organizarea 
ireproșabilă, pînă lă amănunt, 
cu înregistrare video a sosi
rilor, cu panouri de afișare și 
difuzare imediată a buletine
lor de concurs.

în urmă cu aproape doi ani, 
piteștenii — îndrăgostiți de 
noua și frumoasa lor bază 
nautică de la Bascov au lă
sat pentru o zi fotbalul din 
Trivale spre a fi de față și 
a aplauda ultima evoluție în 
Public a unui mare campion la 
canoe t Ivan Patzaichin. La 
sfirșitu! săptămînii trecute, un

erau atît vic- 
propriu-zisă. dar mai ales 
cum avea să evolueze, 
să nu uităm, am mai 

apariții meteorice, 9tele 
au strălucit puternic la

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)

♦ Din cele șase titluri

IOVAN I
REDNIC
(MATEUȚ)

BUMBESCU
BOLONI

MORARU
BELODEDICI 

KLEIN
UNGUREANU

HAGI

CĂMĂTARU PIȚURCA

Arbitrul întîlnirii : GERARD BIGUET (Franța) 
Meciul va începe la ora 17,30.

POLSTER
TURMER BAUMEISTER 

MESSLENDER * WEBER
L1NDENBERGER

SCHACHNER 
KIENAST WILFURTH 
BRAUNEDER LA’NER

i
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loasă in grupă, alături de Ceho
slovacia — neuitatul gol al lui 
Dobrin ! — și Țara Galilor ră- 
mîne remarcabilă). Să ne mai 
amintim de frumoasa calificare 
cu sprint final la Bratislava, o 
calificare care a făcut vîlvă, 

■ pentru că a fost obținută în 
dauna campioanei mondiale 
(Italia), a unei echipe de prim 
rang (Suedia) și a unui adver
sar întotdeauna dificil, cu un

Echipa noastră națională se 
prezintă la start după un c;clu 
practic încheiat, dar ea păstrea
ză în componența sa titulari de 
primă mărime. printre care 
Moraru. Lung, Ungureanu, Bd- 
loni. Rtdnic. Klein, Cămâtaru

loan CHIRILA

(Continuare in pag 2—3)

ESTE IMPERIOS NECESARA RIDICAREA ȘTACHETEI
5

PREGĂTIRII TUTUROR
cucerite de sportivii noștri

doar trei au avut, pe
Programate cu o lună înaintea Campio

natelor Mondiale de la Budapesta, . „In
ternaționalele" de lupte grcco-romane ale 
României au avut darul să ne ofere as
pecte deosebit de utile. La această ediție 
(a XXV-a). luptătorii români — aflați in 
compania unor adversari de marcă, în pri
mul rind cei din Uniunea Sovietică, Fin
landa și Iugoslavia — au avut, în an
samblu, o frumoasă compor-tare. Ne refe
rim. firește, la rezultatele finale — vic
torii la 6 din cele 10 categorii de greu
tate. Dar, după cum vom vedea, nu toate 
aceste succese sînt pe deplin concludente 
în perspectiva „mondialelor" de la Buda
pesta.

în competiție au fost mul ți luptători 
români înscriși in concurs de federația de 
specialitate. Atenția noastră s-a indreptat 
însă — cum era și normal 
tivii 
spre 
mare întrecere a anului. Putem aprecia, 
fără rezerve, faptul că la cîteva catego
rii luptătorii fruntași s-au comportat la 
nivelul stadiului pregătirii lor actuale. 
Situăm in prim-plan, evoluțiile lui. Sorin

spre spor- 
din lotul reprezentativ, îndeosebi 
cei vizați să participe la cea mai

deplin,
Herțea 
100 kg)
Tînărul Herțea a reușit să cîștige seria 

sa în fața unuia dintre cei mai valoroși 
luptători din lume la categoria respectivă, 
sovieticul Teimuraz Abhazava. Dacă vic
toria Iui Herțea in meciul direct cu Abha
zava ar fi fost obținută la limită, grație 
unei neatenții a luptătorului sovietic, ne 
abțineam s-o cotăm ca atare. Herțea s-a 
impus, însă, cu un scor 
realizat după finalizarea 
executate tehnic și bine 
o confirmare, Herțea a

- nală de un alt puternic 
Aleksandr Kozlovski. Și 
liniat faptul că Sorin Herțea a absentat 
cîtva timp de la pregătire, fiind bolnav.

Campionul olimpic Vasile Andrei a tre
cut cu ușurință de adversarii din serie, 
repurtînd victorii înainte de limită, 
în finală - a fost, însă pus la grea în
cercare de un luptător decis să-și apere 
șansa, de la primul pînă la ultimul sunet 
de gong -- sovieticul Guran Ghedehauri. 
în acest meci, Andrei a făcut dovada că

acoperirea valorică
(cat. 82 kg). Vasile Andrei (cat 
și Petre Cărare (cat 68 kg).

concludent (4—1). 
unor atacuri bine 
gindite tactic. Ca 
dispus net în fi- 
luptător sovietic, 
mai trebuie sub- în finala categoriei 68 kg, Petre Cărare îl . 

pune................. '
zarev

fn dificultate pe sovieticul Mihail Elt- 
(dreap<a) Foto : lorgu BĂNICĂ

pe un drum bun, concurând dezin- 
___ T. — ceea ce este foarte îmbucurător 
— încercînd procedee tehnice bine cotate, 

încurajat de performanța cuceririi titlu-

Costin CHIRIAC

se află 
volt și

(Continuare în pag. a 4-a}



BILANȚ STIMULATIV PENTRU BASCHETUL ROMÂNESC”1
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Prin calificarea reprezentativei de senioare 
pentru turneul final al Campionatului Euro
pean de anul viitor, sezonul internațional ofi
cial 1985—1986 s-a încheiat eu un bilanț pozi
tiv pentru selecționatele de baschet ale ță
rii noastre. Spre cinstea lor, trei dintre echi
pele participante ia întreceri și-au îndeplinit 
obiectivele : cea de seniori a promovat în 
grupa A a Campionatului European — în 
condițiile unei aDrige concurențe in grupa B 
— datorită unei excelente 
comportări ; senioarele s-au 
calificat pentru turneul final 
al Campionatului European 
de anul Viitor (împreună cu » //j
formația _ Cehoslovaciei si 
elimiriîrid, pe terenul aceste-
ia, reprezentativa R. F. Ger- Wf, 
mania) ; junioarele s-au ca- 
lificat pentru „europene".
unde au obținut un meritoriu loc 5, 
au ocupat locul secund la Balcaniadă și po
ziția a treia la Turneul Prietenia, perfor
manțe care se cuvin s> ele evidențiate.

Doar juniorii au căzut la examene, 
necalificîndu-se pentru Campionatul 
pean si clasîndu-se ultimii la Balcaniadă, re
zultate care s-au datorat unor motive subiec
tive. de moment, dar si unor cauze profunde, 
ca — de pildă — ruptura ce se produce in 
ajunul expirării vîrstei junioratului, când ju
cătorii cei mai buni sânt legitimați la echipe 
de seniori unde, fiind ținuți mal mult pe 
banca rezervelor, își pierd din calități.

Revenind la celelalte selecționate, trebuie 
spus că rezultatele lor răsplătesc eforturile și 
conștiinciozitatea manifestate la antrenamente.

, ei 
Euro-

puterea de luptă, dăruirea din timpul meciu
rilor. In același timp, apreciem, insă, că suc
cesele din acest an pot și trebuie să impul
sioneze pregătirile în vederea competițiilor 
oficiale din 1987, în primul rînd a celor ce 
vizează Campionatele Europene de seniori și 
de senioare, la care componenții celor două 
loturi au misiunea de a consolida ceea ce au 
cucerit atît de greu anul acesta. Selecționa
telor de cădeți si cadete (juniori și junioare 

II) le revine sarcina de a 
se califica pentru turneele 

■fiE"ZlgSHSRK finale ale Campionatelor
•J . //.L. 1 Europene, la ambele exame- 
țtljllIrfiK ne avînd partenere de în-

trecere echipe redutabile 
(băieții pe cele ale U.R.S.S., 
Bulgariei, Ciprului — se 
califică primele două clasate; 
fetele pe cele ale Bul

gariei, Cehoslovaciei și Austriei — se califică 
primele trei clasate). Adăugind acestor compe
tiții Campionatele Balcanice si turneele Prie
tenia, constatăm că 1987 va fi un an de 
mare responsabilitate pentru baschetul din 
țara noastră.

Iată de ce apreciem că la laudele cuvenite 
pentru sezonul recent încheiat trebuie adăugat 
îndemnul ca viitoarele competiții să fie pre
gătite — toate — cu deplină competentă si 
răspundere, astfel ca echipele României să se 
mențină in elita ierarhiei continentale și, mai 
mult, să- urce pe una din treptele medaliate 
ale campionatelor europene, performanță 
care nu au obținut-o pină acum.

I
I
I

I
I

Dumitru STANCULESCU

La Sf. Gheorghe

CURSE SPECTACULOASE
IN CAMPIONATUL DE VITEZA

LA MDTOCICLISM
După o întrerupere de 15 ani, 

la Sf. Gheorghe au fost reluate 
cursele de motociclism pe șosea, 
prilejuite de etapa a V-a a Cam
pionatului Republican de viteză.

In program au figurat întreceri 
la 6 clase, alergătorii reușind să 
furnizeze curse apreciate de nu- 
irtirosul pubile. Contirmindu-și 
valoar a, majoritatea favorlțllor 
au ocupat locurile scontate. Iată 
clasamentele — 125 cmc : 1. A. 
Viktor (Voința Oratiea), 2. I. Vik
tor (Voința Oradea). 3. D. Arșin 
(Progresul Timișoara) ; 250 cmc :
1. s. Sandu (I.M.G. Buc.), 2. C. 
Șerb (Torpedo zărnești), 3. p. 
Chiriță (C.S.M. Reșița) ; M cmc 
sport (f) : 1. Carmen Dumitrașcu 
(Calculatorul București), 2. Elena 
Raucă (l.M.A.s.A. Sf. Gheorghe}, 
3. Emilia Dinu (IJW.G. Buc.) ; 
(b) : 1. M. Negoiță (I.T. Buc.).
2. s. Molnar (Progresul Timișoa
ra), 3. I. Corneanu (Energia 
Cîmpina) ; ataș pînă Ia 300 cmc : 
1. Tuliu și Attila Toth (I.R.A. Tg. 
Mureș). 2. P. Popescu — A. Po
pa (Torpedo Zărneștl), 3. P. 
Lucaci — Gh. Șerban (St. Roșu 
Brașov).

Organizarea întrecerilor a fost 
Irenrosabil asigurată de către a- 
sociația sportivă I.M.A.S.A. Sf. 
Gheorghe, prin secția sa de mo- 
tociclism.

L. BRIOTA — coresp.

CONCURSUL REPUBLICAN | 
AL ATLETILOR JUNIORI II a
La finele săptămînii trecute 

s-au disputat la București, pe 
Stadionul „23 August", întrece
rile fazei finale a Concursului 
Republican al juniorilor II. 
Cei prezenți la dispute repre
zintă cam tot ce are mai bun 
la ora actuală detașamentul 
secund (ca virstă. bineînțeles) 
al atletismului nostru juvenil 
și de aceea ne-a 
să constatăm .că 
formeri fac reale 
tru comportări și 
mai bune. Cum este și normal, 
fiecare 
ei. iar 
par a

făcut plăcere 
tinerii per- 

eforturi pen- 
rezultate cit

generație are „liderii" 
cei ai actualei promdtii 
fi semifondiștii Demisa

★
campionii :

Zăvelcă, Rădica Moi oianu, Emil 
Rus (tați cu cite două titluri 
cucerite} si Vasile Miron, să- 
ritoarea Miteia Belu, hurdlerii 
Mircea Oaidă. Daniela Neaga 
și Florina Ncder sau aruncă
torul de ciocan Eleodor Roșea 
(acesta din urmă realizator al 
unui nou record al categoriei 
— 73,54 m). De asemenea, tre
buie remarcat faptul — relevat, 
de altfel, și la ediția de anul 
trecut — al extinderii ariei de 
performanță, cele 37 de titluri 
atribuite fiind cucerite de re
prezentanții
.(dintre care 
pitală} 1

★
Iată
BĂIEȚI : 100 m : R. Vasilescu 

(Petrolul PI.) 10,98 ; 200 m : D. 
Alexandru (C.S.Ș. Arad) 22,61 ; 
400 m : D. Cojocaru (CSȘ Med
gidia) 49,83 ; 800 m : C. Canalaș 
(CSȘ Poli. Tim.) 1:52,57 ; 1500
m : I. Rapojti (CSȘ Dej) 3:57,03 ; 
3 000 m : E. Rus (Gloria Bistri
ța) 8:36,73 ; 5 000 ni : V. Miron 
(Gloria B-ța.) 15:02,55; 110 mg : 
M. Oaidă (CSȘ 4) 14,88 ; 400 mg : 
M. Mateescu (CSȘ 4) 53,73 ; 1590 
m obstacole : E. Rus 4:13,80 ; 
4X100 m : CSȘ Arad 43.07 ; 4X.W9 
m : CSȘ 4 3:24,87 ; lungime : D. 
Eltene (CSȘ 3 Steaua) «7,21 m ; 
triplusalt : L. Colibășescu (CSȘ 2 
Constanța) 14,94 m ; înălțime: M.

După Campionatele Balcanice de juniori (f)
....m—maw-mmer;

a 25 de 
numai 5

cluburi 
din Ca-

★
m ; prăjină :

5 Rapid) 4,10 m ; greu- 
Mihuțescu (CSȘ Dro- 
Severin) 15,76 m ; cio- 
Roșca (CSȘ Craiova) 
disc : M. Ilalmaghi 

__  ____  ___ ; su- 
S. Faz.ekaș (CSȘ 1 Oradea) 

10 km marș : S. Urioc

B. Tu-

BUCURA PRIMUL LOC, DAR MAI ALES PERSPECTIVELE

Oaldă 137 
dor' (CSȘ I 
tate : 
beta 
can : 
73,o4 ni , ums , zvi. . „
(CSS Șoimii Sibiu} 52,74 m ; 
lită : " ■ - ------ --  “
61.08 ;
(CAM Reșița) 45:15,4.

FETE : 100 m : Caria Popa (CSȘ 
2 C-ța.) 12,13 ; 200 m : Florina
Nedet- (Viitorul) 24,00 : 400 m :
Denfsa Zăvelcă (CSȘ Voința Sla
tina) 54,99 ; 800 m : Zăvelcă
2:04,39 ; 1 500 >n : Rodica Moro- 
iantt (CSM Pitești) 4 ^7,98 ; 3 009 
m : . Moroianu 9:34,70 ; 100 mg : 
Daniela Neăga (Viitorul) 14,47 : 
400 mg : Gabriela Stănculeseu 
tCSM Unit). Cv.) 60,93 ; 4X100 m : 
CSȘ Aripi Pitești 43,93 — record: 
4X400 ni : Viitorul 3:52,72 ; lun
gime : M i reia Belu (Steaua) 6,07 
m ; înălțime : Ștetania Cbirlac 
(CSȘ 5 Rapid) 1,60 ; greutate : 
Cristina Fătu (CA Roman) 13,77 
m ; disc : Beata Temlli (CSȘ 2 
Sf., GheorgheJ 45,16 m ; suliță : 
Daniela Coman (CSȘ Bistrița) 
46,82 m ; 3 km marș : Mioara
Papuc (Unirea CSS Focșani) 
14:26,23.

E. 
Tr.

E. 
m ;

vierii
i PLOIEȘTI, 

Partida de 
„tricolori" 
Campionatul, 
echipele sub 
în compania 
a fost neaște 
păcate presă 

I durități, cu 
'care oaspeții 
ansamblu, a 
dificil, pe cc 
l-au trecut, 
cu succes.

Prima par 
loare modesl 
raportul șt 

I (4—1), pentri 
J deși au avut 

dominare, ni 
I o apărare rr 

pată. în m 
1 primul corne 
, ților, după 1 

Badea, iar î 
și Ov. Lază: 
ocazie. Abia 

r notat primu 
I (Badea, de 
1 portarul a a, 
. situația bu

i
i
I
I
I
I
I
I
I
I

in pari

Sala Sporturilor din Km. VH- 
cea a găzduit Campionatul Bal
canic de volei (f) pentru juni
ori, la care au luat parte șase 
reprezentative: Albania, Bul
garia, Grecia, Iugoslavia, Ro
mânia și Turcia. Precizînd 
încă de la început că aceste 
întreceri balcanice s-au bucu
rat de excelente condiții orga
nizatorice (părerea tuturor oas
peților). pentru care federația 
de specialitate. C.J.E.F.S. Vil- 
cea si organele locale merită 
felicitări — iată și cîteva con
siderații referitoare la această 
competiție :

Spre satisfacția noastră, ac
tuala ediție a revenit echipei 
României, care a terminat ne
învinsă competiția, cu un seta- 
veraj concludent, 15 :2. Este o 
victorie reconfortantă care ple
dează pentru investirea cu în
credere a actualei generații de 
voleibaliste. Formată din jucă
toare talentate, foarte multe cu 
gabarit corespunzător, 
noastră n-a realizat 
cum se știe — ceea 
propus Ia recentele C.E. de 
volei, unde a ocupat doar Tocul 
7. Este și unul din motivele 
pentru care aceasta a abordat 
Campionatul Balcanic cu dorin
ța revanșei, cu intenția vădită 
de a demonstra că pot mai

echipa
- după 
ce și-a

mult dedt au realizat la C.E., 
că au valoare mai ridicată de- 
cît o arată acel loc 7. Dar pen
tru aceasta era neapărat ne
cesar să se treacă de echipa 
Bulgariei, deținătoarea „bron
zului" la întrecerea continen
tală, ceea ce au și reușit. Con
cluzia este că junioarele noas
tre sînt bune, merită toată în
crederea. Ele au abordat parti
dele dezinvolt, au ciștigat toate 
jocurile susținute, pierzind doar 
două seturi în intilnirea eu 
Bulgaria. Au fost destule mo
mente cînd evoluția lor a fost 
aplaudată la scenă deschisă, 
cînd au realizat combinații e- 
ficiente in atac, moderne, a- 
rătînd fie pot. Păcat însă că. . 
în fiecare meci, au existat și 
mo-mente inexplicabile de că
dere. joc neordonat în linia a 
doua, multe (!) servicii greșite. 
A plăcut mult evoluția sporti
velor Felicia Popescu (atacurile 
ei spectaculoase și eficiente au 
fost mult gustate de public ; a 
primit diploma de cea mai bună 
trăgătoare ; are doar 17 ani), 
Cristina Buzilă (edificator : a 
primit diploma de cea mai 
completă jucătoare a turneului)

a Aneăi Beșia (într-o frumoa
să revenire), precum si a celor
lalte. dintre care am aminti pe 
Ottilia Szentkovies, Gabriela 
Dumitrescu, Mihaela Marian, 
Mariana Chitic, Alina Pralea. 
Evident, acestea trebuie să se 
pregătească în continuare cu 
seriozitate, să joace mult îm
preună. Merite în pregătirea e- 
chipei revin, firește, federației 
care a si ..fondat-o" de fapt, 
antrenorului federal S. Chiriță, 
antrenorului O. Dimofie.

Referindu-ne la celelalte par
ticipante. menționăm frumoasa 
comportare a ocupantei locului 
secund, echipa Albaniei. Ambi
țioasă, tehnică, aceasta și-a 
ciștigat simpatia publicului. în
registrând o singură înfrânge
re. la echipa noastră. Multe 
momente frumoase au oferit 
ocupantele celorlalte locuri — 
Bulgaria, Grecia, Turcia. Iu
goslavia.

Actualele Campionate Balca
nice s-au bucurat de succes, 
ele demonstrând creșterea va
lorică 
minin 
rooei.

o voleiului 
din această

juvenil •> fe- 
oarte a Eu-

> O SALA DE ȘAH a Casei 
I Armate! din Tg. Mureș a găz

duit, recent, prima ediție a 
i „Cupei A.S.A.”, la care s-au 
i întrecut 40 de șahiști din 15 

cluburi și asociații sportive 
din țară. Turneul principal, 
la care au evoluat 30 de ju
cători de categoria I șl a 

, II-a, a revenit, după 9 runde, 
i lui Valentin Bărbulescu (Au- 
1 tomatica București) cu 8,5 p.

Turneul secundar a fost ciș
tigat de Francise Ciureui (Ni- 
tramonia Făgăraș), care a to- 
talizat 8 p. organizatorii au 
mai acordat premii „celui 
mai virstiiic concurent" (Vic
tor vancea — 61 ani) șl „ce
lui mai tlnăr concurent" 
(Cristian Lucian — 13 ani). 
• INIMOȘII TURIȘTI Șl al- 

: piniști ai Cercului de speolo- 
, gie „Piatra Craiului" din 
i Cîmpuiung Muscel ău organi- 
' zat o reușită manifestare tu- 
, ristică-montană In defileul 
i Dîmbovlcioara din Bucegi, In 

cadru' .Memorialul Emllian 
' Cristea", aflat la ediția a 
, rv-a. Au fost prezenți peste 
. 300 de iubitori al muntelui 
' din 12 județe care au petre- 
, cut două zile de neuitat tn
■ această pitorească zonă a
■ Carpaților. Participant!! au e- 
[ fectuat ture pe văile și pis- 
, curile din apropiere (alături 
i de tineri se afla și veteranul 
' Gheorghe Pînzaru din Iași, 
, care la frumoasa virstă de 78 
i de ani n-a abandonat turis-
■ mul), au fost „explorate" 
, peșterile din apropiere, apoi 
i seara. In Jurul focului de 
' tabără, a răsunat poiana de 
' voie oună șl veselie. A CO- 
, MISIA DE SPORT-TURISM 
i din cadrul Consiliului Jude- 
1 țean al sindicatelor Brasov a 
; organizat, tn cadrul „Dacia-

dei", • reușită competiție po-
VWW (VVAT.V.ViVAWOSWAVAWAVAWAVAWOWA

lisportivă la care au fost pre
zenți peste 500 de tineri din 
întreprinderile brașovene. Au 
avut toc întreceri la volei, 
handbal, fotbal, popice, tenis 
si șah, printre cîștigători a- • 
flindu-se sportivi de la Stea
gul Roșu (ia fotbal, popice). 
Tractorul (la handbal și vo
lei băieți), _ ‘ /
handbal fete), Nlvea (la voiei 
fete) ’ ■“ ' 
avut 
tlvă 
cros 
care 
situat: St. Biro, A. _______
(amb.i din Hațeg) și V. Paș- 
cău (Brad) 9 DOUA RELA
TĂRI DIN TIRGOVIȘTE : I. 
La A.S. Luceafărul-ROMLUX 
s-a disputat un iriteresant 
campionat de fotbal la care 
au participat nu rr*ii puțin, 
de 12 echipe (cu loturi for
mate din 20 de jucători, care 
au Jucat mai toți la fiecare 
meci). A ciștigat echipa ate
lierului de Sculărie, care in 
finală a dispus de formația 
secției — Sticlărie. 2. Afișe 
multicolore II invitau pe iu
bitorii atleticii grele din o- 
raș la un concurs de lupte 
libere ta Sala polivalentă, 
programat timp de 1 zile la 
sfirșit de săptămînă. Cei care 
s-au dus ta prima zi au asis
tat la întrecerile etapei inter- 
județene a campionatului na
țional, dar cei care au pre
ferat să asiste a doua zi la 
competiție, duminica, au gă
sit sala încuiată, iar pe afl- 
șul-!nv!tație o mențiune : 
„concursul s-a încheiat sîm- 
bătă seara

Cauciucul (la
și alții. • LA HAȚEG a 
Ioc c competiție spor- 
în premieră, un moto- 
pe motorete „Mobra", la 
pe _primele locuri s-au 

Biro, A. Prejban

Modesto FERRARINI

De azi, la Brașov

TIlRMIil INIflIVOIUVM Dl VOI El (m) AL IIOMĂMEI
Sala Sporturilor din Brașov găzduiește începînd de-azi jocurile 

celei de a doua ediții a Turneului internațional de volei masculin, 
dotat cu „Cupa Bîrsa", turneu devenit tradițional, Ia care vor 
participa, reprezentativele Bulgariei, Cubei, R. D. Germane, Spa
niei, Ungariei si României.

Etapa inaugurală, de azi, programează, începînd de la ora 15, 
următoarele întîlniri : Ungaria — Bulgaria, România — R. D. Ger
mană, Cuba — Spania.

„CUPA DUNĂRII4
In vederea 

lor pentru 
pionat Republican de volei fe
minin. CSU Galați a organizat 
turneul de volei dotat cu „Cupa 
Dunării", ajuns la cea de-a 6-a 
ediție. Au luat parte patru e- 
chipe: Flacăra Roșie București,

pregătirii echipe- 
apropiatul' Cam-

LA VOLEI FEMININ
Farul Constanța, GIG(*L Bra
șov și CSU IMN Galați. Tro
feul a revenit echipei Flacăra 
Roșie București, urmată în cla
sament de GIGGL. Farul șl 
CSU IMN. Galați.

T. SIRIOPOL . — coresp.

NOTAT» DUPĂ CAMPIONATELE DE CAIAC-CANOE
1

(Urmare din pag. 1)

RELATĂRI DE LA 1 C. 
Albu, I. Dobrescu, C. Gruia, 
N. Sbucbea, I. Tudor și M. 
Avanu. I

tin vizibilă, alcătuită din Ies
tul automulțumirii. înfumurării 
et,c.

Spre lauda lui. Aurel Maca- 
rencu a evoluat în no-ta obiș
nuită ; dîrz. sigur pe el, fără 
a micșora o clipă tempoul, 
chiar dacă avea avans față de 
ceilalți competitori. Cursa, vrem 
să spunem, a fost cursă : cu 
start puternic, cu lovituri lungi, 
uniforme, așa cum a învățat. 
Așa cum. în 1934. tot la „na
ționale". l-a învins pe Costică 
Olaru, campionul mondial en 
titre, așa cum în august. în 
Canada, l-a întrecut pe multi
plul campion mondial — so
vieticul Ivan Klementiev.

Fiind la același club. Steaua,

Dani el Stoian și Angelin Velea 
nu au mai „desfăcut" caiacul 
de dublu, medaliat la C.M. de 
la Montreal cu aur la 1000 și 
bronz la 10000 m. Cei doi per
formeri au primit apteuze la 
scenă deschisă pentru frumoa
sele lor evoluții, noii campioni 
republicani pe 500 și 1000 m 
reconfirmîndu-si valoarea, in
tenția de a menține și în vi
itor același stroc ridicat. Spor
tivii clubului din Calea Plevnei 
au punctat copios în această 
regată : prin Tecla Borcănea — 
și ea dublă campioână națio
nală —. prin alte echipaje. A 
fost, fără îndoială, o regată a 
steliștilor. mai receptivi 
rințele moderne ale 
sport, mai operativi în 
— din mers — marea 
dintre generații.

la ce- 
acestui 
a face 
rocadă

Andi VILARA
® La sfîrșitiri acestei sâptămini, 

sîmbătă și dfimînicâ, pe Stadio
nul 23 August, din Capitală, se 
va disputa etapa finala a Cam
pionatului Republican pentru ju
niori L

IKIMUMII
TISt «111)1» itMsnuii

a-pe frumoasa 
dispută Campio- 
de tenis (pe e-

I
I
I
I

ROM

La Tirgoviște, 
reni Me'alul, se 
natele Naționale __ __ .. _
chipe) ale copiilor și juniorilor. 
S-au calificat formațiile : T.C.B., 
Dinamo București. Steaua, Pro
gresul, Dunărea Galați, Electrica 
Timișoara, Dinamo Brașov, C.S.Ș. 
2 Constanța (băieți} și Dinamo 
București. Progresul, Steaua, 
T.C.B., Dacia Galați, Electrica, 
Constructorul CTuj-Napoca, Me
talul Tirgoviște (fete).

■».

I
I
I
I

OLTENIT ' 
Debut fa-1, 
selecționata . 
mul ei joc. i 
antrenată de 
vr-am a obțir 
torie în fața 
a Bulgariei 
(1—0). Surpri 
gă scorul ca 
evoluția de ; 
în afara c&i 
realizînd și 
loase, din cs 
marca. Sboru 
min. 6, cînd. 
vituri libere 
lui, 
tul, 
pînă
ocazii 
Mitev 
12) și 
sescu

După pauz: 
atacat dezlăr 
mai înscrie < 
CU (min. 55

MOISESt 
de Ia 8 

în fin 
ale o 
(rrrr 
două

(min. 1

SCOALĂ PORTARILOR DE
In atenția federației, un

Prin grija F.R. Hochei și a 
organelor locale, care au acor
dat lot sprijinul, Ia Miercurea 
Ciuc a funcționat o adevărată 
școală de portari la hochei. S-a 
reluat astfel o valoroasă idee, 
în hochei, portarii avînd de 
cele mai multe ori un rol de
terminant, se poate spune, in 
stabilirea rezultatului. Iar pres
tația portarilor noștri — cu ex
cepția binecunoscuților Netedu, 
G. Huțanu, Barta, Fekeie, Va- 
radi. în general, portarii for
mat iilor din prima grupă valo
rică a Diviziei A — a prile
juit un adevărat semnal de 
alarmă.

Drept urmare,- la Miercurea 
Ciuc au fost reuniți timp de 
zece z-le nu mai puțin de 29 
portari eje hochei de la aproa
pe necunoscutul, dar talentatul 
și curajosul I.. Olariu, de la 
echipa Minerul Bălan, în virstă 
de rtumai 12 ani și pînă la in
ternaționalii A. Ungureanu și 
I. Kiralv, de Ia lotul de tineret. 
Dar iat'ă-i pc cei 29 : A. Un
gureanu, I. Kiraly, G. Pogă- 
ceanu (Steaua. București), M. 
Ganea, FI. Jendițeanu, A. Biriș. 
Fl. Georgescu, S. Silihovschi 
(Steaua — Triumf București), 
I. Frenko (I.M.A.S.A. Sf. Gheor
ghe}, S. Ferenc, F. Szabo, A. 
Laday, 1. Farkaș, S. Csiki,_ E. 
Csatlas, L. Lakatos 
Miercurea Ciuc), G. 
(Petrolul Ploiești), Z. 
(Sport Club Miercurea 
L. Kostarab (C.S.S. Sf. 
ghe), I. Nagy, I. Juhasz 
Gheorgheni), M. Glucas 
rea Galați). N. Moroșan 
Suceava). M. Coviț, V. Zaharia, 
G. Hanganu, V. Radu, I. Cor
ciova (C.S.Ș. 2 Galați) și I. 
Olariu (Minerul Bălan).

După cum ne spunea antre
norul Ion Tiron, care a condus 
școala, s-a muncit mult, cu 
sârg, cite 5—6 ore pe zi, repar
tizate în trei antrenamente, din
tre care unul pe uscat, toți 
sportivii dovedind hărnicie. îm
preună cu asistentul său, an
trenorul D. Iordan, I. Tiron a 
predat pentru cei mai " multi.

dintre pârtii 
jocului port 
mult pentru 
jului si a i 
de reacție s 

„Din Păca 
Tiron, 
a lui 
cipat 
dintre 
prima 
fi avut nui 
toții". Antre 
tuit chiar u 
damentului ■ 
aceste pregî 
îi are în f 
sportivi ma 
mâți de M. 
de muncitor 
talent care 
piardă"), M. 
tul de junic 
F. Szabo, 
Corciova, N 
tre cei de 
evidențiați ’ 
L. Kostarab 
(15 ani), FI. 
S. Csiki (II 
(12 ani ; „t 
rajos"). Tut 
zonul care, 
licita...

cu ei 
Ungui 
Ia ace 
porta 
grup.

(C.S.Ș.
Minescu 

Kurko 
Ciuc), 

Gheor- 
(C.S.Ș. 
(Dună- 
(c.s.ș.

ADMINISTR
ClȘTIGURILI 
PRONOSPOR 

£

Categoria 
variantă 100° 
variante 25% 
goria 2 (12 r 
100% a 2.268 
25% a 567 lei 
zultate) : 162 
lei și 3.355 t

• Tragerea 
EXPRES de 
septembrie, i 
reștl, în sal



ROMÂNIA- AUSTRIA
ti, în preliminariile C. E. de# tineret ...un start important pentru întreaga cursă
LIMITĂ A ECHIPEI NOASTRE

ROMÂNIA - AUSTRIA 1-0 (1-0)
Stadion Petrolul: teren foarte bun; timp călduros; spectatori — 

“ circa 10.000. Șuturi: 13—5 (pe poartă: 5—2). Cornere: 4—3. A marcat: 
U MIHALI (min. 34).
ă ROMANIA: liliac — Pologea, MIHALI. Cîrstea, Topolinschi — 
>, Mlhăescu, Sabou, Mărgărit (min.- 81 Balcea), BADEA — Ov. Lazăr, 
n Bobarti (n«n. 55 CAD AR).
p austria: Trost (min. 46 Bisenkalc) — Artner. Peel, Streiter — 

Sperr, L3schnig. Glatzmaier (min. 72 Ogris), Stroger, Herzog — Jes
sen, Novak.

e A arbitrat foarte bine Carlo Longhi; la linie: Paolo Fabricators? șl 
n Italo Novi (toți din Italia).
i Cartonașe galbene: ARTNER. MĂRGĂRIT. CtRSTEA, LOSCHNIG, 

I, POLOGEA, STREITER.
Cartonașe roșii: NOVAK (min. 74), CÎRSTEA (min. 73).

e II- i ,-.1.1.1 n .11.

? (min. 25}. dar el s-a încurcat în
? prea multe driblinguri. Tot
’ Badea, in min. 28. a șutat din 

p lovitură liberă de Ia 20 m, dar 
a trimis direct in portar. în

7 min. 34, la nn atac al echipei 
noastre, Mărgărit a trimis 

"1 înapoi la Topolinschi, pasă la 
.. MIHALI, care, de la 35 m, a 
! șutat puternic, jos la eolt. 

surprinzîndu-1 pe portar șl I—0. 
ie După pauză. echipa noastră 
ir are inițiativa, însă în min. 54 
și și 57 este surprinsă de acțiu-
u nile rapide ale lui Jessen : la

reține centrarea, 
atacantul austriac 
„foarfecă" peste 
este presărat eu 

cartonașele galbe- 
eliminat pentru 

în 
si 
in 

galben), 
liniștesc, 

de 
de 
a-

selscțfonatefor U.E.F.A. ‘90

ILGARIA 4-0 (1-0)
)• ci

a 
L- 
c- 
?e 
-o 
i- 
să 
îi. 
îa 
j- 
ut 
în 
□ - 
II- 
flb 
it, 
oă 
le 
n. 
>i-

a 
să 
T-

metri peste portar), SAVOIU 
(min. 63 — reluare din apropie
re a balonului revenit din „trans
versală*, unde fusese expediat 
de Dieu) și TICU (min. 64 — pă
trundere frontală).

Arbitrul Șt. Grosu (Călărași) a 
condas foarte bine formațiile:

ROMÂNIA: Ene (min. 76 Bi- 
cheși) — Morosan, Moise (min. 
S3 Dragomir), ART1MON. Calofir 
(min. 65 Jercan) — Perșu, DICU. 
MOTSESCU — GABOR (min. 69 
Chloar), SAVOIU, TICU.

BULGARIA: Petrov (min. 41
Șulev) — Mitov (min. 68 Cloba- 
nov). Tvetkov (min. 23 D. DI- 
MTTAR, min. 58 Alexandrov), Mi- 
lev (min. 7t Nanev), Iankov — 
Vilkov, MITEV, loțov (min. 76 
Zaîtariov) — Petkov, Radev, C. 
Dimitâr (min. 41 Surr.mov).

Al doilea meci va avea loc 
joi. ora 17,30. tot Ia Oltenița.

Mihai CIUCĂ

prima, Liliac 
iar la a doua 
trimite din 
poartă. Jocul 
durități, curg 
ne, Novak e 
atac violent (min. 74), iar 
min. 78 părăsește terenul 
Cîrstea (el mai primise, 
prealabil un cartonaș 
Spiritele se 
căldura nu 
înăbușitoare 
partidă devine deosebit de 
tractiv. In min. 80, la „voleul" 
lui Herzog, Liliac are un reflex 
extraordinar și boxează balonul 
care se îndrepta spre 
min. 83, șutează 
Topolinschi. dar mult 
poartă. Echipa noastră 
țiativa, însă același 
scapă pe contraatac, 
încurcă în balon în i___ _
careului (min. 85). în min. 87 
Mihăescu, în loc să paseze spre 
doi coechipieri, aflați complet 
liberi în fața porții irosește 
ocazia. Jocul se mută la poarta 
cealaltă și. în min. 89, Liliac 
salvează din nou in extremis, 
eind respinge mingea 
piciorul la șutul puternic al 
Herzog.

Echipa noastră a obținut

mai 
mai e atît 
și finalul

gol. In 
puternic 
pe lingă 

i are ini- 
i ' Jessen

dar se 
interiorul

cu 
lui

____  _____ o
victorie prețioasă și. apreciem, 
pe deplin meritată.

Constantin ALEXE

io

ul“ 
rat 
ra
zei

I. 
s> 

•ți
nui 
din 
ar 
cu 

că- 
in- 
la 

are 
doi 
ur- 
:bit 
,un 
se 

lo- 
nu,

I. 
lin

ii 
ni), 
iay 
ni), 
iriu 
cu- 
se- 
so-

M

ARSURII ETAPEI A n-a
A DIVIZIEI A

• SÎMBATA 13 SEPTEMBRIE 
Victoria București — Jiul: C. 

Teodoreseu — N. Gogoașe (ambii 
din Buzău) șl I. Coț (Ploiești) 
stadionul Progresul Vulcan.

Universitatea Craiova — Corvi- 
nul : M. Constantin eseu — V.
Die (ambii din București) șl D. 
Buciuman (Timișoara).

Petrolul — Sportul Studențesc : 
O. Ștreng (Oradea) — N. Bițin 
(Salont?) și M. Axente (Arad). 
• DUMINICA 14 SEPTEMBRIE

Sport Club Bacău — Gloria Bu
zău : G lonescu — M. Licâ șl 
N. Voin-ea (toți din București).

Steaua — Flacăra Automecanica 
Moreni : I. Velea — C. Bltlan 
(ambii din Craiova) șl A. Moro- 
ianu (Ploiești).

„U“ Cluj-Napoca — F.C.M. Bra
șov : I Crăciunescu — A. Mițaru 
(ambii din Rm. Vîlcea) și V. A- 
lexandru (București).

F. C. Argeș — Oțelul Galați : R. 
Petrescu — I. Floricel (ambii din 
Brașov) și C. Corocan (Reșița).

Meciurile Chimia Rm. Vîlcea — 
Rapid și F.C, Olt — Dinamd au 
fost amînăte.

• ARBITRUL IOAN IGNA — 
din nou In arena internațională. 
Astăzi se va disputa la Bru
xelles meciul dintre echipele re
prezentative ale Belgiei și Irlan
dei. Acest joc, care se desfășoa
ră în cadrul preliminariilor Cam
pionatului European, a fost În
credințat unei brigăzi de arbitri 
români, cu loan Igna — la cen
tru, O. Ștreng și Mircea Con
stan tin eseu — la linie.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
LUI Doamnei nr. 2. eu începere de 
3M- la ora 15.50. Transmiterea des

fășurării tragerii se va face la 
radio, pe programul I, la ora 

: 1 16.15. Numerele extrase vor fl
13 radiodifuzate, de asemenea, la

»te- ora 18,55 pe programul n, la
mte ora 23 pe programul I, precum 
linte și mîine dimineață, în reluare, 
re- la ora 8,55, tot pe programul I.
255 • Astăzi șl mîine sînt ultimele
lei. zile pentru procurarea biletelor

la tragerea obișnuită LOTO de 
NO- vineri, 12 septembrie. încercați

10 să vă înscrieți numele pe lista
icu- marilor cîștigători Ia sistemul de
str. joc preferat 1

(Urmare din pag. 1)

și, bineînțeles, Hagi, care, a- 
proape pe nesimțite, la numai 
21 de ani, a îmbrăcat de 30 de 
Ori tricoul primei reprezentati
ve. Pe de altă parte, noua echi
pă națională, ca să spunem așa, 
are în componență si nume mai 
puțin prezente, printre care 
Bumbescu, Bejodedici, chiar și 
Mateuț sau Lăcătuș, care, deși 
au mai jucat partide întregi 
sau fragmente de partidă, pot 
fi considerați ca aparținînd 
„noului val". Din acest punct 
de vedere, Pițurcă este si el 
un nume mai puțin întîlnit, 
chiar dacă a jucat- in partida cu 
Irlanda de Nord, si chiar mai 
înainte, cu Polonia, la Sibiu, 
ca să nu mai vorbim de re
centele jocuri amicale cu Nor
vegia.

Cu alte cuvinte, „tricolorii" 
formează astăzi o echipă în ca
re peste rodajul de peste pa
tru an; al echipei care a reu
șit „Bratislava" și... nu a în
cheiat „Mexicul", vine acum 
dezinvoltura așteptată a jucă
torilor care au trăit noaptea 
de la Sevilla.

De fapt, aceasta este cheia 
întregii partide. O cheie care 
depinde de sudura sufletească a 
celor de ieri si de astăzi eu cei 
de azi și de miine.

Meciul e greu, fără îndoială. 
Greu în primul rînd pentru că 
Austria are... trei variante, în 
timp ce „tricolorii" au, în ge
neral. doar una. Sigur că parti
da de astăzi nu are încărcătura

î

*

l

Accesul la meciul de fot- l 
bal dintre echipele României / 
și Austriei, care se dispută ț 
azi pe stadionul Steaua, va t 
fi permis cu începere de la 1 
ora 13,30 pe bază de bilete ț 
și legitimații de culoare / 
roșie emise de C.N.E.F.S., și 1 
de culoare verde. pentru i 
masa presei. însoțite de ti- / 
chete. ț

Lingă Tir nava Mare

0 STATORNICĂ PREOCUPARE PENTRU
LANSAREA PROPRIILOR TALENTE

«Noi nu ne putem permite să 
aducem jucători de prin alte 
părți, afirma cu citeva zile in 
urma iue Vlad, secretarul Aso
ciației sportive Gaz Metan Me
diaș. Noi trebuie să ne creștem 
singuri jucătorii și cu acești ju
cători să ne menținem In eșalo
nul secund, să obținem rezultate 
care pentru mulți par surprize, 
dar nu-i vorba de nici o sur
priză, e vorba doar de ■ multă 
muncă și o grijă deosebită pen
tru pepiniera proprie..-."

Așadar, pentru a se menține 
fără emoții in Divizia B, Gaz 
Metan trebuie să-și crească sin
gură fotbaliștii de care are ne
voie, Cum reușește s-o facă 7 
Pentru a afla răspunsul la a- 
ceastă întrebare, am dat curs 
invitației făcute de antrenorul 
Nicolae Piștea șl am poposit la 
Mediaș, orașul care are o fru
moasă istorie fotbalistică, cu în
ceputurile ei în anii ’30 șl scrisă 
apoi mal... apăsat în ultima vre
me, atît prin echipa de seniori, 
care a mai purtat șl alte denu
miri (Flacăra, Energia etc.), cit 
șl prin oele de juniori șl copil, 
participante cu succes la com
petițiile speranțelor fotbalului 
nostru. Din Mediașul transilvă
nean au plecat, de-a lungul a- 
nilor, jucători buni ca Langa, 
luhasz, BGkoși, Gross, Barna, 
Purima, F. staudt, actualul an
trenor al echipei de seniori, cars 
ne spunea, printre altele, că „lo
tul Gazului Metan e alcătuit In
tr-o proporție covtrșitoare din 
jucători localnici sau din comu
nele Învecinate orașului, băieți 
care nu se sfiesc să pună osul 
la bătaie, care duc o viață spor
tivă exemplară".

Să revenim, însă, la Întrebarea

pusă mal înainte pentru a afla 
cum au ajuns buni jucători Ți- 
glariu, Potor, Dulău și toți cei oa
re apără acum culorile echipei. 
Unul dintre răspunsurile foarte 
exacte este legat intrinsec de 
„Cupa Tirnavelor", una dintre 
extrem de rarele competiții ml- 
nifotbalistice organizate in aer 
liber la noi. Ajunsă la ediția a 
6-a, întrecerea a început să fie... 
căutată de foarte mulți antre
nori care se ocupă de creșterea 
mlădițelor fotbalului, pentru 
că e foarte bine organi
zată, pentru că dă posibl- 

“ lltatea unor copii care iubesc 
la nebunie fotbalul să joace, să 
joace mult, să-și măsoare for
țele cu alți copii de seama lor. 
Despre întrecerea de la Mediaș 
(disputată săptămîna trecută șl 
clștlgată de Oțelul Galați, la gru
pa mică, și I.P.A. Sibiu, la gru
pa mare, pe locurile următoare 
elasîndu-se Unirea Focșani. Sti
cla Tirnăvenl, respectiv Dinamo 
și Politehnica Iași) ne-au vorbit 
In termeni elogloșl antrenori ea 
Llcă Nunweiller. Ion Șchlopu, 
Nicolae Podeț, fostul jucător al 
Corvlnulul, Oncu, și toți ceilalți 
prezenți cu echipele de copil la 
Mediaș.

Oaspeții de săptămîna trecută 
al Mediașului și ai „Cupei Tlrna- 
vplor" au avut multe cuvinte fru
moase și pentru omul care este, 
de ani buni, sufletul acestei com
petiții. cel din dorința căruia s-a 
Înființat întrecerea, care n-a 
precupețit nld un efort pentru 
ca aceasta să se desfășoare tot 
mai bine, să-șl atingă scopul. 
Nicolae Piștea. „Noi, ne-a spus 
el, am fi fost, desigur, bucuroși 
să ne clasăm printre primii, dar 
am avut adversari puternici.

• Publicăm, ca de obicei In zi 
de miercuri, programul con
cursului Pronosport de duminică, 
14 septembrie : 1. S. C. Bacău — 
Gloria Buzău ; â. „U“ Cluj-Na- 
poca — F.C.M. Brașov ; 1. F. C. 
Argeș — Oțelul Galați ; 4. Ari
pile Bacău — F.C.M. Brăila;'5. 
Olimpia Rm. Sărat — Unirea 
Focșani ; 6. FC Constanța — Poli 
Iași ; 7. Delta Tulcea — CSM
Suceava ; 8. AS Drobeta Tr, Se
verin — CS Tîrgoviște ; ». Pro
gresul București — Mecanică 
Fină ; 18. Aurul Brad — Gloria 
Bistrița ; 13. FC Bihor — CSM 
Reșița’; 12. CJ.L. Signet — FC 
Maramureș ; 13. Armătura Za
lău — Strungul Arad.

ceea ce am șl dorit de fapt. Deci 
și așa, nu pot să fiu declt mul
țumit, deoarece am văzut aici, 
la Mediaș, citeva talente de ex
cepție ca Fl. Costea (Tîrnăveni), 
N. Răducanu (Focșani), M. do
rea (Corvinul), V.’ Negrea (Si
biu), Ed. Mușat (Dinamo), N. 
Pascal (Iași). Alături de ei fi 
de alți colegi a! lor s-au remar
cat șl etțlva dintre copiii de la 
Gaz Metan : M. Sasu, S. Save, 
L. Clufudean, in care cu tei 
pun mari nădejdi. Toți la cei 
care m-am referit acum stnt așa 
cum era Hagi, tn *77, la „Cupa 
speranțelor" de la Constanța. Vă 
mai amintiți ?"...

Minunat ar fl ca măcar UNUL 
dintre el să ajungă, peste zece 
ani, așa, ca Hagl, Ar fl șl me
ritul Mediașului...

Uwrențiu DUMITRESCU

---------------- MECIUL NR. _ 388 -- ---------------
• Partida de azi, cu Austria, are nr. 333 in palmaresul nos

tru (156 de victorii. 99 de meciuri egale. t32 înfringeri ; golave
raj : 636—592) și nr. 484 în palmaresul adversarilor noștri (212 
victorii. 98 meciuri egale, 173 înfringeri ; golaveraj : 930—307) 
Cele aproape 100 de meciuri jucate în plus de austrieci se 
explică prin faptul că reprezentativa Austriei a deschis seria 
meciurilor sale internaționale în 1902 eind a intilnit Ungaria, la 
Viena (5—0 pentru gazde), în timp ce „tricolorii" au jucat pri
mul lor meci internațional două decenii mai tîrziu.
• Șl totuși palmaresul ne este favorabil. Dintre cele cinci 

meciuri directe disputate pînă acum, două au revenit echipei 
noastre (4—1 Ia București și 1—0 la Linz, in 1932, ambele tn 
cadrul Cupei Europei Centrale pentru reprezentative de ama
tori), celelalte tacheindu-se cu următoarele rezultate : 1—4 
(Viena. 1924), 1—1 (Linz, 1968), 1—1 (Craiova. 1972).
• Pentru azi sînt anunțate următoarele loturi : ROMANIA : 

Lung 30 ani — 37 selecții, Moraru 30—34 portari ; Iovan 26—13. 
Bumbescu 26—2. Belodedici 22—3, Ungureanu 29—44, Movilă 24— 
12, Al. Nicolae 31—18, fundaș! : Rednic 24—43, Mateuț 21—18, 
KIein 26—50, Boloni 33—91, Hagi 21—30, Andone 26—29, Bălăci 
30—68. rrrjlocași ; Lăcătuș 22—13. Cămâtaru 23—53. Pițurcă 36—5. 
atacanți. AUSTRIA : Lindenberger (Llnzer A.S.K.) 29 ani — 6 
selecții, Wolfarth (F.C. Austria) 22 — debutant, portari ; Lalner 
(Rapid Viena) 26—19, Brauneder (Rapid) 26—11. Messlepder (F.C. 
Tirol) 25—9, Degeorgi (F.C. Austria) 26—23, Weber (Rapid) 31— 
47, fundași ; Baumeister (F.C. Austria) 29—22. Kienast (Rapid) 27 
—7, Linzmaier (F.C. Tirol) 24—4, Turmer (F;c. Austria) 26—6, Wer
ner (Voest Linz) 25 — debutant Willfurth (Rapid) 23—13, mij
locași : Schachiier (Pisa) 29—60, Pacuit (F.C. Tirol) 27—7, Pol
ster (F.C. Austria) 22—11, Înaintași.
• Antrenorii celor două echipe : Mircea Lucescu și Emerich 

Jenei (România), Branko Elsner și August Starek (Austria). 
Bilanțuri: M. Lucescu 58 24 19 15 76—64; B. Elsner 4 12 1 3—3.
• Rezultatele partidelor susținute In ultima vreme de cele

două reprezentative : România : 2—2 și 1—0 cu Egipt,' 1 1 șl 
0—0 cu Irak, 0—3 cu Scoția, 2—1 cu U.R.S.S.. 3—1 și 2—2 cu 
Norvegia ; Austria : 0—0 cu Spania (la Zaragoza), 1—2 cu Ita
lia (la Udine), 1—0 cu Suedia (la Salzburg), 1—1 cu Elveția (la 
Innsbruck). x .
• Observator U.E.F.A, : Jaromir Tomanek (Cehoslovacia).

psihică împovărătoare pe care 
a avut-o (din păcate, în mod 
artificial) meciul cu, Irlanda de 
Nord, considerat ca fiind înche
iat cu o mare surpriză de a- 
proape toți comentatorii pre- 
zenti Ia „Mundialul" mexican, 
dar asta nu înseamnă că „tri
colorii" nu se vor avînta cu 
pînzele sus, bineînțeles cu cir
cumspecția necesară a echipei 
gazdă care a învățat din expe
riența ultimilor ani.

Echipa Austriei are faima 
unei formații de contraatac, în 
care virulența lui Polster • și 
experiența mereu tînărului

Schachner pot dizloca apărări 
mai puțin organizate, permițind 
In același timp venirea „rezer
velor" din spate. Avem însă 
speranța că „apărarea sevilla- 
nă“, condusă de Boloni, va ști 
să „închidă" așa cum au reușit 
să o facă, la modul exemplar, 
cîndva, Ștcfănescu si Iorgules- 
eu, că atacul purtat de forța 
fui Cămătaru și „prezența la 
gol" a lui Pițurcă va reuși să 
facă diferența. Bineînțeles că 
rolul „artificierilor" Hagi și 
Mateuț poate să fie decisiv în 
declanșarea tempoului necesar 
victoriei. Așteptăm !

Este minutul 20 al partidei Automatica — Autobuzul (scor 1—0) 
ți Pestrița înscrie unicul gol Foto : lorgu BĂNICA

INTRE VESTIARUL
« IN CALITATE 

DE ANTRENOR la 
F. _ ____
rel Mateianu a reve
nit duminică la Bala 
Mare, de care îl 
leagă munca depusă 
aid și unele rezul
tate frumoase din 
perioada 1976—81. El 
a fost primit cu a- 
plauze și a plecat 
în aplauze după vic
toria noii sale echi
pe. • F. C. Bihor 
a fost însoțită la 
Bala Mare de pre
ședintele de onoare 
al clubului, Horia 
Văidean, șl de pre
ședintele angajat, 
Constantin Bigan, 
fostul jucător. Semn 
că la Oradea echi
pa e înconjurată 
iar cu grijă • F. C. 
Bihor a cîștigat, dar 
a primit și carto
nașe galbene (Dia- 
nu, N. Mureșan). 
In prima repriză 
Dianu s-a ocupat 
mai mult de arbi
traj, ceea ce îi poa
te atrage pe viitor 
chiar o eliminare. 
• in min. 25, D. 
Moldovan a înscris 
un gol cu mina. Cei 
de la tribuna a 
doua nu au văzut... 
procedeul șl au să
rit în sus de bucu
rie. Văzuse, In 
schimb, arbitrul și 
Moldovan, sportiv, 
a ridicat mina în 
sus. Unde ești, Ma
radona 7 • Rapor
tul șuturilor pe spa
țiul porții : 2—3.
Puțin pentru ddhă 
foste divizionare A.
• STAȚIA DE AM- 

| PMFICARE A STA

C. Bihor. Vio-

SI GAZONUL EȘALONULUI SECUND• »

I

1

I

DIONULUI MECA
NICA FINA STEA
UA a început să 
dea semne de viață 
abia la pauză, eind 
au fost căutați pă
rinții unui copil 
pierdut. Or, ea ar fi 
trebuit să intre în 
funcțiune mult mai 
devreme, în primul 
rînd pentru a anun
ța publicului forma
țiile și brigada de 
arbitri. • Doctorul 
E. Halmagy (A.S.A. 
Tg. Mureș) înainte 
de meci : „Cu ceva 
d&ruire din partea 
jucătorilor putem 
ciștiga și azi un 
punct. Poale chiar 
pe amîndouâ, echi
pa fiind tinără., me
dia ei de vîrstă scă- 
zînd prin retrage
rea lui Ispir — ca
re mai figurează 
in lot, dar nu mal 
joacă tot timpul .— 
Both n și Faniei". 
A.S.A. are In lot 
cîțiva jucători care 
pot. Intr-adevăr, 
prin dăruire și am
biție, ’ ' ‘
chipa 
vorba 
bu, 
tean.
• ZAMFIR PE UR

MELE LUI... MOI- 
CEANU ! Noua „ar
mă secretă" a Pro- 
gresulul-Vulcan se 
numește Cezar Zam
fir, un Jucător u- 
tilizat, in general, 
In finalurile de par
tidă, asemenea ar- 
geșeanului Moiceanu 
cu ani In urmă. 
După ce în prima 
etapă, In partida 
disputată la Tîmă-

să readucă e-
In „A". E 

de Soare, Al- 
Popa, Mun-

veni, cu Chimica, a 
înscris, cu trei mi
nute Înainte de flu
ierul final, golul 
care a adus for
mației bucureștene 
cele două puncte 
puse în joc, iată că 
și duminică Zamfir 
a fost la un pas de 
a marca din nou.
• TREI NEDORI

TE EXCEPȚII de la 
spiritul de sporti
vitate care a carac
terizat meciul UNIO 
— „Poli" : cele două 
cartonașe galbene 
(Pătcaș, respectiv 
Șunda) acordate de 
arbitrul Radu Pe
trescu în urma u- 
nor „intrări" mai 
tari și încercarea ti
mișoreanului Oan- 
cea de a-șl lovi fără 
balon adversarul. 
Tentativă neobser
vată de arbitru, dar 
față de care antre
norul oaspeților a 
luat imediat atitu
dine. Lăudabil, dar 
poate că ar fi fost 
mai bine să-l fi în
locuit imediat.
• FOARTE BUNA

PRESTAȚIA ------
DAȘILOR 
TRALI AI 
SLOBOZIA, Cttîc și 
Dinu, adevărațl stîlpi 
ai apărării, care au 
destrămat tentative
le de atac ale oas
peților. De altfel, 
primul, care în edi
ția trecută a Jucat 
la Oțelul Călărași, 
a venit deseori în 
atac pentru a-șl a- 
juta colegii din 
prima linie, mai pu
țin inspirați în făța 
porții adverse.

FUN- 
CEN- 

UNIRII

I

I



Campionatele Mondiale

A,

de volei (f)

SPRE 0 FINALA R.P. CHINEZĂ CUBA?

IERI, 0 NOUĂ CALIFICARE ÎN FINALA, DAR NUMAI ATITIhliij _ ------------------- ---------------

SUHL,* 9 (prin telefon). Ex
trem de dificil se arată a fi. 
pentru trăgătorii participant! la 

. Campionatele Mondiale de tir. 
noul sistem de desfășurare a 
întrecerilor, cu calificări și cu 
finale pentru stabilirea meda- 
liaților. Puțini sînt acei țintași. 
chiar și dintre sportivii cu 
„ștate" vechi pe poligoanele lu
mii. care să reziste de la în
ceput pînă la sfîrșit pe pri
mul loc al clasamentului. A- 
oar. în schimb, răsturnări spec
taculoase în ierarhii, mai cu 
seamă în timpul finalelor, că
rora doar concurenții cu o tă
rie psihică cu totul deosebită 
le pot rezista. Astfel, suedezul 
Skanaker. la “ 
numărate ,ori 
sau ungurul 
mai 19 ani.
stresati în finala de la pistol 
libhr desfășurată duminică (în 
care a concurat si Sorin Babii) 
incit au tras cîte un foc pe 
țintele de reglaj (!). astfel că 
au fost penalizați cu cîte zece 
puncte sî. din ocuphnți aproape 
siguri ai unor locuri pe po
dium. s-au văzut pe pozițiile a 
șaptea și a opta, departe de 
medalii... In acest context, per
formantă lui Ioan Toman de a 
cuceri medalia de bronz la ta- 

m fata a aproximativ 
10 000 de spectatori care au a- 
plaudat ca intr-o finală de 
baschet. în fata camerelor de 
televiziune și în compania a

54 de ani. de ne- 
campion mondial. 
Papanitz. de nu- 
au fost atît de

----------- 1
numeroși ași ai disciplinei — 
este cu atît mai lăudabilă.

Marți. Anișoara Matei a adus 
delegației noastre o nouă ca
lificare într-o finală, de astă- 
dată la proba de pistol 10 me
tri. între celelalte opt finalis
te. ea a ocupat locul 6. cu 380 
de puncte in concursul propriu- 
zis. Reprezentanta noastră a- 
vea posibilități ca. in cazul 
unei comportări foarte bune 
în disputa decisivă pentru po
dium, să... țintească chiar meda
lia de argint. Dar. foarte ner
voasă (urmare a oboselii acu
mulate în cele două probe și 
tot atâtea finale, pentru care 
nu s-a arătat a fi pregătită la 
cel mal înalt nivel), ea nu a 
reușit decît trei decari, 
în plus și trei optari. 
făcut-o să coboare încă 
în clasamentul final al ____ .
Ea s-a situat deci pe locul 7, 
cu un total -de 474,9 p. după 
o întrecere propriu-zisâ bună, 
dar o finală slabă. Celelalte 
două componente ale echipei 
noastre. Elena Taciuc (379 p) și 
Silvia Kaposztay (373 p), au
evoluat sub posibilități în con
cursul propriu-zis. nu s-au ca
lificat- în finală' si. rrihi mult.

trăgînd 
ce au 
un loc 
probei.

au adus echipa pe locul 5. de
parte de poziția care ar fi fost 
posibilă după rezultatele ante
rioare. adică o poziție pe po
dium.

Au intrat in Întrecere și puș
cașii la proba de armă liberă 
60 focuri culcat, în eliminatorii. 
Sportivii români s-au calificat 
pentru concursul individual 
propriu-zis, de miercuri. dar 
cu rezultate modeste, care si
tuează echipa spre mijlocul 
clasamentului. Iată rezultatele 
lor : Paul Gruia 596 p. Mircea 
Ilca 594 p. Constantin Stan 
p. Să sperăm însă că ei își 
reveni în întrecerea pentru 
cît mai bun loc. De fapt, 
loc pe podium am dori...

Rezultate tehnice : pușcă 
beră, echipe : 1. Australia 1793 
p — nou reoord mondial, 2. 
R.D.G. 1790 p. 3. Suedia 1787 
p... 14. România 1780 p : pis
tol 10 m. f : 1. Volker (R.p.G.) 
485,5 p. 2. “ • -------------
480 p, 3. 
479,4 p... 
474,9 p ;
1143 p. 2. R.D.G. 1136 p, 3, Sue
dia 1132 p... 5. România 1122 p.

Consemnînd rezultatele R.D.G. 
— S.U.A. 3—2, U.R.S.S. — Ja
ponia 3—0, R.P. Chineză — I- 
talia 3—0 (la Praga). Cuba — 
Bulgaria 3—0, Peru *- Coreea 
de Sud 3—0, Brazilia — Ce
hoslovacia 3—0 (la Ostrava), 
ziua a patra a semifinalelor 
„mondialelor" de volei feminin 
pare să fi adus cele dintâi cla
rificări. In sensul în care, ne
învinse. echipele R.P. Chineze 
și. respectiv. Cubei au făcut 
pași importanți eătre finală, 
doar R.D.G. și. în gruna de la 
Ostrava, Peru . menținîndu-se

încă in cursă (o înfringere fie
care). Cotate între favorite, 
formațiile U.R.S.S. șl Japoniei, 
ambele în concurs la Praga. au 
pierdut dte două meciuri, 
timp ce Cehoslovacia, deși 
teren propriu, n-a cîștigat 
mic !

Așteplând .verdictele",
notăm că. tinut la Praga. Con
gresul Federației Internaționale 
de Volei ,a decis ca viitoare# 
ediție a C.M. să aibă loc în 
Brazilia (m) si R.P. Chineză (f), 
in anul 1990.

în 
pa 
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Diferența de scor se mărește

KASPAROV

• TELEX • TELEX •
ATLETISM ft Cu prilejul unui' 

concurs internațional desfășurat 
. la Beijing, atleta chineză Li S'u- 

jie a stabilit Un nou record mon
dial in proba de 5 km marș cu 
21:34,-37; ft Alte rezultate de la 
Rieți : Bărbați : îoo m : imoli
(Nigeria) 10,10, Glance (S.U.A.) 
10,24 ; 800 m : Cram (M. Brit.) 
1:43,19, Vuyke (Venezuela) 1:43, 
54 ; 5000 m : Leitao (Portugalia) 
13:18,33 ; înălțime ; Paklin 
(U.R.S.S.) 2,38 m. Trănhardt
(R.F.G.) 2,33 m, sjoberg (Suedia) 
2,33 m : Femei : 400 m : Dixon 
(S.U.A.) 51,03. Quirot (Cuba)
51,04 ; 2 000 m : Bondarenko
(U.R.S.S.) 5:40,15 ; înălțime :
Kostadirova (Bulgaria) 2,05 m.

BASCHET ft Turneul internațio
nal masculin de la Sofia s-a în
cheiat cu victoria formației iu
goslave MZT Skoplje, care în ul
tima zi a corroetiției a întrecut 
cu scorul de 98—80 (46—41) echi
pa Rapid București.

BOX ft Italianul Patrizio Oliva 
și-a păstrat titlul de campion 
mondial la categoria superușoară 
(versiunea W.B.A.), învlngîndu-1 
prin K.O. în repriza a 3,-a pe a- 
merlcanul Brian Brunette'. Me
ciul s-a disputat la Napoli.

ȘAH ft In prima rundă a tur
neului internațional de la Szirak 
(Ungaria), marele maestru Mihai 
Șubă. jucînd cu piesele negre, 
a remizat cli Hazai, egalitatea 
fiind consemnată și în partidele 
Adorjan — Csom și Smejkal — 
Ftachnik. Australianul Rogers a 
ctstigat la englezul Fleer. Nogu
eiras (Cuba) a pierdut la cana
dianul Spragget iar maestrul 
ungur Pinter i-a învins pe ar
gentinianul Palermo.

DUPĂ

590 
vor 
un 
un

li-

Dobrânceva (U.R.S.S.) 
Liu (R.P. Chineză) 
7. Anișoara Matei 

echipe : 1. U.R.SJS.

Radu TIMOFTE

DE PE TERENURILE DE TENIS
*

® Contind 
Premiu.. turneul 
de la Stuttgart a 
primele rezultate : 
Teacher 6—4, 7—6.
Robertson 6—4. 6—4. 
— Mayer 6—2. 4—6

pentru Marele 
international 

înregistrat 
Sarici — 
Pecci — 

Sundstrom 
6—3. .

trom. 8.. Mecir. 9. Leconte. 10. 
Gomez etc. De remarcat saltul 
lui Mecir, proaspăt finalist al 
„internaționalelor" S.U.A., pre
cum și. în opoziție, „căderea" 
lui McEnroe.
pe locul 20 !
• Turneul 

cuprins și el 
relui Premiu, 
surpriză de proporții, peruanul 
Arraya. cap de serie nr. 5. fiind 
eliminat de argentinianul Mi-

. niussi, învingător cu 6—1 6—4. 
In alte partide : Brown — Hert- 
zog 6—4. 6—3, Bardou — Scha
pers 6—1, 6—1. Windhal —
Ganzabal 6—4. 6—3

clasat în prezent

de la Geneva, 
în circuitul Ma- 
a debutat cu o

încet dar sigur... — am spu
ne — meciul pentru titlul mon
dial de șah merge spre decizie. 
Partida a 14-a, începută în 
după-amiaza de luni în sala de 
festivități a Hotelului Leningrad 
din orașul de pe Neva, l-a 
adus din nou pe Garri Kaspa
rov la cîrma jocului. Campio
nul mondial a început cu l.e4, 
arătîndu-și de la început in
tenția de a da disputei un ca
racter deschis. Anatoli Karpov 
s-a apărat cu o „Spaniolă", 
deschidere .care a mai fost vă
zută și în precedentul meci. 
S-a mers chiar pe un traseu 
identic cu a 9-a partidă de a- 
nul trecut. pînă la mutarea 
13, unde șalangerul (din nou 
în căutare de inovații—) a ales 
o altă variantă, speri nd că va 
prelua el inițiativa. Nu a fost 
așa ! Cu fiecare mutare. Kas
parov a pus probleme din ce 
în ce mai complexe parteneru
lui său, care — de pildă — 
la mutarea 22 a gîndit nu mai 
puțin de 39 minute. Din nou 
sub amenințarea crizei de timp. 
Karpov a început să cedeze 
teren, apoi material, ca să în
trerupă cu un pion în minus 
și net dezavantaj pozițional.

KARPOV 8-6
15. Nbl c5 16. d5 Cd7 17. Tal 
c4 18. a:b5 a:b5 19. Cd4 T:al 
20. b:#3 Cd3 21. N:d3 c:d3 22. 
Nb2 Da5 23. Cf5 Ce5 24. N:e5 
d:e5 25. Cb3 Db6 26. D:d3 Tal 
27. Tel g6 28. Ce3 N:a3 29. Tal 
Ta4 30. Cg4 Nf8 31. Tel DdO 
32. Cc5 Tc4 33. T:c4 b:c4 34. 
C:b7 c:d3 35. C:d6 N:d6 36.

l

r \
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tnvingător la Flushing Meadow, 
Ivan Lendl conduce autoritar in 
clasamentul A.T.P.

Telefoto A.P. — -AGERPRES

• Cîstigînd la Flushing Mea
dow. Lendl si-a consolidat po
ziția de lider în clasamentul 
A.T.P.. precedîndu-i pe : 2. Be
cker.. 3. Wilander. 4. Edberg, 
5. Noah. 6. Connors. 7. Nys-

CAMPIONATE
U.R.S.S, (et. 23). Dinamo Kiev 

a suferit a doua înfringere con
secutivă. După ce fusese învinsă 
ae Kairat (eu 2—1), în etapa a 
23-a a fost întrecută și de Har
kov (pe terenul acesteia) cu 1—0. 
Rezultate : Zenit — Spartak Mos
cova 0—1 (derby-ul etapei). Ere
van — Cernomoreț 1—1, Donețk 
— Dnlepr 1—1, Baku — Dinamo 
Minsk 1—1, Kutaisi — Alma Ata 
2—2, Tbilisi — Torpedo Moscova 
4—3, Vilnius — Dinamo Moscova 
1—1. Pe primele locuri: Zenit Le
ningrad 26 p (22 j) Spartak Mos
cova 26 p (23 j) Dinamo Mosco
va 26 p (21 J), sahtior 26 p (23 
j). O poziție bună are însă și Di
namo Kiev care ocupă locul 7 cu 
23 p, dar cu numai 18 meciuri 
disputate. Pe ultimele locuri : 15.

„INTERNAȚIONALELE"
(Urmare diri pag. I)

DE LUPTE GRECO-ROMANE

Iată cum 
KASPAROV 
’86, partida 
2. Cf3 Cc3 
Cf6 5. 0—0 
Nb3 d6 8.
10. <14 Te8 11. Cbd2 
h6 13. Nc2 e:dl 14.

decurs jocul :
KARPOV (C.M. 
14-a) 1.
Nb5

Ne7 6.
c3 0—0

a

a
3.

e4 c5 
a6 4. Na4 
Tel b5 7. 

9. h3 Nb7 
Nf8 12. a4 

c:d4 Cb4

NAȚIONALE
Harkov 19 p (22 j). 
15 p (23 j).

16. Kutaisi

Echipa „17 
(viitoarea 

I Dinamo
ALBANIA (et. 2), 

Nentori» din Tirana 
adversară a formației 
București în Cupa Cupelor) a dis
pus cu 2—1 de Lokomotlva. Alte 
rezultate : Partizan — Tomorl
6—1, Lufetari — Dinamo 0—0. 
Vlaznia — Skanderbeg 1—0, Fla- 
mutari — Besa 1—1. în clasament 

• conduc Skodra,- „17 Nentori» și 
Vlaznia cu cîte 3 p.

R.F. GERMANIA (et. 5). Cîteva 
rezultate: Mannheim — Koln 2—0, 
Frankfurt — Kaiserslautern 2—2. 
Uerdingen — Dortmund 2-*î 
(Mill a rrxtrcat 3 goluri pentru 
oaspeți !), Bayern Miinchen — 
Hamburger S.V. 3—1, Bochum — 
Monchenglatjbach 1—1, Leverku
sen — Nurnberg 2—0, Blau Weiss 
— Bremen 1—4 (VSller a înscris 
două goluri pentru învingători). 
Pe primele locuri : Leverkusen și 
Bayern Miinchen cu cîte 9 p. 
Bj-emen 3 p.

In această poziție, partidă s-a 
întrerupt. Ea n.-a mai fost re
luată ieri. Karpov recunoscîn- 
du-se învins. Intr-adevăr, pio
nul alb de la d5 nu mai poate 
fi. practic, oprit spre linia de 
transformare.

Diferența de scor se mărește 
la două puncte : Kasparov — 
Karpov 8—6. Pînă la sfîrșitul 
întrecerii mai sînt de disputat 
10 partide. Următoarea, a 15-a, 
se joacă azi. salaneerul avînd 
piesele albe.

AL CAMPIONATULUI EUROPEAN
Astăzl au loc primele me

ciuri din preliminariile Cam
pionatului European (ediția a 
8-a). Iată programul :

Gr
Gr.
Gr.

Iilor
Gr.

1 : România — Austria
3 . Islanda — Franța
6 : Finlanda — Țara Ga-

7 : Scoția — Bulgaria 
Belgia — Irlanda 

programate șl cîtevaSînt
meciuri amicale, cel mai in
teresant fiind cel de la Stock
holm. dintre reprezentativele 
Suediei și Angliei. Din forma
ția britanică vor lipsi Line
ker, Hateley și Beardsley. în 
atac vor luca Dixon și Bar
nes.

lui de campion european la 
„speranțe olimpice" — cu cîte
va săptămîni în urmă — Petre 
Cărare, deși aflat intr-o serie 
numai cu luptători- oaspeți, i-a 
învins pe toți într-o manieră 
impresionantă, iar în finala cu 
Mihail, Elizarev (U.R.S.S.) a 
realizat unul dintre cele mai 
reușite meciuri ale competiției. 
Dar. la această categorie, titu
lar al lotului este, totuși, cam
pionul mondial Ștefan Negri- 
șan. Numai - că acesta a. fost 
întrecut surprinzător de Eliza
rev,..

Ceilalți trei luptători români 
situați pe primul loc au cîști- 
gat. fie fără replici viguroase 
(Ionel Tase si Ștefan Rusu), 
fie datorită șansei (Mihai Ciș- 
maș). Dacă primilor doi nu le 

t putem reproșa nimic — doar nu 
din vina lor n-au avut adver
sari de clasă internațională la 
categoriile respective —. cel 
de-al treilea a manifestat slă
biciuni îngrijorătoare fiind în
vins nepermis de un tînăr —

cubanezul William Lara — de
parte de valoarea luptătorului 
român. — 
și fost 
primul 
român.

Iată cum s-au prezentat cei
lalți titulari. Nicolae Zamfir 
(cat. 57 kg) pornea favorit de
tașat. nu numai datorită cârtii 
sale de vizită, ci și modului 
în care a luptat pînă în finală 
— victorii clare pe linie. In 
meciul decisiv, cu finlandezul 
Joumi Louckanen, a făcut fată 
doar în prima repriză, pentru 
ca în rundul secund să cedeze, 
neatent, dezorientat. Iar fin
landezul nu era cel în fata că
ruia pierduse medalia de bronz 
la C.E. de la Atena Kcijo Pe- 
konen !...

Anul trecut, tînărul Ghcorghe 
Savu (cat. 62 kg) s-a clasat pe 
locul 4 la „europene" și a cu
cerit „bronzul" la ..mondiale". 
In primăvară, la C.E.. el nu 
s-a situat nici măcar între pri
mii șase. Speram deci. în re
virimentul său la ..Internatio
nale". Dacă în meciul cu Ko-

De altfel, cubanezul a 
scos din cursa pentru 
loc de un alt sportiv 
Viorel Lacău.

mandar Medjidov (U.R.S.S.) 
are circumstanța de a fi fost 
învins de un dublu campion 
continental. în întîlnjrea 
sovieticul Anatoli Tainkin 
condus cu 7—0 pînă în r„ 
mentul cînd mai erau doar 17 
secunde dar. în loc să cedeze, 
eventual, un punct sau două din 
avantaj, s-a aventurat într-un 
atac riscant, fiind contrat în 
tuș! Greșeli aproximativ ase
mănătoare au făcut și Ștefan 
Negrișan. Ilie Matei (cat. 90 
kg) si Ion Grigoraș (cat. 130 
kg).

Sînt, deci, motive întemeiate 
ca factorii dc resort, antrenorii 
și sportivii lotului să nu aș
tepte în liniște „mondialele" 
care bat la ușă. Este necesar 
să_ se rețină în amănunt toate 
minusurile manifestate de lup
tătorii noștri fruntași, astfel 
ca timpul rămas pînă la Cam
pionatele Mondiale să fie fo
losit cit mai eficient pentru 
o pregătire corespunzătoare a 
întregii echipe, Ia nivelul exi
gentelor marii competiții de la 
Budapesta.
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RESPECTUL DE SINE
Accidentat in cursul unui meci de oampionat, cunoscutul rug- 

byst francez Philippe Dintrans n-a mai apărut pe teren din 4 
noiembrie 1985. E și motivul pentru care‘, prezent în 5 intilniri 
consecutive România — Franța, el a lipsit de la ultima, dispu
tată nu de mult la Lille.

Operat în decembrie trecut de hernie de disc, intervenție reu
șită, ex-căpitanul reprezentativei „cocoșului galic" s-a refăcut 
relativ repede și. reluînd antrenamentele, a anunțat că va re
intra în iunie. In ultima clipă. însă, a renunțat. A zis apoi Că 
va reapărea în iulie, la turneul de la San Sebastian, dar iarăși 
și-a încălcat promisiunea. In sfirșit, așteptat în 24 august, în 
partida Tarbes — Bourgoin (deschiderea sezonului rugbi/stic 
francez), celebrul taloner a forfaitat din nou !

„Vi nat" de ziariști, care nu mai știau ce să creadă, Dintrans 
însuși a explicat, mai zilele trecute, cauzele acestor repetate a- 
mlnări și n-am insista, cum o facem, dacă n-am fi descoperit 
in vorbele lui o pilduitoare lecție despre rosturile și îndatoririle 
unui mare campion. „Medicii și antrenorii, declara el, mă asi
gură că sînt gata. Numai că eu simt că nu-i așa, neavînd încă

Ș punchul șl forța ^explozivă de altădată. Pentru că vreau să-ml 
'onorez, numele, nu voi reintra decît in momentul în care voi
fi Dintrans sută Ia sută !“

Orgoliul unui sportiv de elită ? Nicidecum. Respectul față dc 
o carieră (J1 implicit față de spectatori) care, întemeiată pe 
muncă și perseverență, iot cu muncă și perseverență se între
ține.

Ovidiu IOANIȚOAIA
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