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Start fructuos ini preliminariile C.E.Ade fotbal

VICTORIE CATEGORICĂ, 4-0 CU AUSTRIA,
DUPĂ 0 EXCELENTĂ REPRIZĂ SECUNDĂ

• „Tricolorii" au supus apărarea oaspeților unei puternice presiuni
• Reușitele acțiuni ofensive ale fundașului lovan • Cămătaru, în vervă
• Intrarea lui Lăcătuș, după pauză, a dat un plus de viteză și de claritate 
atacului nostru • Acum, toate eforturile pentru pregătirea importantei

partide, de la 12 noiembrie, cu Spania
.Un rezultat mare, o a doua 

repriză poate la fel de mare, 
cu un adversar purtat în corzi, 
după ce încercase să reziste 
timp de 45 de minute, blocînd 
aproape totul, cu o forță atle
tică (previzibilă de altfel) și 
cu execuții acrobatice de ul
tim moment. Dar a venit acel 
minut 45... Minutul în care s-a 
produs declanșarea de energie 
a „tricolorilor". Atunci, Cămă
taru, într-una din zilele sale cele 
mai bune, comparabilă cu Li
sabona și cu ultimul Wembley, 
a țîșnit spre poarta lui Linden- 
berger, a șutat formidabil în 
pieptul portarului, acesta a 
fost la un pas de k.o., a ur
mat cornerul și golul lui IO- 
VAN, care a descătușat în
treaga echipă, purtînd-o spre 
victorie.

Sigur că prima repriză a fost 
departe de dezlănțuirea celei 
de-a doua jumătăți a meciu
lui. Dar meritul echipei este 
acela de a fi uzat pînă la epui
zare — în prima parte — for
ța de rezistență a echipei lui 
Elsner. A fost o primă repri
ză asemănătoare cu o deschi
dere de șah îndelung studiată,

lovan a șutat napraznic și balonul depășește „zidul" . echipei 
Austriei, indreptîndu-se spre plasa porții lui Lindenberger

dominată de jocul impecabil al 
fundașilor centrali de marcaj 
(Bumbescu și lovan anihilin- 
du-i pe Polster și Schachner), 
de travaliul formidabil al lui 
Klein, care a fost rînd pe rind 
fundaș, mijlocaș și extremă 
stingă, de lupta „corp la corp"

Foto : Aurel D. NEAGU

a vîrfurilor și mai ales de vi
talitatea debordantă a lui Be- 
lodedici, un libero ultramodern, 
am spune, care, după interven
ții defensive de mare intuiție, 
s-a aflat deseori mai avansat 
chiar decît Pițurcă (ieri inco
modat de jocul atletic al vie- 
nezilor) sau decît Cămătaru, 
marcat deseori, mai ales în fa

in marea arenă a Daciadei

NUMEROASE ÎNTRECERI SPORTIVE DE MASĂ

loan CHIRILA

(Continuare in pag. 2—3)

In marea arenă a Daciadei 
au loc numeroase si entuziaste 
întreceri sportive de masă. 
Consemnăm cîteva dintre aces-

CÂRACAL : FINALA PE
TARĂ A „CUPEI U.N.C.A.P." 
LA OINĂ. Cea de a 13-a ediție 
a „Cupei U.N.C.A.P." la oină a 
reunit, pe Stadionul Muncito
resc din localitate, un număr 
de 14 echipe, finalistele pe țară 
ale acestei frumoase competiții. 
La capătul a trei zile de între
ceri (61 de meciuri), victoria 
a revenit sportivilor de la Re
colta Apoldul de Sus — jude
țul Sibiu, după o dublă dispută 
cu cei de la Biruința Gherăești 
— județul Neamț : în primul 
meci 13—13, în cel de-al doi
lea 21—5. în continuare s-au 
clasat : 3. Energia Rîmnicelu 
(Buzău). 4. C.A.P. Mogoșoaia

(Sectorul Agricol Ilfov), 5. Lu
mina Mărgineni (Bacău), 6. 
Ăvintul Curcani (Călărași).

Pe podiumul premiaților au 
urcat nu numai componenții 
echipei cîștigătoare, ci și cel 
mai tînăr sportiv (Mihai Gher- 
ghel — Gherăești), cel mai 
vîrstnic (Marin Rosăriu — Mo
goșoaia) și cel mai tehnic ju
cător (Marin Gălățeanu — 
Gherăești). (Gh. DONCIU, co- 
resp.)

REȘIȚA : ÎN ÎNTRECERE, 
METALURGIȘTII. Finalele „Cu
pei Metalurgistului" la handbal 
și volei s-au bucurat de o or
ganizare excelentă, asigurată de 
Comitetul Uniunii Sindicatelor 
din Metalurgie și Construcții 
de Mașini. în colaborare cu

(Continuare tn pag 2—3)

Tabăra-oraș de la Năvodari, ospitalieră cu zecile de mii de 
copii și purtători ai cravatei roșii cu tricolor din întreaga țară 
care își petrec aici o parte din vacanța de vară, își adaugă de 
cițiva ani încoace o nouă vocație, pe lingă cele de inițiere in 
inot și în diverse jocuri sportive — șahul, tn imaginea noastră, 
o secvență de la numeroasele concursuri inițiate in tabără, cu 
începători sau avansați, la care au luat parte, pe toată durata 
vacanței de vară, peste 2 500 de iubitori ai sportului minții. Cum 
foarte bine se făcea remarca, șahul și-a format la Năvodari, in 
vara anului 1986, noi și noi prieteni. Foto: Gabriel MIRON

SUHI., 10 (prin telefon). O 
plăcută surpriză, miercuri 
seara, la Încheierea probei 
feminine de pușcă standard 60 
focuri culcat : reprezentanta 
țării noastre, Roxana Lămă- 
șanu, a reușit să se mobilizeze 
exemplar, să depășeasoă toate 
așteptările, întrecînd o serie 
de sportive foarte bine cotate 
și cucerind o binemeritată 
medalie de bronz. Performanța 
româncei este cu atît mai re
marcabilă, cu cît ea a fost 
obținută cu un punctaj foarte 
bun, 597 p, la egalitate cu 
sportiva clasată pe locul 
secund — Matova (Bulgaria) 
— și la un singur punct de 
recordul mondial, 598 p, egalat 
acum, la Suhl, de Eva Forlan 
(Ungaria). într-o dispută de 
cel mai înalt nivel, în care 
lupta pentru medalii este pur 
și simplu epuizantă, sportiva 
legitimată Ia clubul bucu- 
reștean Olimpia (unde este an
trenată de Paul Goretii, Ia lot 
fiind pregătită de loan StJ- 
nescu) obține, la 26 de ani, cel 
mai prețios succes al său de 
pînă acum. Roxana Lămășanu

concurează din nou mîine (n. r. 
azi), ta pușcă standard 3X20 
focuri — eliminatorii indivi
duale șl proba pe echipe, îm
preună cu Niculina Iosif, Du
mitra Matei sau Aurora Ștefan, 

în întrecerea pe echipe, for
mația noastră s-a situat pb 
locul 6, cu 1772 p (titlul a 
fost cîștigat de Iugoslavia — 
1777 p).

Vremea s-a mai încălzit aici, 
iar nivelul performantelor a 
crescut sensibil. în proba in
dividuală de pușcă liberă 60 
f.c.. bunăoară, desfășurată as
tăzi (n.r. ieri), s-au înregis
trat în concursul propriu-zis 
cinci performante maxime, de 
600 de puncte. Numai că în 
două cazuri, al polonezului 
Hober și al nord-americanului 
Franker, aceste rezultate de 
.excepție s-au dovedit insufi
ciențe. după desfășurarea fi
nalei. pentru a aduce autori-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 4-a)

C. E. de acroinodclism - zbor liber, de Ia Pitești

ASTĂZI, PRIMA PROBĂ, CLASA FIA
PITEȘTI, 10 (prin telefon). 

Azi (n.r. ieri), după-amiază. pe 
stadionul „1 Mai" din locali
tate. o dată cu festivitatea de 
deschidere, urmată de o fru
moasă demonstrație a machete
lor zburătoare, s-a dat startul 
în Campionatul European de 
aeromodele — zbor liber, 
care este găzduit de aerodro
mul sportiv Piteșli-Geamăna. 
întrecere de anvergură, la care 
sînt prezenți modeliști din 
20 de țări, concursul progra
mează dispute la trei clase : 
FIA. FIB, F1C.

Cum era și firesc, activitatea 
pe aerodrom a demarat încă 
de miercuri dimineața, cei 206 
participant! efectuînd (asa cum 
prevede regulamentul compe
tiției continentale) antrena
mentul tehnic oficial, necesar 
pentru acomodarea cu reperele 
din teren. Deși concurentii s-au 
arătat reținuți, fapt de înțeles, 
concursul se anunță foarte dis

putat. modelele prezentate stîr- 
nind un interes deosebit. Pro
nosticurile. chiar cele care iau 
în considerare palmaresul spor
tivilor. ar fi hazardate...

Prima probă, programată să 
înceapă joi dimineața. FIA 
(planoare lansate cu cablu) va 
reuni la start 59 participante 
Echipa României este formată 
d'n Popa Crîngu. Ioan Bu- 
căzar, Ladislau Darvași, toți 
sportivi cu experiență, de Ia 
care așteptăm o comportare 
bună, dar trebuie să evidențiem 
si valoarea reprezentanților 
Franței, Ungariei, Danemarcei, 
Uniunii Sovietice, care au pre
tenții întemeiate pentru un loc 
pe podium. în perspectivă, deci, 
o competiție echilibrată de la 
care, după disputarea celor 
șapte starturi, mai mult ca si
gur nu va lipsi nici barajul, cu 
un rezultat greu de prevăzut 
și pe care îl dorim cît mai bun 
pentru sportivii români.

Ylctua£e^e impe/utfife a£i cfid&ifei- 
IN CLUBURIIE SlASDCIATIIlE SPORTIVE

Este un adevăr binecunoscut faptul că și 
unitățile noastre sportive își desfășoară acti
vitatea pe baza totalității sarcinilor și direc
tivelor stabilite pe o anumită perioadă și ele 
trebuie să acționeze cu maximă responsabili
tate pentru realizarea exemplară a tuturor 
indicatorilor de plan. Și dacă acest criteriu 
esențial de apreciere a activității este abordat 
realist, responsabil și deci eficient, nu se 
poate să nu fie polarizate toate preocupările 
și interesele fiecărui colectiv si să nu fie

descoperite acele pirghii capabile să facă din 
fiecare secție un angrenaj dinamic, declanșa
tor de energii cu adevărat productive, astfel 
incit cifrele de plan să treacă de la existență 
la funcționalitate, sau, cu alte cuvinte, efi
ciența să caracterizeze atit domeniul perfor
manței, cît și cel al gospodăririi. Noi ne pro
punem ca diversele aspecte pe care le imbracă 
această temă să le dezbatem cu factori impli
cați, in cluburi și asociații sportive.

Clubul METALUL București

PREMISE. CONCRETE PENTRU REAEIZAREă JNIEGRAEĂ A SARCINILOR
Cunoscutul club Metalul 

din Capitală numără azi 507 
sportivi legitimați, la nouă dis
cipline : atletism și canotaj (de 
nivel olimpic), box. dirt-track, 
lupte și tir (de nivel interna
tional), șah și fotbal (de ni-' 
vel republican) si handbal (cu 
reprezentare municipală).

„A fost și este de datoria 
noastră ca in prim-planul ac
tivității pe care o desfășurăm 
să situăm grija pentru înde
plinirea indicatorilor de plan, 
reieșiți din sarcinile pe care 
le avem de la C.M.B.E.F.S. și 
Consiliul municipal al sindica
telor" — ne-a spus președin
ție clubului. Ion Sava. Evi
dent că pentru a constitui o 
bună bază pentru acțiunile vi
itoare. planul de activități al 
clubului a fost rezultatul unei 
consultări largi cu toti factorii 
implicați în mișcarea sportivă 
din Întreprinderea -23 August"

in primul rind, si din sector.
Iar realizările de pe prime

le opt luni ale acestui an con
firmă în cea mai mare parte 
afirmațiile de mai sus. De pil
dă, în privința unuia dintre 
primii indicatori — sportivi le
gitimați. Faptul că realizările 
(507) depășesc cifrele planifica
te (450) nu spune, poate, prea 
mult. În schimb, dacă ne re
ferim la nivelul loturilor, cei 
43 de sportivi nominalizați 
pentru Jocurile Olimpice și lo
turile reprezentative constituie 
o creștere sensibilă fată de 
ceea ce se preconizase (12 spor
tivi). Tot astfel stall lucrurile 
și privitor la performantele 
propuse pentru această Perioa
dă. secțiile de atletism, cano
taj. dirt-track si tir depășin- 
du-și indicatorii, inclusiv la 
capitolul reprezentări interna
ționale. De exemplu, pentru 
recentele Campionate Mondiala

de canotaj, singura participare 
propusă ș-a soldat cu o me
dalie de aur la 4+1 rame 
(Mariana Trașcă) și un meritat 
loc 2 (Titie Iordache) la 4 vîsle. 
Sau la Campionatele Mondiale 
de canotaj ale juniorilor, unde 
clubul avea în plan o singură 
participare, aceasta s-a trans
format în trei dintre care două 
(Georgeta Soare si Mariana 
Stanciu) au ocupat, fiecare, un 
onorabil loc 4. Dar la acest 
capitol, al reprezentării culori
lor clubului în arenele Interna
tionale. se cuvine să amintim 
performantele Miticăi Junghiatu 
în proba de 800 m la- ..euro
penele" de sală si Jocurile In
ternaționale de la Moscova 
(locul 3), ale lui Sorin Tirichiță 
(greutate) si Nicolae Bfadar

loan NOVAC
(Continuare ie P«O. S-J)



In Divizia A PROTAGONISTELE—VICTORII ÎN SERIE,
la ruobv DAR SURPRIZELE IȘI MAI FAC LOC

Prima jumătate a întrecerii 
divizionarelor A de rugby a- 
vansează... S-au jucat natru e- 
tano. urmează alte trei în a- 
eeastă lună de dinaintea unei 
perioade internaționale pline, 
cu patru partide pentru XV-le 
tricolor. Protagonistele campio
natului nostru au mers, cum 
se întîmplă de regulă, din vic
torie în victorie : Steaua si Di
namo — cu o eficacitate re
marcabilă — au maximum de 
puncte, ca si Farul (dar din 
trei meciuri, constăntenii amî- 
nînd unul datorită turneului 
lor în Italia), „trioului de eli
tă" alăturîndu-i-se Grivita Ro
sie cu cel mai bun început de 
sezon din ultima vreme, jude
cind prin prisma rezultatelor, 
dar asteptînd de la formația 
din Parcul Copilului o preocu
pare sporită pentru construcția 
fazelor de eseu. Dacă însă Di
namo a avut un parcurs de re
gularitate. cu un joc emina
mente ofensiv, pentru Steaua 
ultima evoluție a părut si cea 
mai convingătoare. Vom vedea 
în continuare, cînd apropierea 
stagiunii internaționale declan
șează. în mod normal, toate 
ambițiile candidaților la tricoul 
national.

îptr-o competiție aflată, în 
general, sub semnul rezultate
lor scontate, s-au strecurat și 
sumrize. Cea' mai., mare este

UN FRUMOS SUCCES INTERNATIONAL AL BUZOIENILOR
Un mare număr de iubitori 

ai sportului din Buzău au a- 
sistat marți după-amiază la 
un reușit spectacol rugbystic. 
la care si-au adus contribuția 
echipa locală AS Contactoare 
și o selecționată studențească 
din Cardiff (Tara Galilor). La 
capătul unei partide animate, 
rugbyștii buzoieni — care au 
prestat un ioc de bună factu
ră — au cîstigat net : 40—7 
(20—3). Opt eseuri : Iancu (2). 
Tudor (2). Oprea (2). Bezușcu 
și Burloi și patru transformări: 
Bezușcu si Popișteanu, fiecare

TABĂRA
Predetenii și cei ce obiș

nuiesc să-și petreacă zilele 
de odihnă la cumpăna din
tre Valea Prahovei fi Va
lea- Timișului nu s-au mirat 
cînd au văzut grupul de 20 
de copii „giganți" vlzitînd 
obiectivele turistice din îm
prejurimi. Nu s-au mirat, 

deoarece, prin tradiție, cei 
mai înalți 10 băieți fi cele 
mai înalte 10 fete, selecțio
nați ia încheierea festivalu
rilor naționale de minibas- 
chet, din cadrul „Daciadei", 
petrec o vacanță de 12 zile în 
tabăra special organizată la 
Predeal de F.R. Baschet. De 
astă dată, a fost rindul mi- 
nibaschetbaliștilor aleși din
tre participanții la Festiva
lul Național desfășurat la
Tg. Jiu, băieți intre 1,92
m Și 1,83 m, fete intre 1,82
m și 1,77 m. 

CAIAC-CANOE • campionatele 
REPUBLICANA pentru juniori și tineret — 
o ediție record : 180 de curse, sportivi și 
sportive din 46 de secții nautice I De la 
Steaua, Dinamo Danubiu Tulcea, Olimpia 
București, dar și de la CSȘ Călărași, Vic
toria Bratovoiești, Jiul Craiova (cu secție 
în comuna Dăbuleni, unde antrenor este 
ing. Sorin Crișan), CSM Pitești (președin
tele comisiei județene de caiac-canoe, ing. 
Valeriu Pop director al Direcției apelor 
Argeș — Vedea — Pitești). 0 IN ULTIMA 
ZI a Campionatelor Mondiale de caiac- 
canoe de la Montreal a avut loc și o fru
moasă paradă a „ambarcațlilor de epocă" : 
canoe de 4, de 6 șl 9 persoane, pirogi po
lineziene de 17 + 1, diferite alte tipuri de 
caiace (confecționate din coajă de mestea
căn canadian), care încă mal străbat Întin
derile de apă din inima Labradorului • 
LUNI, 15 septembrie, la deschiderea anului 
de învățămînt școlar șl universitar, va fi 
prezentă mal toată „flotila" noastră de ca
iac-canoe : juniori I, n, categoria tineret, 
precum și o bună parte din membrii echi
pajelor care ne-au reprezentat Ia ultimele 
C.M din Canada, media de vîrstă a lotului 
nostru fiind în jur de 20 ani 1 (V, Tf.)

CICLISM. • PE TRASEUL din acest 
al Turului României, primiri deosebit 
frumoase au fost rezervate caravanei în - 
rașele Focșani, Piatra Neamț, Vatra Dowiel 
șl Cluj-Napoca, miile de spectatori allniați 
de-a lungul șoselelor aplaudînd cu deose
bită căldură sosirea alergătorilor. • „O 
competiție cu multe etape spectaculoase, 
desfășurată pe un traseu variat, cu zone 
de munte și de șes, de un neasemuit pi
toresc. In mod deosebit m-a impresionat 
primirea caravanei în orașele capăt de e- 
tapă, unde ospitalierele noastre gazde ne-au 
pus în temă cu trecutul și prezentul loca
lităților vizitate. „Turul" constituind și un 
prilej de a cunoaște frumoasa dumneavoas
tră țară și din punct de vedere cultural și 

. istoric. Organizarea întrecerilor a fost la 
înălțimea evenimentului", a conchis arbi- 

Ltrul principal, polonezul Darius Godlewski, 
delegatul U.C.l. e In ETAPA a 7-a, Alba 
lulia — Călimăneștl, o mică altercație In

I

I

plasarea Gloriei București pe 
poziția a patra în seria a doua. 
Această echipă nou (re)venită 
pe prima scenă a rugbyului 
nostru a jucat pînă acum fără 
complexe trei partide. în fața 
unor divizionare cu mai multă 
experiență, cedînd ușor doar la 
Baia Mare. Lupta se anunță 
strînsă pe mai departe în ce 
privește partea a doua a cla
samentelor, unde sînt de anti
cipat destule rocade.

în legătură cu programul vi
itor. să remarcăm renunțarea la 
mai vechiul obicei aț prea lun
gilor întreruperi de dinaintea 
confruntărilor internaționale. 
Campionatul — un campionat, 
ce-i drept, mai puternic, mai 
echilibrat — trebuie să consti
tuie prilejul cel mai nimerit 
de selecție. După cum lansarea 
unei competiții de genul „Cu
pei speranțelor" se cuvine sa
lutată. cu amendamentul că al
cătuirea garniturilor de jucă
tori afla ti în vizorul selecției 
pentru loturile reprezentative 
se cere regîndită (spre pildă, 
o echipă de tineret, alta sin
dicală ș.-a.m.d.).

câștigătorul trofeului
SPORTUL CONFIRMA I

In întrecerea realizatorilor de 
eseuri, lider este atacantul e- 
chipel Dinamo Cornel Popescu, 
adică jucătorul care a ‘ cîștigat 
cea mai recentă ediție a „Tro

de două ori. au concretizat suc
cesul gazdelor ; Sharp (l.p.). A. 
Donald (eseu) au înscris pentru 
oaspeți. Iată cum s-a prezen
tat. la fluierul arbitrului bucu- 
reștean I. Vasilică, formația 
Contactoare : Dinu — Burloi, 
Ciobică. Cojocaru Tudor — 
Bezușcu (Popișteanu). Gomoes- 
cu (Vlădilă) — Iancu, Dumi- 
traș (Oprea), Arsene — Gheor- 
ghiosu, Neacșu — Cioarec (An
tonie). Filipoiu, Alexandru.

Astăzi, rugbyștii din Cardiff 
vor juca la Constanta, cu TC 
Ind. (D.C.)

GIGANȚILOR"
Firește că principala acti

vitate a (sperăm) viitorilor 
performeri au fost antrena
mentele, care au urmărit 
(atenție antrenori !) corecta
rea ți îmbunătățirea tehni
cii individuale, nelipsind 
concursurile de aruncări li
bere și nici meciurile intre 
echipe alcătuite ad-hoc. ln- 
tr-una din zile, minibaschet- 
baliștii au avut prilejul să 
urmărească o reușită de
monstrație a formației divi
zionare Academia Milita
ră Mecanica Fină București, 
in cursul căreia elevii an
trenorilor Dimitrie Leca ți 
Radu Diaconescu au arătat 
cum se execută corect ele
mentele de tehnică ți at» 
făcut un joc-școală, punînd 
accentul pe acțiuni caracte
ristice pivoților.

Dacă antrenamentele din 
cursul după-amiezelor au a-

an 
de 
o- 

tre C. Nicolae și O. Mitran, ambii plasați 
foarte bine la sprintul final, a dus la 
pierderea primelor două locuri în cursă. 
Pentru atitudinea lor nesportivă, corpul de 
arbitri i-a coborât pe ultimele locuri în 
clasamentul etapei respective. • DOI 
FRAȚI, doi taJen-tațl rutieri, Nicolae șl Mi
hai Aldulea au evoluat in echipe diferite, 
primul In formația România B, celălalt in 
Selecționata Metalul. Cei doi au reușit să 
depășească în clasamentul general cicliști 
mai experimentați și, ceea ce este mai in
teresant, amlndol au străbătut cel peste 
1100 km... în același timp : 29 h 19:46, îm
părțind locurile 28 și 29, frățește ! • FRU-

POST-SCRIPTUM
MOAȘA festivitate de premiere care a pus 
punct final acestei ediții a „Turului" a fost 
oficiată de Virgil Schiopîrian, președintele 
Federației Române de Cidlism, și de Gheor- 
ghe Stănel, secretarul federației, doi prin
cipali animatori al sportului cu pedale. • 
PREZENȚA insolită în caravana cicliștilor 
— începînd cu etapa a doua, de la Foc
șani — a inginerului Ilie Nicolae, în vîrstă 
de 36 ani, care, rulând în spatele plutonu
lui, a Încheiat această competiție pe Sta
dionul Tineretului. Pasiunea lui pentru 
sport nu se dezminte 1 (I.S.)

LUPTE • LA „INTERNAȚIONALELE" 
de greco-romane. desfășurate la sfîrșltul 
săptămânii trecute, în Sala Floreasca, unul 
dintre luptătorii români care s-a compor
tat lăudabil a fost Petre Cărare (68 kg), 
proaspăt campion continental la „speranțe 
olimpice". El s-a clasat pe primul loc șl 
la întrecerile de la București. Totuși, victo
ria din finala turneului din Sala Floreasca 
l-a prilejuit completarea bagajului de ex
periență. Petre Cărare a luptat remarcabil 
cu sovieticul Mihail Elizarev și, în ultimul 
minut al partidei, conducea cu 8—0, în ur
ma unor acțiuni de atac foarte bine con
cepute șl finalizate. Cu 15—20 secunde îna
inte de gongul final, sportivul român a

fost penalizat datorită luptei pasive, să 
reia meciul din poziția „parter". In aceas
tă situație, un sportiv cu o experiență co
respunzătoare l-ar fi permis adversarului 
să reducă ceva din handicap, realizînd una- 
două .,conturări laterale", și ar fi cîștigat 
cu 8—2 sau 8—4, timpul de luptă epulzîn- 
du-se. El a greșit, însă, s-a complicat cu 
un procedeu de apărare mai dificil, ofe- 
rlndu-i Iul Elizarev posibilitatea să-l ducă 
Intr-o poziție periculoasă, aproape de tuș, 
din care l-a salvat numai gongul oare a- 
nunța terminarea timpului regulamentar de 
luptă. Se mal învață șl din victorii... • 
DEȘI DE „GRECO-ROMANE" se ocupă dr. 
Nicolae Ploieșteanu, la turneul de la Flo
reasca l-am văzut destul de activ în rezol
varea diferitelor cazuri de accidentare și 
pe dr. Nicolae Lazăr, cel care răspunde de 
lotul de lupte libere... Pilduitoare colabo
rare ! (M.Tr.)

VOLEI • la rm. VÎLCEA, în cadrul 
Campionatelor Balcanice pentru junioare 
au evoluat foarte multe jucătoare cu gaba
rit de peste 1,80 m. Cele mii înalte : Feli
cia Popescu șl Iugoslava Josmina Redjovlc 
— 1,88 m. La celălalt... pol, Giizin Teksoy 
(T), de 1,64 m (a primit premiul de popu
laritate) și Belma Jozvin (I) — 1,66 m. • 
ÎN ECHIPA Turciei, două gemene : Duygu 
Boydaș șl Dilek Boydaș, născute la 11 Iulie 
1969 • DOUA dintre cele mai bune jucă
toare românce, Felicia Popescu (cea mal 
bună trăgătoare) șl Cristina Buzilă (cea 
mal completă jucătoare) sînt născute în 
1969, avînd deci numai 17 ani. (M.Fr.) • 
LA TULCEA (unde s-a desfășurat turneul 
masculin) — excelentă organizarea. Zilnic, 
activiștii CJEFS erau prezenți pentru a da 
o mină de ajutor unde era nevoie • PRIN 
ANII ’60, doctorul Pădurețu și juristul Fe- 
rariu concurau pe același post la naționa
lă — cel de ridicător. Fiii lor — Mlliai Pă
durețu șl Horațiu Ferariu — au rezolvat... 
problema părinților. Mihai a rămas cre
dincios postului de ridicător, în timp ce 
Horațiu evoluează foarte bine pe cel de 
trăgător. Amîndoi au șanse să ajungă la 
fel de valoroși ca șl părinții lor. (Gh. LA
ZAR).

feului Sportul". Fostul bober a 
marcat pînă acum de 8 ori. 11 
urmează Nistor (Baia Mare) 6, 
David (Steaua), M. Zafiescu, 
Toader (Dinamo) cite 5, Rădu- 
canu, Tofan (Dinamo), Hodorcă 
(Steaua) cite 4 etc. Dintre cele 
20 de competitoare de pe prima 
scenă, Dinamo a reușit 37 de 
eseuri, Steaua 27, Farul 22, Ști
ința CEMIN Baia Mare 19, CSM 
Sibiu 17, Politehnica Iași 18; Trei 
echipe — cele din Timișoara, 
Cluj-Napoca și Arad — nu au 
punctat decît din lovituri de pi
cior. Lista transformerilor ii 
are in frunte pe stelistul Dumi
tru Alexandru, cu 52 puncte, 
secundat de grivlțeanul T. Ra
du — 42.

CLASAMENTE LA ZI
Seri.a I

1. STEAUA 4 4 0 0 178- 38 112
2. Grivița Roșie 4 4 0 0 63- 31 12
3. CSM Sibiu 4 3 0 1 98- 37 10
4. Șt. Petroșani 4 3 0 1 71- 33 10
5. CSM Suceava 4 2 0 2 55- 69 8

> 6. Rulm. Bîrlad 4 1 0 3 37- 60 6
7. IAMT Oradea 4 1 0 3 32- 64 6
8. sportul Stud. 4 1 0 3 45-100 6
9. TC Ind. C-ța 4 1 0 3 32-130 6

10. „U“ Cluj-Nap. 4 0 0 4 15- 64 4
Seria

i. DINAMO
a II

4 4
-a
0 0 195- 24 12

2. Șt. Baia Mare 4 3 0 1 116- 27 10
3. Farul 3 3 0 0 109- 18 9
4. Gloria Buc. 4 2 1 1 37- 65 9
5. Polit. Iași 4 2 0 2 77- 57 8
6. „U“ Timișoara 4 1 0 3 24- 49 6
7. Rapid 4 1 0 3 60-144 6
8. Mașini Grele 4 1 0 3 35-141 6
9. Contac. Buzău 3 1 0 2 39- 86 5

110. Gloria Arad 4 0 1 3 18- 99 5

Rubrică redactată de
Geo RAEȚCHI

NUMEROASE ÎNTRECERI
(Urmare din pag 1)

factorii locali. Au participat 
sportivi metalurgiști din 10 ju
dețe. Rezultate — handbal, pen
tru locurile 1—2 : Combinatul 
Siderurgic Reșița — Combina
tul Siderurgic Galati 26—21 ; 
pentru locurile 3—4: I. M. Foc
șani — I. T. Zalău 14—12 ; 
volei, locurile 1—2: întreprin- 

vut drept gazdă permanentă 
terenul Liceului industrial 
din Predeal, acțiunile dimi
neții s-au desfășurat pe o 
arie foarte largă. Conduși 
de profesorii Stelian Gheor
ghiu (președintele Comisiei 
centrale de minibaschet din 
cadrul F.R.B. a avut de astă 
dată rolul de antrenor) și 
Silvia Negrită (o neobosită 
susținătoare a baschetului 
prahovean), cei 20 de par
ticipant i la „Tabăra gigan- 
ților“ au făcut excursii la 
cabanele Susai, Clăbucet- 
plecare, Girbova, Piatra Ar
să, Vîrful cu Dor, pe Valea 
Joiței, Valea Rîșnoavei sau 
Valea Timișului. Iar seara, 
jocuri de cabană.

La plecare, un cald bun 
rămas și o sinceră urare de 
revedere cit mai grabnică au 
despărțit 20 de copii care, 
șîntern convinși, se vor re- 
intilni pe terenurile de bas
chet mulți ani...

Dumitru STĂNCULESCU

ECHIPA C.S.Ș. 2 GALAȚI,
CÎȘTIGÂTOARE A „CUPEI
PĂCII" LA HOCHEI (j) 
In organizarea Clubului Spor

tiv Școlar nr. 2 din Galați s-a 
desfășurat un interesant, turneu 
internațional de hochei pentru 
juniori dotat cu „Cupa Păcii" — 
ediția I, competiție organizată în 
cadrul Anului Internațional al 
Păcii. Au participat echipe din 
Ungaria (reprezentativa de ju
niori a țării), Polonia (echipa 
Podhale Nowy Târg), Bulgaria 
(campioana de juniori a țării, 
Slavia Sofia) și formația CSȘ 2 
Galați (locul 3 în campionatul 
republican de juniori I).

Timp de trei zile, spectatorii 
au asistat la meciuri interesante, 
de bun nivel tehnic și specta
cular, încheiate cu următoarele 
rezultate : Podhale — Ungaria
10—4, Slavia Sofia — Ungaria
7—4, CSȘ 2 Galați — Podhale
15—1, Slavia — Podhale 7—4,
CSS 2 — Ungaria 7—1, CSȘ 2 — 
Slavia 11—2.

Turneul a fost cîștigat de for
mația gălățeană (antrenori : Ste
lian Rusu și Ion Bălăneanu), 
urmată de Slavia Sofia, Podhale 
Nowy Târg și selecționata Un
gariei. Totodată au fost premiați: 
cel mai bun portar — Apostolov 
(Slavia), fundaș — Voican (CSȘ 
2 Galați) și atacant — Tirala 
(Podhale).

Echipa cîștigătoare s-a remar
cat prin buna pregătire fizică, 
tehnică si tactică, dominîndu-și 
net adversarii, demonstrînd încă 
o dată că orașul Galați rămîne 
o importantă pepinieră a hoche
iului nostru. S-au evidențiat por
tarul Corciovă, fundașul Volcan, 
atacanții Geru și Mohorea.

Telemac SIRIOPOL. coresp.

SPORTIVI Dl MASĂ
derea Oțelu Roșu — întreprin- 
derea de Produse Cărbunoase 
Slatina 3—1 ; locurile 3—4 : în
treprinderea de Țevi Zalău — 
întreprinderea de Sirmă Buzău 
3—0. (Nicolac FUCS, coresp.)

TULCEA : SUCCESUL UNEI 
COMPETIȚII TRADIȚIONALE. 
„Cupa Pescărușul" întrecere po
lisportivă ajunsă anul acesta la 
a 16-a ediție, avînd drept gazdă 
localitatea Sarichioi, a cunoscut 
o reușită deplină. Printre cîș- 
tigători. fotbaliștii din comuna 
Unirea, voleibaliștii din Valea 
Nucarilor și înotătorii Feodor 
Condrat — Sarichioi si Nicolae 
Roșea — Sabangia. Organizarea 
a fost asigurată de Comitetul 
Județean Tulcea al U.T.C. (Ioan 
DIACONU, coresp.)

ORADEA : PRIMA EDIȚIE A 
FESTIVALULUI SPORTIV O- 
RĂDEAN. Organizat de factorii 
cu atribuții din municipiul de 
pe Crișul Repede, primul Fes
tival Sportiv Orădean (la 11 
ramuri) a însemnat uri succes 
al activității sportive de masă 
din cadrul Daciadei. La atle
tism și gimnastică, la orientare 
turistică și ciclism, la popice 
și judo, la fotbal și handbal etc., 
numeroși sportivi și echipe s-au 
întrecut cu toată dîrzenia, de
monstrînd frumusețea sportului 
pentru toți. Sint de evidențiat 
reprezentanții asociațiilor spor
tive Spartac, Comerțul, Voința 
și Tricolorul T.C.I., cei ai Clu
bului Sportiv Școlar 1, precum 
și tinerii sportivi din comunele 
Livada și Cefa. (Uie GHIȘA, 
coresp.)

i Astăzi, in Divizia A de I

0 ETAPA DOMINAIĂ Dt ÎN1ÎLNIHILE D
Campionatuf feminin de hand

bal, Divizia A, programează as
tăzi etapa a IV-a. Primele șase 
echipe în clasament după trei 
etape joacă între ele, ceea ce 
conferă o notă crescută de echi
libru și interes.

Cel mai interesant meci se a-, 
nunță la Rm. Vîlcea, unde echi
pa Chimistul, performera etapei 
anterioare, primește vizita hand
balistelor de la Rulmentul Bra
șov, una dintre cele trei formații 
care n-au -cuno-scut- înfrîngerea. 
Același interes major și. pentru 
jocul de la Bacău, în care cam

pioanele, ju 
ța, vor ave: 
trecere pe s 
tehnica Con 
batante fiin< 
învinse. La 
treilea meci 
tîlnese Răpi 
chipe dorn; 
cît mai buj 
din etapa i

In . celelaH 
tă etapă g: 
prima șansă

Conform 
etapa cupri

BUCUREȘTI :
RM. VÎLCEA :
TG. MUREȘ : 
SIBIU : 
PLOIEȘTI :
BACAU :

Rapid —
(Sala Rapid, ora 18) 

Chimistul —
Mureșul IMATEX — 
CSM independența — 
Textila Dorobanțul — 
știința —

• Astăzi sînt programate și 
jocurile etapei a lll-a în Divizia 
B de tineret (masculin și femi
nin). In Capitală sînt programa
te jocurile : Progresul — Oțelul

Galați (ferr 
ora 15) și 
rești — IT1 
2 Pantelim

A ÎNCEPUI sezonul competition
Nou-* sekon zompetitional de 

popice a debutat cu disputarea 
etapei a n-a a „Cupei F.R. Po
pice", concurs tradițional, în care, 
se întrec și oomponenții loturi-’ 
lor naționale de seniori și ju
niori. întrecerile au avut loc lâ 
Cluj-Napoca, Reșița și Sa tu Ma
re. La juniori competiția s-a în
cheiat, iar la seniori a mai ră
mas de disputat o etapă.

Iată . rezultatele etapei a II-a 
— junioare . (la Cluj-Napoca — a- 
rena Record) : 1. Constanța Nuță 
(Voința Ploiești) 423 p d, 2. Ele
na Anton (Rapid București) 409 
p d, 3. Carmen Oancea (Con
structorul Gherla) 405 p d. Tro
feul 'a r< venit Elenei Anton, cu
859 p. Juniori (la Satu Mare —
arena Olimpia) : 1. Z. Csuroș (Rul
mentul Brașov) 855 p d, 2. A. 
Bucevschi (CFR Constanța) 827 p 
d. 3. V. Goran (Carpați Sinaia) 
818 p d. Cupa a fost ciștigată de 
Ion Ruge (Aurul Baia Mare) cu 
1653 p. Senioare : 1. Mariana
Borța (Voința București) 427 p 
d, 2. Emilia Ebel (Voința Timi
șoara) 417 p d. 3. Elisabeta Cio- 
banu (Rapid București) 416 p d. 
Conduce după două etape Viori
ca Botezatu (Metrom Brașov) cu
860 p. Seniori : 1. Al. Szekely 
(Progresul Oradea) 924 p d, 2. I. 
Tismânar (Rulmentul Brașov) 
910 p d. 3. St. Boariu (Aurul Ba
ia Mare) 893 p d. Pe primul loc 
după etapa a II-a se află oră- 
deanul Al. Szekely, cu 1829 p.

Sîmbătă ; 
pă a nouli 
ziei A, la c 
chipe femir 
euline, îm. 
serii, după 
Reamintim 
ne sînt EI< 
(f) și Auri 
nou promo 
•iești, Recor 
va-Molid V 
magand Te 
Brașov, Oii 
București 
(m).

Din progi 
le cel? r ' 
par a f 
Sucureșt 
Dacia Ploii 
Hidromecav 
Oradea, Vc 
Reșița (f). 
Rulmentul 
nan — Cai 
torul Tg. J 
Mare și Cb 
du stria sîri

Echipele 
roș, care îi 
la un turn 
Bulgaria, 
meciurile c 
nînd următ 
tromures 'I 
torul Ghcr 
și C.F.R. 
mureș Tg. 
p d. (m).

ACTUALELE IMPERATIVE ALI
(Urmare din pag. 1)

(ciocan), care au ocupat la 
Campionatele Internationale de 
atletism ale României locul I, 
ale Smarandei Boieu ia Cam
pionatele Europene de șah ale 
juniorilor (locul 6—9) sau ale 
Iui Nicolae Ciobanu la box. 
care a ocupat locul 3 la „Cen
tura de Aur".

în ceea ce privește sarcinile 
clubului privitoare la selecția 
tinerilor, se poate spune că ea 
este continuă, pe fiecare ramu
ră sportivă în parte, în scoli 
și prin activități speciale, a- 
ceastă preocupare fiind eviden
tă dacă amintim numărul ju
niorilor convocati la loturile 
naționale în acest interval de 
timp — 27.

„In privința autodotării, pen
tru că și această problemă re
prezintă un indicator al pla
nului, trebuie să evidențiem a- 
portul neprecupețit al iubito
rilor sportului din colectivele 
de oameni ai muncii de la „23 
August", din conducerea între
prinderii, cu ajutorul cărora, 
în ultimii ani, am făcut un 
mare salt. Ateliere moto șl 
cabină de start eu instalație c- 
lectrică, modernă, bac. hangar, 
pontoane, reparațiile și dotări
le celor două săli specializate 
pentru box și a celei de lupte, 
iată cartea de vizită a autodo- 
tării" — a ținut să remarce 
vicepreședintele clubului, Fla- 
viu Filip.

O evaluare lucidă a planului 
de venituri și cheltuieli din a- 
oeastă primă parte a anului a 
făcut-o. evident, contabilul șef 
al clubului. Gheorghe Stoian. 
Faptul că secția de atletism 
este obligată să-și desfășoare 
activitatea în săli șl pe tere
nuri închiriate, că echipa de 
fotbal — datorită prezentei ei 
într-un eșalon inferior (Di
vizia ,,C“) — nu mai aduce
mulți spectatori, că nu s-au găsit 
încă formele pentru a închiria, 
contra cost, altor cluburi, ba
za nautică, că la capitolul „di
verse" duhul și alți factori cu 
atribuții în domeniul sportului 
sînt tributari unor instrucțiuni 
depășite, ce nu oferă posibili
tatea inițierii unor acțiuni

care clubt 
—. toate 
în perioad 
ferit, real 
nivelul > 
mult, dar 
veze. de 
unor secti 
din acest 
existat și 
din parte 
implicați, 
etalarea t 
demnuri. i 
te de pro] 
mai puțin 
de aceste 
clubului ș 
cam tîrziu. 
te si avîn< 
tă indicați 
nicipal al 
și-a propu: 
meinic stu 
care să c 
concrete a 
ror probi ei 
pensie. Dt 
purtate ai 
serie de 
care balai 
cheltuieli 
închirierea 
luna noi 
mai multe 
track cu p 
bunătătire 
lului fotba 
nor ai ecl 
Iescu, împ 
pot deterr 
mijloace i 
rizare a ~ 
clubului. . 
lor de str 
crearea ui 
a mașinile 
filme, org 
za meeiur 
unor mani 
Uve ș.a.

Opiniile 
tri au rel 
blemele c 
ceastă ori 
lui. Urm 
confirme 
țiile au 
ce măsuri 
către toti 
că indicat 
să răspun 
comandam

M.Fr


' START FRUCTUOS IN 
I (Urmare din pag 1)

I rea <
cieht

Izele fixe, chiar și de trei oa
meni.

După pauză a venit elibera- 
Irea din strînsoare. A fost sufi

cient ca austriecii să lărgească 
pufin spațiile, cu intenția de 

Ia împinge jocul spre golul ega- ’ 
lizator, pentru ca echipa să-și 
ia zborul. o dată cu intrarea lui I Lăcătuș, ale cărui plecări din
bloc-starturi au făcut din De- 
georgi un rugby st cu placaje 
mereu întîrziate. Dar toate a- 
ceste plonjoane-spre poarta ad
versă, cu participarea frecven
ta a fundașilor — Belodedici 
părea obsedat mereu de gol — 
au fost posibile în primul rînd 
ca urmare a efortului de fond, 
rrespectaculos, al mijlocașilor, 
în care Boloni a schimbat cu 
multă abilitate direcțiile, Red- 
nic a circulat pe tot terenul, 
fiind deseori creator de supe
riorități numerice pentru soliș
tii de la rampă (centrarea de 
mare finețe, de pe... stânga, la 
golul lui Lăcătuș, este suges
tivă). iar Hagi și Mateuț, deși 
mai puțin inspirați, s-au inte
grat într-o circulație care s 
măcinat încercările de relan
sare ale oaspeților.

Cu această lovitură a lui Hagi, care a trimis balonul in coltul 
din dreapta, jos, al porții austriece, scorul a devenit 4—0 in 
favoarea „tricolorilor". Foto : Aurel D. NEAGU

I Oaspeții sînt cel oare au „des
chiderea", însă Klein reușește 
prima intercepție și declanșează I „șarja" de debut a ofensivei
noastre, dar Pițurcă este depo
sedat. Primele 10 minute sîn.t 

.marcate de două șuturi ale lui 
I Hagi (min. 6 și 7), care ocolesc

poarta, parcă în același loc, pe 
lingă stîlpul din stînga lui Lin- 
denberger. In min. 9, o speeta- 

Iculoasă urcare în atac a lui Be
lodedici este însă mai puțin in
spirat continuată de Pițurcă; a- 
celașl pițurcă, In irfn. 15, din 

I poziție incomodă, trimite mingea,
cu capul, pe lingă poartă. La 
încheierea primului „sfert", în 
contul oaspeților nici o acțiune 

I mai consistentă. Insă, în min. 16 
I Degeorgi are un culoar favora- 
■ bll, șutează șl balonul trece pes- 
Ite „transversală-*. Peste un mi

nut, la pătrunderea Iul Mateuț. 
portarul austriac iese cu min
gea în . afara careului mare, dar 

I arbitrul apreciază greșit fault In 
I atac. în min. 22, Moraru boxea- 
■ ză o minge care se Îndrepta spre 
I Polster. Notăm în min. 25 un

șut violent al lui Hagi de la 28 
m, respins de portar, pentru ca 
In min. 27, la cornerul execu- 
tat de același Hagi, Belodedici

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

După încheierea meciului, 
bucurie mare în vestiarul repre
zentativei noastre, liniște totală 
în ce.1 al oaspeților. MIRCEA LU- 
CESCU este înconjurat de jucă
tori, de ziariști (români și stră
ini) oare doresc să-i afle păre
rile : „Am reușit o victorie fru
moasă, care ne deschide drum 
spre eîștigarea grupei, pentru că 
am diminuat mult șansele unuia 
dintre adversarii noștri poten
țiali. Știam că meciul va fi greu 
pînă cînd se va deschide scorul. 
Pregătirea noastră complexă a 
dus la diferența de scor dintre 
cele două echipe. Ne așteaptă 
un meci mult mai greu, cel cu 
Spania. Oamenii lui Munoz au 
un plus de experiență, noi do
rința de a ne autodepăși, consi- 
derînd că lipsa noastră de la 
turneul final din Mexic a fost 
neconformă cu valoarea echipei*, 
EMERICH jenei este de părere 
că „a fost un meci dificil, cu o 
echipă dificilă. Cred că cel pu
țin repriza secundă i-a mulțumit 
pe spectatori, nerăbdători în pri
mele 45 de mihute. S-a dorit 
foarte mult golul, golurile și de 
aceea nu am pregătit acțiunile 
ofensive așa cum de fapt este 
stilul nostru, ci ne-am aruncat 
în atac căutînd pasa decisivă. 
Dar bucuria este acum foarte 
mare. Un 4—0 cu Austria e un 
rezultat răsunător*. IOVAN, au
torul a două goluri, ne-a po
vestit cum le-a marcat: „A fost 
acea lovitură de colț executată 
de B61oni, eu m-am plasat fin

I.ăoătus

Scorul partidei putea fi 
mai mare. După golul su
perb al lui Iovan. care a sanc
ționat cu precizie decizia in
corectă n arbitrului (pcnnity 
...mutat la pătrunderea bliii- 
dată a iui Cămătaru).’ au ur- 
mat alte mari ocazii (Cămăța- - 
ru din pasa lui Lăcătuș, sla
lomul aceluiași Cămătaru. 
care a tăiat respirația. fără 
să fie. însă, fructificat de Bă
lăci din poziție ideală. Boloni.

: „bombă" de zile mari, din pasa 
lui Bălăci), pentru ca in ulti
mul minut de joc 
să-i ofere lui Hagi. golul pa
tru si poate chiar ideea că 
fotbalul cere și puțin altruism, 
„mai ales între noi.

A fost o 
cu un final 
col. înainte 
mari temeri 
varianta 
fundași". Dar. echipa, 
talitate. a dat un, 
ferm, .toate învăluirile 
ce fiind stopate nu de 
măr ne tricou, ci de conlucra- 

numerelor. asa cum 
întîmplat cu tandemul 

a 

ti nerii". 
victorie frumoasă, 

■de’. mare specta- 
de meci existau 
în legătură 

tactică ..cu 
Dar.
a

CU 
trei 
to-in

răspuns 
austrie- 
un nu-

rea...

Boloni 
totul.

cu
— Klein, care 
Drin declasări

închis 
inteli-

FILMUL MECIULUI
să urce din nou în atac și să 
plaseze mingea, cu capul, însă 
Llndenberger a reușit să bloche
ze chiar pe linia porții. Bune 
ocazii pentru Mateuț (min. 32), 
Hagi (mim. 35) și Polster (min. 
39). Ultimul rrrnut al reprizei 
aduce și deschiderea scorului : 
Cămătaru pătrunde în forță, șu- 
tează, însă mingea deviază din 
portar în corner; execută Boloni, 
Lindenberger scapă mingea și 
IOVAN, pe fază, înscrie din a- 
propiere.

La reluare, „tricolorii" Inter
pretează altă „partitură". mult 
mai consistentă, cu o ofensivă 
mai largă, în special pe partea 
noului introdus, Lăcătuș. Două 
șuturi puternice ale lui Mateuț 
(min. 47) și Hagi (min. 48) îl 
remarcă pe portarul oaspeților. 
Austriecii ies mal mult la joc. 
Insă „contrele" noastre Lsi dove
desc eficiența. în min. fii va fi 
2—0: Boloni — pasă „peste* a- 
părarea adversă, la Rednic, care 
centrează, Mateuț „lasă" șl LĂ
CĂTUȘ, calm, șutează fără spe
ranțe pentru fundașii austrieci 
masați în poartă. Peste trei mi
nute va fl 3—0: pătrundere fron
tală a lui Cămătaru, Messlender 

-MINUTUL 91...
spatele portarului și am avut 
șansa ca el să scape mingea 
printre miini. Am pus «latul» șl 
a fost 1—0. Al doilea gol, din 
acea lovitură liberă din fața ca
reului de «16». Boloni mi-a pa- ’ 
sat, iar eu am lovit mingea pu
ternic. Știam dinainte că se va 
duce in poartă pentru că astfel 
de lovituri exersăm, la antrena
mente, cu zecile. De altfel, am 
mai marcat de vreo 3—4 , ori la 
fel, în campionat. Ar fl bine 
să-mi reușească o asemenea lo
vitură și în meciul viitor, cu 
Spania". BUMBESCU a fost și 
el unul dintre cei mal buni ju
cători ai naționalei noastre: „Nu 
știu cum s-a văzut din tribune, 
dar meciul a fost dificil. Ii cu
noșteam bine pe austrieci, ii vă
zusem pe «video» in partidele 
lor cu Spania și Italia. Echipa 
noastră s-a angajat Insă la efort 
și cred că scoriil putea fi mai 
mare".

Cum spuneam, Jn vestiarul ve
lin, al Austriei, liniște. Cu greu 
am reușit să aflăm citeva scurte 
păreri. Mai intîi, antrenorul 
BRANKO ELSNER: „Victorie me
ritată a echipei dv., deși scorul 
mi se pare cam mare. Aveți 
cîțiva jucători de clasă, care, 
puși în valoare, pot reuși spec
tacole fotbalistice de calitate. Vă 
felicit pentru victorie, dar Aus
tria este îneă o valoare în fot
bal". Căpitanul echipei, SCHA
CHNER: „Scorul spune foarte 
mult. Nu meritam, totuși, acest 
0—4. In prima repriză am avut

* (H 
O

ROMÂNIA 
AUSTRIA

Au
și 64),
Șl HAGI

Stadion Steaua ; teren 
Pun ; timp călduros ; 
tori — Circa 25 000. 
19—9 (pe poartă : 
ncre : 15—5.
VAN (min. 45 
TUȘ (min. *«) 
90).

ROMANIA :
VAN,
DICI _______  ____
72 Bălăci), BOLONI, 
Hagi - CAMATARU. 
(min. 46 LĂCĂTUȘ).

AUSTRIA : Llndenberger
Lainer. Messlender, Weber, 
georgl — Baumeister, c; 
NEDER (min. 66 Pacult), 
NAST (min. 46 Werner), 

"mer — Schachner, Polster.
A arbitrat cu greșeli Gerard 

Biguet ; la linie : Robert Wurtz 
șl Marcel Pignol (toți din Fran
ța).

Cartonașe galbene : MESS-
LENDER. CĂMATARU. KLE1N, 
TURMER.

foărti 
spCeta- 

Șuturi : 
11—4). Cor- 

marcat : IO-
l.ACA- 

(mln.

Uo-raru — IO- 
BUMBESCU, BELODE- 
KEDNIC, Mateuț (min.....

-Pițurcă

... Dc-
BRAO- 

KIE-: 
Tur

«tente Si nu de puține ori pro
gramate.

Victo-ria asupra
plasează bine echipa

si 
meciul cu Spania, 

înseamnă o altă ..des- 
și un alt stil com- 

în tribuna stadionului 
se afla Munoz. an

Austriei 
noastră 

th cursa grupei. Dar, ca întot
deauna în fotbal. în chiar sea
ra aceasta a succesului jse 
profilează 
care 
chidere1 
binativ. 
Steaua 
trenorul care a privit cu aten
ție meciul. Lui Munoz nu i-a 
scăpat. desigur. iocul de 
zile mari al lui Cămătaru. A- 
cum e rîndul echipei să valo
rifice această premisă im
posibil de ignorat. E. rindui e- 
chipei — în întregime — să 
demonstreze că resursele ei 
de fond pot compensa din plin 
faptul că un Cămătaru 
sau un Lăcătuș au fost ..de- 
mășcați" cu prilejul aces
tui 4—0. Poate că acolo. în 
Spania. va fi si rîndul lui 
Hagi să-și demonstreze clasa 
europeană, o clasă care va 
putea fi etalată cu mai mul
tă strălucire într-un meci în 
care Maccda si Goicoechea vor 
juca „la Cjmătaru", iar Gor
dillo se va simți obligat să 
fie umbra lui Lăcătuș. Toa
te aceste variante si multe 
altele pe care le oferă fotba
lul. și ne care cronicarii _ le 
descoperă, ..după bătălie", 
vor putea fi onorate nrintr-o 
muncă intensă, la înălțimea a- 
cestui admirabil 4—0 din 
start.

comite henț, Cămătaru .continuă 
acțiunea, intră in careu, unde 
este faultat de portar. Penalty 
clar ! Nu ! Arbitrul revine Ia... 
hențul comis la 18 metri. Lovi
tura liberă este executată de 
Bbloni spre IOVAN, care cata
pultează balonul la vinclu. In 
min. 70, Iovan este la un nas 
de al treilea gol al său, la o 
ideală pasă a lui Lăcătuș, pentru 
ca, în faza imediat următoare, 
Belodedici să se remarce, sco- 
țînd de pe linia propriei porți 
mingea trimisă de Schachner. O 
fază de mare spectaculozitate 
creată de Cămătaru în min. 74: 
după o „cascadă" de driblinguri, 
a lăsat in urma sa patru fun
dași, a urmat o pasă la Bălăci, 
care ratează. în min. 81, o bună 
ocazie pentru Rednic, Lăcătuș nu 
este în ofsaid în min. 82. iar în 
min, 88 „bomba" lui Bdloni, la 
pasa Iui Bălăci, este deviată în 
corner de portar. Meciul se în
cheie cu al patrulea gol al „tri
colorilor": Klein îl lansează pe 
Lăcătuș, cursă impetuoasă a 
acestuia (a făcut numeroase), 
pasă la HAGI. care, de la 10 m. 
șutează plasat.

Adrian VASILESCU

inițiativa timp de 20 de minute; 
dar, după pauză, jocul nostru 
n-a mai avut coeziune. Mi-au 
plăcut nr. 11 (nji. Hagi), 7 (n.n. 
Cămătaru) și 10 (n.n. Boloni).
Ce șanse mai avem in grupă ? 
Dificil de dat un răspuns. Spa
nia și România au acum prima 
șansă".

Prezent ieri în tribunele sta
dionului Steaua, antrenorul Spa
niei. vechea noastră cunoștință, 
MIGUEL MUNOZ, și-a împărtășit 
impresiile despre partida care 
se încheiase cu puține momente 
înainte : „Revăd totdeauna cu
plăcere Bucureștiul, de care mă 
leagă amintirile atîtor partide 
jucate de selecționata Spaniei 
sau de Real Madrid. Citeva 
sumare opinii despre joc : în
prima repriză, acțiunile formației 
române nu au avut claritatea 
necesară și, in consecință, nici 
nu s-au soldat eu golurile la 
care dominarea ei autoritară și 
numărul de ocazii ii dădeau 
dreptul. După pauză, reprezen
tativa României a jucat totalmen
te schimbată în bine, datorită 
în special preeiziei paselor și 
unei mult mai mari mobilități 
a tuturor jucătorilor ei. Vietorie 
pe deplin meritată. Despre selec
ționata Austriei, aș afirma că se 
află într-o criză de pregătire și 
nu de valoare a componeuților 
ei. Cred că, în ciuda acestui 6—4, 
ea nu este scoasă elin cursă".

Mircea TUDORAN

Dupâ partida de tineret România — Austria

0 VICTORIE PREȚIOASĂ LA DEBUT, DAR 
MAI SÎNT NECESARE DESTULE RETUȘURI

Marți, la Ploiești, echipa na
țională de tineret a debutat cu 
o victorie în preliminariile noii 
ediții a Campionatului Euro
pean rezervat formațiilor cu 
jucători sub 21 de ani și acest 
lucru este foarte important a- 
cum, la început de drum. XJn 
succes care poate (și trebuie) 
să constituie un punct de ple
care pentru pregătirea meciu
rilor viitoare — primul dintre 
ele chiar foarte greu, cu Spa
nia, în deplasare. Spunem toate 
acestea de la începutul rîndu- 
rilor de față pentru că acest 
prim meci cu Austria, dincolo 
de rezultat, a oferit conducerii 
tehnice și jucătorilor destule 
date și, cum vom vedea, des
tule lucruri care se cer a fi 
remediate.

Lotul național de tineret, con
diționat de limita de vîrstă (în

încadrat de Novak și Stroger. Mihăescu șutează la poarta oaspeților 
Foto : Iorgu BĂNICĂ

care pot fi incluși doi titulari 
peste 21 de ani, cum a fost 
acum cazul cu portarul Liliac 
și Mihăescu), suferă destul de 
des modificări și iată de ce și 
actuala selecționată a apărut 
intr-o formulă nouă. însuși an
trenorul, Ion Nunweiller, a fost 
numit acum zece zile, posibili
tățile lui de a cunoaște bine 
toți jucătorii, calitățile șl de
fectele lor, forma sportivă a 
acestora, fiind limitate. Marți, 
o primă repriză s-a văzut clar 
lipsa de omogenizare din ca
drul compartimentelor si a e- 
chipei, în ansamblu. Și ele au 
ieșit în evidentă cînd adversa
rul a arătat o neașteptată pu
tere de joc, o robustețe fizică 
care i-a dezavantajat pe cei 
mai mulți dintre jucătorii noș
tri (în primul rînd pe Mărgărit, 
Sabou, Lazăr, Bobaru si Badea, 
craioveanul fiind singurul din
tre aceștia care s-a remarcat, 
totuși, prin dăruire, tehnicitate 
și citeva șuturi mai sănătoase). 
Cînd acțiunile colective ale for
mației noastre au fost prefe
rate jocului individual a apărut 
mai mult cursivitatea necesară, 
dar nu pe deplin mulțumitoare. 
De aici și eficiența în atac mai 
bună. Dacă în prima repriză 
jucătorii noștri au șutat la 
poartă doar de patru ori, după 
pauză ei au șutat de nouă ori.

In ansamblu, nu a fost un

MECI AMICAL
BRAȘOV, 10 (prin telefon). 

Peste 10 000 de spectatori au asis
tat marți după-amiază ba partida 
F.CJM. Brașov — Universitatea 
Craiova, programată pe Stadio
nul Tineretului. N-a fost un 
simplu joc amical, ci unul cu o 
semnificație deosebită : în aceas
tă partidă, internaționalul Costică 
Ștefănescu a evoluat în ambele 
formații. El a susținut meciul de 
adio în echipa care l-a consacrat,

LOTO-PRONOSPORI INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 
10 SEPTEMBRIE 1986. Extragerea 
I : 32 2 40 15 10 7 ; Extragerea a 
II-a : 13 22 28 33 31 5 ; Fond total 
de . cîștiguri : 814 609 lei, din care 
82 869 lei, report Ia categoria 1. 
• CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE PRONOEXPRES 
DIN 31 AUGUST 1986. Faza I : 
Cat. 1 : 1 variantă 100% — auto
turism „Dacia 1300“ (70 000 lei) și 
1 variantă 25% a 17 500 lei ; cat. 
2:1 variantă 100% a 37.421 lei 
din care o excursie de 2 locuri 
in R.D. Germană și diferența în 
numerar și 7 variante 25% a 9 355 
lei ; cat. 3 : 7 variante 100% a 
7 916 lei din care o excursie de 
un loc în R.D. Germană și di
ferența în numerar și 24 va

meci reușit din punct de vede
re al spectacolului sportiv, al 
calității fotbalului practicat. De 
vină au fost, în primul rînd, 
oaspeții, care, punînd accent pe 
rezultat, au comis o sumedenie 
de faulturi, obstrucții, duritatea 
fiind — în mod surprinzător — 
principalul lor... argument. 
Chiar în min. 5 fundașul Art- 
ner a primit cartonaș galben 
pentru repetate faulturi, apoi a 
fost avertizat de două qri ver
bal, pentru a nu fi eliminat, 
cum aveau s-o pățească Novak 
și Cîrstea, după pauză. Și vor
bind de Cîrstea (Care împreună 
cu Mihali au dus greul apără
rii), vom spune că, din păcate, 
au răspuns la acest joe dur șl 
o parte dintre jucătorii noș
tri, în special Pologea, Sabou 
și Topolinschi. cei doi fundași 
laterali făcînd-o pentru că nici 

nu prea au alte „argumente", 
mai ales Pologea, mereu depă
șit de Novak sau de alți jucă
tori veniți în zona lui. Din 
acest motiv am regretat nefo- 
losirea lui Bănuță, un jucător 
mai dotat și în bună formă. 
Surprinzător de modest a evo
luat, cu excepția lui Badea, li
nia de mijloc, în special Măr
gărit (jucător tehnic,* dar lent 
și incomodat de forța adversa
rului) și Sabou, dar sub aș
teptări s-a prezentat și Mihăes
cu, maj bun doar în ultimele 
zece minute. Inspirată selecțio
narea și titularizarea lui Liliac, 
care, prin cele două intervenții 
de excepție (min. 80 și 89), s-a 
opus unor goluri care ar fi 
întors rezultatul, pentru că e- 
chipa noastră a înscris doar un 
gol. cînd inspirația fundașului 
Mihali a fost dublată de gre
șeala portarului Trost, cpnfir- 
mînd modesta eficacitate. Cum 
Henzel, Tudosă, Pană I și 
Stoiciu au fost acum indispo
nibili, cum echipa aliniată a 
arătat că are destule posturi 
deficitare (inclusiv jocul vâr
furilor Lazăr s» Bobaru — în
locuitorul acestuia, brașoveanul 
Cadar, fiind mai penetrant) se 
impun noi selecții si acțiuni de 
omogenizare pentru meciul ur
mător, cel cu Spania,

Constantin ALEXE

LA BRAȘOV
Universitatea Craiova, și joeul de 
debut in formația la oare este și 
conducător tehnic, F.C.M. Bra
șov.

Meciul s-a încheiat la egalitate: 
2—2 (0—1), prin golurile marcate 
de Avădanei (min. 63) și Șulea 
(min. 86) pentru gazde, Clrțu 
(min. 20) și Biță (min. 52) pentru 
Universitatea. (C. GRUIA — 
coresp.).

riante 25% a 1 979 lei ; cat. 4 S 
39,75 a 2 589 lei ; cat. 5 : 86,25 a 
1193 lei ; cat. 6 : 482,25 a 100 lei ; 
cat. 7 : 7 590,25 a 40 lei. Faza 
a H-a : Cat. A : 1 variantă 100% 
autoturism „Dacia 1300" (70 000
lei) și 1 variantă 25% a 17 500 
lei : cat. B : 2 variante 100% a 
8 050 lei și 2 variante 25% a 
2 012 lei ; cat. C : 17,50 a 1150 
lei ; cat. D : 56,50 a 356 lei ; cat. 
E : 140,50 a 143 lei ; cat. F : 
4 486,50 a 40 lei. Autoturismele 
„Dacia 1300“ au fost obținute de : 
NEGULESCU EMIL SEBASTIAN 
din Brașov și RUSU MARIANA 
din Tg Neamț.
• ASTĂZI, JOI, este ULTIMA 

ZI pentru procurarea biletelor la 
tragerea obișnuită LOTO de vi
neri, 12 Septembrie. Nu lăsați pînă 
in ultimul moment și jucațl din 
timp numerele dv. preferate 1



Turneul internațional de volei (m) de la Brașov

ÎN PRIMA ZI: 
ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ 3-1

par- 
For- 
plă- 
orin 
ur-

BRAȘOV, 10 (prin telefon). 
Ediția din acest an a tradițio
nalului Turneu internațional de 
volei masculin al României a 
început în Sala sporturilor din 
localitate cu un program in
complet. datorat întîrzierii 
unora dintre participante (e- 
chipa Ungariei nici n-a mai 
putut face deplasarea, locul ei 
în turneu fiind luat de Selec
ționata Brașovului).

Prin urmare, în prima zi, o 
singură partidă de real interes 
care a opus reprezentativele 
României și R.D. Germane. 
Selecționata noastră a obtinut 
victoria cu 3—1 (—14, 14, 6, 7) 
după aproape două ore de joc 
interesant și. în prima sa 
te. extrem de echilibrat, 
mâtia oaspete a surprins 
cut printr-un ioc variat și 
forța atacanților săi. Ca
mare. în primele două seturi 
voleibaliștii români au primit 
o replică deosebit de dîrză și 
chiar s-au văzut deseori con
duși atît ca orientare in teren, 
cit si pe tabela de scor. Oas
peții au avut avantaje mici, 
dar permanente în primul set 
si. deși egalați la 14. au reali
zat destul de ușor punctele ne
cesare victoriei In set. Iar In 
următorul au condus chiar cu 
diferență destul de mare (10— 
4). Este drept că în această 
perioadă echipa noastră s-a 
omogenizat cu greutate. vă- 
zîndu-se clar că jucători din 
vechea generație si cri din ge
nerația mai tînără (vicecam
pioană europeană) s-au „lipit" 
mai greu în sextet. Misiunea 
oaspeților a fost înlesnită de 
această ușoară nuanță de e- 
terogenitate, dar mal cu seamă 
dificilă în organizarea apărării. 
Din setul al treilea, de la 0—5, 
cînd blocajul nostru a fost 
mai pe fază si In același timp 
mai eficient în intervenții, ba
lanța intîlnirii s-a schimbat net 
în favoarea voleibaliștilor ro
mâni. în această parte ne-au 
plăcut combinațiile realizate în 
atac de cuplul vechii generații 
Teleagă-Constantin. precum și 
tenacitatea lui Mina, dar deo
potrivă. în replică.

arătate și -cu acest prilej de 
tinerii care au format echipa 
României, vicecampioană eu
ropeană : Pădurețu. Șoioa, Ro
tar și Drăgușin.

Arbitrii B. Velicikov (Bulga
ria) — J. L. Santana (Cuba) 
au arbitrat foarte bine forma
țiile : ROMÂNIA — Pădurețu 
(Teleagă). Dascălu (Drăgușin). 
Soi ca (Rotar), Pralea (Pop), 
Mina. Constantin; R.D.G. — 
Pietsch. Hoelzig, Wach. Schulz, 
Meinken. Kranefeld (au mai 
jucat : Sommer. Wagner. K51- 
be. Kertcher. Bruesch. Quar- 
dorf).

In a doua și ultima partidă 
a zilei echipa Bulgariei a în
trecut Selecționata Brașovului 
cu scorul de 3—1 (7, 9, —8, 13).

Programul zilei de joi : ora 
9,30: Cuba — Spania (restanță 
din prima zi); ora 15: Cuba — 
Selecționata Brașovului, Româ
nia — Spania, R.D. Germană 
— Bulgaria.

Aurelian BREBEANU

calitățile

în C. M. de volei (f) SPORTIVELE NOASTRE

Ai învins, continuă !

CEA MAI
IDupă „mondia

lele" de înot de 
la Madrid. Sven 

Lodziewski a fost 
supranumit — cine 
se poate pune cu 

; imaginația ziariști- 
> lor ? ’ — „omul or- 
[ chestră" al echipei 
i R. D. Germane. 
[ Explicația metafo- 
> rei nu trebuie prea 
; mult căutată : în- 
i tr-un sport în ca- 
; re, de regulă, 
i specializarea pe 
[ distante e fermă, 
i Sven și-a cîștigat 

dreptul de a lua 
startul în 5 finale, 
la individual si Ia 
ștafetă. Cum n-a 
cucerit însă decît 
o medalie de aur. 
Si aceea ia 4X200 
m liber, studentul 
în fizică din Ber
lin Doate fi soco-

ULTIMA LINIE DREAPTA
In urma rezultatelor de 

miercuri, R. P, Chineză — Ja
ponia 3—0, R. D. Germană — 
Italia 3—0, U.R.S.S. — Statele 
Unite 3—0 (la Praga), Peru — 
Bulgaria 3—0, Brazilia — Co
reea de Sud 3—0, Cuba — Ce
hoslovacia 3—0 (la Ostrava), 
„mondialele" de volei feminin 
au intrat în ultima linie dreap
tă, programînd pentru vineri 
semifinalele „încrucișate" Cuba 
— R. D. Germană și R. P. 
Chineză — Peru. învingătoarele 
din aceste partide își vor dis
puta sîmbătă meciul pentru tit
lul suprem, comentatorii rămî- 
nînd la părerea că, la capătul 
unei întreceri presărate cu sur
prize, se va juca a finală ușor 
de anticipat, între echipele 
R. P. Chineze și Cubei, de alt
fel singurele neînvinse pînă

acum.
Aminind analizele, să notăm 

că, în condițiile în care U.R.S.S. 
a ratat în mod neașteptat in
trarea intre primele 4, avînd 
să evolueze (alături de Brazi
lia, Coreea de Sud și, altă sur
priză, Japonia) în turneul pen
tru locurile 5—8, formației 
R. D. Germane i-a rămas mi
siunea de a salva „onoarea" 
voleiului european. O misiune 
însă, se apreciază, foarte difi
cilă. Dacă lupta pentru pozi
țiile 9—12 se va da între Bul
garia, Italia, Statele Unite și 
Cehoslovacia (fără nici o vic
torie !), echipa R.F.G. a tran
șat în favoarea ei turneul de 
consolare, terminînd (după 3—1 
cu .Canada) pe locul 13, Îna
intea formațiilor R.P.D. Core
ene. Canadei și Tunisiei.

LA „EUROPENELE"
DE GIMNASTICĂ RITMICĂ

in tre 19—24 septembrie, la 
Florența vor avea loc Campio
natele Europene de gimnastică 
ritmică. La această importantă 
competiție vor evolua și gim
nastele noastre Alina Drăgan, 
Florentina Butaru, Adriana Sto- 
enescu și Pclruța Dumitrescu..

CAMPIONATELE MONDIALE DE TIR
(Urmare din pag. I)

per
ina- 
teh- 
fie-

lor lor măcar medalia de 
bronz I Pînă la acest nivel a 
ajuns actualmente înalta 
form antă în tir. De acum 
inte. pe lingă o pregătire 
nică fără cusur, trebuie ca
care trăgător să beneficieze sl 
de arme, si de o muniție de 
calitate excepțională. Cel mal 
exact s-a dovedit a fi. tn cele 
din urmă, ungurul Bereczky. 
care, din cele zece focuri ale 
actului final al desfășurării 
probei, a tras 104,2 puncte 
(după noul regulament de mă
surare a valorii focurilor, de
carii centrali — „muștele" de 
pînă acum — pot avea valori 
de la 10.0 pînă la 11).

Pușcașii noștri au luat și ei 
startul În proba individuală 'de 
60 f.c. Cu toate că 
bunătătit rezultatele 
bele pe echipe, ei nu 
emite pretenții la 
in finală.

Rezultate tehnice : 
beră 60 f.c.: 1. Bereczky (Un
garia) 704,2 p. 2. Stewart (Ca
nada) 702,5 p. 3. Heine (R.F.G.) 
702,4 p... 28. Rea 598 p... 45. 
Gruia 595 p... 54. Stan 594 p.

și-au tm- 
din pro- 
au putut 
calificarea

pușcă li-

Federația americană a a- 
nimtat lotul din care se va 
alcătui echipa care, in 3—5 
octombrie, va întllni Australia 
la Brisbane in cadrul semifi
nalei grupei mondiale a Cupei 
Davis : Annacone. Gilbert. Ma
yotte, Seguso și Flach. Noul 
căpitan al formației Statelor 
Unite este Tom Gorman, care 
ÎI Înlocuiește pe Arthur Ashe.

LOT REMANIAT AL 
TENISMANILOR AMERICANI 

PENTRU SEMIFINALA 
„CUPEI DAVIS"

Ai pierdut, continuă!

IZBÎNDĂ

CANOTORII JUNIORI IN ÎNTRECERI INTERNATIONALE

cu 
cre- 
ma- 
în- 
la

PREȚIOASA
tit. în raport 
timpii care îl 
ditau. printre 
rii învinși ai 
trecerilor de
„Centro de nata- 
clon“.

Și totuși, neui- 
tlnd că a terminat 
al patrulea la 100 
m liber și al op
tulea (ultimul din 
finală) la 400. vom 
scrie că Sven Lod
ziewski a fost u- 
nul dintre cei mai 
aleși învingători ai 
competiției de la 
Madrid. Asta pen
tru că. numai in 
ultima vreme, a- 
cest tînăr de 21 de 
ani (si 2,02 m înăl
țime !) a avut de 
înfruntat, pe lingă 
parteneri de curse 
cronometre etc.. 
un adversar mult

înain- 
o du- 
la ee-

mai puternic : pro
pria sănătate. Sur
prinzător de fragi
lă. sugerînd o de
calcifiere gravă 
(de unde numeroa
se fracturi), aceas
ta l-a obligat să. 
suporte, cu numai 
cîteva luni 
te de C. M., 
blă operație 
nunchi.

Sven nu i-a În
vins. desigur, nici 
pe Gross, nici pe 
Biondi. Dar ei a 
obtinut. dacă nu 
greșim, o izbîndă 
mai prețioasă decît 
oricare alta, căci 
nimic nu tulbură 
si. In același timp, 
nu bucură mai 
mult decît o vic

torie a omului a- 
supra lui însuși

Ovidiu IOANITOAIA

Juniorii canotajului nostru 
si nt angrenați. în aceste zile, 
în două competiții internațio
nale : Balcaniada și Cupa Prie
tenia. Simultaneitatea dispută
rii celor două regate determină 
o obiectivă dispersare a for
țelor, dar, sîntem convinși, spor
tivii noștri nu-și vor precupeți 
eforturile, pe ambele „fron
turi", pentru o reprezentare 
demnă de renumele canotaju
lui românesc.

Balcaniada se dispută la Bel
grad. pe apele lacului Ada 
Ciganlia. Echipajele noastre 
concurează în 5 probe rezerva
te băieților (2 vîsle : Iuliu 
Halla, Stefan Dobre ; 44-1 :
Doru Halus. loan Borza. Ma
rian Voinoiu. Ioan Sara, Ga
briel Popa ; 4 f.c. : Florian
Cosmescu, Pintea Hojda. Ste
fan Vilai. Vasile Măstăcan ; 2 
f.c. : Lazio Hahn, Ionel Onică; 
84-1. format din cele două 
paje de „4“) și tn cele 
probe prevăzute pentru 
(schif simplu junioare si 
dete, unde vom alinia la 
pe Georgeta Soare și, respec
tiv. Margareta Coșeri). Antre-

norii lotului : Petre Goliciu si 
Mircea Fodorean.

Concursul Prietenia este găz
duit de localitatea Trakai, din 
apropierea orașului Vilnius 
(U.R.S.S.) si este rezervat 
mal echipajelor masculine, 
tren orii Eugen Unguritu si 
lentin Sarchizian acordă
mal multe șanse ambarcațiilor 
de 44-1 rame și 4 rame f.c.

nu- 
An- 
Va- 
cele

Proaspăt campion european pa 
800 m, englezul Sebastian Coe a 
declarat zilele trecute : „Cum re
cordul meu mondial (n.n. 1:41,Uf 
datează de S ani și cum, tn s/ir- 
șit, mi-am văzut încununate efor
turile prin medalia de aur de ta 
Stuttgart, cred că e timpul să mă 
opresc ți, la 29 de ani, să las lo
cul celor mai tmeri“ 1

Asta nu vrea să însemne că 
„Sei>“ ua renunța la atletism. El 
intenționează doar să se dedice 
alergărilor mat lungi, gîndtndu- 
se la 1 500 m, distantă pe oare 
a dobtndit două titluri olimpice 
(1980 șl 1984). șl la 5 00» m. care 
ar reprezenta o premieră.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •

ÎN C.M. DE ȘAH

echl- 
două 

fete 
ca

start

LENINGRAD. Cea de-a 15-a 
partidă a medului pentru ti
tlul mondial de șah dintre ma
rii maeștri sovietici Garri Kas
parov și Anatoli Karpov, care 
urma să se dispute miercuri, 
a fost aminată la cererea lui 
Kasparov și va avea loc, pro
babil. vineri. Scorul, după cum 
se știe, este de 8—6 în favoa
rea lui Kasparov.

după a 4-a partidă. încheiată 
remiză. Ahmilovakaia, care a 
avut piesele albe, nu și-a putu* 
valorifica un minim avantaj 
pozițional obtinut tn jocul de 
mijloc și a propus remiza la 
mutarea 36. Scorul : 2.5—1.3
pentru Ciburdanidze.

SOFIA. Campioana mondială 
Maia Ciburdanidze menține a- 
vansul de un punct față de șa- 
langera sa. Elena Ahmîlovskala,

RIGA. — Cea de-a patra par
tidă a finalei candidaților la 
titlul mondial dintre marii 
maeștrii sovietici Artur Iusupov 
și Andrei Sokolov s-a încheiat 
remiză. Scorul este favorabil cu 
3—1 puncte lui Iusupov.

ATLETISM • Cu prilejul unui 
concurs desfășurat la Hildesheim 
(R.F.G.), atletul cehoslovac Josef 
Pribilinec, proaspăt campion eu
ropean la 20 km marș, a stabUlt 
un nou record mondial al orei la 
marș, parcurgînd distanța de 
15.947 km (v.r. 15,683 km — Er
nesto Canto).

BASCHET • Rezultatele primei 
zilei a competiției internaționale 
masculine dotată cu „Cupa Wil
liam Jones" : gr. A : Cibona Za
greb — Corinthians (Brazilia) 
114—87 (66—57) ; Obras Sanltarias 
(Argentina) — Continental Coorf 
Players (S.U.A.) 108—107 (54—60) ; 
gr. B : Ferrocarrll Oeste (Argen
tina) — Cariduros de Fajardo 
(Porto Rlco) 90—80 (50—47) ; Jal- 
ghiris Kaunas — Monte Libano 
(Brazilia) 83—81

HANDBAL • 
(Norvegia) s-a desfășurat 
nirea internațională amicală 
tre selecționatele feminine 
Norvegiei și R.D. Germane, 
toria a revenit oaspetelor 
scorul de 21—15 (15—5).

HOCHEI PE GHEATA • 
Kiev. înțr-una din grupele <

(40—43).
La Kirkenaes 

întll- 
dln- 

ale 
Vlc- 

cu

La 
. ---- — com

petiției dotate cu „Cupa Sovlets- 
k! Sport", echipa Hlmik Voskre- 
sensk a Întrecut cu 5—4 (1—2

3—1 ; 1—1) formația locală Sokol.
TENIS • După turneul de la 

Flushing Meadow, clasamentul 
Circuitului feminin are urmă
toarea Înfățișare : 1. Martina
Navratilova 2850 p, 2. Chris Evert- 
Lloyd 2456 p. 3. Steffi Graf 2276 p. 
9 In primai tur al turneului de 
la Geneva : Tulasne (Franța) — 
Matter (Brazilia) 6—4, 3—8, 6—2 ; 
Castelan (Argentina) — Agenor 
(Haiti) 3—6. 6—4, 7—6 ; Avenda
no (Spania) — Bathman (Suedia) 
6—2, 7—6 : Wostenholme (Cana
da) — Maeso (Spania) 7—5, 4—6, 
6—2. • în turul II al turneului 
de la Stuttgart, contînd pentru 
„Marele premiu", suedezul Jan 
Gunnarsson l-a întrecut cu 7—6, 
6—3 pe Iugoslavul Igor Sarici, 
austriacul Horst Skoff a dispus 
eu 6—3. 6—3 de suedezul ștefan 
Eriksson Iar Denvr Keretic 
(R.F. Germania) a cîștigat cu 
S—2, 7—6 partida cu Henrik
Sundsțroem (Suedia).

TRIATLON • Concursul inter
național disputat la Hiroshima a 
revenit japonezului Hiroaki Ta- 
naga, cu timpul total de 5h39:01. 
învingătorul a înotat 2,6 km în 
44:32, a parcurs pe bicicletă 106.4 
km tn 3h 07:43 si a alergat 23,3 km 
în lh46:46.

CUPE, CAMPIONATE, ȘTIRI

• La Keml, in C.E. de tineret: 
Finlanda — Islanda 2—0 (0—0) ; 
la Lappeenranta : Finlanda — 
R.D.G. (selecționate olimpice) 
î—o (i—

ITALIA. Duminică începe cam
pionatul. Înaintea acestei oom- 
petițU așteptate cu mare Interes, 
s-au desfășurat meciuri prelimi
narii de Cupă. In etapa a 4-a : 
Arezzb — Como 1—1, Florenti
na — Empoli 2—1, Bologna — 
Internazlonale 1—1, Juventus — 
Cremonese 2—0, Parma — Milan 
1—0 1, Lazio — Spal 2—0, Na
poli — Vicenza 2—1, Torino — 
Pisa 2—0, Avellino — Modena 
1—0, Cagliari — Siena 0—0, Bari 
— Roma 0—0. tn etapa a 5-a- 
(ultima din preliminarii, echi
pele fiind împărțite în 8 grupe), 
s-a înregistrat o mare surpriză : 
Juventus a fost învinsă cu 2—1, 
la Genova, de către Sampdoria 1 
învingătorii au înscris prin Vialli 
și Mannini, iar Juve a marcat 

prin Sclrea.
“ Platini, 

fost de

Fotbal meridiane
AFRICA. In sfeturile de finală 

ale Cupei_ Africii (meciuri tur) : 
Sogara ; 
Depang (Togo) 3—1, 
(Maroc) — Haniiiiuu l«u. v—v, 
Kalamu (Zair) — Ismally (Egipt) 
2—6, National Cairo 
Dynamos 
rile retur 
tre 19 șl

(Gabon) Foadan de 
El Jadida 

Hamman Lit 0—0,
Power 

(Zambia) 2—0. Meclu- 
se vor desfășura în- 

21 septembrie.
(et. 2). Cercle Bru-

1
1

golul de onoare 
După cum se relatează, 
nerestabilit complet a 
nerecunoscut... Inter a dispus cu 
2—1 de Udinese, Intr-un meci în 
care K. H. Rummenlgge a exce
lat. Roma a cedat tn deplasare, 
la Verona, cu 1—0. Pentru tu
rul secund s-au calificat : Na
poli. Lazio, Atalanta, Brescia, 
Torino, Cagliari, Verona, Roma, 
Milan, Parma, Juventus, Cremo- 
nese, Bologna, Inter, Empoli șl 
Casertana.

BELGIA
ges — Molembeek 1—0. La Gan- 
tolse — Berchem 3—1, Racing — 
standard Ltăge 1—1, Malines — 
Lokeren 0—0, Waregem — Beer- 
schot 0—2, F. C. Lifege — Char
leroi 2—1, Anderlecht — Courtrai 
0—0 I, Beveren — Seralng 2—0, 
Antwerp — F. C. Bruges 1—1. 
Pe primele locuri : F. C. Bru
ges, Standard, Anderlecht, Beer- 
schot, Beveren, F, C. Liăge șl 
Courtrai, toate cu cîte 3 p ; pe 
ultimele locuri : 17—18. Seralng 

„ șl Waregem eu cîte 0 p.

pe Zoran Vujpvici (fost la Haj- 
duk Split, din acest sezon la 
Bordeaux), care nu va Juca 5 
etape. Bumbescu, BolOni, Lăcă
tuș șl Cazan figurează cu o 
etapă de suspendare (pentru cu
mul de avertismente), iar Orao 
eu două. Se precizează că sanc
țiunile dictate Împotriva jucăto
rilor de la Steaua vor opera În 
optimile de finală ale C.C.E., 
deținătoarea trofeului callflcîn- 
du-se direct în turul 2.

• MECI AMICAL la Oslo : 
Norvegia — Ungaria 0—0.
• U.E.F.A. A FĂCUT CUNOS

CUTA, ieri, lista Jucătorilor care 
nu vor avea drept de Joc In pri
mul tur al cupelor europene, 
programat miercurea viitoare. 
Lista cuprinde 43 de nume, cea 
mai drastică pedeapsă vizîndu-1

• Antrenorului reprezenta
tivei vest-germane, Franz Becken
bauer, 1 s-a prelungit contractul 
pînă în 1988. La 24 septembrie, 
selecționata R.F.G. va susține la 
Copenhaga un Joc amical cu Da
nemarca. Lotul condus de Becken
bauer a fost împrospătat cu 
Eckstein (NCrnberg), Wohlfarth 
(Bayern Miinchen), Wuttke (Kai
serslautern) . Horster (Leverku
sen) șl, probabil. Michael Biimme- 
nlgge (Bayern Mdnchen), care a 
mai Jucat 10 minute în „națio
nală" în 
1983.

meciul cu Turcia, din

<r
In preliminariile 
Finlanda — Tara 

* i •„*. Rezultatele ce
lorlalte partide vor fi o’/bifcate 
lp ziarul de mîine.

Aseară, 
(gr. 6): 
Iilor 1—1

C.E. 
Ga


