
Turneul internațional de volei (m) al Româniși

MECIURI VIU DISPUTATE
ÎN CEA DE A DOUA ZI

BRAȘOV, 11 (prin telefon). 
Ziua a doua a Turneului inter
national de volei al României 
— dotat cu „Cupa Bîrsa" — 
a debutat în cursul dimineții 
cu o partidă amînată din 
prima zi : Selecționata Spa
niei — Cuba-tineret. Un meci 
alert, pasionant ca desfășurare, 
cu multe faze „curate". După 
mai mult de două ore de joc, 
Selecționata spaniolă a obținut 
o nesperată victorie, întoreînd 
scorul de la 0—2 la seturi la 
3—2 (—13, -9, 9. 11, 10). Ibericii 
(mai exact „balearii", căci 
echipa este construită pe 
osatura selecționatei spaniole 
Son Amar din Palma de Mal
lorca) au fructificat plusul lor 
de experiență, remarcindu-se 
în tfartea a doua a întîlnirii 
prin omogenitate, mare travaliu 
în apărare, precum și prin 
calitățile unor jucători ca : 
Sanchez (2,04 m) — excelent 
trăgător din ambele linii, Jime
nez — precis la receptionarea 
serviciilor sau Morales — un 
valoros „central". Dar tinerii 
cubanezi au fost la un pas de

a-și valorifica plusul de vigoare 
și calitățile atletice remar
cabile. Dintre ei, o impresie 
deosebită au lăsat trăgătorii 
Apren și Vantes, precum și ri
dicătorul Diago. Au arbitrat 
foarte bine B. Velicikov 
(Bulgaria) — Gh. Ferariu 
(România).

La scurt timp Cuba — ti
neret a trebuit să dispute (în 
deschiderea programului de 
după-amiază) și partida din 
ziua a doua a turneului cu 
Selecționata Brașovului (condu
să de pe margine de T. Tănase, 
iar din teren de C. Stere). 
Elevii lui Jose Rojas au avut 
o evoluție foarte bună, cîs- 
tigind cu 3—1 (11, —12, 11, 8) 
lingă cei citați mai sus remar- 
cindu-șe și Truss’llo. Au arbi
trat corect românii Oct. Ma- 
nitiu — M. Marian.

Reprezentativa României a 
întîlnit bătăioasa Selecționată

Aurelian BREBEANU

(Continuare tn nao 2—3)

Slmbâtâ $i duminica. In sala Rapid din Capitală.

..Internaționalele" de Judo (tineret) ale României

ÎN COMPETIȚIE - 
SPORTIVI DIN 12 ȚĂRI

Ca un prilej de verificare și 
selecție a lotului național de 
tineuet. în vederea participării 
la Campionatele Europene de 
la Leonding (Austria), care se 
vor desfășura în perioada 5—10 
noiembrie. Federația Română 
de Judo organizează Campio
natele Internaționale rezervate 
tineretului (pînă la 21 de ani).

La întrecerile ce vor avea 
Ioc în Sala Rapid, sîmbătă și 
duminică, și-au anuntat parti
ciparea tineri judoka din 11 
țări : Bulgaria. Cehoslovacia. 
Elveția. Franța, R.D.G., R.F.G., 
Iugoslavia, Polonia, Spania. Un
garia și U.R.S.S. Ia care se a- 
daugă.. firesc, și reprezentanții 
României. Concursul de la 
București este, pentru toate ță
rile participante, un prilej de

verificare a celor mai buni 
sportivi, viitorii adversari ai 
judoka români la C.E.

Reprezentanți) țării noastre 
vor fi următorii : 60 kg : Ste- 
lian Fălrașcu, Dragoș Bulbose, 
Călin Gaje ; 65 kg : Dan Mu- 
reșan. Ionel Soare; 71 kg : Ni- 
colae Mihu, Stanică Olteanu ; 
78 kg : Florin Lască, Dan Rad, 
loan Simion ; 86 kg : Petre A- 
nițoaie. Ferencz Szabo, Nicolae 
Iosif ; 95 kg : Adrian Clinei, 
Ștefan Cristescu ; +95 kg : Ar- 
cadie Mariași, Petre Opriș, 
Marian Grozea. De asemenea, 
vor participa, ca invitați, spor
tivii clasați pe primul loc la 
faza de zonă a C.N. de tineret, 
ca și cîștigătorii „Cupei U.T.C." 
ediția 1986. Concursul începe 
mîine. de la ora 9.30.

Proletari din toate țările. uniți-vi >
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După succesul clar din debutul preliminariilor G E. la fotbal

ECHIPA ROMÂNIEI ȘI-A RECONFIRMAT CLASA INTERNAȚIONALA
+• De miercuri seara, statisticie
nii sportului cu balonul rotund, 
alinlați și ei — în felul lor — 
la startul noii ediții a Campio
natului European, și-au putut 
trece în evidențe și rezultatul 
meciului de la București, dis- 
putafț în grupa I eliminatorie.

A fost, finalmente, un 4—0 
conform, în linii mari, cu rea-

Ofensiva gindită la „timpul modern1*... • —dar me1 
ciul cu Spania, de la 12 noiembrie, din deplasare, im- 

< pune corective pentru „momentul apărării**
vorbi — în încercarea de a 
ilustra proaspăta variantă — 
doar de împingerea lui Rednic 
spre linia a doua, ca al cinci
lea mijlocaș, ar fi prea puțin.

atît la construcția fazelor, cît 
și la finalizarea lor.

Rezultatul? în locul lui Pi- 
țurcă și Cămătaru 
aflate mai

Min. 45 : lovan deschide scorul sub privirile consternate ale jucătorilor austrieci 
Foto : Iorgu BĂNICĂBĂNICĂ

(vîrfurile 
ales în atenția sis

temului defensiv 
al lui Elsner) ul
timul apărător , al 
echipei 
portarul 
berger 
nu o dată, față in 
fată cu Belodedici 
(îndeosebi cu el), 
lovan si Bumbes- 
cu, componenți ai 
apărării imediate, 
metamorfozați, prin 
rotatie. în înain
tași penetranti.

• iar referindu-ne
la lovan. în prin
cipalul om de gol 
al echipei. De la 
locul lui din tri
bună. Miguel Mu
noz, antrenorul 
naționalei Spaniei, 
nu mai prididea 
cu însemnările : 
săgeți de tot felul, 
marcind în toate

austriece.
Linden-

s-a trezit,

litatea de pe teren, tricolorii 
deținînd inițiativa o bună par
te din timp, ca urmare a jocu
lui pe atac într-o formulă tac
tică (1 — 3 — 5 — 2) cu care 
antrenorii Mircea Lucescu și 
Emerich Jenei au intenționat să 
inoveze (cu precădere, pentru 
meciurile disputate pe propriul 
teren, acolo unde, de regulă, 
partenerul de .întrecere trimite 
în fată doar două vîrfuri) față 
de tot ceea ce se încercase în 
trecut la echipa națională. A

Pentru meciul de miercuri, 
conducerea tehnică a echipei 
noastre reprezentative a solici
tat și fundașilor (gîndind, cum 
se vede, jocul de fotbal la- 
.,timpul modern") o participare 
activă in susținerea ofensivei.

direcțiile apariția fundașilor 
noștri spre avanposturi.

Judecind pe ansamblul parti-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare in pag. -2-3)

In etapa de ieri a Diviziei A la handbal feminin

GAZDELE - ÎNVINGĂTOARE PE LINIE
Sc apropie startul si in noul an școlar și universitar. Cum II Intimi) inafi ?

MULTE REUȘITE, DAR Șl REZOLVĂRI ÎNCĂ AȘTEPTATE...
Ne aflăm in preajma deschi

derii anului de invățămint șco
lar și universitar, cind in țoa
le școlile șj facultățile se fac 
pregătiri intense pentru ca e- 
levii șj studenții să aibă — 
ca și în anii precedenți — 
condiții optime pentru ■ desfășu
rarea cursurilor, a muncii din 
ateliere și laboratoare, a acti
vităților sportive. Raidul nos
tru prin cîteva unități de în-

TITLURILE
DE CAMPIONI - 
ÎN MilNI BUNE

• NOI RECORDURI ALE 
PISTARZILOR SENIORI

La puțin timp după ce s-a 
încheiat ..Turul României la 
ciclism", rezervat alergătorilor 
pe șosea, pe velodromul Dina
mo din Capitală au început 
campionatele pistarzilor seni
ori, ambele competiții avînd 
printre obiectivele declarate și 
definitivarea loturilor pentru 
apropiata Balcaniadă de la Ka- 
zanlîk (Bulgaria), unde, pe șo
sea sau velodrom, se vor în
trece atît seniorii, cît și ju
niorii.

Prima probă din concurs a 
fost cea de viteză.
Sferturile de finală au a- 

dus la start următoarele pe
rechi : C. Ciulei 13,2 — S. 
Dine. G. Ion 12,9 — Al. Ivan, 
M. Mărginean 11,9 — M. Cleo-

Traian IOANITESCU 
Horatiu SIMA

(Continuare in pag 2-3)

Raidul nostru prin școli
vățămint din Capitală își pro
pune să reflecte principalele 
preocupări care se fac simțite 
in acest sens.
Chiar dacă clopoțelul ar fi 

sunat...
...încă de la 1 septembrie, 

Școala nr. 190 din cartierul 
Berceni ar fi fost gata pentru 
noul an de invățămint. Există 
aici un colectiv deosebit de 
harnic, grijuliu cu fiecare de
taliu vizînd procesul de in
struire și de educare a copiilor, 
în care se integrează organic 
și cadrele didactice care pre
dau educația fizică. Dovadă —

Celestina Popa in plin exercițiu

și facultăți din Capitală
felul cum arată complexul 
sportiv tn aer liber, sala pen
tru gimnastică și „jocuri". Prof. 
Gh. Teșu, care coordonează ac
tivitatea colegilor de speciali
tate, are toate motivele să nă- 
dăjduiască „în rezultate fru
moase la învățătură, in activi
tatea sportivă (în atletism în
deosebi, aici existînd și un club 
școlar) și în noul an de în- 
vățămint".

Cu optimism, cu speranțe în

Raid realizat de Tiberîu STAMA

(Continuare in pag 2—3)

24 de ore la Clubul Petrolul Ploiești

ÎNOTUL REVINE ÎN PRIM-PLAN
Clubul sportiv Petrolul Plo

iești. Sîntem la sediul acestei 
unități de performanță în ziua 
cind — după vreo șase ani de 
întrerupere — s-a reluat... îno
tul I Să ne reamintim că în 
1980, la J.O. de la Moscova, 
Irinel Pănulescu (acum antre- 
noare) făcea parte din lotul 
României, ea fiind formată ca 
performeră la „școala" soților 
Mihai și Anca Mitrofan „Noua 
noastră secție de înot — ne 
spune Ion Teodorescu, pre
ședintele clubului — care face 
parte din categoria celor de 
nivel olimpic, a fuzionat cu 
secția similară a Liceului „Do- 
brogeanu Gherea". Fac acum 
și precizarea — pentru a nu

Ieri s-au disputat jocurile 
etapei a IV-a a Diviziei A fe
minine de handbal, încheiate 
cu rezultate scontate.

RAPID BUCUREȘTI — TE- 
ROM IAȘI 17—16 (10—8). Par
tidă viu disputată, echilibrata, 
ambele formații forțînd victo
ria. Ieșen-cele, cu o apărare 
foarte mobilă și tenace, în li
mitele regulamentului însă, au 
stăvilit atacurile mai subtile 
ale rapidiistelor. în primul sfert 
de oră tabela de scoc indica 
egalitatea : 4—4. în continuare, 
gazdele au fost cele care s-au 
desprins: (min. 24: 7—4), dar
în final, la scorul de 10—7, Ma
rinei» Doiciu a ratat un con
traatac ideal, sancționat prompt 
de ieșence, care au redus din 
handicap prin Lăcrămioara A- 
lexescu. La reluare, partida a 
fost din oe în ce mai echili
brată : în min. 42 scorul era 
de 13—12 în favoarea gazdelor, 
care. In continuare, au reușit 
din nou o desprindere (16—13, 
min. 52), diferența de scor re- 
ducindu-se în finalul partidei 

se mai crea confuzii — că ea 
se numește „CSS Dobrogeanu 
Gherea-Petrolul". Există o co
laborare rodnică cu acest club 
școlar (n.n. directoare prof. 
Viorela Dumitrescu), nu numai 
Ia natație, ci șt la atletism, pa
tinaj viteză și călărie". • A- 
nul trecut, la C.M. de gimnas
tică de la Montreal, ploieș- 
teanca Celestina Popa a obți
nut titlul de vicecampioană a 
lumii cu reprezentativa Româ
niei. Secția de gimnastică spor
tivă — una dintre cele mai 
vechi din Ploiești și din țară 
— pregătește an de an atît 
sportive, cît și... antrenori pen
tru echipa României. Octavian 
Belu, acum antrenor- la Iotul o-

la numai un gol. Asta după ce 
Valentina Cozma adusese sco
rul la 17—15 in min. 58, colega 
sa Angela Anton a țintit bara, 
cu numai 30 de secunde îna
inte de final și tot Cozma a 
înscris tind mai erau de jucat 
doar 19 secunde și nimic nu se 
mai putea întâmpla. Rapidistele 
au prelungit atacul pînă la flu
ierul final al brașovenilor R. 
Mahler șl Tr. Apostol, care au 
condus bine o partidă dificilă, 
încheiată cu victoria. totuși, 
meritată a bucureștencelor. Au 
marcat : Grigore 6, Vasile 5, O- 
prea 2, Dobre 2, Stanciu 2. 
pentru Învingătoare, respectiv 
Chelaru 6, Haidău 4, Alexescu 
2, Cozma 2, Duca 1 și Anton L

Mihail VESA
CHIMISTUL RM. V1LCEA

RULMENTUL BRAȘOV 21—1» 
(10—9). Luptă aprigă. tn care 
ambele formnții au dovedit vir
tuți tehnico-tactice deosebite, 
gazdele obtlnînd victoria pe de
plin meritat. Au înscris: Verl-

(Continuare tn pag 2-3)

Q Colaborarea cu CSȘ 
și Școala generală nr. 
21 = rezultate bune @ 
Gimnastica își menține 

performanțele

limpic care se pregătește la 
Deva, este unul din tehnicienii 
care s-a afirmat la clubul plo
ieștean, ceea ce s-a petrecut 
și cu Elena Sima — în prezent 
la lotul de junioare, unde a 
fost solicitat și colegul aces
teia, Aurel Lazăr. • în mo-

____________ Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. 2—3)



9 RECORDURI NAȚIONALE LA „MOTOARE TERMICE"
cenților atit 
tării tehnice 
pilotării lor

Prima decadă a lunii septem
brie, prin programarea semifina
lelor și finalelor Campionatelor 
Naționale, a avut pentru navo- 
modelistii fruntași semnificația 
unui bilanț. întrecerile, disputa
te în stațiunea Neptun. în con
diții organizatorice excelente — 
pentru rare F.R. Modelism. 
C.J.E.F.S Constanta și Coman
damentul Marinei Militare me
rită felicitări — au reunit la 
start un număr impresionant de 
concurenti. 280. renrez.entînd 31 
de asociații. Din totalul celor 
359 de participări (unii au con
curat la mai multe clase) 232 au 
revenit seniorilor si 127 juniori
lor. iar cifrele ilustrează eloc
vent amploarea căpătată de a- 
ceastă disciplină sportivă în ul
timii - ani. Campionatul a inclus 
probe pentru două categorii de 
navomodele. cu motor termic si 
veliere. tn rîndurîle de față ur- 
mînd a ne referi la primele.

Constructorii de modele meca
nice cu motor termic și-au dis
putat intiietatea la trei gnme de 
clase : F1V (parcurs de viteză) F3v . - -
zav.
FSR — V (curse in grup — tele
comandate). Cele 9 recorduri na
ționale stabilite cu acest prilej 
(este drent. unul dintre ele n-n 
rezistat decît cinci zile) atestă 
grăitor buna pregătire a coneu-

(Dârcurs de viteză în zig- 
rnolid** — telecomandate).

TITLURILE

în privința prezen- 
a navelor, cît și a 
în concurs. Pasiu-

CIȘTIGATORll TITLURILOR 
DE CAMPIONI. F1V, 3,5 cmc, 
seniori: Sorin Pirloagă (CSTA 
București), juniori: Daniel
Burchel (Șoimii Craiova); 6,5 
cmc. seniori: Vasile Petrache 
(ICMENERG București), juni
ori: Cristina Ciortan (Jiul Pe
troșani): 15 
Leontln Ciortan (Jiul 
șani). juniori: Daniel Burchel. 
F3V. seniori: Petru Abraham, 
luniori: Florin Romete (CSTA 
București): FSR-V, 3,5 cmc, 
seniori: Petru Olasz (Avîntul 
Tg. Mureș), juniori: 
Romete; 6,5 cmc. 
Ioan Suciu (Avîntul 
-eș). juniori: ștefan 
(Avîntul Tg. Mureș); 
seniori: 
(ASIM 
Stefan 
F1V — 
troșani, 
Mures ; _____ _ _____  - --
tul Tg. Mureș, juniori : Avîn
tul Tg. Mureș.

cmc. seniori:
Petro-

Nicolae 
Constanța). 
Plesch. Pe 

F3V, senorl : 
țuniori 
FSR-V.

Florin 
seniori: 

Tg. Mu- 
Plesch 

15 cmc, 
Mălescu 
juniori : 
echiue. 

Jiul Pe- 
: Avîntul Tg- 
seniori : Avîn-

nea si seriozitatea constructori
lor. eforturile continue pentru 
îmbunătățirea parametrilor mo
delelor au fost recompensate de

CAMPIONI
IUrmare din pag. I)

Die. iar din recalificări. în 
urma confruntării cu S. Dine 
și Al. Ivan, a intrat în primii 
patru M. CIconic 11,7. Semifi
nalele au revenit lui C. Ciulei 
15,1, în confruntarea cu M. 
Cleonic si G. Ion 12,S, în dis
pută cu M. Mărginean. Finala 
mică, pentru medalia de bronz, 
a fost cîstigată în două manșe, 
cu 11.7 si 12,0. de M. Mărgi
nean. în dispută cu M. Cleonic. 
Tn finala mare (care a adus la 
start pe ocupanții locurilor 1 
și 2 la ultimele ediții de cam
pionat precum și la Balcania
da de la Konya Turcia, de 
anul trecut). C. Ciulei si-a do
vedit valoarea dispunînd dar. 
tot în două manșe 12.0 și 12.7 

^le G. Ion.
CLASAMENT: 1. C. Ciulei

(Steaua) campion republican 
(antrenor — loan Vasile), 2. G. 
Ion (Dinamo). 3. M. Mărginean 
(Steaua).

în programul celei de-a doua 
reuniuni a figurat clasica pro
bă de 1000 metri cu start de 
pe loc. Protagoniștii și-au eta
lat calitățile, disputele lor în- 
cheindu-se cu un rezultat mai 
Dutin scontat : principalul fa
vorit. Gheorghe Lăutaru, de
ținătorul recordului pe această 
distantă (1:08,9 — din 1984) a 
fost nevoit să se mulțumească 
cu medalia de argint, pe cea 
mai înaltă treaptă ■ podiu
mului premianților la actuala 
ediție a „naționalelor" urrfnd 
coechipierul său. V. Mitrache.

CLASAMENT : 1. V. Mitrache 
(Dlnamo) î :09,2, campion republi
can (an-.r. N. Voicu șl ȘL Le- 
mîixlrolu), 2. Gh. Lâutaru (Di
namo) 1:09,6, 3. D. MeAșan (Dl- 
nanamo' 1:10,0, 4. M. Mărginean 
(Steaua) 1:10,2, (. I. Schneider 
(Dtnamo) 1:1«,3. 0. L. Kovacs
(Dinamo) 1U0.I.

în ultima reuniune a primei 
părți a Campionatelor Națio
nale (probele de urmărire pe 
echipe si semifond vor ffi re- 
programate) specialiștii genu
lui au oferit curse de bun nivel 
tehnic produeînd prietenilor

credincioși ai întrecerilor de 
pe velodrom bucuria unor re
marcabile performanțe- In ver
vă deosebită, dinamovistul Va
sile Mitrache. care anunțase, 
încă din proba de 1000 m cu 
start de pe loc. că e dus pe 
fapte mari, a realizat o .tri
plă" de rezultate superioare 
(pe o pistă zgrunturoasă și 
denivelată) pe distanta de 4000 
m 
în 
de 
în 
în

urmărire individuală : 4:54,8 
serii, (cel mai bun timp de 
pînă acum — 4:57,5), 4:52.4 
sferturi de finală și 4:52,0 
semifinale. în finală, el l-a 

învins detașat pe L. Kovacs, 
devenind un merituos campion 
și la 4000 m.

CLASAMENT : 1. V. Mitrache, 
campion republican, 2. L. Kovacs, 
3. D. Răcășan, 4. Gh. Lăutaru 
(toți de la Dinamo).

In pauza dintre 
finale au avut loc 
tentative de record 
toate puterile lor, 
pistarzl : Marian
(Steaua) la 1000 m 
1:06,3 (v.r. 1:06,5, Șt. 
Steaua — 1975) șl ______
Kleinpeter (Voința Arad) la 5000 
m cu start de pe ‘ 
(v.r. 6:30,2 C. Cîrjă 
1974). Așadar, joi a 
lodromul Dinamo 
un vint dătător de

semifinale și 
două reușite 
susținute, din 
de talentații 

Mărginean 
lansat — 
Laibner — 

Gheorghe
loc — 8:25,3
— Dlnamo — 
bătut pe ve- 
dln Capitală 
speranțe...

8 
Vasile 
Leon-

rezultatelfe excelente ale celor 
recordmani (4 seniori: 
Petrache, Sorin Pirloagă, 
tin Ciortan, Petru Abraham; 4 la 
luniori: Daniel Burchel, Cristina 
Ciortan. Attila Petho, Florin Ști
mele). Firesc ’ șl ceilalți competi
tori s-au prezentat la un nivel 
ridicat și. după cum sublinia vi
cepreședintele F.R.M., contra
amiral (r) Gheorghe Sandu, fap
tul este cu atît mai îmbucurător 
eu cît viitorul sezon internatio
nal programează examene 
cile pentru 
tasi.

Succintă, 
concursului 
re termice. 
31 micile necazuri 
nistilor. dar toți concurenții me
rită felicitări, pentru dăruirea cu 
care au participat, mareTli clști- 
gător fiind modelismul, discipli
nă sportivă cu caracter tehnico- 
aplicativ. (D. COSTESCU).

difi- 
sportivii noștri frun-

trecerea în revistă a 
la clasele de motoa- 
n-a putut surprinde 

ale... ghinio-

REPUBLICANE DE YACHTING UL
din” 

în 
de
la

în rada portului Tomis 
Constanța s-a dat startul 
Campionatele Republicane 
yachting (juniori și seniori) 
clasele Finn, F.D. și 470, cu par
ticiparea celor mai buni spor
tivi de la cluburile C.S.U. Con
strucții, Proiect și Electrica 
București, Știința, Electrica și 
A.S.I.M. Constanța. Concursă) 
programează 7 regate și consti
tuie un bun prilej de verificare 
și selecție pentru veliștii care 
ne vor reprezenta la Balcania
da de yachting ce se va des
fășura intre 21—28 septembrie 
la Izmir (Turcia).

Prima regată, disputată pe o 
mare destul de liniștită (vini 
de forța 2) a fost dominată de 
sportivii bucureșteni (la clasele 
F.D. și 470) și de veliștii din 
Constanta (la Finii). Iată pri
mii trei clasați: FINN — juniori:

1. C. Trandafir (Știința Constan- 
Boicenco (Electrica' 

R. Pislaru (Elec- 
seniori — 1. F.

ța), 2. L. 
Constanța). 3. 
trica Buc.) ;
Cotta (Știința C-ța), 2. C. Tran
dafir (Știința C-ța). 3. L. Boi- 
cenco (Electrica C-țâ) ; CLASA 
470 — juniori : 1. FI. Făgără
șanu — A. Gheorghiu (C.S.U 
Construcții Buc.), 2. T. Petrescu 
— S. Crăciun (C.S.U.C.). 3. I 
Maxim — C. Nedelcu (C.S.U.C.). 
seniori : 1. FI.
Gheorghiu, 2. 
Făgărășanu, 3.
Crăciun (toți

Făgărășanu — A. 
M. Radu — M. 
D. Petrescu — S. 

____ de la C.S.U.C.) :
CLASA F.D. — seniori : 1. M. 
Carp — M. Butucaru (C.S.U.C.) 
2. O. Adam — R. Mureșan 
(C.S.U.C.), 3. M. Șurubiță — I 
Amocea (A.S.I.M. C-ța).

întrecerile continuă.

Cornel POPA — coresp.

MULTE REUȘITE, DAR Șl REZOLVĂRI ÎNCĂ AȘTEPTATE...
(ÎJrmare din pag. 1)

multe reușite pot privi anul 
școlar 1986/87 și elevii de la 
„148", acolo unde prof. Viorica 
Grigoriu se arată a fi un gos
podar de excepție. Sigur, cali
tatea de director-adjunct îi 
creează un plus de obligații, 
(peste cele care țin de cate
dra de specialitate), dar grija 
pentru ca atît sala de sport, 
cât și spațiile rezervate atletis
mului și jocurilor sportive — 
puse la punct încă din vară — 
denotă mult mai mult decit 
dorința de a onora o sarcină, 
o mare dragoste pentru copii, 
pentru dezvoltarea lor armo
nioasă prin exercițiu fizic or-

‘ ganizat.
într-un context similar se 

prezintă lucrurile și la Institu
tul de Educație Fizică și Sport, 
prin grija conf. Elena Firea, 
rector al Institutului, la Uni
versitate și I.M.F., la Institu
tul Pojitehnic și la Institutul 
Agronomic, precum și la șco
lile nr. 133, 204 și 205, la
liceele „Gheorghe Șincai", in
dustrial nr. 12, „Gheorghe La- 
zăr“, „C. A. Rosetti", „Dimitrie 
Bolintineanu" și „Spiru Haret".

Fără a aștepta îndemnuri...

...colectivele cadrelor didac- 
tice de la o serie de' unități 

care am. de învățămint (în 
dori să includem și comitetele 
de părinți, aflate

MECIURI VIU
(Urmare din pag. 1)

spaniolă care, deși susținea cel 
de-al doilea meci in aceeași zi. 
a luptat aprig pentru • obține 
un rezultat bun. Din nou ju
cătorii oaspeți au făcut risipă 
de energie — Sanchez a fost 
excelent în tot ceea ce a reali
zat — și, după un meci spec
taculos, surpriză : România — 
Selecționata spaniolă 2—3 (—11, 
4, 11, —10, —8) ! Voleibaliștii 
români au evoluat sinuos in 
primul set (3—7, 11—7, 11—15),

nemijlocit

DISPUTATE
au dominat net următoarele 
două, după care au intrat in
tr-o lungă și desăvirșită apatie, 
greșind des în toate comparti
mentele. Din echipa noastră am 
putea să-1 evidențiem doar pe 
Constantin.

In ultima partidă a zilei din
tre Bulgaria și R.D. Germană 
victoria a revenit 
bulgare, cu scorul 
(5. 14 9).

Programul de vineri, ora 15 : 
Cuba (tineret) — R.D. Germană, 
Bulgaria — România, Selec
ționata Brașov — Selecționata 
Spania.

formației 
de a—0

LOTURILE DIVIZIONARELOR FEMININE DE VOLEI
Duminică 14 septembrie, se dă 

startul intr-o nouă ediție a CAM
PIONATULUI NAȚIONAL DE 
VOLEI FEMININ, EDIȚIA 1986/ 
1987. In numărul nostru de azi 
vă prezentăm loturile celor 12 
formații feminine.

PRIMA GRUPA VALORICĂ
UNIVERSITATEA CFR CRAIO

VA (antrenor : Ion Constanti- 
nescu) : Iuliana Enescu (31 ani 
— 1,77 m), Carmen Cuejdeanu 
(24—1,77), Liliana Hermeneanu 
423—1,71), Monica Sușman (23— 
f,77), Tanța Drăgol (22—1,72), Vio
leta Dinu (21—1,78), Eugenia Co- 
teseu (21—1,86), Mirela Nistor 
S9—1,82), Gabriela DurrZtrescu

9—1,76).
C.S.U. I.M.N. GALAȚI (antre

nor : Traian Vilsa'n) : Ileana Ber- 
<Blă (27—1,76), Crina Răuță (26— 
1,69), Gabriela Cojocaru (25—1,83), 
Lucia Tocacl (23—1,73), Violeta 
Vuc (20—1,77), Speranța Găman 
(23—1,81), Manuela Bîrsan (22— 
1,74), Cristina Buzllă (18—1,80). 
Daniela Dlnică (22—1,78), Emilia 
Nedelcu (20—1,89), Dana Sîngeor- 
gian (18—1,78), Carmen Tltiliuc 
08—1,80), Manuela Nencov (19— 
1,78), Alina Mocanu (19—1,72).

DINAMO bucurești (antre
nor : Octavian Dimofte) 1 Doina 
Moroșan (30—1,79), Victoria Nieu- 
lescu (30—1,77), Irina Velieu 
(30—1,38), Georgeta Ene (33-4,77),

Mirela Pavel (22—1,74), Dana Co- 
șoveanu (21—1,79), Ottilia Szent- 
kovics (19—1,83), Maria Chitic 
(19—1,82), Georgeta Ani Ene (19— 
1,83), Corina Moraru (28—1,78),

C.ș.M. LIBERTATEA SIBIU (an
trenor : Marius Gheorghiță) : Re- 
nate Marcus (25—1,76), Anca Ște
fan (23—1,78), Daniela Mărginean 
(21—1,67), carmen Bobe (23—1,81), 
Anca Beșta (19—1,76), Liliana Șer- 
ban (19—1,75), Maria Popoviciu 
(19—1,74), Manuela Mihalache 
(19—1,74), Teodora Mariș (19—1,77).

DACIA PITEȘTI (antrenor : Tu
dor Niculescu): Camelia Deică 
(27—1,74), Alarisa Ciucă (25—1,75). 
Elena Istrate (24—1.70), Elena Pa
vel (22—1,62). Mihaela Marin (19—
1.81) , Gabriela Dobrescu (19—1,80). 
Claudia Tătucu (19 —1,73), Corina 
Nemelis (19—1,74), Felicia Po
pescu (18—1,89), Dana Marines
cu (18—1,90), Luminița Barbu 
(18—1,74), Cristina Buznosu (18— 
1,87), Mariana Miron (22—1,82), 
Florina Bogdăneci (18—1,79), Co
rina Holban (17—1,78), Aurora 
Nedelcovicl (17—1,79).

PENICILINA IAȘI (antrenor : 
Nicu Rolbescu) : Gabriela Cop- 
cea (27—1,72), Marcela Olteanu 
(23—1,75), Daniela Donchl (23—
1.82) , Felicia Stoica (22—1,76), Ta
tiana Popa (21—1,84), Mariana 
Sturza (20—1,76), Gabriela Balaur 
(20—1,76). Valentina Constantin 
(19—1,68), Dana Blănaru (19—1,78), 
Cristina Blaga (19—1,73), Amalia

Popa (18—1,78), Dorina Gavrllă 
(18—1,78), Aurelia Preda (18—1,80).

A DOUA GRUPĂ VALORICA
FLACARA roșie bucurești 

(antrenor : Costinel Stan) : Nicu- 
lina Bujor (25—1,81), Mariana Ol- 
teanu (25—1,78), Ana Grecu (24— 
1,71), Nicoleta Stanciu (25—1,83), 
Viorica Bîrsășteanu (24—1,78), Mi
haela Ivan (23—1,69), Viorica Ma- 
zilescu (23—1,79), Corina Olteanu 
(20—1,73), Cornelia Colda (19—1,74), 
Marcela Bercaru (19—1,78), Cris
tina Anton (19—1,70), Daniela Ia- 
cob (19—1,78), Carmen Constantin 
(19—1,75).

FARUL CONSTANȚA (antrenor. 
Gheorghe Enache); ileana Geam- 
bașu (29—1,77), Marinela Neacșu 
(30—1.67). Elena Cucoș (25—1,84). 
Gulniza Lică (26—1,73), Roxana 
Avram (23—1,74), Mirela Cazan
giu (19—1,76), Viorica Geapana ' 
(20—1.78), Mădălina Ciorbaru (17— 
1,78), Mihaela Harbadă (18—1,77). 
Gleo-tatra Bălan

CHIMIA RM.
nor :
na Dubinciuc 
Cebuc (32—1,78), Camelia

(19—1,70).
VILCEA (antre- 

Lucian Cristescu) : Marile- 
(36—1,71), Volodea 

________ Iliescu 
(25—1,74), Dorina Gherghev (20— 
1,70), Natalia Dulică (20—1,77) 
Mihaela Butuc (19—1,76), Aurelia 
Zabara (19—1,88), Mădălina Ava- 
silichioaie (18—1,78), Melita Boan- 
ță (19—1.72), Daniela Trușeă 
(19—1,76).

CALCULATORUL BUCUREȘTI

Echiț 
Divizia 
minică 
cerile 
a retur 
Firește 
serii v 
cisive. 
turne£ 
mâții 
oentrn

în C 
vor d-

AGI

soane care n-au nimic comun 
cu această instituție ; la Școa
la nr. ill, a cărei curte (în 
cea mai mare parte a ei) ră- 
mîne un pasaj pentru trecă
torii dinspre și înspre str. Sto- 
ian Militarii, deși s-a creat un 
culoar de trecere special pen
tru ei ; la Liceul „Ion Crean
gă" care ar putea beneficia de 
cel puțin o încăpere din clă
direa fostului cămin de copii, 
situat în vecinătate. în schimb, 
rezolvări dorite și împlinite 
sînt de menționat la Liceul 
„Zoia Kosmodemianskaia", aco
lo unde profesorii Ella Jecu și 
M. Răducanu vor putea folosi 
atît sala de sport (una dintre 
cele mai bine dotate din Ca
pitală) cît și amenajările din 
curțile interioare. Ce plăcută 
surpriză să găsim, ajutindu-i 
pe profesori la ultimele retu
șuri ale sectoarelor pentru 
snort, pe doi dintre elevii de aici. 
Dragoș Căpitănescu și Andreea 
Psata, dfti!,‘?ftî^a a‘Jd-a. frun
tași 18 învățături* toțpdată, cum 

q’YI:- rTțtf: ■ș»j 
atldtismulUi și handbalului...

...Sînt cîteva aspecte care re
flectă Spiritul gospodăresc și 
răspunderea in muncă din par
tea niuKpf cadre didactice, dar 
și. ^’eveia unui sprijin mai 
direct, mai prompt, pentrp a 
asigură procesului de în^ăță- 
niînt. un . curs cît mai efțyjent.

lingă acestea) s-au străduit' să 
găsească soluții pentru a aduce 
școlile în care sînt încadrate 
la nivelul cerințelor viitorului 
an de învățămint. chiar din 
primele zile de școală. Așa se 
face că, la Școala nr. 66. prof. 
Elena Godoroja și colectivul cu 
care lucrează au pus la punct 
terenurile pentru „jocuri", mon- 
tînd în timp util și panourile 
de baschet. O școală în care 
atletismul — avînd aici o repu
tată. specialistă, pe prof. Elena 
Vintilă — promite să realizeze 
noi pași spre afirmare. Da 
subliniat și modul cum a reu
șit să rezolve unele „necunos
cute" și prof. Ileana Turcu la 
Școala nr. 88, vizavi de spațiile 
pentru activități sportive în aer 
liber și sala de gimnastică (a- 
menajată dintr-o fostă clasă' 
De o sală de sport — cîndva 
clasă — va beneficia și Școala 
nr. 75, precum și de terenuri 
de handbal pe care prof. Cor
nelia Diaconu intenționează să 
continue, cu noi reușite, acti- ... , __
vitatea sportivă a elevilor care rie-am dat seamă, ■pasionați ai 
au îndrăgit această atractivă 
disciplină.

O inițiativă lăudabilă a unor 
unități de învățămint' folosi
rea — în parale] cu amenajă
rile proprii — a unor baze 
sportive din vecinătate, Este 
cazul Școlii nr. 77, acolo unde 
solicitările depășind cqn4ițpT 
au determinat transferarea unei 
părți a activității sportive, 
atletice cu precădere, în apro
piere, în Parcul Morarilor. Prof. 
Maria Buhnilă este autoarea a- 
cestei inițiative destinate să re
zolve în mod fericit problema 
spațiului, îndeosebi pentru a- 
lergări și sărituri. La fel va 
proceda și Școala nr. 24, care 
va beneficia prin înțelegerea 
clubului Dinamo de unele din 
terenurile și sălile- din Șoseaua 
Ștefan cel Mare. Firesc, pentru 
că 
rele elubului dinamovist...
Complexul 
la Tei va 
tinuare — 
strucții.

ÎNOTUL revine
(Urmare din pag 1)

,24" este una din pepinie- 
De 

cultural-sportiv de 
beneficia — în con- 
Institutul de Con-

M ■nusuri și... sugestii

...la Școala nr. 1, unde nu 
mai fi de dorit accesul 
curtea interioară a unor per-

ar 
în

(antrenor : Nicolae Humă) : Elena 
Diaconu (30—1,73), Mirela Zamfir 
(28—1,73), Vera Cercel (28—1,71). 
Viorica Ioniță (28—1,72), Paula 
Păvăloale (24—1,74), Dobrina Tu- 
dorache (2»-l,77), Carmen Pașcu 
(23—1,70). Marcela Gheorghian 
(22—1,77), Lenuța Peneș (21—1,78), 
Elena Negulescu (20—1,89), Ni- 
culina Marinescu (19—1,78), 
Marilena Marin (19—1,80), Irina 
Manolescu (19—1,76), Mihaela Bo- 
ghlș (19—1,84).

G.I.G.C.L. BRAȘOV (antrenor : 
Petre Stancu) : Mariana Moraru 
(32—1,71), Mariana Petru (30^1,83), 
Dana Nicolaescu (28—1,77), Mo
nica Moise (24—1,74), Dorina Cră
ciun (24—1,72), Melania Streza 
(23—1,76), Marinela Păușan (22— 
1,78), Eugenia Socaciu (22—1.70), 
Luminița Teliban (19—1,79), De
lia Leițoiu (18—1,77), Florină Vîju 
(17—1,76), Liliana Lungu (19—1,76). 
Rodica Costea (19—1,75).

OLTCIT CRAIOVA (antrenor : 
Mircea Dumitrescu) : Lucreția Mi- 
rea (27—1,73), Eugenia Stănescu 
(26—1,68), Marinela Buzdugan 
(22—1,77). Aurelia Dobre (22—1.79), 
Liliana Popescu (19—1,76), Sori- 
nela Samarghitan (19—1,79), Ro
xana Oprea (19—1,67), Daniela 
Constantin (19—1,74), Ana Mara 
(19—1,78), Tatiana Dumitrescu 
(19—1,72), camelia Matlc (18—1.80), 
Mirela Neculiță (18—1,71), Corina 
Chiroșca (18—1,82), Ionela Bengin 
(18—1,76). Cristina Ungureanu 
(18—1,73).

•) Nu figurează în loturi jucă
toarele care nu au încă clarifica
tă situația transferurilor.

derna sală de gimnastică a 
clubului, antrenorii Aurel și 
Rodi ca Lazăr, Rodica Cheșa, 
Lucian Mazilii și corepetitoa- 
rea Doina Olaru își conduceau 
elevele. își luau notițe cu pri
lejul intilnirii amicale interna
ționale susținute în compania 
gimnastelor de la Ferencvaros 
Budapesta • încă nu părăsim 
domeniul gimnasticii : toate 
sportivele acestei pretențioase, 
dar atît de frumoase discipli
ne învață la Școala generală 
nr. 21 (director Liviu Focșe- 
neanu) • La Campionatele 
Mondiale Universitare de anul 
trecut sulițașul Dumitru Ne- 
goiță, din secția de atletism a 
clubului, a cîștigat titlul su
prem (antrenor Nicolae Văli- 
măreanu). Profilat pe probele 
de sprint și sărituri, atletismul 
s-a afirmat, anul trecut, la 
Campionatele Naționale de ju
niori, federația de resort a- 
cordindu-le diploma pentru ce)

t
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A de lupte libere

APA A RETURULUI
t>ere din 
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!a intre- 
ei etape 
icest an 

patru 
iuri de- 
carea la 
rei for- 
»). fie 
■adârii 
ctra) se 
unghiu-

Hidrotehnica Constanța
Electra Bucu- 
Iași — Pro- 
C.S. Sătesc

celorlalte re- 
UNIO Satu 

Steaua.

TICA
adionul 
/a găz- 
lionate- 
ilor de

:embrie 
ia Bra
in de 
octom- 
decer- 

li in 
i marș 
i marș 
oare și 
redus 

pe so- 
iuni-

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^I
fare :
— I.O.B. Bals - 
rești si Nicolina 
.greșul Brăila — 
Ilfov.

Iată orogramul 
uniuni : Zalău :
Mare C.S.M. Reșița. 
Armătura Zalău (se va intîl- 
ni numai cu UNIO.și C.S.M.): 
Timișoara : C.S.M. Rapid Arad
— U.M.T. Timișoara — Voința 
Cluî-Napoca : Oradea : Metalul , 
IURT Lugoj — -Precizia Blaj — 
A.S A. Oradea . Brașov : Mu
reșul Tg. Mures Constructorul 
Hunedoara ■ Dinamo Brașov. 
Comerțul Ta. Mures (se va în- I 
tilni numai cu Mureșul și Con
structorul): C.S.M. Gheorghieni I
— Lemnarul Odorhei — Steagul j 
Roșu Brașov: Tg. Mureș: 
Constructorul Tg. Mures — în- | 
frățirea Oradea 
Gheorghe 
București.
Tg. Jiu. 
vă intîlni 
si Jiul) : 
Tîrgoviște 
Tg Jiu : 
Galati. I 
București. Otelul Călărași „ (se 
va înt'lni cu Dunărea si fc.S. 
Onești) ; Vaslui : Vagonul Ca
racal — Rapid București — 
Viitorul Vaslui.

C.S.M. Sf. 
: Tg. Jiu: Danubiana 

Jiul Petrila. C.A.L. 
URBIS București .(se 
numai cu Danubiana 

C.S.M. Craiova —C.S. 
> — Gloria Pandurii 

Călărași : 
C.S. Onești

Dunărea 
Vulcan

A HANDBAL FEMININ
TEXTILA DOROBANȚUL PLO

IEȘTI — CONFECȚIA BUCU- 
USTI 17—11 (10—«). Partidă de 
mare hmtă. după cum arată și 

tatuai au condus bucu- 
regftc’e. iar In finalul primei 
-rertae oloi-estencele au luat con- 
•wrerea Moar bl min. * con- 

rafrit I m ultimul avantaj — 
Cetfeetie:). Au teae.— »' 

5. Bam 1

In cel de al doilea meci

ai selecționatelor U.E.F.A. '90

I „VICTORIA" Șl SCHIMBUL
I • PC podium, înaintea micilor fotbaliști de la steaua,
| Sportul studențesc și Metalul !.• Mirajul gazonului

I sau pc urmele lui Cămătarii, Nlcolac, Orac...
deInțr-o frumoasă dimineață ... 

septembrie, pe unul din tere-I septembrie, pe unul din tere
nurile Complexului sportiv din
Șos. Ștefan cel Mare, reporte-, rul a găsit la lucru o grupă 

| de copii a tînărului club bucu- 
reștean „Victoria". între ei...

I fostul fundaș stingă; al echipei
Steaua. Radu Rotaru, cel care 
cîștiga cu ..roș-albaștrii“, înI fostul fundaș stingă j
Steaua. Radu Rotaru, 
cîștiga cu ..~z~ z":zz _ ,1 1967. „Cupa României", iar în
1968 un titlu de campion al ță
rii. încălzirea propriu-zisă se I derula intr-o ordine desăvîrși-
tă. Numai scurtele comenzi ale 
antrenorului se auzeau. într-un 
moment de respiro notăm cî- I teva lucruri plăcute despre co
piii „Victoriei", schimbul ei de 
mîine. In campionatul Munici
pal II. foarte tinerii ei jucători 

1. a amintitului antre
nor) s-au clasat pe locul I, 
înaintea formațiilor cluburilor.

ȚI. Steaua (antrenor Va- 
siie Negrea, vi-1 mai aduceți 
aminte?). Sportul Stodeațese Si 
Metalul! Ceea ee spune mult 
despre ambițiile tinărulm M- 
trenor. despre atenția gi pre- 

| ocuparea clubului Vietori^pea-

tacanții lordache, Cristea, Ma- 
zat și „liberoul" Mihai Rotaru, 
fiul antrenorului.

...ti urmărim pe copii cu cîtă 
tragere de inimă exersează lo
virea balonului. Ei au venit la 
..Victoria" din diferitele colțuri 
ale Capitalei: Colentina, Dris- 
tor. Balta Albă, Dorobanți, zo-

„STOP-CADRU" 
COTIDIAN

Ipal II. fo 
(grupa ’71.

I mai înec
rețineți 
sile

I

< G. C
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u

eontu-.uă aă se ocupe cu a- 
recui pasiune de creșterea a 
noi și noi generații de șahiști : 
Alexandra Uaastantin, compo
nent al echipei de juniori a 
României. Sorin Olimid, Alina 
Waae • In preajma Începerii 
oouha sezon competițional. toa
te secțiile clubului se află tn 
pregătiri. în afara celor des
pre care am amintit, mai sînt 
in phnă activitate scrima, ti
rul și tirul cu arcul, călăria, 
hocheiul, cei trei activiști din 
conducerea clubului, președin
tele Ion Teoderescu, vicepre
ședintele Liviu Panait și meto
distul Dan Pandeli avînd îm
părțite atribuțiile de așa ma
nieră. incit la ora startului fie
cărei discipline sportivii să fie 
cit mai bine pregătiți • „Ca 
in multe județe ale țării, și la 
Plaiești există Administrația 
Bazelor Sportive. Toate bazele 
si instalațiile de care se ocupă 
această unitate economică au 
fost preluate de la cluburi. 
După opinia mea ■ 
președintele clubului — _ __ 
bui ea si ABS-ul ploieștean să 
fie implicat mai mult in reali 
zarea obiectivelor de L____
manta ce stau în fața mișcării 
sportive din .municipiul nostru, 
în felul acesta amintita uni
tate economică — care urmă
rește să-și realizeze planul de 
venituri și nimic altceva — ar 
deveni și una spcrtivă._“ • O- 
pinii ce trebuie măcar discu
tate, dacă nu 
cei în drept.

I 
I

na Traian, atrași de mirajul 
fotbalului sau al unor nume 
(Orac. Nicolae, Augustin, Că
mătarul. E un efort să vii aici, 
să te duci Ia cursuri, diminea
ța sau după-amiaza. Și toți, ni 
se spune, învață bine, sînt dis
ciplinați la școală, aceasta fiind 
prima condiție a continuării 
antrenamentelor, dirigintii da- 
«eior St evident, părinții copi
ilor fiind eei mai apropâați și

nM hri «a islfi «sa*-

hndM al M DkaaM,
Ghiță. Fiindcă a venit vorba 
de acesta, să notăm ea din e-

PRELIMINARIILE C.E

chipa de juniori a anilor 1984/ 
85 (locul II în Campionatul Re
publican). trei dintre ei joacă 
în Divizia B (Zamfir la Tulcea, 
Ochiosu și Stoian la Metalul 
București), iar Sanda la Abato
rul, restul evoluează la „speran
țe". sub o altă „baghetă" cali
ficată, antrenorul Gh. Timar, 
care speră să aducă „în* 
po Mânu, Feodot, Petre și 
diman, toți jucători cu 
Calități pentru fotbalul de 
formanță. De altfel, și în
republicanilor ’69 si ’70, ai an
trenorului Ghiță, au apărut cî- 
teva promițătoare talente: De
na. Ivan, Preda și Ștefănescu, 
ultimul a și jucat la „speran
țe". ca fundaș central de mar
caj.

Așadar. clubul „Victoria" 
face eforturi serioase, acele 
investiții pentru ca în timp 
să-și formeze jucătorii ei pro
prii. Noul președinte al clubu
lui. Radu Matei — fostul apre
ciat arbitru divizionar A —. 
spunea că „preocuparea pentru 
asigurarea schimbului de mîine 
stă permanent in fața factori
lor de eondueere. Avem • ma
gazie indestalâtoare ev materi
ale și echipament spertiv Ben
in nnri n >ni»ri: ^an»^rnvt-

«datăm cavii, să-i selectăm ea 
grijă. peatru ea eforturile 
amstre să fie cit mai eficiente*.

Stelion TRANDAFIRESCU

OLTENIȚA, 
fon) Și a doua 
dintre, selecționatele 
’90 ale României si Bulgariei 
s-a 
ria culorilor noastre, 
nai : 5—2 (3—1). 
ceasta. însă sure deosebire de 
primul meci 
de ansamblu a tinerilor noș
tri jucători 
cota întîlnirii 
ceasta si datorită 
mai bune dată de 
gări. Intențiile 
oaspeților s-au 
din startul meciului, 
cursă 
tind 
Jucătorii 
totuși ______  _
ei au marcat primul gol prin 
ARTIMON. care a transformat 
un penalty, acordat Ia un fault 
clar in eareu asupra lui Să- 
voiu. Peste 6 minute. ..trico
lorii" iși măresc avantajul. 
MOISESCU incheind cu gol o 
eentrare a lui 
rii bulgari 
însă cu scorul, 
riculos orin 
Dimitrov. ratează, 
care înscria sini 
nvștri. ’ in min. 35. ___ _____
VOIU in arma anei centrări a 
•■i T»e». Vor marca, totuși, și 
oassetî: ia nliimal minut al 
rearâto. aria MTTOV eare 
rv» *a solea akiagea respin- 
■6 toii ftiq» 4e portaral 
to «MM toi Petkos.

atorn aaa

încheiat tot cu victo-
Scor fi-

De data a-

(4—0). evoluția

impetuoasă ’ 
deschiderea 

noștri au 
repede si. în

n-a mai atins 
de debut, a- 

replicii mult 
iuniorii bul- 
ofensive ale 
văzut chiar 

după o 
Mitev. ra- 

scorului. 
replicat, 

min. 16.

Gabor. Junio- 
nu se împacă 
contraatacă pe- 
Radev si N. 

iar cei 
tot juniorii 

prin SA-

Eae

do- 
iu- 

mr reuși să-și 
o oeeeizie si

tuațiile fâvcrabue. ta min. 
53. va marea MOISESCU (din 
centrarea lui Gabor), oaspeții 
reduc scorul, in min. 34. prin 
N. DIMITROV (la o altă eroa
re a Iui Fne). iar scorul final 
va fi stabilit de TICU, în min. 
79. la o minge greșită de Cio
bănei.

Arbitrul I— Cineo (Bucu
rești) a condus foarte bine 
formațiile :

ROMÂNIA : Ene — Moro- 
șan (min. 71 Codrea). Moise, 
ARTIMON. Calofir (min. 66 
Jercan) — Perșu. Dicu (min. 65 
Haidinler). MOISESCU — 
GABOR. SAVOIU (min. 61 
Moga). Ticu.

BULGARIA : Sulev — Ml- 
tov. Ciobanov. Vîlkov, Iankov 
— Tvetkov (min. 24 Milev) 
PETKOV (min. 71 Ioțov). MI
TEV — Ștefancv (min. 17 Su- 
manov). Radev (min. Bl D. Di
mitrov) N. DIMITROV.

va 0 
ixiă

in loc de patru) in Buia m£- 
ană înseamnă, logic vorbind, 
unul mai puțin (trei in loc de 
patru) in componența apărării 
imediate. în situația in care nu 
se produce obliga'.oria suplini
re de un coechipier. Astfel 
stind lucrurile, să ne amintim, 
cu carnetul de note in față, cit 
de aproape de gol au fost rai
durile rapide efectuate, la si
tuația de 0—6, prin Degiorgi gi 
Messlender, de formația oaspe
te. pe flancul drept al apărării 
noastre imediate. Să ne amin
tim, așadar, de aceste defecți
uni (inerente la ineepui de 
drum in materie de sistem și 
de dinamică) gi 
ni eu retușurile

Startul lansat, 
pe stadionul din 
bule continuat, la 12 noiembrie, 
eu maximum de eficiență po
sibilă.

cursul primei jumătăți de par
tidă; o perioadă de joc în care, 
s-a văzut limpede, la lipsa de 
cursivitate a multora dintre 
acțiunile ofensive au contribuit, 
în mod substanțial, gi „servi
ciul" adesea defectuos din li
nia a doua, și jocul prea indi
vidualist al lui Hagi, gi demar
cările lente (uneori gi în con
tratimp cu pasa venită din li
nia mediană) ale lui Pițurcă. 
Si mai este ceva, privind jocul 
in momentul de apărare (sesi- 
xat. nu încape îndoială, de 
conducerea tehnică * echipei 
noastre reprezentative), care 
trebuie remediat pină la urmă
torul examen, mai dificil, me
ciul cu puternica formație spa
niolă. Se cunoaște, desigur, 
faptul că un om in plug (cinci

det care a cuprins o repriză a 
doua de bună prestație, 
tehr: co-tactică a „tricolorilor" 
noștri, am fi fost tentați, în 
final, să afirmăm gi noi — ase
menea multora dintre spectato
rii prezenți la meci sau aflați 
în fața micilor ecrane — că, 
potrivit unei binecunoscute zi
cale, „iotul este bine eînd «e 
termină cu bine".

Cu calendarul „tricolorilor" 
noștri în față, în perspectiva 
deci a următoarei partide fin 
deplasare, eu Spania, la 12 no
iembrie a.e.), ne-am amintit 
insă de primele 45 de minute 
ale jocului eu Austria, eînd — 
trebuie spus — lucrurile n-au 
mers tocmai cum trebuie. „Am 
vrut să deschidem eit mai re
pede seorul. attt noi, eei din 
cimpul de joc. eît gi eei din 
tribune. Nerăbdarea spectatori
lor ni s-a transmis și nonă, 
eelor din teren și, vrind-ne- 
vrind. în momentele acelea de 
precipitare ne-am dus eu gin- 
dul Ia necazurile suportate pe 
parcursul ultimului meci dis
putai acasă la noi, cel eu Ir
landa de Nord. Golul lui Iovan. 
înscris în ultimul minut al 
primei reprize, a pus insă ca
păt nervozității care ne cuprin
sese si ceea ce a urmat se cu
noaște", argumentau, după joc, 
la cabine, unii dintre compo- 
nentii echipei noastre...

...Un punct de vedete, ome
nește. demn de luat în seamă 
(cunoscut fiind lo(cul important 

Ipe care starea de’ spirit îl ocu
pă în ansamblul factorilor an
trenamentului), dar nu prezen
tat ca singura seuză valabilă in 
explicarea comportării mal sla
be a fotbaliștilor noștri pe par-

I
I
I
I
I
I
I
I

— afirmă I
— ar ire " I

1 reali- I 
perfor- I

I
chiar însușite de |
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ADMINISTRAȚIA DE
C1ȘT1GURILE TRAGERU LOTO 

din 5 septembrie; categoria 
1: 1 variantă 100% — autoturism 
Dacia 1300; cat. 2: 3,50 variante 
a 25.582 iei; cat. 3: 17 variante a

STAT

UN NEDORIT
O dată cu startul actualei e- 

diții a Diviziei A, caravana 
primului eșalon a porniit și pe 
drumul sportivității, un parcurs 
care s-a dorit și se dorește în 
continuare a fi fără „clacări" 
sau „stopuri" la cele două cu
lori clasice (galben și toșu), 
care taxează prompt abaterile 
de la linia disciplinei. Din pă
cate, oele trei etape consumate 
au marcat UN NEDORIT START 
LANSAT LA CAPITOLUL IN
DISCIPLINEI : arbitrii au fost 
nevoiți să apeleze de 62 de ori 
la cartonașul galben și de 4 ori 
la cel roșu, în timp ce Comisia 
de disciplină a fost obligată 
să-și intre în rol mult mai de
vreme decît și-a dorit, dictând 
sancțiuni însumând nici mai 
mult nici mai puțin decît 26 de

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

5.267 lei: cat. 4: 31 variante a2.888 lei; cat. 5: 111,75 variante
a 801 lei; cat. 6: 238.25 variantea 376 
a 100

Iei; cat. 
lei.

x:: 1,426 variante

Report la categoria 1: 467.31» 
iei.

Autoturlsmul „Dacia 1300“, de 
la categorial, a revenit partici
pantului Moldovan Isala din 
București.

• AU MAI 
DOUA ZILE 
PARTICIPANTELOR 
PROCURAREA BILETELOR 
TRAGEREA „MULTIPLĂ" 
noexpres ce se va desfășura 
duminică, 14 septembrie.

Autoturisme „DACIA 1300", 
mari sume de bani, excursii în 
U.R.S.S. — acestea sînt cîștigu- 
rile care se acordă la această 
Interesantă șl atractivă tragere. 
Demn de luat în seamă este 
faptul că biletele de 25 lei vari
anta pot obține dștiguri cumu
late la ambele faze (extrageri 
„legate", cu cîștiguri pentru 4 și

Rămas numai 
LA_ DISPOZIȚIA 

PENTRU 
LA 

PRO-

5 numere din 12 extrase). Jucați 
din timp numerele dv. preferatei 
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri 12 septembrie, va 
avea loc In 
clubului din 
cu începere 
Transmiterea ___  ____
ril se va face la radio, pe pro
gramul I. la ora 16,15. Numerele 
extrase vor fl radiodifuzate, de 
asemenea, la ora 23 pe progra
mul I, precum 
bâtă, în reluare, 
pe programul I. 
operațiunilor de 
filmul „Prindeți 
Intrarea liberă.

București, in 
sir. Doamnei 
de la ora 
desfășurării

sala 
nr. 2, 

15,50. 
trage-

șl mîine, Sim
la ora 8,55, tot 

După efectuarea 
tragere, va rula 
șl neutralizați".

«ă se iuțervi- 
de rigoare.
luat miercuri, 
Ghencea, tre-

A. VASILESCU

START AL INDISCIPLINEI
26 
cu 
al

etape de suspendare ! 82, 4, 
— iată cifre incompatibile 
cerințele eșalonului de elită 
fotbalului nostru care, și la ca
pitolul sportivității, trebuie să 
constituie un exemplu. Dar nu 
cum a făcut-o in acest Început 
de campionat, aspeot care evi
dențiază încă o dată că munca 
de educație mai are încă mari 
lacune, ea neatingînd încă pa-

„Troicul fair-play Sportul"

rametrii preconizați, ceea ce 
conduce spre un mare și serio® 
semnal de alarmă. îl dorim re
cepționat grabnic, cu măsuri 
prompte și eficiente, pentru a 
atenua pe cit posibil nefavora
bila impresie lăsată de cele trei’ 
etape disputate pînă în prezent. 
O temă de meditație în plus 
pentru cei patru jucători elimi
nați : Mateescu, Neagu, Basno, 
și Ancuța, primii doi avînd 
această posibilitate pe 
rioada a cîte 6 etape, iar
lalți doi cîte 7 etape, atita timp 
cit durează suspendarea lor.

O oglindă fidelă a sportivită
ții celor 18 divizionare A la în
ceputul acestei ediițiî este ofe
rită de clasamentul „Trofeului 
fair-play Sportul" (acordat de 
ziarul nostru). Reamintim cri
teriile de alcătuire : fiecare e* 
chipă pleacă din start cu 0 zes
tre de 300 de puncte, din care 
se scad cîte 5 puncte pentru un

cartonaș galben, 10 puncte pen
tru un cartonaș roșu gi cite 6 
puncte pentru fiecare etapă 
suspendare in plus începind eu 
două etape (la 3 etape — 5 
puncte, la 4 etape — 10 puncte 
ș.a.m.d.).

Iată cum se prezintă acest 
clasament înaintea etapei a 4-ai

GR S P« 
-------- - 3W 
-------- ,-300

1 ------- 295
2 — — 290
2 -------290
3 -------283
3 -------285
4 -------280
4------280
ț----- 280
4------280

4 — _ 280
4 — 280
5 _ 275
5-------275

1 1 6 265 
5 1 6 24S 
8 2 14 190

6—7.
8—13.

14—15.

1—2. F.C.M. BRAȘOV
F.C. OLT

3. Rapid
4—5. Corvinul

S.C. Bacău 
Gloria 
F.C. Argeș 
Steaua 
Dinamo 
„U“ Cluj-Napoca 
Petrolul 
Victoria 
Oțelul 
Sportul Stud. 
Univ. Craiova

16. Flacăra
17. Jiul
18. Chimia

*) G — cartonașe galbene, R — 
cartonașe roșii, S — etape de 
suspendare, P — punctaj.

Remarcăm rubrica imaculată 
a echipelor F.C.M. Brașov gi 
F.C. Olt, dar în aceiași timp 
nu putem trece cu vederea „ci
frele record" înregistrate de 
formația Chimia, devenită „lan
ternă", o postură — evident — 
mal puțin invidiată. Dar gi 
după această poziție, vîlcenii, și 
în primul rînd chiar antrenorul 
lor, Basno, pot și mal ales au 
obligația să se înscrie la repli
că. O așteptăm 1

V. ADRIAN



PRIMELE MECIURI LA BALCANIADA
DE TENIS A JUNIORILOR

• Competiția este găzduita de moderna arenă a Li
ceului Industrial nr. 4 • Reprezentanții noștri iți conti
nuă cursa • Pentru prima dată — competiția se des
fășoară după sistemul turneului individual
PLOIEȘTI, 11 (prin telefon).

Pe opt terenuri ale modernului 
complex sportiv al Liceului 
Industrial nr. 4 din localitate 
au început ioi dimineață între
cerile ediției 1986 a Campio
natului Balcanic de tenis re
zervat juniorilor. Iau parte 
tineri sportivi și sportive din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 

România. 'Conform

Campionatele Mondiale de tir MEDALIA DIN PROBA

Bulgaria, 
Turcia și 
înțelegerii intervenite la Con
ferința Balcanică. competiția 
se desfășoară pentru prima 
dată după sistemul turneului 
individual (simplu și dublu 
băieți și fete), clasamentul fi
nal pe țări urmînd a fi în
tocmit prin adiționarea 
puncte acordate finaliștilor. se
mifinal iști lor etc. Separat pen
tru tenismanii care au fost e- 
liminați din primul tur se or
ganizează un al doilea turneu 
individual (numai în proba de 
simplu).

Joi după-amiază. a avut loc 
o frumoasă festivitate de des
chidere. participanta fiind sa
lutați de Alexandru Apostol, 
președintele Comisiei de Orga
nizare.

Tenismanii noștri, atit băieții 
cit și fetele, îșî continuă cursa. 
Daniel Dobre l-a întrecut cu 
6—0. 6—1 pe Aii Golak (Tur
cia). favorit', nr. 4 iar* Adrian

de

nr.

Popovici — favorit nr. 3, 
plasat de sorți pe o parte mai 
grea a tabloului, a avut ne
voie de trei seturi (6—2. 3—6,
6— 3) pentru a dispune de
Ioanis Kabakoglou (Grecia). 
Alte rezultate din primul tur 
de simplu masculin : A. Radev 
(Bulgaria), favorit nr. 1, —
VI. Kristici (Iugoslavia) 4—6,
7— 5, 7—5. T. Bavelas (Grecia), 
favorit nr. 5. — Y. Yuksel 
(Turcia) 6—4, 6—4, F. Iokono- 
mon (Grecia) — M. Janakiev 
(Bulgaria) 6—7, 6—2, 8—6, J. 
Damanici (Iugoslavia) — 
Mitehan (Turcia) 6—0, 6—3.

în întrecerea de simplu 
reprezentantele noastre 
Samungi (favorita nr. 5) 
tilia Pop au dispus — 
cu 6—2. 6—0 de Gucum 
han (Turcia), iar cea de-a doua 
Cu 6—0. 6—0 de Aksiț Duygu 
(Turcia) — favorita nr. 3. Al
te rezultate : Mariela Kraiceva 
(Bulgaria), favorita nr. 1. — 
Tania Duliei (Iugoslavia) 6—4. 
6—2. Olga Tsarbopoulou (Gre
cia). favorita nr. 4. — Zeynep 
Jazgan (Turcia) 6—0. 6—1. Eli- 
zabeta Nikolova (Bulgaria) — 
Varvara Mihalopoulou (Grecia) 
6—2. 6—4.

Competiția continuă azi. de 
Ia ora 9 și de la ora 14.

Ion GAVRILESCU

c.
fete 

Diane 
Si O- 
prima 
Nesli-

CAMPIONATELE
PITEȘTI, 11 (prin telelon). 

Jbi dimineață, o dată cu primul 
s .-t la c'.asa FIA, au început 
Campionatele Europene de ae- 
raaaadc lism — zbor liber, gâz- 
Ă.:*.e de aerodromul sportiv 

Geoeaăsa «în localitate.
A-nrwti riâsă de concurs in- 
ruăt )£aas*re t-a Ai. ac • 

ftr w ——— t era- 
n. • • «iNtoa WttM »•»- 
•aaă S • ■ ArcuE-w.

Pr— ari r .Aacăi aia. pu- 
. 1 pro

ba eungj din lansarea micului 
aparat cu ajutorul unui cablu 
bras de eoocarent care, alergînd 

etapț caută să-1 plaseze in 
Cind se

; --j,3<:a că momentul e opor- 
too, CSt bi'al este declanșat și a- 
pxra'.aL liber, începe zborul 
propriu-zis, care se' cronome- 

Pentru cele 7 manșe de

iSCondi

INDIVIDUALA Șl MARLA „RATARE11 DIN ÎNTRECEREA ECHIPELOR
SUIII,, 11 (prin telefon). Joi 

a fost zi de pauză în progra
mul Campionatelor Mondiale de 
tir. pentru că a intervenit o 
nouă modificare. Organizatorii" 
au decis ca la proba de pușcă 
standard 3X20 focuri de as
tăzi (n.r. ieri) să nu se mai 
tragă serți eliminatorii, cum 
era initial prevăzut, iar între
cerea propriu-zișă (cu finală) și 
cea pe echipe să se desfășoare 
in întregime sîmbătă. La baza 
acestei modificări de program 
(ca și a aceleia de miercuri, 
cind la pușcă standard 60 f.c., 
feminin s-a' executat o singură 
serie , fără finală) a stat numă
rul de înscrieri mai mic decît 
cel preconizat. Reprezentanta 
noastră Roxana Lămășanu p 
evoluat cu multă exactitate 
chiar și. în aceste condiții, acu- 
mulînd decari după 
care au devenit astfel definito
rii in stabilirea directă a cla
samentului final. în care spor
tiva, româncă a urcat pe treapta 
a treia a podiumului. Printre 
învinsele sale se află Vesela 
Leeeva (Bulgaria), o trăgătoare 
ce a devenit deja una dintre 
vedetele întrecerilor de la Suhl.

• Havana Lămășanu

decadelor) a avut darul să 
bucure, în schimb locul 6 o- 
cupat de echipă în această pro
bă nu ne poate mulțumi. Pen
tru că. în condițiile în care 
Niculina Iosif ar fi tras cu nu
mai sase puncte mai mult decît 
a adunat, reprezentativa noas
tră ar fi devenit campioană 
mondială ! Dar ea a tras nu
mai 582 puncte, un total foarte 
slab, pe care nu l-a mai în
registrat de pe vremea cind 
era junioară 1 Emoțiile unei a- 
semenea întreceri triază serios, 
valorile, Iosif nefiind, de altfel, 
singurul caz de capotare.

Vineri intră în 
gătorii de Distol 
Stan, Sorin Babii 
De asemenea

decari, ,

EUROPENE DE AEROMODELISM
este de

aunu 
termic;

concurs timpul-barem 
180 de secunde.

Primele două manșe 
beneficiat de condiții 
prea bune, iar după manșa a
4-a schimbarea direcției vîn- 
tului a impus schimbarea lo
cului de start. După consu
marea celor 7 manșe s-a în- 

pe echipe, 
totala Kaaaaaiet arupind Io
ni *, din 19 națiuni partici
pante.

CLASAMENT : 1. Cehoslovacia 
3770 sec., 2. R.D. Germană 3741. 
3. Franța 3739, 4. Polonia 3701. 
5. Bulgaria 3672, 6. R. F. Ger
mania 3669, 7. ROMÂNIA 3631...

Sportivii care au realizat la 
fiecare start baremul de 180 
de secunde au intrat în baraj 
pentru concursul individual. De 
această dată, din cei 57 de 
cohcurenți, au rămas 8, între

care și sportivul român Ion 
Bucăzan care a ocupat in final 
un meritoriu loc 5. Titlul eu
ropean a revenit 
Didier Barberis, 
podium de Serghei
(U.R.S.S.) și Ștefan Jurojewsky 
(Polonia).

Vineri au Ioc întrecerile pen
tru clasa F1C. molaplxnoirf

francezului 
urmat pe 

Makarov

După calillcarca ftasclictftalislclor pentru c. t.

APĂRAREA A DECIS VICTORIA IN MECIUL-CHEIE
I.a înapoierea reprezentativei 

feminine de baschet a Români
ei de la Wuppertal (R.F.G.), 
unde a obținut calificarea pen
tru turneul final al Campiona
tului European de anul viitor, 
arbitrul internațional Ion Anto
nescu ne-a relatat următoarele 
in legătură cu evoluția echipei 
tării noastre (amintim rezulta
tele ei: 64—56 cu R.F.G., 83— 
38 cu Elveția, 6S—92 cu Ce
hoslovacia) :

„După infringerea categorică 
suferită In prima zi. In fața 
formației cehoslovace, jucătoa
rele noastre s-au mobilizat e- 
xemplar și au făcut o partidă 
bună in meciul —. devenit de
cisiv — cu formația țării gazdă 
(care utilizează permanent o 
jucătoare de 1.90 m și două de 
1.87 m). Echipa română a con
dus aproape tot timpul, gazde
le reușind să egaleze doar de

două ori, ultima dată în minu
tul 32 (52—52), după care a ur
mat desprinderea hotărîtoare. 
Victoria a fost determinată de 
apărarea agresivă practicată de 
lotul român, în special de Ele
na Vasile, care a anihilat-o pe 
cea mai bună eohipieră adver
să, conducătoare de joc. S-au 
mai evidențiat Magdalena Jere- 
bie — Drin cele 30 de puncte 
înscrise. Mariana Bădinici — 
prin ..capace" și recuperări și 
Carmen Moldoveanu — prin a- 
portul adus în apărare. Au 
mai contribuit la victorie: Ro- 
mela Cristea, Mălina Marina- 

, che, Cornelia Stochiță: mai 
slab S-au comportat Elena Fi
lip, Paula 
Măringuț, 
meritul de 
în finalul 
nata R.F.G.“.
LESCU).

Misăilă și Luminița 
ultima avînd totuși 
a fi înscris 3 coșuri 
partidei cu selecțio- 

(D. STANCU-

după medalia de aur de la 
pușcă 10 m. ea avînd serioase 
șanse să mai cucerească și 
alte asemenea trofee. De ase
menea. între cele ce au ur
mat-o pe Roxana se află si 
nord-americana Deena Wigger. 
o altă trăgătoare de prim-pla- 
nul tirului feminin.

Dacă 
Roxănei 
standard 
medalie 
oiaă in

medalia de bronz a 
Lămășanu la pușcă 
60 f.c. (cea de-a doua 
a delegației noastre, 
momentul de față — 

duo* cea a talerist u! ui Ioan 
ttt‘1 — a fost decisă, la e- 
gahtate de ocssrte ea cistigâ- 
toarea .argmtulixx*. de bara iul

cea

concurs tră-
10 m Liviu 

și Ilie Petru.
participă 

la eliminatorii in probele pe 
echipe la pozițiile în genunchi, 
în picioare șl 3X40 f pușcașii 
Constantin Stan, Ilie Codreano 
și Paul Gruia.

Rezultate tehnice, pușcă stan
dard 60 f.c. feminin : 1. Era Fo- 
rian (Ungaria) 598 p, Nonka Ma
tova (Bulgaria) 597 p. 3. Roxana 
Lămășanu (România) 597 p, 4. 
Vesela Leceva (Bulgaria) 596... 11. 
Dumitra Matei 593 p... 56. Nicu
lina Iosif 582 p, echipe : 1.. Iugo
slavia 1777 p, 2. Bulgaria 1777 p. 
3. Suedia 1776... 6. România 1772 :

Racanski 
Bogd- 
Luz-

I. 
*1112.

mistreț alergător : 1. L. 
(Cehoslovacia) 382. 2. Z. 
ziewicz (Polonia) 379. 3. S. 
Iov (U.R.S.S.) 379 : echipe
U.R.S.S. 1121, 2. Cehoslovac* 
». S.U.A. 1106.

Radu TIMOFTE

în C.M. de sah FiNALA CANDIDAȚILOR
M B ____ fiuurei Soko-

tov, s-a încheiat remiză, după 
întrerupere 
5—1 i

Partida a 4-i » ' __ -
mondial de -șah. care opune, la 
Riga, pe marii maeștri sovieticiDinu COSTESCU

PATRU SCORURI EGALE IN ETAPA
INAUGURALĂ A CAMPIONATULUI EUROPEAN!

Ir- 
un

• Echipa Bulgariei a obținut un punct valoros la 
Glasgow • Formația Belgiei egalată în min. 90 de 
cea a Irlandei • In jocuri amicale: Anglia învinsă la 
Stockholm, R.D. Germană la Leipzig, Olanda la Praga!

Cu excepția echipei României, 
care a cîștigat categoric (4—0) 
în fața reprezentativei Austriei, 
toate celelalte patru întîlnlri 
s-au încheiat la egalitate. N-au 
lipsit, desigur, nici surprizele. 
Franța, de pildă, n-a reușit să 
treacă în deplasare de Islanda. 
Belgia n-a cîștigat în fața 
landei, Bulgaria a realizat 
scor egal neașteptat la Glasgow. 
Iar Finlanda a făcut tot scor 
egal cu Țara Galilor. Iată scurte 
comentarii la aceste partide, în
cheiate miercuri seara tîrziu.

ISLANDA — FRANȚA 0—0
Se spune că echipa Islandei nu 

este greu de învins I Lucrurile 
nu stau tocmai așa, mai cu sea
mă la Reykjavik — scrie comen
tatorul Agenției France Presse. 
Așa și este. Francezi! sînt mul
țumiți că au obținut un punct 
prețios în deplasare. Scor : 0—0.
Jocul a fost condus de Ferguson 
(Scoția), care a acordat 3 car
tonașe galbene, francezilor (Aya- 
che, Vercruysse și Amoros) și 
unul gazdelor (Petursșon). Se 
apreciază că această partidă din 
grupa a 3-a (din care mai fac 
parte echipele U.R.S.S.. R.D. Ger-

Fernandez, 
Paille.

și Țigana. 
(0-0) din

2—2 (1—1)

PUNCT FINAL IN MARELE PREMIU LA ATLETISM
Miercuri seară De 

Olimpic din Roma, 
friguros si, 
avut toc re 
relui
Spre sai 
nele întrece 
tinitiv al n 
a avut 
Romă

Pr<

Mari<*fca Puică 
Si Doina Melinte — 51 d 
ky — Elveția — 33 di * 
clasare rt
țări De oare 
românce au 
întreeukii se: 
în cone rsul 
a terminat a 
după Samoile: 
4:02.71 în ?on 
Wade 'M.

Stadionul 
pe un timp 
de umed, a 
finală a Ma- 

l-A.A.F.-Mobil, 
noastră, la fi- 
clasamentul de- 
de 1SN m fete 
două atlete din 

- 65 p 
(S. BOr- 
A ceastă 

eomoor- 
soortive

dul bunei 
wle două 
vut-o de-a lungul 
>n international! 
e la Roma. Puică 
doua cu 4 :03.55 

ko (U.R.SS.) —
huare s-au clasat

Britt I .-03.74. Meiinte

1:04,08. Agletdinova (U.R.S.S.) 
4:05,36. Biirky 4:05.42.

Marele Premiu ’86 a fost cîști
gat de marocanul Said Aouita, 
cu 63 p (la bărbați) și de Ior- 
danka Donkova (Bulgaria) cu 
^9 p (la femei). în clasamentul 
■'eneral feminin. Maricica Puică 
a ocupat un remarcabil loc se- 
cuntL înaintea 
tanka Hristova „ 
o Petra Felke (R.D.G.) 
Evelyn Ashford (S.U.A.) — 59 
Fatima Whitbread (M. Brit.) 
59 p. Valerie Brisco-Hooks 
(S.U.A.) — 59 p etc. Alte rezul
tate: BARBA TI: 100 m: Johnson 
(Canada) 10.02. Imoh (Niseria) 
10.08 (în ierarhia finală — Tmoh 
57 p) ; 800 m: Elliott (M. Brit.) 
1:46.91. Wuyke (Venezuela) 1:47,03 
(Barbosa — Brazilia — 50 o) : o mi-

renumitelor 
(Bulgaria)

Sve-
63
P,
P,

63

lă: Scott (S.U.A.) 3:50.28, Abas- 
cal (Spania) 3:50,54, Walker (N. 
Zeelandă) 3:50,93 (Scott 61 p); 
400 mg: Phlliips (S.U.A.) 48,14,
Dia Ba (Senegal) 48,47 (Phillips 
61 p); 5000 m: Aouita 13:13,13;
3000 m obst.: Van Dijck (Belgia) 
8:25,34 (locul 1. eu 54 p); înălți
me: Paklin (U.R.S.S.) 2,34 m,
Howard (S.U.A.) 2.31 m (locul 1. 
cu 59 p); triplu: Conley (S.U.A.) 
17,16 m (primul, cu 61 p); greu
tate: Timmermann (R.D.G.) 21,67 
m, Gunthoer (Elveția) 21,61 m 
(locul 1. cu 44 p>: femei : 200 m: 
Brisco-Hooks 22,30. Ashford 22,31 
(prima, cu 59 b): 400 m: Koch 
(R.D.G.) 49,17 (Dixon — S.U.A. — 53 
n): 100 mg: Dankova 12,47. Za- 
gorceva 12,49: suliță: Felke 70,64 
'prima. cu 63 p).

mane și Norvegiei) 
a fost de un bun ni
vel tehnic. Formații 
— ISLANDA : Si- 
gurdson — Gislason, 
Sa Jonsson, Edvald- 
sson, M. Jonsson — 
Margelrsson, Sigur- 
vinsson, Si Jonsson. 
Gudjonsson — Tor- 
fasson, Petursson. 
FRANȚA : Bats — 
Ayache, Boli, Ba- 
ttiston, Amoros — 
Țigana, Vercruysse, 
Genghini — Stopyra,
FINLANDA — ȚARA GALILOR 

1-1 (1-0)
In grupa a 6-a, gatezll pot fi 

mulțumiți cu această egalitate. 
Finlandezii au dominat mai mult 
in prima repriză șl, în mln. 11. 
au deschis scorul prin Hjelm. 
Apoi tot el a irosit o mare oca
zie. După pauză, a intrat Slatter, 
care a înscris golul egalizator 
(min. 66). Cu opt minute înain
te de final, James a tras foarte 
puternic, dar portarul Laukkanen 
a apărat magistral. Arbitru: aus
triacul Losert. Echipele : FIN
LANDA : Laukkanen — Pekonen, 
Ukkonen, Ikaelainen, Europaeus— 
Petaejae, — ... ' '__ ,
Hjelm — Lipponen (min. 76, Val- 
vee), Rantanen. ȚARA GALILOR: 
Thomas — Packett, Ratcliffe, Char
les, James. Nicolas — Blackmore 
(min. 81 Lowndes), Aizelwood, 
Williams (mln. 52 Slatter) — Rush, 
Saunders. Din această grupă mai 
fac parte. Danemarca și Ceho
slovacia.

SCOȚIA
în grupa a 7-a s-au desfășurat 

două întîlnlri. Bulgaria a obținut 
un punct foarte prețios în de
plasare, grație unei apărări exce
lente, care a oprit atacurile în 
val ale echipei în care au evo
luat Dalglish (de 101 ori interna
țional), Strachan. Cooper. Mi
ller. 35 000 de spectatori: arbitru: 
Fredrikson (Suedia) : echipele : 
SCOȚIA : Leighton — Gough,
Malpas, McStay, Narey — Miller? 
Cooper, Johnstone, Strachan — 
Aitken, Nicholas (min. 53 Dal
glish). BULGARIA: Mihailov — 
Nikolov, Dimitrov, Petrov, Iliev— 
Simeonov, Kolev. Sadkov, Ale
xandrov — Sirakov. Voinov.

Tauriainen, Toernvall,

BULGARIA O—O

Un duel Intre Margeirsson (dreapta) 
Fazi din meciu Islanda — Franța 

preliminariile C.E.
BELGIA — IRLANDA

Misiunea arbitrului român loan 
Igna n-a fost ușoară. Jocul a 
fost aprig, uneori dur, fapt pen
tru care s-au acordat două car
tonașe galbene : lui Scifo (Bel
gia) și Galvln (Irlanda). Scorul 
a fost deschis de Claesen (min. 
14), după care Stapleton a ega
lat (min. 19). Scifo a adus în a- 
vantaj echipa gazdă (min. 70), 
dar în min. 90 s-a acordat un 
penalty, pe deplin justificat. în 

- urma unui fault comis de por
tarul belgian Pfaff 
Stapleton. Lovitura 
a fost transformată 
Formațiile 
Grun, Van der 
Vervoort — V- 
Scifo, Ceulemans — Claesen, Des- 
met. IRLANDA : Bonner — Lan
gan, Hughton (min. 82 Beglin), 
Lawreson, Moran — McGrath, 
Brady, Houghton — Stapleton, 
Aldridge, Galvin (min. 82 Whe
lan). Din această grupă mai 
face parte și Luxemburgul.

MECIURI AMICALE : la Stock
holm : Suedia — Anglia 1—0 (0—0). 
A înscris t Ekstrom (min. 60). 
Echipele : SUEDIA : Moller — E. 
Nilsson, Hysen (Persson), Lar
sson, Fredriksson — Eriksson, 
Prytz, Strămberg, Palmer — Ek
strom, B. Nilsson. ANGLIA : Shil
ton — Andreson, Butcher, Martin, 
Sansom — Steven (min. 80 Wadle), 
Wilkins, Hoddle, Hodge — Dixon, 
Barnes (min. 58 Cottee). • 
Praga : 
1—0 (1—0), 
(min. 40). 
Germană 
(0—1) ! A 
24).

asupra lui 
de pedeapsă 

___ __ de Brady. 
- BELGIA : Pfaff — 

Elst, Clijsters, 
Vercauteren, oemol,

... — ------- - La
Cehoslovacia — olanda 

. A marcat Knoflicek
• La Leipzig : R. D. 
— Danemarca o—1 
înscris Eriksen (min.
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