
Prpletari dht teate flrite, un(fI-»4 I f _ _ .
■ Astăzi și mîine, meciurile etapei a IV-a

ZIAR AL

portul a Diviziei A de fotbal

LA CRAIOVA Șl PLOIEȘTI
consiliului national pentrQ^educatie FIZICA Șl SPORI

ANUL XLII - Nr. 11 424 I

UN CAIAC DE DUBLU
DANIEL STOIAN-ANGELIN VELEA -

Șl FOARTE FRUMOSUL 
„JURNAL DE BORD

AL UNEI MARI VICTORII

PERFORMANTE

dublu a tlșnit pu
ternic din start. Daniel Stoian 
privește o clipă vîrtejurile lă
sate de padelă prin apă : e mai 
mult decît bine... își spune 
tînărul. Dacă „bătrînul" Ange
lin Velea o tine în ritmul ăsta, 
în aproximativ 3 minute sîn- 
tem la capătul celor 1000 m. 
Adică, ne podiumul C.M., unde 
a mai urcat, tbt aici, la Mont
real. Vasile Dîba, acum zece 
ani. cînd a cucerit titlul de 
campion olimpic...

Nu mergem deloc rău !, iși 
continuă gîndurile Daniel Sto
ian. Se pare că in acest mo
ment ne-am desprins de plu
ton. B(a, nu. Fischer — mare 
sportiv, blondul ăsta ! — și
Wahllebe din R.D.G. sînt lingă 
noi. în fond, de ce n-am avea 
o companie plăcută? Formida
bil : cîștigă teren si echipajul 
austriac ! Ce-ar fi. nea Velea 
să-i lăsăm să se apropie — 
mai discutăm de una. de alta 
trece timpul, nici nu știi cînd 
ai încheiat cursa. Dacă ar bă
nui coechipierul meu ce-mi tre- 
oe orin cap cred că m-ar az-
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vîrli din barcă. A- 
propo : aveam un 
unchi în Berceni, 
mare înotător în 
tinerețe. Ce-mi 
spune : „Daniele, 
băiatule, rău nu 
este că te-ai apu
cat de sport, 
sfrijit ca o 
vardă. Dacă 
insă, să faci 
formanță, 
minte un lucru : 
păstrează-ți vioi
ciunea, prospeți
mea minții !“

Am trecut 
mii linia 
lor care 
Plictiseală 
dreapta, 
Velea — 
tește de 
simt eu 
simt si 
versari. marii favoriti ai aces
tei probe. Morisca nadelelor 
devine infernală, văd primul 
vîrf de barcă cum încearcă să 
mă depășească, mi-a pierit tot 
umorul. Lasă că îl regăsesc eu 
curind. la conferința de presă 
care se tine cu noii campioni 
mondiali. în genunchi l-am 
rugat pe Velea să mă lase să 
vorbesc eu. Parcă aud : • Citi 
ani aveți ? • 42. Adică. îm
preună 42 : Velea 23. iar eu 
19 — cum ajung pe aeroportul 
OtODeni fug la gară să prind

pri- 
balize- 
marchează 500 m. 

mare : nimeni în 
nimeni în stingă si 
îl simt — se pregă- 
flniș prelungit Că îl 
n-ar fi nimic, dar îl 
principalii noștri ad-

trenul de Pitești, spre a par
ticipa la Campionatele Republi
cane de tineret. • Ce greu
tate ? • Asimetrie perfectă :
eu 75. Velea 85 de kilograme.

Vasile TOFAN

(Continuare în pag. 2-3)

diine. etapfl completa In Divizia A de handbal

PARTIDA ȘTIINȚA BACĂU RAPID BUCUREȘTI
V

DOMiNA CAMPIONATUL FEMININ
Agenda compeliționalâ hand

balistică internă este deosebit 
de bogată la acest sfîrșit de 
săptămână. în prim-plan se a- 
flă Divizia A. care programea-

a V-a in întrecerea 
și a IlI-a în cea mas- 

precum și meciurile din

AZI, START
IN CAMPIONATUL

DE HOCHEI
• Echipele din Diviziei A 

inaugurează întrecerea 
Miercurea Ciuc • Sportul Stu
dențesc București, victorioasă in 
barajul cu Metalul Rădăuți 
• „Cupa Harghita*1 a revenit 
formației Sport Club M. Ciuc

II 
la

zA etapa 
feminină 
culină, . , ____________
Divizia B de tineret.

Revenind la prima divizie, 
etapa a V-a feminină este do
minata de dcrbyul de la Ba
cău, in care Știința, neînvinsă, 
primește vizita revelației aces
tui campionat, Rapid, ocupan
ta locului secund în clasament. 
Un alt meci atractiv se anun
ță și cel de la Brașov, în care 
învinsele din etapa precedentă
— Rulmentul și TEKOM Iași
— vor fi față în față .într-o 
confruntare a dorințelor evi
dente de reabilitare.

Etapa a V-a va fi deosebit 
de dificilă pentru echipele si-

(Continuare in pag. 2—3)

A VANPREMIERE „EUROPENE"
0 După ultima ei perfor
manță, egal în „Regie**, 
Victoria București poate 
pretinde... victoria în par* 
tida cu Jiul £ Relansata 
moral, Universitatea Cra
iova așteaptă cu încredere 
in forțele ei jocul cu echipa 
hunedoreană • Petrolul — 
Sportul Studențesc, un 
meci al celor trei semne : 
1X2 £ La Bacău, cînd va, 
Gloria 
puncte. De astă dată îi va 
fi mult mai greu... Q 
favorită @ Echipa de 'sub Tîmpa încearcă să .urce" pe 
Dealul Feleacului • La Pitești este rîndul formației oas

pete să... contraatace

CLASAMENTUL

Buzău recolta

1. DINAMO > 81 • a- > 4
2. Steaua 11 ( • 3- • 4
3. F. C. OK im 3- 3 4
4. „U" Clld-N. im 3- 3
5. Sportul Stud. 1111 3- 3 ț

C— 7. Petrolul MII 2- 1 i
F. C. Argeț 3 111 4- 3 i

3—10. Oțelul GL 3 111 2- 2 8
Jiul 3 111 5- 3 8
S. C. Bacău 3 111 3- 3 8

11. Victoria 3 111 3- 4 8
12—13. Corvinul 2 10 1 1- 2 8

Rapid 3 10 2 3- 4 8
14—17. Flacăra 3 10 2 3- 5 8

Chimia 3 10 2 4- 6 8
Univ. Cv. 3 0 2 1 3- 5 t
F.C.M. Bv. 3 10 2 2- 4 8

18. Gloria 3 10 2 5-12 2

@ In Ghencea, campioana net

!■■■

PROGRAMUL JOCURILOR
Sâmbătă

București t

Craiova 
Ploiești

Bacău :
București:

Cluj-Napoca : 
Pitești :

Toate jocurile
Meciurile CHIMIA RM. V1LCEA 

și F.C. OLT

VICTORIA - JIUL
(stadion Progresul)

UNIVERSITATEA - CORVINUL
PETROLUL - SPORTUL STUDENȚESC

Duminică

SPORT CLUB - GLORIA BUZĂU
STEAUA - FLACARA MORENI

(stadion Steaua)
F.C.M. BRAȘOV 
OȚELUL GALAȚI

»U“
F.C. ARGEȘ .
Încep la ora 17.

RAPID
DINAMO au fost aminate.

.V.1

Turneul .international de volei (m) al României

ON DERBY AȘTEPTAT CU INTERES, 
DAR CARE' NU A CONFIRMAT

Campionatul Balcanic de tenis

JUNIORII noștri
IN FAZEIt SUPHIIOARE

Așa cum s-a mai anunțat, 
sezonul intern debutează astăzi 
cu primul turneu al Campiona
tului Republican, la care par
ticipă echipele din a doua gru
pă valorică a Diviziei A. Com
petiția are loc la Miercurea 
Ciuc și se va disputa după 
următorul program :

13 septembrie : Lotul de ti
neret (20 ani) — Sportul Stu
dențesc București. Viitorul 
Ghcorgheni — Lotul de ju
niori (18 ani). Progresul 
Miercurea Ciuc — IMASA Sf. 
Gheorghe.

14 septembrie : IMASA — 
Lotul de iuniori. Viitorul —

(Continuare în pap 2—3)

BRAȘOV, 12 (prin 
Turneul 
culin de 
dotat cu 
tinuat în 
localitate 
de a 3-a etape în care capul 
de afiș l-a constituit 
dintre formațiile 
și României, 
tentată cu mult 
onorată de un 
blic. dar mai puțin 
două echipe. Contrar așteptă
rilor. jocul nu a satisfăcut 
asitența nici ca rezultat, 
nici ca spectacol. Robusta e- 
chipă a Bulgariei a obținut 
victoria cu 3—1 (6. —8, 12,10), 
fără a străluci la rîndul ei.

Disputa nu a reținut atenția 
decît prin cîteva 
rate, atractive. în 
bele sextete au 
simplist, punind 
atacuri în forță, 
reste nu puteau da ciștig de 
cauză 
bulgari.

telefon), 
international mas- 

volei al României, 
„Cupa Birsa", a con- 
Sala sporturilor din 

cu partidele celei

competiții oficiale la care 
participat cu succes —

partida
Bulgariei

O partidă aș- 
interes si 

numeros pu- 
de cele

faze elabo- 
general am- 
iucat lent, 

accent pe 
ceea ce fi-

declt voleibaliștilor 
a căror medie de 

inâițime se situează în jurul 
cifrei de 2 m. La echipa țării 
noastre, care a mizat 
ral pe jucători din 
mai experimentată 
leagă. Mina. Pop, 
Pralea, Căta-Chițiga 
neri din
european 
acumulată în cele două recen-

în gene- 
generația 
ca Te- 
Dascălu, 

___ ____ (cei ti- 
lotul vicecampion 
acuzînd oboseala

te
au _ ______
C.E. și Campionatul Balcanic), 
a surprins lipsa de con
centrare. de nerv, hotărîrea sl 
precizia 
în setul 
taxării 
tenuat 
nizarea 
cu efecte directe asupra con
strucției 
greșelilor 
viciului 
viturilor 
a defecțiunilor de blocaj și a- 
părare din linia a doua — de
ficiente care au constituit 
nota dominantă a jocului pres
tat de echipa noastră... De la 
învingători s-au remarcat 
Kioscv, Hristov și Petcov, 
de la învinși doar partial, Pă- 
durețu. Au arbitrat corect : 
C. Christian (R.D.G.) și J. L. 
Santana (Cuba).

în deschiderea jocurilor din 
cea de a treia zi ș-au întîlniț 
echipele Cuba-lineret 
R. D. Germană. Tinerii 
banezi, care joacă rapid, 
riat. si-au pus în valoare 
parcă mai mult declt au 
cut-o pînă acum, calitățile 
deosebite. Ne referim In spe-

in intervenții. Doar 
secund, pe fondul re- 
adversarilor s-au a- 
întrucîtva nesincro- 
evidentă a sextetului

acțiunilor ofensive, 
de execuție a ser- 

și preluării, a lo
de atac si mai ales

cu- 
va- 
azi. 
fă- 
lor

Simbătă și duminică, la Reșița

„CUPA

LA

PĂCII SI PRIETENIEI

AUTOMOBILISM
la Reșița 
de-a Vil-a

Astăzi și mîine, 
se desfășoară cea 
ediție a „Cupei Păcii și Prie
teniei** Ia automobilism viteză 
pe circuit, la care participă 
sportivi din Bulgaria, Cehoslo
vacia, B.D. Germană, Polonia. 
România, Ungaria si U.R.S.S.

Astăzi, simbătă, se desfășoa
ră antrenamentele oficiale, la 
orele 12,30 și 16,30. iar mîine.

Ml INTRICIRII
PLOIEȘTI, 12 (prin telefon). 

Campionatul Balcanic de tenis 
al juniorilor — găzduit de a- 
rena asociației sportive Chi
mistul a Liceului Industrial nr. 
4 — a continuat vineri după- 
amiazâ cu disputarea sferturi
lor de finală în probele de 
simplu (băieți 81 fete).

în partea de sus a tabloului 
de simplu băieți reprezentantul 
nostru Răzvan 
cu 6—2. 6—2 
voritul nr. 1 
garul Anton 
tatea Iui Itu 
de-a lungul 
Amplasați de asemenea In pri
ma jumătate a tabloului. Tasos 
Bavclas (component in echipa 
de Cupa Davis a Greciei) — 
locul 67 în ultimul clasament 
mondial al juniorilor — si Da
niel Dobre au oferit un soec- 
tacol atractiv doar în primul 
set. Condus cu 3—0 Ia ghemuri, 
Dobre a dispus de resurse 
pentru a echilibra situația a- 
jungînd la 
ghem, la 
său Dobre

Itu a ciștigat 
întîlnirea cu fa- 

al turneului, bul- 
Radev. Superiori- 
a fost evidentă 

întregului med.

4—4. în al 9-lea
30-30 pe serviciul 
face dublă greșeală.
ton GAVRILESCU

(Continuare în vag(Continuare In oaa. 2-3)

Aspect din concursul desfășurat 
tot la Reșița, in urmă cu doi ani.

Foto : P. FUCHS, Reșița

duminică, concursul la ora 10 
dimineața. Precizăm, concursul 
de viteză are loc la două ca
tegorii : grapa A și. grupa E 
(mașini de formula ..Easter").

Aurelian BREBEANU



| TOTUL, LA TIMPUL POTRIVIT! I
Miine incepe Divizia A de volei (f)

LA BUCUREȘTI DERBYUL LA CONC

I
I
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I
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corda in partea finală cu cel stabilit in co
mun cu federația de resort — acumullnd 
mereu .puncte" si oboseală, Maricica Puică 
«i Doina Melinte (împreună, desigur, eu an
trenorii lor, I. Puică și D. Melinte) au găsit 
de cuviință ca singura cale de refacere să 
fie in timpul Campionatelor Naționale (7—9 
august), absentând, deci, de la finalele de 
la Pitești ! Și chiar dacă la Stuttgart, la C.E., 
Puică a urcat

tfâ ordinea 
TZIIILIEII

Marele Premiu 
Doina Melinte

pe treapta a doua a podiu
mului, rezultatul ei a fost 
net inferior celui planificat 
(8:27,00), cu care vizata și 
promisa medalie de aur ar 
fi devenit realitate. Iar Doi
na Melinte — înscrisă sur
prinzător la 3 000 m după 
o singură cursă în acest se
zon abandonînd înainte 
final —, deși

1 500 m, a fost foarte de-

de 
a obținut

I
I
I

La mijlocul acestei săptămini, pe Stadio
nul Olimpic din Roma a avut Ioc reuniunea 
atletică finală a Marelui Premiu LAAF-Mo- 
bil, care a adus la start competitori de pri
ma valoare din întreaga lume, cei care de-a 
lungul întrecerilor desfășurate în circuitul 
acestui an și-au dobîndit dreptul de a ținti 
un loc fruntaș In clasamentul pe probe ți 
în cel general. După ce din diverse puncte 
ale globului, in lunile care au trecut, ne-au 
parvenit știri despre succe
sele obținute de Maricica 
Puică, Doina Melinte, Cris- 
tieana Cojocaru, Sorin Matei 
și alți reprezentanți ai atle
tismului nostru, miercur 
seara agențiile internațio
nale de presă au relatat că 
în proba fejninină de 1500 
m pe primele două locuri 
ale clasamentului final din 
se află Maricica Puică și
(chiar dacă în cursa de la Roma prima din
tre ele a sosit a doua, iar cealaltă a patra). 
Maricica Puică obținînd prin punctajul ge
neral (65) și un loc secund în clasamentul 
general al circuitului aflat sub egida Fede
rației Internaționale, într-o companie selectă 
(de exemplu, Iordanka Donkova, Evelyn Ash
ford, Petra Feike. Fatima Whitbread, Ma
rita Koch).

Departe de noi gindul de a minimalita efortul 
și constanța dovedite de reputatele noastre 
alergătoare în acest prestigios circuit, dar un 
gînd nu ne dă pace de Ia recentele Cam
pionate Europene, unde atleții noștri au fost 
departe (unii chiar foarte departe) de ci
frele scontate (ca performanțe și loc în ie
rarhiile probelor), de cele eu care s-au 
acreditat în acest sezon (inclusiv prin con
cursurile Marelui Premiu I). Avînd un pro
gram foarte Încărcat — ți care nu mai eon

„bronzul4* la
parte de performanța sa de virf din acest an.

La reuniunea finală a Marelui Premiu, de 
la Roma, printre protagoniști s-au aflat și 
Agietdinova, și Donkova, și Koch, și Gunthor 
care, nu cu mult timp în urmă, au cucerit 
titlul de campioane europene. Desigur că și în 
planurile lor de pregătire obiectivul nr. 1 al 
sezonului a fost suprema întrecere continen
tală. dar toate celelalte participări au fost 
ÎN FAPT, ȘI NU ÎN VORBE subordonate 
acestui obiectiv. Iată de ce așteptăm o perti
nentă analiză în cadrul forurilor de resort 
a comportării atleților noștri la C.E., prin 
care toate părțile implicate — sportivi, antre
nori, medici, cercetători, federație — să răs
pundă la, obiect, pentru ca premisele favo
rabile marii performanțe în atletismul româ
nesc să se materializeze la concursurile de 
obiectiv major și 
de interes adiacent.

prestigiu, și nu in cele

Paul SLAVESCU

CAMPIONATUL BALCANIC DE TENIS
(Urmare din pag l)

Bavelas profită de acest mo
ment și majorează la
Apoi, cîștigă si pe serviciul 
său și încheie cu 6—4 în fa
voarea sa primul set. în cel 
de-ăl doilea, Dobre a opus o 
foarte slabă rezistentă si Ba
velas a cîștigat foarte ușor : 
6—2. George Cosac avîndu-1 
de partea cealaltă a fileului pe 
favoritul nr. 2 iugoslavul Jere 
Dumanici a cîștigat în două 
seturi 6—1. 6—2, dună un meci 
în care tenismanul român a

5—4.

AZI, START
IN CAMPIONATUL DE HOCHEI

(Urmare din pag. 1)

Sportul Studențesc, Progresul 
— Botul de tineret.

15 septembrie : Progresul — 
Sp. Studențesc, Lotul de tine
ret — Lotul de iuniori. Viitorul 
— IMASA.

16 septembrie : IMASA — Sp. 
Studențesc, Progresul — Lo
tul de iuniori. Viitorul — Lo
tul de tineret.

17 septembrie s Lotul de ju
niori — Sp. Studențesc, IMASA
— Lotul de tineret. Progresul
— Viitorul.

condus întregul joc. In sfîr- 
șit. Adrian Popo-vici nu a putut 
face fată ritmului rapid impus 
de adversarul său Fotis Iko- 
nomou, acesta din urmă cîști
gînd cu 5—7, 6—2. 6—3. în se
mifinale se vor întâlni : Răz* 
van Itu — Tasos Bavelas si 
Fotis Ikonomou — George Co- 
sae.

Meciuri disputate si în sfer
turile de finală de pe tabloul 
feminin de simplu. Jucînd fără 
greșeală. adueîndu-și adesea 
adversara la fileu si apoi pa- 
slnd-o. Teodora Tache a in- 
trecut-o cu 6—2, 6—3, pe fa
vorita nr. 1 Mariela Kraiceva 
(Bulgaria). Menținindu-și for
ma bună din ultimlle trei săp- 
tămîni. Mădălina Voinea a cîș- 
tigat cu 6—0, 8—1 în fața Ă- 
mandei Mitrocoulou (Grecia), 
în fata unei adversare reduta
bile. Olga Tsarbopoulou (Gre
cia). Diane Samungi și-a im
pus în cele din urmă superio
ritatea cîștigînd cu 3—6. 6—2. 
6—3. în partida Otllia Pop — 
Elizabeta Mikolova a cîștigat 
Mikolova eu 7—5, 2—6,9—7. în 
semifinale 
Tache — 
Mădălina 
Mikolova.

Sîmbătă 
desfășura semifinalele de simplu 
băieți șl fete, iar după-amiază. 
finalele de dublu băieți ți fete, 
iar duminică dimineață finalele 
de simplu.

vor juca : Teodora 
Diane Sam un cri și 
Voinea — Elizabeta

dimineață, se vor

I

I

I
I
I

In etapa a T-a a

DINAMO-UNIVERSITATEA CER CRAIOVA
Miine, duminică U septembrie, se dă startul intr-o nouă ediție (a 

17-a) a Campionatului Național de volei feminin — Divizia A,
Partidele primei etape din eadrul celor două grupe valorice (pe 

care vi le reamintim : 1—6. Universitatea C.F.R. Craiova, C.S.U. 
I.M.N. Galați, Dinamo, C.SJH. Libertatea Sibiu, Penicilina Iași, Da
da Pitești ; tocurile 7—12, Flacăra Roșie București, Farul Constanța, 
Chimia Rm. Vilcea, Calculatorul București, G.I.G.C.L. Brașov, Oltcit 
Craiova) se vor desfășura tn patru orașe : București, lași, constanța 
ți Rm. Vilcea. Deosebit de Interesant apare derbyul etapei, intre 
Universitatea C.F.R. Craiova — campioana ultimei ediții și Dlnamo 
— campioana penultimei ediții. Programul etapei :
BUCUREȘTI :

IAȘI : 
CONSTANTA : 
BUCUREȘTI :

RM. VÎLCEA :
C.S.M. Libertatea Sibiu

Dinamo — Universitatea C.F.R. Craiova
(Sala Dinamo, ora 10)

Penicilina lași — Dacia Pitești
Farul — Ollclt Craiova
Flacăra Roșie • — Calculatorul București

(Sala M.I.U., ora 10)
Chimia — G.I.G.C.L. Brașov

— C.S.U. I.M.N. Galați (amtnatt

TURNEUL INTERNATIONAL DE VOLEI (m) AL ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

cial la remarcabilul ridicător 
Diago și, deopotrivă, la înal
tul trăgător Abren (inclus 
deja in lotul de seniori al tă
rii sale) sau la Vantes, un 
stângaci eficace. Rezultat 
final: Cuba (tineret) — R. D. 
Germană 3—0 
arbitrat foarte 
șeanu — C.
România).

în încheierea
întîlnit Selecționata Brașovului 
și cea a Spaniei. La începutul 
setului patru, cînd brașovenii 
conduceau cu 2—1 (—16, 7, 8) 
spaniolii s-au retras după ce

(9. 5. 7).
bine N.
Manitiu

reuniunii

OE

Au 
Găle- 

(ambii

s-au

Diviziei A la rugbij

GAZDELE PORNESC CU PRIMA SANSA
7

an nțindu-se locurile de la Pe
troșani, Iași și cel dintre Mașini 
Grele și Contactoare Buzău. Dar 
lată prognarr.il complet al eta
pei :

Astăzi (un meci) și milne se 
dispută etapa a ctaeea din Divi
zia A la rugby. In această run
dă gazdele' pornesc, in general, 
eu prima șansă, mal echilibrate

Seria I

București STEAUA — C.SM. SUCEAVA
Stadion Steaua, ora 10 ; arbitru : Gh. Prisăcaru (lași) 

R.C. GRIVIȚA ROȘIE— I.A.M.T. ORADEA
Parcul Copilului, ora 10 ; E. Stoica (Buc.) 

ȘTIINȚA — C.S.M. SIBIU
Stadion Știința, ora 10 ; M. Galanda (Buc.)

RULMENTUL — C.S.U. SPORTUL STUDENȚESC
Stadion Rulmentul, ora 9,30 ; C. Stanca (C-ța)

T.C. IND. — „U“ 16 FEBRUARIE CLUJ-NAPOCA
Stadion Badea Cîrțan ; ora 9 ; I. Vasilică (Buc.)

Petroșani

Blrtad
Constanța

Constanța

Bucureștf

Iași

Arad

Seria a n-a

FARUL — „U“ TIMIȘOARA
Stadion Farul, ora 9 ; S. Marin (Buc.) 

DINAMO — GLORIA BUC.
Stadion Olimpia, stmbătă, ora 17 ; P. Barbu (Buc.) 

MAȘINI GRELE — CONTACTOARE BUZĂU
Stadion Olimpia, ora 10 ; M. Stoica (Sibiu) 
POLITEHNICA — ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE

Stadionul Tineretului, ora 10 : P. Soare (Buc.) 
GLORIA P.T.T. -------------------
Stadion Gloria, oca

BUC.
Popa (Iași)

internațional la
Joi după-amîază

antrenorul lor a fost sancționat 
cu cartonașele galben și roșu.

Programul de sîmbătă, 
15 : România 
Bulgaria - 
mană — 
nică. ora 
Brașov — 
Spania — Bulgaria, România 
Cuba.

ora 
Sel. Brașov, 

— Cuba, R. D. Ger- 
Sel. Spania ; dumi- 

9 dimineața : Sel. 
R. D. Germană, Sel.

Pe karl 
s-a desfă 
etapă a C 
can de k 
la startul 
organizat* 
de concur 
sați : cat. 
tanail (II 
stantin ( 
(LIA Tim 
M. Munți 
(ambii Dt 
Covaci (1 
80 cmc — 
Iul Tg. S 
(ITB), 3. 
București) 
O. Badea 
(Metalul 
Heige] (L 
cmc — I. 
miș), 2.
V. Harab; 
lăți) ; ech 
2. Danubi

T.

• MECI 
CONSTANȚA, 
divizionara A T.C. IND. a întîl- 
nlt echipa R.C.F. Cardiff Univer
sity din Tara Galilor, aflată în 
turneu In țara noastră. Rugby știi 
constănțeni au învins cu 22—7 
(7—4», după un joc disputat. Au 
marcat : M. Gheorghe — eseu, 2 
1. p. și 2 transf.. Blaj și Călin

cite un 
pectiv 
1. p (C. POPA, coresp.)

eseu pentru gazde, res- 
Thomas eseu, Norman

Turneele finale 
ale Concursului Re
publican — Criteriul 
Speranțelor al bas- 
chetbaliștilor juniori 
III, desfășurate pe 
terenurile Liceului 
„Ion Slavici** și A.S 
Constructorul din 
Arad, au întrunit 
peste 150 de elevi 
și eleve. Disputata 
în prezența unui 
mare număr de 
spectatori și într-o 
atmosferă specific.? 
întrecerilor tine
rești. competiția s-a 
încheiat cu succe
sul echipelor C.S.Ș 
Arad. In finala bă
ieților, baschetbalis
te .arădeni au în
vins cu 63—45 for
mația C.S.Ș. 1 Con
stanța. iar în final3 
fetelor gazdele au 
cîștigat cu 65—50 în 
fața echipei C.S.Ș. 
4 București.

Clasamente . finale 
1. C.S.Ș. ARAD. (M. 
Ardelean, C. Iuhasz, 
Laszlo, F. Iancu, A. 
Lăpușcă, N. Baumann, R. Drig, 
C. Zacay; antrenor: Gh. Manda- 
che), 2. C.S.Ș. 1 Constanța. 3. 
C.S.ș. Tîrgoviște, 4. C.S.Ș. 4 
București, 5. C.S.Ș. Ploiești. 6. 
C.S.Ș. Cluj-Napoca, 7. C.S.Ș. Iași, 
8. C.S.Ș. Deva, 9. C.S.Ș. Brașo- 
via, 10. C.S.Ș. Rm. Vîlcea. Coș- 
geter: H. Păun (C.S.Ș. Tîrgovlș- 
te); cel mai tehnic jucător: M. 
Alecu (C.S.ș. 4); cel mai bun a-

O imagine din cursul
— C.S.Ș. < 

Foto : ALEX

— BĂIEȚI: ’ 
Tarangul, S.
D. Soli, A. 

Vușcă, S.
R. “ ’

sr

DIVIZIA A DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

După cum se vede, la cam
pionatul A II ia parte ți for
mația Sportul Studențesc Bucu
rești, promovată din grupa va
lorică A III în urma dublului 
meci de barai susținut zilele 
trecute cu Metalul Rădăuți, 
ocupanta ultimului loc în tre
cuta ediție a campionatului 
Diviziei A II. în primul joc. 
Metalul a cîștigat cu 3—2
(0—1, 1—1, 1—1), dar l-a pier
dut pe al doilea cu 6—0 (1—0. 
3—0. 2—0).’ Sportul Studențesc 
calificîndu-se. deci.

UN CAIAC DE DUBLU
tuate la periferia clasamentu
lui. De pildă,

Programul 
bacAu : 
CONSTANȚA : 
BUCUREȘTI :

la Sf. Gheorghe 
etapei a V-a este

Știința
Hidrotehnica
Confecția

și Baia Mare gazdele vor a- 
vea o misiune grea în parti
dele cu Mureșul IMATEX Tg. 
Mureș și Chimistul Rm. Vîlcea.

următorul :

(Urmare din pag. 1)

SPORT CLUB MIERCUREA 
CIUC A CÎȘTIGAT 
.CUPA HARGHITA"

După „Cupa 23 August", 
că Sport Club a reușit să 
tige și „Cupa Harghita**, 
care în afara formației victo
rioase au mai participat echi
pele Banik Karvina (ocupanta 
locului 3 în Liga a doua a 
campionatului Cehoslovaciei). 
Progresul Miercurea Ciuc și 
Viitorul Gheorgheni. Iată re
zultatele : Banik — Viitorul 
ll—O, Progresul — Viitorul 8—5, 
Sport Club 
Banik 
Club 
Club ■ 
8—2), 
na’ă.
te, spectaculos, 
pal : 1. sport 
Banîk 4 p ; 3.
4. Viitorul 0 >

iată

- Viitorul s», 
Progresul 5—2, 

: — Progresul 15—1, Spori
— Viitorul 10—2, Sport

— Banik ------
A fost

un meci

3—2 (8—8. 3—0, 
o adevărată fi
de buni caii ta
ci asamentul fi-
Club 6 p: 2. 
Progresul 2 D ;

Ce vreți : nu toate echipajele 
sânt perfecte pe lumea asta ! 
Deci, diferență de 10 kg. Iar 
intre noi si adversar, tot de 10. 
In minus, se înțelege. • Ce 
Înălțime? • El. 1.83, eu 1,87 
m. Intrebati-ne si din ce par
te a tării rintem 7 Velea. atâ 
ghicit, din Deltă, de la Sari- 
nosuf. Eu, n-ati ghicit : din 
cartierul bucurestean Fanteli- 
mon. De ce. totuși, ne-au așe
zat antrenorii în aceeași barcă? 
Care antrenori ? A, tehnicienii 
de la cunoscuta si apreciata 
scoală românească de caiac-ca- 
noe? Chestie de finețe, de a- 
mănunt : au observat ei eram 
singurii care aveam lovituri a- 
semănătoare. Trec peste timpii

buni realizați pe pistele de con
trol, peste faptul că Angelin 
Velea a mai cucerit un titlu 
de campion mondial în ’83. la 
Tampere. în Finlanda, că eu, 
coechipierul 
obținut 
juniori 
argint,

Ura. 
de sosire ! _
strînge mina cu putere : • Ai 
fost mare, puștiule ! Abia m-am 
ținut după ritmul loviturilor 
tale. Cum te simți ca proaspăt 
campion mondial la seniori ? 
• Vorbesc eu. nea Velea, la 
conferința de presă ? • Știi 
cum facem ? Vorbești (u aiei, 
la Montreal, și vorbesc eu. în 
vară, la „mondialele** de la 
Duisburg...

anul 
din 

că...
am

lui la Steaua, am 
trecut la C.M. de 

Italia, medalia de

trecut primii linia 
Angelin Velea îmi

— Rapid București
— Textila Dorobanțul Ploiești
— C.S.M. Independența Sibiu 

(Sala Floreasca, ora 10)
SF. GHEORGHE : C.S.M. — ------------------ —
BAIA MARE : .Constructorul
BRAȘOV : Rulmentul

întrecerea masculină, ajunsă 
la cea de-a treia etapă, pro
gramează meciuri în care sînt 
puțin probabile surprizele. 
Disputa cea mai echilibrată se 
anunță cea

Așadar,
de la Pitești. în

programul etapei a IlI-a este :

— Mureșul IMATEX Tg. Mureș
— Chimistul Rm. Vîlcea
— TEROM Iași

care Dacia primește vizita 
handbaliștilor de la Metalul 
Bistrița, în cadrul seriei B.

Meciul Dinamo București — 
Dinamo Brașov s-a disputat în 
devanș (scor : 32—27).

părător: B 
Arad).

FETE : 
Leah, D. 
Albert, C. 
Dumitru, 1 
irenor: C. 
București, 
4. C.S.Ș. r 
Progresu* 
Pașcani. 8. 
C.S.ș. 1 Cc 
cea. Coșge 
(C.S.Ș. 4) ; 
toare: Diaj 
cea mai b 
na Ciuguti 
poca). (Oc 
cpresn.).

a Tradiți 
„Cupa Ci 
C.J.E.F.S. 
de ecfiipa 
cu Constn 
cu Rapid 
Voința But 
mătoare: 
București.
Suzana Gi 
sov) — 44 
resp.).

« Turnee 
vizi ei A s< 
3 si 5 oc 
Oradea (bă 
Vîlcea (fet 
grupa valo 
sate pe loc 

a Dumln: 
ciurile etai 
ziei școlare

MIRȘA :
TG. MUREȘ : 
TIMIȘOARA :

SERIA A
Independența Carpați 
C.S.M. Electromureș 
Politehnica

SERIA B
H. C. Minaur 
Dacia
— Dinamo

— Universitatea Craiov*
— Steaua
— Știința Bacău

BAIA MARE :
PITEȘTI :
Dinamo București
• Tn Divizia B de tineret, în

Capitală sînt programate urmă
toarele meciuri : Calculatorul
IIRUC București — Celuloza

— Constructorul Oradea
— Metalul Bistrița

— s-a disputat.
(masculin), teren Dlnamo,

Brașov
Brăila
ora 9,00 și I.T.B.— Olimpia Slo
bozia (feminin), teren I.T.B. (str. 
Trapezului nr. 4), ora 11,00.

ah*

Finalele Campionatelor Republicane de orientare turistică

PROBA DE ȘTAFETĂ DOMINATĂ DE CLUJENI Șl ARĂDENI
CITOVA. ii (prin telefon). Fi

nalele Campionatelor Republicane 
de orientare turistică au Început 
joi, eu proba de ștafetă, eare 
s-a desfășurat in zona cetății 
Șolmuț, din Munții Zarandului. 
Le start au fost prezente U de 
echipaje tn de fete șl M de bă
iet!) 01B M Ot județe (sportivi

din 92 de asociații). Proba a 
avut Ioc pe trei categorii de 
vîrstă: 11—14 ani, 15—18 și peste 
19 ani.

Cele .mal multe locuri întîi 
(cîte trei) au fost cucerite de 
reprezentativele județelor Cluj și 
Arad. O bună impresie au lăsat 
fi sportivii din Maramureș și

ii ihor, ca și cei 
Dolj șl Olt.

din județele

Rezultatele: 11—14 
1. CLUJ (S. Fey, 
Simon, D. Simon), 
Olt (C.P. Slatina); 
ARAD (A. Kocsis, M. Mcszar, E. 
Czaczka, R. Balog), 2. București,

(C.P.

ani — fete:
K. Vercș, A.
2. Bihor, 
băieți:

3.
1.

3. Cluj. Categoria 15—18 ani, fe
te: 1. CLUJ (B. Vlada, I. Cio
ban, R. Incze, K. Kerekeș), 2. 
Maramureș (Chemun — Maratex), 
3. Dolj; băieți: 1. ARAD (A. 
Covaci, D. Văiedan, V. Lucaci, 
T. Vuin), 2. Maramureș I, 3. Ma
ramureș II (Vulturii — Rapid), 
Categoria peste 19 ani — fete: 1. 
ARAD (M. Berkasz, V. Vele, M. 
David, E. Gero). 2. Cluj, 3. Ma
ramureș (Voința B. Marc) ; bă
ieți: 1. CLUJ (G. Pavel, 
Plaian, Z. Szalay, Al. Fey) 
Sălaj (Laminorul Zalău), 3. 
ramureș.

1. V. 
. 2. 
Ma-

M. CBACIUNESCU

G. TÂNA
Cîștigînd 

reuniunii c 
reinstalat 1 
lor, țintind 
lor. El s-a 
care, con 
pe a dou A 
dominat 
precum și 
lansată put 
conducerea 
tribunei și, 
le adversar 
problerrte, î 
zerve. Ceai 
zilei a rev 
Ionescu în 
conducător, 
ilor de 2 : 
jerel, care 
din ultima 
obținută ci 
(N. Niță), < 
tact de C. 
într-un frv 
Prima curs 
Stanei. Cor 
a reușit p 
carieră. UI

prognarr.il


i JOII Pfcclnd de la problemele lotului national ft tinere*

FONDUL REDUS
I

I Se reia Divizia „A"
DE JUCĂTORI SUB 21 DE ANI

IDUPA MECIUL CU AUSTRIA Șl ÎNAINTEA 
I CELOR DIN CUPELE CONTINENTALE
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Campionatul iși 
partidele de astăzi 
drumul său. Cele 
ne formații ale noastre reîn
cep întrecerea pentru titlul de 
campioană a tării după exce
lenta performantă a echipei 
naționale. Presa spaniolă sub
liniază rezultatul foarte bun al 
fotbaliștilor noștri, arătînd că 
ei au repurtat nu numai o vic
torie prețioasă în lupta pentru 
calificare în turneul final al 
C.E.. ci au reușit și o dife
rență care l-a pus pe gînduri 
pe selecționerul Miguel Munoz, 
conștient că va fi foarte greu 
elevilor lui să realizeze. în în- 
tîlnirea cu formația antrenată 
de Branko Elsner, o victorie de 
o asemenea proporție.

După un asemenea eveniment 
fericit pentru fotbalul nostru 
reintră în scenă Divizia A. Si 
înaintea unor alte examene 
pentru alte formații reprezen
tante ale fotbalului românesc 
în prestigioase întreceri inter-

reia. prin 
și miine. 
mai bu

naționale : 
Miercuri, la 
Si Craiova, 
ale noastre, 
Studențesc
Craiova, atacă ediția 1986/1987 
a prestigioaselor^ competiții in- 
ter-cluburi

cupele europene: 
Tirana. București 

cele trei formații 
Dinamo, Sportul 

Si Universitatea

ale Europei. Pentru

Miine, 
dei cu 
jucătorilor 
li se vor 
rile de 
1985—86.

înaintea parti- 
Flaeăra Moreni, 

de la Steaua 
inmina tricou- 

cam pioni pe

ele (Dinamo avinddouă dintre
amînat meciul cu F.C. Olt) — 
Sportul Studențesc și Univer
sitatea Craiova — întîlnirile de 
astăzi cu Petrolul Ploiești și. 
respectiv, Corvinul Hunedoara, 
se constituie în veritabile ul
time „repetiții generale”. So-

I Miine, In Divizia B

F.C. CONSTANTA-POLITEHNICA IAȘI,
i 
t UCAPUL DE AFIȘ"" AL ETAPEI
I

<

I
I
I

Am ajuns la etapa a 4-a a 
campionatului secund și, cerce- 
tînd clasamentele — aceste bune 
sfătuitoare, prin obiectivele lor 
cifre, pentru orice 
— constatăm că. în 
voritele „calculelor 
dinaintea începerii 
află în bune poziții 
stanța șl Politehnica __
ria I. „trio“-ul Progresul Vulcan 
București, C.S. Tîrgoviște și 

Tg. Mureș in seria 
și Gloria Bistrița, doar 

Bistrița în seria a in-a. 
că, în această din urmă 

iată, două outsidere oeu-

comentariu general, fa- 
hîrtiei" de 

întrecerii se 
: F.C. Con- 
lașl, in se-

I
I

A.S.A. 
a Tl-a, 
Gloria
Pentru 
grupă. ____ ____ __________ _____
pă, cel puțin deocamdată, locu
rile 2 șl 3. Este vorba de Mine
rul paroșenl $1 Minerul cavnic. 
Dar, din urmă jrrirșălulesc 
mai Insistent 
șoara și, mai 
care a reușit

___ ._______ tot 
Politehnica Tîmi- 

ales, F.C. Bihor 
foarte rapid, să

anuleze în bună măsură handi
capul de trei puncte cu care a 
luat startul (recuperlnd 
dintre ele chiar la Baia ] 
In fața lui F.C. Maramureș, 
dintre principalele '
la promovare).

Seria derbyurllor continuă... 
După partida F.C. Maramureș 
F.C. Bihor din etapa trecută, se
ria I ne propune, pentru runda 
de miine, unul dintre cele mal 
importante jocuri ale sale ; F.C. 
Constanța — Politehnica Iași. Ie
șenii au figurat și ta trecuta e- 
dițle printre pretendențll la re
venirea in ,,A“, Iar constăntenll. 
după cîțiva ani de discretă pre
zentă ta eșalonul secund, au 
sprintat acum puternic. din 
start, arătlndu-se hotărîți să re
vină aoolo unde au făcut cîndva 
o frumoasă figură. Un derby de 
mare atracție, deci, pe litoral !

două 
Mare. 

J, una 
pretendente

cotim că ambele vor avea în 
fată adversari redutabili, care 
le vor solicita din plin. Stu
denții bucureșteni evoluind In 
deplasare, pot să-și verifice 
convingător gradul de formă, 
în timp ce Universitatea Cra
iova — pe teren propriu — va 
avea in față o echipă dornică 
să estompeze începutul ezitant 
din actualul, campionat : Cor
vinul rămîne o formație ca
pabilă de comportări superioa
re celor de pînă acum. Si asta 
nu poate decît conveni Uni
versității Craiova, dornică să 
repete pe arena din Bănie par
titura tactică pentru partida de 
miercuri în compania reduta
bilei concurente care rămîne 
Galatasaray Istanbul. Tot as
tăzi. la București. Victoria pri
mește vizita Jiului, spectatorii 
bucureșteni avînd ocazia să re
vadă echipa din Petroșani, re
venită 
pania 
lansat 
nat.

Miine, patru jocuri.
tida Chimia — Rapid a fost 
aminată). Pe stadionul din 
Ghencea. o a doua promovată 
prezentă in Capitală : Flacăra 
Moreni. oaspete a campioanei. 
Steaua. La Bacău, S.C. știe că 
Gloria Buzău nu va face eco
nomie de efort spre a recu
pera din terenul pierdut pînă 
acum. Echilibrat ne apare și 
meciul de la Pitești. F.C. Ar
geș avînd ca parteneră pe O- 
telul. care a arătat. în singu
ra ei deplasare de pină acum, 
la Ploiești, că stăpînește bine 
lecția contraatacului. 
Napoca, „U“, care a 
creștere de formă în 
aparițiilor din acest
primi replica unei echipe tot 
mai ambițioase : F.C.M, Brașov.

pe prima scenă, in com
unei formații 
convingător în

care s-a 
campio-

(Si par-

La Cluj- 
marcat o 

ansamblul 
sezon, va

PROGRAMUL

I
Șl ARBITRU

I
I
I
I

SERIA 1
Poiana Clmplna — Minerul Gu

ra Humorului : N. Milea (Bucu
rești), F.C. Constanta — Politeh
nica lași : ș. Necșuleseu (Tîrgo- 
vlște). Aripile B-acău 
Progresul 
(București), 
FEPA ’74 
(București), Olimpia Rm. Sărat
— Unirea Focșani : A. Cuzmano- 
vld (Reșița), Ceahlăul P. Neamț
— Unirea Slobozia : T. Demian
(Zalău). Delta Dinamo Tulcea — 
--------  _ T. Ionescu

C.S.U. P1O- 
: J. Gram» 
C.S.U. Gâ- 

: D. Ciolan

Brăila :
C.F.R. 

Birlad :

F.CJrt.
VasileD.

Pașcani -r- 
M. Toncea

I
I
I
I

C.S.M. Suceava : 
(București). Prahova 
iești — Steaua MizU 
(București), Dunărea 
lati — C.S. Botoșani 
(Pitești).

SERIA A n-a
Autobuzul București — Gloria 

Pandurii Tg. Jiu : D. Pura (Dej). 
I.C.T.M. Brașov — rova Ro
șiori: T. Chelu (Giurgiu), A.S. 
Drobeta Tr. Severin — C.S. Ttr- 
goviște : G. Maca vei (Deva). 
Carpati Mîrșa — F.C. Inter Si
biu : M. Georgescu (Constanta). 
Sportul Muncitoresc Slatina — 
Chimica Trrnăveni : M. Neșu (O- 
radea). IMASA Sf. Gheorghe — 
Caz Metxn Mediaș : D. Vatran 
(Arad), Electroputere Craiova —

Tractorul Brașov : V. Curt 
gtdla), Progresul Vulcan 
reștl — Mecanică Fină 
București : E. Pătrașeu 
rești), A.SA. Tg. Mureș — Auto
matica București : M. Georgescu 
(Buzău).

SERIA A IH-a
Aurul Brad — Gloria Bistrița : 

D. Petrescu (București). Politeh
nica Timișoara — Steaua C.F.R. 
Oluj-Napoca : St, Catan* (Dro
beta Tr. Sev.). Dacia Mecanica 
OrSștie — Mureșul Deva : V. Ba
ns (Ploiești). Olimpia Satu Ma
re — Unio Satu Mare : I. Dims 
(Sighișoara), Metalul Bocșa — 
Minerul Cavnic : M. Stefănolu 
(Tg. Jiu). U.T. Arad — Minerul 
Paroșenl : 1. Roșu (Ta. Neamț), 
F.C. Bihor — C.S.M. Reșița : M. 
Niculescu (București) Armătura 
Zalău — Strungul Arad : I. T*r- 
ean (Tg. Mureș). C.T.L. Sighet — 
F.C. Maramureș Bala Mare : C. 
Gheorghe (Suceava).

Reamintim e* meciurile vor 
începe la ora 17, aeeeașl oră «le 
start fiind valabil* si pentru par
tidele din etapa Diviziei C.

H I P I S M
învinslei a fost Suplac, care l-a 

la fotografie pe Brădișor.
REZULTATE TEHNICE: 

1: 1. Stana (Popa) 1:35,4. 
cist. 1.60. Cursa a II-a 
(lorga) 
cișt. 1, 
Respect 
Janeta;
ev. 8. 
iv-a: 
2.
ev. 76. ord. triplă 586. triplu n- 
HT-TV 207. Cursa a V-a: 1. Steie- 
rel (M. Dumitru) 1:36,4; 2. Dili
genta: 3. Strada. Cota: cișt. 3. 
ev. 16. ord. triplă 191. Cursa a 
Vl-a: 1. Trufanda (Tănase) 1:27.9; 
2. Fraza: 3. Reușit. Co*a: cișt. 
2,GO ev. 131. ord. triplă 147. Cursa 
a vti-a: t. Sntitae — 
1:32.7: 2. Brădișor.

70 ord. 102.

Cursa 
Cota: 
Osina 
Cota: 

ev. 38. Cursa a IlI-a: 1.
(M. Ionescu) 1:29,2;

3. Secret. -Cota: cîșt. 
ord. triplă 33S. Cursa a 

1. Trandaf (Tănase) 1:38.4;
Sandina: 3. Rug. Cota: cișt. 6.

î.
2. Socola.

2.
4,

-ev.

2.

111.I. Nicola*» 
Cota: cișt. 4,

A MOSCU

(Med- 
BUCU- 
Steaua 
(Bucu-

Șl IMPLICAȚIILE LUI
Meciul de tineret cu Austria, 

din preliminariile Campionatului 
European, posibilitățile de for
mare a unei echipe reprezen
tative cu adevărat competitivă 
și cu reale șanse de calificare ta 
faza superioară au adus din nou 
ta discuție problema FONDULUI 
DE JUCĂTORI PlNA LA 21----
ANI al fotbalului nostru.

Sigur, anticameră a primei 
prezentative — argumentată 
atltea exemple numite 
Belodedici. Balint, Rednle, 
done, Klein, Mateut, ca să amin
tim doar citlva din actualii in
ternaționali A—, selecționata de 
tineret trebuie să devină eu ade
vărat o echipă 
statut al el, cu 
cători care. In 
mită de vtrstă 
născuti după 1 
AIBA UN-----
ACEEAȘI 
PENTRU 
ILOR.

Evaluînd 
torilor care îndeplinesc condițiile 
de vîrstă. dar cărora li se cere 
și o valoare sportivă pe măsura 
cerințelor unei competiții conti
nentale de tineret, am constatat 
că, numărul acestora este destul 
de limitat, ca să nu spunem că 
este necorespunzător dacă avem 
In vedere numărul echipelor de 
Divizia A șl B și mai ales al 
centrelor de copil șl juniori. În
cadrate cu atîtl antrenori, dota
te cu echipament și chiar, tere
nuri. incomparabil cu ce aveau, 
de pildă, cu două decenii In ur
mă. campionatele de juniori I, 
iuniori H. de copii.

în loturile pe care dlvlziona, 
rele A le-au anunțat la federa
ție pentru acest campionat figu
rează (e bine zis. pentru că unii 
nu joacă absolut deloc ta prima 
echipă), 88 de jucători născuti 
ta 1965. dar dintre aceștia doar 
28 stnt apți pentru lot (născuti 
după 1 august), la care se adaugă 
15 jucători care sint componentl 
al lotului de juniori, ca Stroia, 
Pojar, D. Sava, Jereălău, Olușu- 
tean, Cr. Sava, Nuță, care prin 
valoare sint apti oriclnd să joa
ce la tineret. Dar el au acum 
alt obiectiv, turneul final al C.E. 
de juniori.

Așa sttnd lucrurile, ne-am a- 
mintit de un reușit trial al ju
cătorilor de Divizia B, fără li
mită de vîrstă. pentru o evaluare

acest 
la Ga- 
o reu- 
aeestea 
divizia

DE

re
de 

lovan, 
An-

un 
ju-
M- 
eel 
SA 
IN

puternică, cu 
un nucleu de 
condițiile de 
(actualmente, 
august 1965),

CICLU COMPLET 
ALCĂTUIRE, MACAR 
FAZA PRELIMINĂRI -

fondul actual al jucă-

a fondului valoric de la 
eșalon. Trialul a avut loc 
lati. la li Iunie, și a fost 
altă. Iată de ce, zilele 
am făcut un sondaj in
secundă, am luat toate foile de 
arbitraj de la etapa a U-a și am 
reținut jucătorii titulari, născuți 
In 1965. Au fost >5 la număr, dar 
cum ne spunea antrenorul fede
ral Cornel Drăgușln, puțini sint 
născut! după 1 august.

Totuși, țlnînd seama de expe
riența trialului de la Galati, 
dună care Ivanov, Blță, Purdea, 
Tirban, Baicea au fost promovați 
ia Divizia A. ne-am glndit la un 
trial eu jucătorii de divizia se
cundă, care ar avea drept să 
joace la tineret, care pot alcătui 
un lot lărgit, cum ar fi Gyorfi 
(acum la I.C.I.M. Brașov), Cata- 
n* (Prahova Ploiești), I. Nlcolae 
(Steaua Mizll). Purcăreață (F.C. 
Constanta), Pal (Politehnica Iași), 
Lungu (Inter Sibiu). Radu și L 
Zamfir (Progresul Vulcan) și al
ții, părere împărtășită și de fe
derație. Nu de alta, dar si Ia ..B" 
sînt lucători buni. Putini, dar 
stat, iar printre ei foști iuniori 
de loturi șl de mare perspectivă, 
ca Labu (acum la Strungul 
Arad), Cr. Alexandru (C.S.M. 
Reșița) sau Erdcî (Olimpia Satu 
Mare), acum parcă prea ultati.

Căutînd acești jucători. am 
constatat cu surprindere că des
tule echipe de Divizia B NU AU 
AVUT IN ETAPA A n-a NICI 
UN JUCĂTOR DE 21 DE ANI 
SAU MAI TINAR1 De necrezut, 
dar adevărat. Echipele respecti
ve se numesc FEPA ’74 Birlad, 
Poiana Cimpina, Carpați Mîrsa, 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe, Gaz 
Metan Mediaș, Mecanică Fină 
Steaua București, Tractorul Bra
șov, Electroputere Craiova, A.S.A. 
Tg. Mureș, Autobuzul București, 
Mureșul Deva, Gloria Bistrița, 
Aurul Brad. Unlo Satu Marc. Ia
tă de ce. găsim întemeiată inten
ția federației de a obliga echi
pele de Divizia B să folosească 
un jucător sub 20 de ani (nu 
junior ca In anii trecuți). obli- 
eînd astfel cluburile să se gân
dească puțin si la VIITOR și nu 
numai la campionatul în curs. 
Să crească 
care, cum 
nostru are

.lucători tineri. de 
am văzut, fotbalul 
permanentă nevoie.

Constantin ALEXF

După Balcaniada de juniori de la Pleven

TALENTUL TREBUIE ARMAT CU DiRZENIE
• Bănică golgeterul turneului

Cu puține zile in urmă s-au 
desfășurat, în Bulgaria, la 
•Pleven, jocurile ediției din a- 
cest an a Balcaniadei pentru 
echipele de juniori. Spre deo
sebire de anii precedenti. cînd 
s-au înregistrat diferente mari 
de scor, de astă dată întflnlrl- 
le au fost deosebit de echili
brate. încheiate cu rezultate 
strînse. Doar două excepții...

Dar iată mai întîi care mnt 
aceste rezultate : Bulgaria — 
ROMÂNIA 1—1 (pentru „trico
lori" a marcat Bănică), Gre
cia — ROMÂNIA 2—1 (Bănică). 
ROMÂNIA — Albania 3—0 
(Stere 2 si Bănică), Iugoslavia
— ROMÂNIA 2—1 (Bănică), 
Albania — Grecia 2—2. Alba
nia — Iugoslavia 1—1, Bulgaria
— Albania 2—1. Iugoslavia — 
Grecia 1—0, Bulgaria — Grecia 
4—1 și Bulgaria — Iugoslavia

DIN NOU ANTRENORI
• Imitîndu-i pe unii dintre co- 

legii lui de echipă, Vasile (Trac
torul Brașov) a Încercat să-și o- 
prească un adversar de la Pro
gresul Vulcan București prin- 
tr-un atac brutal. Pentru această 
abatere. Vasile ar fi trebuit să 
primească 2 etape de suspendare. 
Ștacheta sancțiunii a fost ridica
tă Insă la 3 etape, Vasile fiind 
recidivist. Trebuie să reamintim 
că recidiviștii se pot aștepta la., 
suplimente de pedepse mult mai 
mari, mergîndu-se. conform regu
lamentului. pînă la dublarea pe
depsei prevăzută pentru abate
rea respectivă. Este clar’

« Lovitură de la 11 metri pen
tru oaspeți. In minutul 87. un 
penalty care, transformat, aduce 
egalitate pe tabela de marcaj în 

.................... Așa 
pentru 

și. In 
și deci 
echipe.

nreajma fluierului final! 
ceva era de neconceput 
cei de la ROVA Roșiori 
special. pentru antrenorul 
educatorul (7!?) acestei 
Gheorghe Dungu. El a creat at
mosferă aprinsă ta tribune, in- 
trtad p« terenul de joc șl certad 
socoteală arbitrului. Ce a. mai 
urma'? La o oră dună termina
rea meciului eu A.S. Drobeta Tr. 
Severin, arbitrii tacă se mai gă
seau baricadați în cabină, unde

IN OFSAID !
ascultau injuriile șl amenințările. 
unor spectatori nesportivi. Dar 
iată și epilogul acestor incidente: 
echipa din Roșiori a fost amen
dată cu 4000 de lei, Iar cazul an
trenorului Gh. Dungu a fost îna
intat (cu... recomandările de ri
goare!) Colegiului central al an
trenorilor.

• Tot un antrenor, loan Sze- 
kely de la Nitramonia Făgăraș, 
a avut rolul principal in scanda
lul care a marcat finalul meciu
lui cu Minerul Baraolt, secon
dantul lui fiind medicul echipei, 
Niculae Cheptea. La Făgăraș. în 
același minut 87, n-a mai fost 
vorba de un gol al oaspeților, 
ci de unul marcat de gazde si 
neacordat de arbitru, pe motiv 
de ofsaid. Un gol cu care Nitra
monia n-ar mal fi cîștigat cu 
.—8. ci cu... 5—8! Conducerea e- 
chipcl Nitramonia Făgăraș n-a 
mai așteptat botărîrea Comisiei 
de disciplină, ci s-a debarasat 
de serviciile medicului zurbagiu. 
In ceea ce 1!
Szekely. el va 
legiului central 
Si „plata", cu 
"ntîrzîa.

0—0. Clasamentul final
prezentat astfel : 1. Bulgaria 6 
p ; 2. Iugoslavia 6 p ; X â- 
nia 3 p ; 4. Grecia 3 p 1 J- 
bania 2 p.

Cum a jucat echipa noas
tră 7 Ne-a răspuns Petre Ga- 
vrilă, antrenorul 
lotului U.E.F.A. 
de 
dă, 
de 
cat 
si 
secundă ji chiar să fie aplau
dată de spectatori. Dar, în fi
nal, un penalty inventat de ar
bitrul meciului ne-a privat de 
victorie. A urmat partida eu 
Grecia, condusă de același ar
bitru. Bănică a înscris cu capul, 
la 0—0, gol anulat pe motiv 
de bent I La 1—1, în prelun
giri, s-a acordat pentru cred 
gol dintr-un ofsaid foarte clar. 
Dincolo de asta, însă, princi
palii vinovați am fost tot noi, 
pentru că Dumitrescu. Lupes- 
eu, Uleșan și Stănici au ratat 
ocazii cum rar am văzut în 
viața mea. Stănici a reușit ea 
de Ia doi metri să reia peste 
poarta goală ! Binișor am Ju
cat eu Albania și foarte bine

principal al 
’87 : .Partida 

debut, eu echipa tării gaz- 
a fost foarte bine începută 
eehipa noastră, care a ju- 
eu dezinvoltură, a reușii 

deschidă scorul in repriza

cu Iugoslavia, acest meci fiind 
considerat eel mai frumos al 
Balcaniadei. Iugoslavii au a- 
vut pauză în ziua precedentă 
ți au fost mai proaspeți, mar- 
eînd golul victoriei în a doua 
parte a meciului. Ce se mai 
poate spune 7 Așa, ca o con
solare, faptul că Bănică a fost 
premiat ca goigeter al turneu
lui, iar Crișan ca cel mai bun 
portar. De altfel, iată și lotul 
care a participat la Balcaniadă: 
Crișan și Florea — portari, 
Condurache, Gh. Daniel, Mitici, 
Grozea, Lupescu. Bunaciu, 
Bondoc. Uleșan, Bănică, Tu- 
fan, Ionesco, Stere, Dumitres
cu, Stănici, Pîrvu și Pană. Și 
încă ceva. Mare parte din a- 
cești jucători, deși foarte ta
lentat!, nu și-au însușit încă 
spiritul de competiție, nu au 
dirzenia necesară și ambiția de 
a Juca tot mai bine de la med 
la meei“.

în continuare, lotul U.E.F.A. 
’87 are pe agenda sa un tur
neu în R.D. Germană, la 15 
octombrie. Este, de fapt, revan
șa partidei din primăvară, de 
la Roșiori, cîștigată de echipa 
noastră după o evoluție re
marcabilă.

Lourențiu DUMITRESCU

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO 
DIN 12 SEPTEMBRIE 1986

20 47 32 74 69 35 78 14 34
64 25 8 43 75 21 46 60 31

1.183 843 lei din care 467.810 lei report
Extragerea I: 
Extragerea a II-a :

Fond total de ci ști guri : 
la categoria I.

rlȘTlGURILE TRAGERII 
TO 2 DIN 7 SEPTEMBRIE 
Cat. 2: 3 variante 100% a 
lei șl 8 25% a 3.499 lei;
15,50 variante a 4.515 le!; Cat. 4. 
71 a 986 lei; Cat. 5 : 275 a 200 lei; 
cat. 6: 1.844 a 100 Iei. Report ca
tegoria I 69.974 lei.

LO
MUS. 

13.995 
cat. 3:

privește ne Ioan 
apare in fața Co

al antrenorilor, 
siguranță, nu va

Jack BERARII)

A A ST AZI, sîmbata. este 
ULTIMA ZI PENTRU PROCURA
REA BILETELOR LA TRAGE
REA „MULTIPLA- FRONOEX- 
PRES DE MÎINE, DUMINICA 14 
SEPTEMBRIE, ia care se atri
buie importante cfstigurf In bani, 
autoturisme „DACIA 1380“ șl 
excursii în U.R.S.S. Reamintim 
că. la acest gen de trageri, se

efectuează 9 extrageri „legate", 
două cite două, eu un total de 
49 numere extrase. Variantele de 
25 lei pot obține etștiguri cumu
late la ambele faze ale tragerii, 
cu clștiguri și pentru 4 și 5 nu
mere din 12 extrase. Nu ultati, 
astăzi este ultima zi de partici
pare!
• Tragerea „Multiplă" Frono- 

expres de mîlne, duminică 14 
septembrie, se va desfășura în 
București. în sala clubului din 
str. Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 16.38.

a TOT ASTAZI este ULTIMA 
ZI și pentru depunerea buletine
lor 1» concursul PRONOSPORT 
de duminică. M septembrie.



® TELEX © TELEX •

CAMPIONATELE MONDIALE DE TIR, 
ÎNAINTEA ULTIMELOR ZILE DE CONCURS

Astăzi, la Belgrad

ÎNTRECERILE balcanice
SUHI 12 (prin telefon). Ma

rea întrecere a tirului sportiv 
' mondial a intrat pe ultima sa 
„turnantă". Vineri, evenimentul 
principal al zilei a 
fără îndoială, noul 
mondial realizat ' în 

pușcă liberă 3X40 
cehoslovacul 
1179 

din

fos t. 
record 
proba 
focuri 

Pclr Kurka, 
de puncte, și a- 
două i

de 
de 
cu ___ __ „_____ .
ceasta din două motive. In 
primul rind, pentru că depăși
rea a fost copioasă — șapte 
puncte peste vechiul record. în 
al doilea rind, pentru că cea 
nu bună performanță mon
dială din proba maraton a 
tirului a reintrat în posesia 
bărbaților, pînă acum Nonka 
Malova .mîndrindu-se cu ea. 
Rezultatul a fost realizat în 
prima serie a eliminatoriilor, 
cînd noul recordman a avut 
avantajul de a fi evoluat fără 
emoțiile clasamentului final 
individual, așa cum nu va fi 
însă duminică, în concursul 
propriu-zis și în finala primi- 
lo' dpt. Cum Petr Kurka _a

■ fos excelent secundat de că
tre colegi: săi. echipa Ceho
slovaciei a stabilit de aseme
ne-, un nou record mondial, cu 
3522 puncte.

Reprezentanții noștri au reu
șit să se califice pentru, proba 
individuală de duminică. cu 
utmătoarele rezultate : Con
startin Stan 1163. Uie Codrea- 
nu 1145 Eugen Antonescu 1150 
puncte. Aceste performanțe nu 
le-«u asigurat insă celor trei 
spor,ivi români nici o medalie 
în clasamentele pe echipe la 
pozițiile în genunchi. în picioa
re si la 3X40 focuri.

Cea de a doua probă a zilei 
a fesț cea de pistol 10 m mas
cul n. Sovieticul Igor Basmski 
a ci »m;nat clar întrecerea, atit 
în concursul propriu-zis. cit și 
în etana finală totalul sau

depă- 
puncte 

de medaliatul 
păcate, dacă 

l 12, cu 576 p) 
două puncte 
trăgători ai 

— 567 p și 
p, au rămas

no- record mondial 
șind cu aproape șapte 
pe cel realizaț r
cu argint. Din 1
Sorin Babii (locul 
s-a aflat la numai 
de finală ceilalți 
noștri, Ilie Petru 
Liv u Stan — 552 
la același nivel Slab al evolu
țiilor lor din proba de pistol 
liber și au determinat ca echi
pa să se claseze pe locul 21, 
cu 1695 p, foarte mult sub va- 
loaiea reală.

Rezultate tehnice — pistol 10 
m individual : 1. I. Basinski 
(UR.S.S.) 688.6 — nou record 

mondial, 2. U. Potteck (R.D.G.) 
681 7 p, 3. M. Bremond (Fran
ța; 681,2 p ; echipe : 1. U.R.S.S. 
1737 p 2. Franța 1735 p, 3. 
R.D.G. 1734 p.

Sîmbătă vor mai intra _ în 
concurs Corneliu Ion, Grațîan 
Calotă și Gabriel Cristache la 
pistol viteză, iar duminică tră
gătoarele de pușcă standard 
3X20 f — Dumitra Matei, Au
rora Ștefan și Roxana Lămă- 
șanu Să sperăm, cu mai mult 
succes.

Radu TIMOFTE

DE CANOTAJ PENTRU JUNIORI
BELGRAD, 12 (prin telefon) 

Sîmbătă la ora 
ora Bucureștiului), 
tul Balcaniadei de 
niori) ediția 1986. 
este găzduită de 
apă de la Ada Ciganlia, 
braț al rîului Sava, în apro
pierea confluenței cu Dunărea. 
Ada Ciganlia este o pistă de 
concurs tradițională, preferată 
în numeroase întreceri de an
vergură. care a debutat in com
petițiile internaționale încă din 
anul 1932, cînd aici s-a orga
nizat o regată de Campionat 
European 
ani 1 s-au 
speciale.

In cele 
tiției (pentru cele de simplu 
sînt rezervate cite două catego
rii de vîrstâ) s-au înscris sportivi 
din Bulgaria. Grecia, Români* 
și, bineînțeles. Iugoslavia (cu 
două reprezentative — A și B). 
întrecerile se anunță disputate, 
existînd un echilibru valoric pe

16,30 (17,30
se dă star- 
canotaj (ju-

Competiția 
canalul de

un

la canotaj. Acum 15 
adus unele amenajări

11 probe ale comp»?-

Campionatele Euronene de aeromodelism - zbor liber

•care nici una dintre delegații 
nu-1 ignoră. Antrenorul gazde
lor. Krumoslav Iankovici, ne 
mărturisea, de pildă, că nu poa
te aspira la mai mult de 3 tit
luri, ceea ce sugerează o pro
porționare egală a trofeelor, a- 
vînd în vedere că și celelalte 
echipe prezente aici vizează (în 
mod declarat) treapta de sus 
a podiumului de premiere. De 
altfel, garanția valorică a Bal
caniadei este asigurată de ali
nierea la start a unor „meda
lii". ale recentului C.M. de la 
Roudnice (Cehoslovacia), cum 
ar fi iugoslavii Mujkci, Miria- 
nici („aur" la 2 rame) și grecii 
Fotu, Ratis, Catrațias („argint" 
Ia 2+1). Sportivii români au 
sosit aici vineri după-amiază, 
după o călătorie de 4 ore cu 
autobuzul, începută la Orșova, 
locul ultimei pregătiri. Ei se 
numără printre favoriții pro
belor de 4 f.c. și 4+1 rame.

Protagoniștii, cazați cu toții 
în „Orașul Pionierilor" (cen
tru de recreere sportivă pentru 
elevi) șl-au încheiat vineri că
tre seară antrenamentele de a- 
comodare. întrecerile vor fi 
precedate, în dimineața zilei de 
sîmbătă, de întrunirea Congre
sului Federației Balcanice 
canotaj.

ÎNTRECERE DIRZA

BASCHET a „Cupa William 
Jones", din Argentina: Gr. A: 
Cibona Zagreb — Continental 
Coorf 127—82: Cibona — Obras 
110—92 ; Corinthians — Continen
tal 120—118; Corinthians — Obras 
Sanitarlas 126—84; Gr. B: Fprto- 
caril Oeste — Jalghiris Kaunas 
99—87(1); Carlduros de Fajardo 

---- Monte Libano 81—75; Jalghiris
— Cariduros 94—87; Monte Libano
— -Ferrocaril 94—91. In semifina
le • C’bona — Jalghiris și Ferro
caril — • Corinthians.

box a Englezul Dennis An
dries și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria semi
grea (versiunea W.B.C.). învin- 
gîndu-1 prin abandon în repriza 
a 9-a pe compatriotul " ~
Sibson.

HANDBAL a A doua 
dintre reprezentativele 
ale Norvegiei și R.D. ________ ,
disputată la Aarnes, s-a încheiat 
la egalitate: 17—17 
tr-o a treia partidă, 
oaspetele ‘ ‘
(8—9). In 
listele din 
asemenea.

, (15—5).
HOCHEI

neul masculin 
Polonia 
R.D.
2—2 fi—0).

TENIS « In turul doi la Stut
tgart: Vilas — Moir 6—1, 6—3; 
Pemfors — Levine 6—1, 6—3: 
McNamee — Melnecke 6—3. 6—3 
• Turneul feminin de la Fujisa
wa (Japonia): M. Maleeva — 
Kim 6—1. 6—3; Tanvier —. Llnd- 
auist 6—2. 6—4; Graf — Kiiimuta 
6—1. 6—2: Bunge — Louie- 
Harper 7—6. 6—2. a Optimi de 
finală la Geneva: Leconte — 
Windahi 6—3. 6—3; Wosteholme
— Purcell 6—2, 6—1; Avendano
— Maurer 6—3, 6—2; Ben?oecbea
— Castellan 3—6. 6—3. 6—0.

TRIATLON a Concursul femi
nin de la Hiroshima a fost cîs- 
tigat de Roth Hunt (Anglia), co 
timpul total de 6hl7:53. după ce 
a înotat 2.6 km. a parcurs ne 
bicicletă 106 km șl a alergat 
23 km.

VOLEI a Meciuri internaționa
le amicale masculine, la Mont
pellier: Franța — Argentina 1—3 
(11. —7, —5, —7); la Czestochowa: 
Polonia — Cehoslovacia 3—0 (14, 
6. 13)

său Tony

întîlnîre 
feminine 

Germane.

QO—10). tn-
. la 

au Învins cu 
primul meci, handba- 
R.D.G. obținuseră, de 
victoria cu 21—15

Grue.
21—14

PE IARBA tn tur- 
de la Varșovia: 

Ungaria 1—1 (1—0):
Germană — Cehoslovacia:

La Istanbul s-au desfășurat 
întrecerile celei de a XVII-a 
ediții a Campionatelor Balca- 

( nice de călărie pentru juniori. 
Sportivii noștri au avut o com
portare mediocră peste acest 
nivel situîndu-se doar lugoja- 
nul Octavian Ilancș, care a 
ocupat locul 3, obținînd meda
lia
van
13. 

-ția 
dar 
1.

de bronz. In rest : 5. Răz- 
Bozan. 12. Albert Mocanu, 

Petre Ionescu. în competi- 
pe echipe, tot un „bronz", 
dintre... trei participante : 

Iugoslavia 39 p, 2. Turcia 
40 d. 3. România 48 p.

O NOUĂ REMIZĂ 
ÎN C.M. DE ȘAH
LENINGRAD. In a 15-a par

tidă dintre Garri Kasparov si 
Anatoli Karpov, care-si dispu
tă titlul mondial de șah, a lost 
consemnat un nou rezultat de 
remiză, la mutarea 29. Scorul 
meciului a devenit 8,5—6,5 tn 
favoarea lui Kasparov. Vi
itoarea partidă, a 16-a, este 

programată pentru luni și cu 
albele va juca, de această dată, 

• campionul 'mondial.
SOFIA. A 5-a partidă pentru 

titlul mondial feminin, care o- 
pune pe Maia Ciburdanidze 
(campioană) si Elena Ahmî- 
lovskaia (șalangeră). a fost a- 
mînată din cauza îmbolnăvirii 
acesteia din urmă. Scorul este 
de 2,5—1,5 în favoarea dețină
toarei titlului.

RIGA. Pentru prima oara de 
la debutul finalei candidaților, 
Andrei Sokolov l-a dominat oe 
Artur Iusupov. întrerupînd cu 
avantaj cea de-a 5-a partidă.

Lk reluare însă, remiză. 
Scor : 3.5 — 1.5 pentru lusu- 
pov.
• Turneul de la Debrețin, dis

putat în sistem elvețian, cu 
participarea a 40 de concurenți, 
a fost ciștigat de cehoslovacul 
Pekarek, cu R p din 11 posibi
le. Pe locurile următoare : F. 
Portisch (Ungaria) si T. Păcht 
(R.D.G.) — 7,5 p. P. Stefanov 
(România) s-a situat pe locul 
8. cu 6.5 p.

PITEȘTI, 12 (prin telefon) 
Cea de a doua zi a Campiona
telor Europene de Aeromode- 
le — zbor liber — a programat 
vineri întrecerile clasei F-l C. 
Aici au concurat motoplanoare 
cu greutate minimă de 750 de 
grame, suprafața portantă de 
37 dm2 și capacitatea maximă 
a motorului de 2,5 cmc. S-au 
înscris 48 de ooncurenți la in
dividual, 15 țări avînd cîte trei 
sportivi și contind astfel in cla
samentul pe echipe. Condiția 
meteo a zilei a fost excelentă, 
contribuind atît la buna des
fășurare a competiției, cît ți 
la obținerea unor rezultate de 
valoare. Sportivii români Popa 
Crîngașu și Francase Rimoczi 
au început bine, în schimb, a- 
paratul lui Eugen Pop, chiar la 
primul start, s-a rupt și datori
tă aoestui accident formația 
noastră a fost handicapată sub
stanțial în întrecerea pe echi
pe. Starturile concursului im
pun conform regulamentului 
F.A.I. lansarea modelului cu 
ajutorul motorului, durata ma
ximă de funcționare a acestuia 
fiind de 7 secunde. La oprirea 
motorului începe plutirea și 
cronometrajul, pentru fiecare 
start baremul fiind de 180 de 
secunde. După efectuarea celor 
7 starturi regulamentare. 13 
concurenți, Alan Jack (Marea 
Britanie), Reinhard Truppe 
(Austria), Ognian Vasiliev (Bul
garia), Cerek Patek (Cehoslo
vacia), Ditmar Meisness (R.F 
Germania), Giorio Venuti ti

talia), Thomas Koster (Dane- 
carca). Roman Czemivski (Po
lonia), Gyorgy Napoori (Unga
ria). Evgheni Verdițk și Ni
kolai Nakonițnîi (ambii din U- 
niunea Sovietică), Popa Crînga- 
șu și Francisc Rimoczi (ambii 
din România), aveau la activ 
baremul îndeplinit integral. Pe 
baza rezultatelor s-a alcătuit 
clasamentul pe echipe, titlul de 
campioană revenind reprezen
tativei U.R.S.S., iar formația 
noastră a ocupat locul 13.

Pentru stabilirea ierarhiei in
dividuale au continuat startu
rile de baraj care îi vor de
partaja pe cei 13 integraliști. 
La aceste starturi baremul de 
planare crește cu câte 60 de se
cunde progresiv și se dispută 
a ti tea cit sînt necesare pentru 

câștigătorului. Să 
că pentru prima 
competiții de an- 

concurenți români 
se califice în faza

desemnarea 
consemnăm 
dată într-o 
vergură doi 
au reușit să ___
finală. Prima lansare de bara] 
a eliminat 4 concurenți, prin
tre ei fiind și Fr. Rimoczi. La 
ora transmisiei telefonice se 
dispută al doilea baraj și este 
de așteptat ca întrecerea să se 
prelungească și pentru sîm
bătă dimineață. Ultima zi a 
concursului, sîmbătă. progra
mează întreceri la clasa F-l B, 
aerom odele cu motor de cau
ciuc, iar duminică va avea loc 
festivitatea de închidere.

Oinu COSTfSCU

Ion CUPEN

FRAGA, 12 (Agerpres). Finala actuale! ediții a C.C.E. 
disputa la 27 mal 1987 la Viena, s-a anunțat la Praga după înche
ierea lucrărilor Comitetului executiv al U.E.FJt. De asemenea, s-a 
precizat că pentru găzduirea finalei „Cupei Cupelor", programată 
la 13 mal 1987, candidează orașele olandeze Rotterdam șt Amster
dam. Pe de altă parte, președintele U.E.F.A., Jacques Georges, a 
declarat tn cadrul urnei conferințe de presă că suspendarea cluburi
lor engleze din competițiile continentale lntercluburl rămine In vi
goare. „Situația nu s-a ameliorat după tragedia de pe stadionul 
Heysel In oe privește comportarea suporterilor englezi" — a sub

liniat J. Georges.

MECIURI INTERNAȚIONALE
• IN C.E. DE TINERET. La 

Lokeren : Belgia — irlanda 6—0. 
La Oestersund : Suedia — An
glia 1—1 (1—1). Au înscris Llmpa, 
respectiv Adams, tn meci ami
cal la Reims: Franța — Ungaria 
4—1 (2—1) — echipe de tineret.
• FINALA turneului de ju

niori H de la Varșovia : Franța 
— R.D. Germană 5—1 (2—1). Pen
tru învingători Rincon a marcat 
4 goluri I Al 5-lea punct a f—‘ 
înscris de Roche. Pentru 
vlnșl Lange a transformat 
penalty.

CAMPIONATE NAȚIONALE

tona și Las Palmas cu câte 5 p ; 
pe ultimele : 16—17. Santander șt 
Cadiz cu cite 1 p. 18. Murcia 0 d.

fost 
tn- 
un

SPANIA (et. 3). Betls — Bil
bao 6—0, Gljon — Real Madrid 
2—2, F.C. Barcelona — Cadiz 
2—6. Atletico Madrid — Murcia 
2—6. Santander — Mallorca 1—1, 
Osasuna — Sabadell 1—1, Real 
Sociedad - F.C. Sevilla 0—2. Za
ragoza — Valladolid’ ’* *--------------- ~Palmi s — Espanol 3—2. Pe pri
mele locuri : Betls, F.C. Barce-mele locuri : Betls, F.C.

SCOTIA (et. 8). Echipa Dundee 
United a învins cu 2—0 formația 
F.C. Dundee tar Celtic Glasgow 
a dispus cu 4—1 de Hamilton. 
Alte rezultate : Falkirk — Hi
bernian l—1; Midlothian — 
Clydebank 2—1; Motherwell — 
Glasgow Rangers 0—2 ; St. Mir
ren — Aberdeen 1—1. Clasament : 
1. Dundee United — 11 p : 2. Cel
tic — 9 p: 3. Midlothian — 9 o.

POLONIA (et. 6). tn clasament 
conduce Gornik Zabrze — Il p. 
urmată de Pogon Szczecin șl 
Slask Wroclaw — cu cite 10 n. 
Rezultate : Lechla Gdansk — Sial 
Mielec 0—0 ; Lech Poznan — Po
gon Szczecin 2—2 ; Legia Varșo
via — Zaglebie Lublin 1—1: Po
lonia
1—1 : 
Lodz 
Slask
zow — Motor Lublin 1—2 : G.K.S. 
Katowice — Olimpia Poznan 1—1.

Bytom — Gornik Zabrze 
L.K.S. Lodz — Wldzew 

1—6 : Gornik Walbrzych — 
Wroclaw 0—4 ; Ruch Chor-

«

PELE DIN NOU RE GAZON ’ Da, dar la 
veterani t Dezmințind știrea conform căreia 
ar urma, la 45 de ani. să-și reia activitatea 
competițională, Pete a declarat că va re
veni pe teren In ianuarie 1987, cu prilejul 
unui trnre tu’neu internațional care va 
reuni, in Brazilia șase dintre fostele cam
pioane mondiale • NICIODATĂ NU E 
PREA TIRZIU. Deși a țmplinit 31 de ani 
atleta sovietică Natalia Akrimenko a debu
tat în echipa națională cu ocazia C.E. de 
la Stuttgart Ea n-a înșelat așteptările, do- 
bîndind o prețicesă medalie de bronz la 
aruncarea greutâțL. • „AM MIINILE LE
GATE șl-a exprimat mîhnlrea Tom Gor
man. noul căplian-nejucător al echipei de 
tenis a Statelor Unite, fâcînd referire la 
faptul că. împotriva voinței sale, a fost 
obligat să renunțe la serviciile lui McEn
roe pentru meciurile de Cupa Davis l 
„Cînd mi-am lua’ postul a continuat el, 
n-am fost prevenit că McEnroe e indezira
bil In ochii federației !“ Zile grele pentru 
..Mac", cei care a fost, atîta vreme, nr. 1 
mondial ! iS REFUZ. Convocați de noul di
rector tehnic al reprezentativei, Ruy Sea- 
bra, pentru un stagiu de pregătire în ve
derea partide! (din octombrie) cu Suedia 
din preliminariile C.E. fotbaliștii portu
ghezi din lot au refuzat să se prezinte, so- 
licitînd ridicarea sancțiunilor dictate, în 
urmei Mundialulu! împotriva a opt dintre 
colegi! lor, suspendați pentru ..neresnecta- 
rea dfspozițiilo oficiale". ® AMENDA 
PENTRU ALAIN PROST. Camolonul mon
dial de automobilism a fost, zilele trecute, 
drastic amenda: de F.I.S.A. pentru „decla-

rații minclntase șl injurioase" la adresa 
torului international. Descalificat în turul 
26 al Marelui Premiu de F 1 de la Monza. 
Prost a calificai decizia comisarilor cursei 
drept „idioată" ? ! • ELOGII. Presa din
întreaga continuă să elogieze exce

lenta compo-iare a săritorilor in apă din 
R.P. Chineză care la recentele „mondiale" 
de la Madrid, au ciștigat șapte medalii. 
Reamintim că probele feminine au fost do
minate net de sportivele din R.P. Chineză, 
care au ocupat atit la trambulină, cît șl 
la platformă locurile 1 și 2. • UN TRI
BUNAL LONDONEZ a lansat mandate de 
arestare îmnotriva a 26 de suporteri brita-’ 
nici toolicațl în tragedia de pe stadionul 
„Heysel" din Bruxelles în mal 1983. Cel 26 
vor trebui s răspundă In fața Justiției 
belgiene sub acuzația de omucidere Invo
luntară. • LEMOND CONTRA HINAULT 7 
Relațiile dintre cei do! ași ai ciclismului 
coechipieri tn cadrul grupării „La vie clal- 
re“, nu pap să mai fie.la fel de cordiale 
ca altădată, mai ales după ce americanul

, a ciștigat „Turul Franței". tar francezul, 
In replică ..Coors Classic" în S.U.A. ! Co-

menlîna o declarație a lui Hinault. prin 
care acesta îl asigura că nu va alerga ni
ciodată împotriva • Iul, Lemond nu s-a an- 
ținut să zică : „Probabil că Bernard mă 
crede un con i | să nu știe el. că la o a- 
dică. Întreaga echipă franceză va munci 
pentru el. nu pentru mine 7 I". • d-AL® 
BOXULUI PROFESIONIST. Relntrtnd dună 
o absență de cinci ani. .ușorul" Dennis 
Mulligan de profesie polițist, a pierdut re
pede. tn repriza a 3-a. meciul susținut la 
New York cu Edwin Diaz. Nemulțumiți, 
suporterii Iu! Mulligan, tn majoritate colegi 
de breaslă aj declanșat un adevărat scan
dal In sală, obligîndu-I pe cronicarul lui 
,.World Boxing" să scrie : „Dacă simpati
zant» Iul Mulligan trebuie considerați pă
zitori .1 legii și al ordlnel. nici nu-i de 
mirare că New York a ajuns orașul cri
mei". Fără alte comentarii. • „PROPUNE
REA" LUI THOMPSON. Inmediat după vic
toria la C.E. de la Stuttgart pe care a re
alizat-o la capătul unei frumoase rivalități 
cu JUrgen Hlngsen. celebrul decatlonist en
glez Daley Thompson l-a făcut atletului 
vest-german următoarea .^propunere" : „Tu 
să te antrenez’ 
plerzînd mereu 
decatlonist din 
pensație după 
du-te pe tine

mal p®tln, tn așa fel tncît. 
eu să devin cel mai 
toate

1988 mă voi retrage,
să cîștigl în continuare !“. 

Hlngsen n-a lăsat oferta fără replică : „Gu
ră spartă acest Thompson, dar ce atlet

mare
timpurile. în com-

lăsln-

Ovidiu IOANIȚOAIA
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