
La „Internaționalele** de judo (tineret) ale României

REZULTATELE SlNT MULȚUMITOARE,

DAR LA C.E W FI MULT MAI GREU...
La sfirșitul săptămînii trecu

te, Sala Rapid din Capitală a 
găzduit Campionatele Interna
ționale de judo (tineret) ale 
României, competiție la care 
au fost prezențl tineri judoka 
(pînă la 21 de ani) din 12 țări. 
Participarea deosebit de valo
roasă (34 de sportivi care au 
concurat si 18 Campionatele 
Mondiale de tineret din acest 
an) exprimă clar intenția fede
rațiilor de specialitate din res
pectivele țări de a-și verifica 
selecționabilii înaintea Cam
pionatelor Europene care vor 
avea loc în Austria, în perioada
5—10 noiembrie. Din delega
țiile celor 11 țări care ne-au 
vizitat țara au făcut parte 87 
de concurent! (de multe ori 
cite doi sportivi dintr-o țară 
la aceeași categorie), iar forul 
nostru de resort a înscris în 
concurs 84 de tineri judoka.

în condițiile amintite, turneul 
Internațional de la București 
i-a solicitat intens pe partici
pants iar succesele n-au putut 
fi realizate decât de sportivii 
cu o pregătire multilaterală si 
completă.

Spre satisfacția iubitorilor a- 
eestei discipline sportive de la 
noi, in rindul învingătorilor 
s-au numărat si doi reprezen
tanți ai țării noastre : Stanică 
Olteanu (cat. ușoară) si Ni- 
colae Iosif (mijlocie). Sportivii 
români au mai ocupat un loc 
2 (Dragos Bolbose — 60 kg) și 
opt locuri 3 (S. Mititelu, S.

Miine incep Jla Cluj-Napoca CAMPIONATELE
NAȚIONALE DE HALTERE PENTRU SENIORI

încopînd de joi, timp de trei 
zile, se vor desfășura, în Sala 
Sporturilor din Cluj-Napoca, 
Campionatele Naționale de hal
tere rezervate seniorilor, care 
vor reuni la start peste 100 de 
sportivi. Datorită performanțe-, 
lor superioare obținute pînă 
acum de halterofilii juniori, vor 
participa Ia întreceri si cei 
mai buni dintre ei. O trecere 
în revistă a favoriților pe ca
tegorii (avînd în vedere rezul
tatele din acest an) nu este 
lipsită de.interes: la cat. 52 kg

— A. Sîrbu (Clujana) ; 56 kg
— V. Cocioran (Steaua); 60 kg
— D. Mateeș (Dinamp Buc.) și
A. Czanka (C.S.M. Cluj-Napo- 
ca); 67,5 kg — Vasile Roșu 
(Chimpex), Victor Roșu (Olim
pia) și L. Muntean (Gloria Bis
trița) : 75 kg — A. Socaci ; 82,5
kg — C. Udraș (ambii Dinamo

La Școala nr. 150 din Capitală

GÎMDURI. AMBIȚII, DORINȚE DE ÎMPLINIRI, ÎNCĂ DIN PRIMA ZI...
Aidoma elevilor din întreaga 

țară și elevii de la Școa
la nr. 150 din Capitală au 
vii în memorie cuvintele părin
tești ale tovarășului NICOLAIS 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului. președintele 
republicii, rostite la ma
rea adunare populară cu 
prilejul deschiderii noului an 
de învățămînt : „Tnvățați și 
munciți ! Trebuie să nu uităm 
nici un moment că făurim o 
societate a muncii libere, in 
care, in procesul diviziunii so
cialiste a muncii, fiecare tre
buie să-și aducă contribuția ac
tivă la dezvoltarea materială si 
spirituală a patriei noastre. 
Numai prin muncă — ințelegînd 
prin aceasta complexitatea 
muncii materiale fizice și in
telectuale ca un tot unitar, dia
lectic — vom asigura și for
marea unui bun specialist și 
muncitor pentru toate dome
niile de activitate, vom asigu
ra adevărati conducători ai in
dustriei, ai economiei, ai 
României socialiste și comu
niste

Acest îndemn prețios rostit de 
primul bărbat al țării, făurito
rul României moderne, a unei 
țări mereu mai înfloritoare și 
mai prospere, reprezintă cuvin- 
tul de ordine în munca si ac
tivitatea celor aproape 1 000 
de elevi, a cadrelor didactice, 
de la sus-amintita unitate de 
învățămînt. din Sectorul 5 al 
Capitalei, o școală în care co
piii au pășit — ca peste tot la 
15 septembrie — cu emoție în 
clipa reîntîlnirii cu colegii si 
profesorii, cu maiștrii care îi 
îndrumă în activitățile prac
tice.

Pentru elevii Radu și Vlad 
Ponta, de exemplu, această 
sărbătorească zi a avut o sem
nificație în plus. Este școala în 
care a învățat si mama lor, o 

Băjenaru — 60 kg, I. Rusu — 
71 kg, FL Lascău — 78 kg, M. 
Luca, P. Anițoaie — 86 kg, A. 
Clinei — 95 kg, A. Mariași 
+ 95 kg).

Deși rezultatele cu care au 
încheiat concursul reprezentan
ții țării noastre sînt mulțumi
toare (obiectivele propuse au 
fost îndeplinite), evoluțiile mai 
multor componenți ai lotului 
au ridicat unele semne de 

întrebare.
O analiză mai amănunțită a 

evoluției componenților lotului 
— cei susceptibili de a face 
parte din rindul parti cipanților 
la Campionatele Europene —, 
evidențiază comportarea lor 
mult diferită, situație care de
monstrează faptul că pregătirea 
sportivilor respectivi n-a fost 
unitară, nu toți judoka au 
efectuat întocmai planul de 
antrenament stabilit inițial. 
Stanică Olteanu și Nicolae Iosif 
au fost singurii sportivi care au 
manifestat o formă corespunză
toare de concurs, ei reușind să 
evolueze bine de la începutul 
si pînă la finalul turneului. 
Dragos Bolbose (superușoară) a 
început bine întrecerea, în pri
mele meciuri situîndu-se la ni
velul maxim al valorii sale. 
Către final, însă, oboseala a 
început să-și spună cuvîntul și 
Bolbose a cîștigat numai le

Mihai TRANCA
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Buc.) ; 90 kg — P. Becheru
(Steaua) ; 100 kg — N. Vlad 
(Steaua) ; 110 kg — V. Groapă 
și A. Szasz (ambii de la Stea
ua) ; + 110 kg — T. Popa 
Gfteaua).

Aceste campionate vor con
stitui, totodată, o repetiție ge
nerală înaintea Campionatelor 
Mondiale de la Sofia. Desigur, 
forma maximă va trebui atin
să la competiția supremă, dar 
sîntem siguri că și cu prilejul 
Campionatelor Naționale com- 
ponenții lotului se vor strădui 
să obțină rezultate de valoare 
internațională.

Joi sînt programate dispute
le la cat. 52 kg și 56 kg, vi
neri vor intra pe podium con
curenței de la categoriile 60, 
67,5. 75 și 82,5 kg, iar sîmbătă 
cel de la 90. 100. 110 si +110 
kg.

Braț la braț, cu 'fete vesele, pline de optimism, elevii de la 
Școala nr. 150 din Sectorul 5 al Capitalei așteaptă revederea 
cu colegii, cu- profesorii... Foto : Gabriel MIRON

elevă eminentă, șefă de pro
moție, acum inginer proiectant 
la un important institut bucu- 
reștean. „Dorim să fim ca si 
mama, pe ci nd era elevă, ac
tivă, silitoare, ambițioasă la 
învățătură, in celelalte munci 
obștești, patriotice", ne-au măr
turisit cei doi frați. „Și sint F 
a tinut să ne asigure directoa
rea școlii, prof. Cornelia Sir- 
bu, care ne asigură : „Există 
in școală, la toate colectivele 
claselor, ambiția de a-și în
suși temeinic cunoștințele, de a 
menține prestigiul scolii. de 
instituție de frunte a sectoru
lui și a Capitalei".

Școala nr. 150 s-a impus, 
realmente, ca o astfel de insti
tuție, avînd, an de an, elevi 
silitori la carte, harnici în ate-

Proletari din toate țările, unițt-vi î
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S1APT ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
Astăzi, start in a 31-a ediție a competițiilor 

europene jnter-cluburi. Iar în plutonul celor peste 
120 de participante se află si patru echipe româ
nești,- trei dintre ele evoluind astăzi : Dinamo, 
Sportul Studențesc si Universitatea Craiova. A 
patra oferă fotbalului din țara noastră o postură 
inedită, de invidiat : campioana calificată direct 
in turul II al C.C.E., în virtutea faptului că 
prețiosul trofeu al acestei întreceri se află la

București, în posesia clubului Steaua, care l-a 
câștigat — cine poate uita, în acea splendidă 
noapte de mai ? —. la Sevilla. La rindul lor, 
Dinamo, Sportul Studențesc și Universitatea Cra
iova au datoria să obțină si ele calificarea șl 
toate trei au posibilitatea s-o facă. Să urăm, 
deci, mult succes echipelor noastre în tentativa lor 
de a lua un start cit mai bun, care să le permit ă aa 
la 1 octombrie să parafeze CALIFICAREA.

ln „Cupa Cupelor"

DINAMO SUSȚINE
UN DIFICIL JOC

LA TIRANA
TIRANA, 16 (prin telefon). 

Marți la amiază, după o călă
torie de aproape două ore, ju
cătorii de la Dinamo Bucu
rești au sosit în capitala Alba
niei. unde miine (n.r. azi) vor 
susține prima din cele două 
partide cu formația locală „17 
Nentori", în cadrul „Cupei Cu
pelor".

In pofida aparențelor, mai 
bine zis a unor prejudecăți

Constantin FIRANESCU

(Continuare tn pag. 2-3)

întrecerile seniorilor SFERTURILE DE FINALĂ SE ANUNȚĂ
la tenis DEOSEBIT DE ATRACTIVE

Campionatul National indivi
dual de tenis al seniorilor — 
cea mai importantă oompetiție 
internă a sezonului — continuă 
să-ți deruleze programul, într-o 
foarte frumoasă și sportivă am
bianță, pe terenurile airenei 
Progresul diin Capitală.

Marți dimineață, au intrat în 
concurs și componenții echipei 
reprezentative a țării noastre, 
cu deosebit interes fiind aștep- 

liere, ambițioși in întrecerile 
sportive. La acest din urmă ca
pitol, am întilnit cîteva mode
le, ca Sorină Niculescu din a 
7-a și pe Patricia Alexandrescu 
din a 5-a, campioane pe sector 
la șah și tenis de masă. Am 
intîlnit, totodată, elevi dornici 
să depășească pe plan sportiv 
hotarele clasei, ale scolii. Un 
exemplu. Răzvan Stancu, din a 
7-a. „Un viitor portar de 
performanță!" — afirmă an
trenorul său, prof. Radu 
Rădulescu. Gindul lui Răz
van, acum, la început de an. 
este ca sora sa. Laura, care 
Învață tot la „150". în clasa a

Tiberiu STAMA
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In „Cupa U. E. F. A,"

CRAIOVENII, LA

A 10-a PARTICIPARE 
CONSECUTIVĂ

CRAIOVA, 16 (prin telefon). 
Puțin timp a mai rămas pînă 
la ora cînd Universitatea și 
Galatasaray se vor afla față în 
față in prima manșă a Cupei 
U.E.F.A. Aici, in Bănie, iubi
torii fotbalului așteaptă cu des
tulă nerăbdare cel de al 10- 
lea start al echipei favorite tn 
cupele europene, un start a- 
parte fată de cele precedente, 
deoarece acum „alb-albaștrii*

Stelian TRANDAFIRESCU
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tată evoluția lui Florin Segâr- 
ceanu, favoritul nr. 1 pe ta
bloul masculin de simplu. Iu
bitorii tenisului de la noi nu 
l-au mai văzut jucând pe Se- 
gărceanu de aproape un an și 
de aceea meciul său ou orădea- 
nul Tiberiu Kadar a beneficiat 
de o asistență numeroasă. De
sigur, tenismanul nr. 1 al țării 
nu a avut nici o problemă in 
această dispută, el ciștigind eu
6—0, 6—1. Cu același scor, 6—0,
6— 1 a dispus și Andrei Dîrzu 
de clujeanul Ciprian Porumb, 
acesta din urmă câștigător, nu
cu mult timp în urmă, al titlu
lui național de juniori (15—16 
ani). Nu mai mult de două se
turi i-aiu trebuit și lui Adrian 
Marcu (Steaua) — campionul 
„en-titre“ al seniorilor — pen
tru a câștiga în fața Iui Bogdan 
Badiu (Dinamo București) eu
7— 5, 6—3.* Dumitru Hărădău 
(Steaua) continuă să-ți mențină 
o bună formă sportivă, el dis- 
punind în turul doi cu 7—6 
6—2 de Liviu Ursuleanu (Pro
gresul). Campionul național al 
juniorilor de 17—18 ani, George 
Cosae (CSȘ 2 Constanța) a 
dispus, la capătul unui meci pa-

Debutul campionatului de polo

SUB SEMNUL NOUTĂȚILOR* SI AL DEZIDERATULUI 
UNUI SUBS LAN] IAL

De miine, un nou campionat 
de polo — cel cu numărul 42 — 
în care fruntașele acestui sport 
pornesc o întrecere sub sem
nul noutăților. Pentru că nu 
numai în unele loturi au inter
venit o seamă de schimbări, 
cîteva. spectaculoase, dar însăși 
formula de desfășurare diferă 
de sistemul precedentelor edi
ții. Astfel, în Divizia A parti
cipă 12 echipe, repartizate tot 
in două serii valorice, de acum 
de cite șase echipe. Iar dacă 
disputa debutează eu un tur
neu (ce începe miine și se în
cheie duminică în Bazinul Di
namo din Capitală), va urma 
un șir de etape săptămînale 
duble, fiecare cu fiecare, tur- 
retur, după care sînt progra
mate patru turnee finale.

Cele mai bune șase echipe 
intră primele în competiție, 
componentele seriei a doua — 
CSU Construcții și CSȘ Triumf 
din București, I.L. Timișoara, 
Vagonul Arad, Progresul Ora-

SPORTUL STUDENȚESC 

TREBUIE SĂ JOACE CA 0 

ADEVĂRATĂ FAVORITĂ
Echipa studenților bucureș- 

teni ia un nou start în cupele 
europene, mai precis în Cupa 
U.E.F.A. Debutul s-a petrecut 
în ediția 1976-’77, cînd s-a ca
lificat în turul doi. A cîștigat 
apoi „Cupa Balcanică Interclu- 
buri“ în 1977-78, după care a 
revenit în rindul formațiilor 
„europene", dar la cele trei 
ediții consecutive nu a putut 
trece de turul întâi, cedînd. pe

Constantin ALEXE
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sionanl, cu 6—3, 2—6, 7—5 de 
stelistul Silviu Gorgan. Un alt 
junior talentat. Daniel Dobre 
(TCB), a cîștigat cu 6—3, 6—2 
in fața favoritului Jean Do- 
brescu (Sănătatea Satu Mare).

Celelalte rezultate din turul n 
la simplu masculin: Enacbe (Di
namo București) — Pavel (Pro
gresul) 6—1. 7—5. Dascălu (Dina
mo Brașov) — A. Vlzlru (Sănă
tatea Satu Mare) 6—4, 6—4, Pop 
(Steaua) — Dragu (CSS 2 Con
stanța) 6—0, 6—0, A. Popovtcl 
(Steaua) — Leonte 6—4, 7—5, Ni
culescu (Progresul) — Hărnut 
(„U" Cluj-Napoca) 6—2. 6—4. To
ma (Dinamo Brașov) — Onllă 
(Progresul) 2—4. 7—6, 6—1, van- 
ță (Dinamo București) — Ptndi- 
chl (Satu Mare) 6—2, 6—1. Una* 
(TCB) — Pantelln (Dlnamo Bucu
rești) 6—2. 6—0. Ioan (Dinamo 
București) — Tr. Badiu (Dinamo 
București) 7—5 6—4, Șovar (Stea
ua) — Teujdea (Progresul) 7—6. 
6—fl.Rezultate din primul tur (femi
nin) : Stoia — Gaba 6—3, 6—4, 
Voinea — Furtună 6—1. 6—1.
Samungl — Niculescu 6—0. 6—t, 
Pecheanu — Spirache 6—2. 6—1, 
Schiopu — A. Tache 6—1. 6—2. 
Curpene — Bulor 6—2, 6—1. Med- 

lon GAVRILESCU
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SPOR DL CALIfATt
dea și Mureșul Tirgu Mureș — 
inaugurîndu-și întrecerea la 2 
octombrie. Cine sint cele șase 
fruntașe, ce-și propun ele și ce 
se așteaptă de la ele ?

Crișul Oradea este campioa
na ultimelor două ediții. O e- 
chipă cu un „7“ de bază pe ca
re orice apropiat al poloului 
ți-1 spune dintr-o suflare, 
omogenitatea fiindu-i. cum s-a 
tot repetat, principalul atu. 
Bihorenii vor să joace, și de 
această dată, rol de protago
niști. știind. în același timp, că 
pentru ei se speră un parcurs 
cit mai lung în apropiata Cupă 
a Campionilor Europeni. Con
tracandidată la titlu rămîne, în 
primul rînd. Dinamo București, 
formație ce abordează sezonul 
cu credința că a învățat din 
greșelile stagiunii anterioare și

Geo RAEȚCHI
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DISPUTE SPEdACULO/lSE LA TEL1ERE
Mal puțin zgomotos declt Cam

pionatul de navomodele cu mo
toare termice. concursul con
structorilor de ambarcațll cu ve- 
le disputat concomitent dar 
pe un lac învecinat (alegerea 
stațiunii Neptun s-a dove
dit Inspirată) a fost tot 
atît de spectaculos. întrece
rile au inclus și aici două ge
nuri de probe. D (liber lansate) 
si F5 (telecomandate), fiecare la 
rindul el avînd cite trei clase 
(M. 16 X). Dintotdeauna. nava
cu pînze. lndferent de mărime, 
a Impresionat prin grația șl su
plețea cu care evoluează folosind 
torța vintulul. Iar construcțiile la 
scară n-au dezmințit aceasta. 
Dacă la vellerele lansate seniorii 
au avut la flecare clasă alți pro
tagoniști. la Juniori Cristian Ru
tă a dominat autoritar, obtinind 
două titluri de campion șl un 
loc secund, cea care a reușit să-l 
depășească la D-X. Alina Cuce- 
rezean, 12 ani. fiind un element 
de perspectivă, cu reale calități.

La fel de tranșantă a fost și 
Întrecerea .pînzelor" telecoman
date. Aici au fost irezistibili gă- 
lățenii Nicu Mitu (toate trei ti
tlurile) la seniori și Daniel Un- 
gureanu (două locuri I la juni
ori). S-a strecurat Intre el Florin 
Romcte. un junior polivalent 
care a obtinut rezultate de va
loare și la construcțiile mecanice.

Așa cum remarca vicepre
ședintele F.R.M. Gheorghe 
Sandu, reprezentanții asociațiilor 
ICEPRONAV Galați, Oțelul Ga-

PATINATORII D[ VITWĂ 
ÎN IHlRtCERI PL. USCAT

lăți. Portul Constanța, Farul 
Constanta. Voința Ploiești, Voin- 
*a Reghin, Cimentul Turda. Ma
rina Mangalia s-au prezentat cu 
ambarcatii excelent realizate, ei 
dovedind in același timp o bună 
pregătire tn pilotarea lor.

Constructorii de vellre. caracte
rizați (asemeni tuturor modellș- 
tllor) prin pasiune, tenacitate, 
entuziasm, au șl el In perspecti
vă un sezon cu competiții de un 
nivel valoric ridicat șl așteptăm 
rezultate pe măsura calităților 
etalate la această ediție a Cam
pionatului Național. întrecerea 
navomodelelor eu pinze a oferit 
dispute deosebit de spectaculoa
se (la ur.ele clase au fost nece
sare șl manșe de baraj) șl, ală
turi de clstlgători, tuturor com
petitorilor le revine meritul de a 
fi demonstrat frumusețea acestui 
sport

ClȘTIGATORn TITLURILOR 
DE CAMPIONI. D-M. seniori: 
Eugen Chițu (Voința Ploiești), 
Uinlorl: Cristian Ruță (Cimentul 
Turda): D-10, seniori: Teodor 
Cucerezean (Voința Reghin), ju
niori: Cristian Buță; D-X, seni
ori: Ionel Ivan (Voința Ploiești), 
lunlori: Alina Cucerezean (Voin
ța Reghin); F5-M, seniori: Nicu 
Mitu (Otelul Galați), juniori: Da
niel Ungureanu (ICEPRONAV 
Galați): F5-10, seniori: Nicu Mi
tu, juniori: Florin Romete (CSTA 
București) : F5-X, seniori: Nicu 
Mitu, juniori: Daniel Ungureanu; 
pe echipe, D, seniori: Voința
Reghin, juniori: Voința Reghin; 
F5, seniori: Portul Constanța, ju
niori: Voinicelul București; Cu
pa pentru clase Înrudite D+F5, 
seniori: Portul Constanța, juni
ori: Voința Reghin.

Dinu COSTESCU

DE CAMPIONI LA ORIENTARE
Duminică s-au Încheiat fina

lele Campionatului Republican 
de orientare turistică, desfășu
rate în apropierea localității 
Radna, In Munții Zarandului.

Cei aproape 400 de ooncu- 
renți, din 21 de Județe, au luat 
parte vineri, «îmbată și dumi
nică la proba individuală, cea 
pe echipe și proba de noapte 
(aceasta numai pentru băieți). 
Vremea a fost frumoasă, iar 
traseele (lungi intre 3 km și 
10,300 km, Jn funcție de virstă 
și sex ; diferență de nivel pină 
la aproape 500 m), nu au pus, 
In unele cazuri, probleme de or
din tehnic, așa cum se cuve
nea unor finale de campionat 
republican. în plus — pentru 
că ne aflăm la capitolul lip
suri — faptul că doi arbitri lo
calnici (Arad) au avut organi
zarea tehnică in mină a condus 
la suspiciuni, uneori îndreptă
țite, balanța victoriei Înclini nd 
prea adesea spre tabăra arădea
nă. Firesc era ca arbitrii tra
satori să fie neutri. Unii arbi
tri, deși au fost aduși de la 
sute de kilometri, au fost puși 
să... dea apă la sportivi, să dis
tribuie numere de ordine, nu
mere de piept etc în ciuda ca
lificării lor (Vasile Ștefănescu, 
Elena Oncioiu, Lucian Mareneo, 
Gheorghe Ghertner și alții). 
Lipsa de organizare s-a mani
festat și prin plasarea startului 
la 5 km de gara Radna, fără 
a se putea asigura mijloacele 
de transport, cum se anunțase 
astfel că la ultima etapă (de

noapte) au participat numai 
jumătate din cel 52 înscriși. A 
existat un singur arbitru de 
control (Reinhold Gutt — Sibiu) 
— la toate probele, care a asi
gurat amplasarea corectă a 
posturilor de control.

CÎȘTIGATORI : individual,
11—12 ani, fete: Eniko Fey 
(Cluj-Napoca) ; băieți : Marian 
Meszaros (Arad) ; categoria 
13—14 ani, fete: Sofia Bulz 
(Arad) ; băieți : Radu Balog 
(Arad) ; categoria 15—16 ani, 
fete : Kinga Kerekes (Cluj-Na
poca) ; băieți : Liviu Țînțar 
(Baia Mare) ; categoria 17 ani 
fete : Valentina Vele (Arad).

TURISTICĂ
băieți : Gerhard Gârtner (Bra
șov) ; categoria 19 ani, fete : 
Irma Pașca (Sinaia), băieți : 
Ovidiu Duca (Politehnica Bucu
rești) ; categoria 21 ani, băieți: 
Pavel Gligor (Cluj-Napoca). 
Echipe : categoria 19 ani, 
fete : 1. Craiova (Aurelia A- 
Icxandru, Natalia Badea), 2. 
Arad, 3. Baia Mare (Voința ; 
băieți ; 1. Brașov) (C.S.U.)
Zoltan Fazekas, Samuil Berecz), 
X Cluj-Napoca (Voința), 3. Hu
nedoara (Voința) individual 
noapte : 1. Voi cu Plaian
(Voința Cluj-Napoca), 2. Mircea 
Pop (Voința Baia Mare), 3. Pa
vel Gligor (Voința Cluj).

M. CRACIUNESCU, coresp.

Cei mai tineri patinatori de vi
teză care au Îndeplinit haremurile s-au tntilnlt pe pista de 
bitum de la Suceava. în cadrul 
Concursului Republican. La start 
s-au aliniat viteziștl din Brașov, 
Tg. Mureș, Ploiești. Cluj-Napo- 
ca, Gal' ți. Suceava. Sibiu și 
alte centre.

Iată Învingătorii: speranțe — 
Alexandra Popa (CSS St. R. 
Brașov) 58,9 ki » m g 1:1S,4 
la 500 n 153,200 p in ci. gen.; 
Dan Domșa (CSM Cluj-Napoca) 
36.9 la'50 m, 147,100 p tn el. gen.; 
VUmoș Nagy (CSȘ St. R. Bra
șov) 70,9 la 500 m; copii n — 
Cris<ina Pitiș (CS Tractorul Bra
șov) 65,7 la 500 m. Melinda Papai 
(CSM Electromureș Tg. Mureș) 
66,7 la 500 m, 132,700 p in el. 
gen.; Robert Simo (CSM Elec
tromureș Tg. Mureș) 64,9 șl 67,6 
la 500 m 132,900 p In el. gen.; 
copil I — Daria Slklodi (Mure
șul Tg. Mureș) 61,3 la 500 m, 
2:18.5 la 1000 m 130,550 p, In <a. 
gen.: Marius Vaida (Petrolul 
Ploiești) 59.2 la 500 m, 2 «9.5 la 
1000 m. 123,950 D. tn cl. gen.

„CUPA ORAȘELOR" LA CICLISM
„Cupa Orașelor", competiție 

deschisă tinerilor rutieri, și-a 
consumat tacă două etape pe 
șosele (tin jurul municipiului 
Brăila.

In ambele zile de concurs, a- 
lergătorii au avut de parcurs 
ttn traseu mai mult plat de-a 
lungul a 84 km, pe șoseaua 
Brăila — Viziru. In prima din
tre etape, ei s-eu angajat din 
start intr-o susținută alergare, 
reușind să realizeze o medie 
orară ridicată*: aproape 40 km. 
Ordinea sosirii ta etapa a 13-a : 
1. F. Banta 2h7:25, urmat în a- 
celași timp de 8. Anton și N. 
Pătrașcu (toți din București). în 
etapa a 14-a, deși s-a rulat mai 
lent (M.O. — 38,400 km), am a- 
stetat la numeroase tentative de

evadare. Cursa a fost controla
tă, datorită unor reușite mane
vre tactice, de cicliștii brașo
veni, care — bine conduși de 
cunoscutul antrenor Martie $te- 
fănescu — au ocupat primele 
locuri : 1. L. Suciu (Brașov) 
2hl5:45, 2. P. Santa (Buc.), 3. 
M. Marian (Buc.) și un grup de 
40 alergători ta același timp cu 
învingătorul ; echipe — 1. Bra
șov 6h47 :05, 2. București 6h47:10, 
3. Ploiești 8h47:15.

Clasamentele generale după 
14 etape : individual — 1. C. 
Păun (Ploiești) 22h28:33, X L. 
Suciu (Brașov) 22h29S0, 3. M. 
Banta (București) 22h31:52 ; 
echipe — 1. București 70h36:15, 
X Ploiești 70h40:17, X Brașov 
TOh41:44.

Diane Samungi Răzvan ltu

La recentele Campionate Balcanice de tenis ale juniori
lor, desfășurate la Ploiești, Răzvan ltu și Diane Samungi 
au intrat — cum se știe»— în posesia titlurilor în probele 
de simplu.

Component al clubului Steaua, unde se pregătește sub 
Îndrumarea antrenorului Dumitru Viziru, campionul bal
canic Răzvan ltu și-a făcut drum spre finală învingînd în 
semifinale pe deținătorul locului 67 în clasamentul mondial 
al juniorilor, grecul Tasos Bavelas. Un foarte bun rezultat 
al tinărului stelist.

Diane Samungi (antrenor Aurel Segărceanu) confirmă re
zultatele merituoase din ultima vreme, cîștigînd titlul bal
canic pe o parte grea de tablou, întrecindu-le pe favorita 
rir. 1, Kraiccva (Bulgaria), ca și pe colega de club. Teodora 
Tache, o redutabilă jucătoare.

DEBUTUL CAMPIONATULUI DE POLO
(Urmare din pag. 1)

cu gîndul la repetarea drumu
lui fructuos în Cupa Cupelor, 
unde, anul trecut, a fost fina
listă. Valorosul său lot poate 
privi chiar mai curajos spre... 
mai mult 1

Rapid București a fost in 
campionatul precedent a treia 
echipă. O poziție pentru care 
poloiștii săi vor trebui să lupte 
foarte serios la actuala ediție 
— ca să nu mai vorbim de 
eventuale perspective la pri
mele două locuri. Pepiniera 
giuleșteană continuă să „produ
că" (succesul feroviarilor in 
campionatul de juniori În
seamnă o bună dovadă), dar 
la nivel de seniori menținerea 
unei garnituri de ridicată com
petitivitate rămîne o problemă. 
Mai cu seamă acum, tind ta 
calculele pentru podium intră 
viguros Steaua. Tînăra echipă 
a „crescut" spectaculos in joc, 
și-a consolidat rîndurile, recen

tul succes din Cupa României 
constituind o dovadă și... o 
promisiune.

De la Progresul București și 
Voința Cluj-Napoca așteptăm 
depășirea condiției de out-si- 
der, evoluții mai curajoase, 
ambele formații cuprinzi nd o 
serie de demente dotate. Iar 
de la toate cele șase fruntașe 
ale poloului românesc nădăj
duim să avem un substanțial 
spor de calitate — in concepția 
de joc, !n angajarea ta joc...

LOTURILE ECHIPELOR DIN 
PRIMA SERIE VALORICA

CBIȘUI. ORADEA. Antrenor : 
loan Alexandrescu. Jucători : Mi
nai Rada, Istvan Csakl, Xvan Fe- 
jer, Uvta Garofeanu, Dorin cos- 
trâș, Cornel Ootdan, Petru Raț, 
Emil nreuțâ, Zottan mes, Ro
berto Pantea, Ledlslau Indlg, 
Vladimir Kagan, Francisc Kiss, 
Alexandru Staneovld, Gavrll 
Indlg.

DINAMO BUCUREȘTI. Antre- 
■or : luBu Capș*. Jucători : Doru 
Sptnu, Mihai Simkin (de la Ra
pid Buc.), Soria Diaconu, Viorel

TRAGEREA 
marilor cîstiguri la

LOTO

se atrltaiHe.citt.9wri in

BANI.AUTDTURISME.EXCURSII
IN R.P. BULGARIA

VINERI n 
SEPTEMBRIE 1986

TRAGEREA 
„MARILOR 

dȘTTGURI" LOTO 
3 extrageri 

ÎN DOUA FAZE 
ca un total de 27 

numere.
SE ATRIBUIE :
• AUTOTURIS

ME „DACIA 1300“ 
(ta ambele faze)
• CÎȘTIGURIÎN 

BANI
• EXCURSII 

PESTE HOTARE
La faza a II-a, 

autoturismele pot 
fi obținute cu pri
mele 3 numere 
indiferent ordinea, 
precum si asigu
rarea sumei de mi
nimum 
pentru 
din 9.

JOI, 
TEMBRIE, este UL
TIMA ZI DE PAR
TICIPARE.

3.500 lei
3 numere

18 SEP-

Rus, Liviu Răducanu, Șerban Po
pescu, Eugen Ionescu (de la Ra
pid), Cristian Dan, Fiorin Arde
lean, Vlad Hagiu, Cătălin Molcea- 
nu, Viorel Șerban, Mihal Zaharia, 
Călin Găvruș, Francisc Totb, 
Bogdan Olaru (CSȘ 1 Buc.).

RAPID BUCUREȘTI. Antrenori: 
Cornel Rusu, Răzvan Mustață. 
Jucători : Sorin Nicolae, Silviu 
Stănescu, Gabriel Arsene, Gheor
ghe Iile, Vasile Ungureanu (de la 
Dinamo), Viorel Florincesou, Răz
van Tufan, Mihal Vespe, Radu 
Dan, Emil Abrii, Gheorghe Zam
fir, Marian Ștefănescu, Sorin 
Jlanu.

STEAUA BUCUREȘTI. Antre
nor : Francisc Crișan. Jucători: 
Paul Lisac, Gheorghe Popescu, 
Virgil Duculeț, Daniel Ghiță, Mi
hal Ragea (de la Rapid), Adrian 
Vamoș, Cătălin Grancerof, Ladis- 
lau Balanov (de la CSU-CSȘ 1 
Buc.), Ionuț Angelescu (de la 
Rapid), Răzvan Nnțu, Daniel 
Fruth, Bogdan Tufan, Gabriel 
Geantă, Adrian Chețan (de la 
Rapid), Cătălin Lupescu (de la 
Rapid), Florinei Chiru (de la Di
namo), Petre Malecu, Gelu Llsac 
(CSȘ 1 Buc.).

PROGRESUL BUCUREȘTI. An
trenor : Alexandru Szabo. Jucă
tori : Bogdan Crețu, Laurențlu 
Zaharia, Andrei Bărbulescu, Ion 
Dlngu, Liviu Mușat, Marian Nea- 
goe, Ion lonescu, Laurențlu Cre
țu, Gheorghe Fetea, Laurențlu 
Bahnă, Florinei Tudor, Mircea 
Fărtăiș, Aristide Mfidescu, Valen
tin Rath, Stelian CHnceanu, Radu 
rtorlan, Denis Colamble.

VOINȚA CLUJ-NAPOCA. An
trenor : Zoltan Bogdan. Jucători: 
Stelian Scurei, Ștefan Alexandru, 
Stelian Călugftroiu, Dorin Colce- 
riu, Laszlo Sebfik, Paul Marosl, 
Csabo Mujnai, Ioan Pop, Claudiu 
Kadar, Călin Kosmațehl, Istvan 
Farkas, Sorin Roman, Danie) 
Popa, Florin Dea, Lucian Blaga. 
Alin Giurgiu.

ÎNTRECERILE SENIORILOR LA TENIS

(Urmare din nag I)

veș — Birlea 6—4, 8—2, T. Tache 
— Dobreanu 4—2, 8—1. In turul 
doi: Molse — stoia 8—2. 8—0.
M. Voinea — Precup 8—0, 4—6. 
fl—0, M. Romanov — L. POP 8—2. 
6—0, Ivana — O. Pop 8—2, 7—5, 
Samungi — Pecheanu 8—2. 6—2. 
Curpene — Șchlopu 6—4, 6—0.
Radu — Buclu 7—6, 4-6, 6—3. T. 
Tache — Medveș 7—6, 6—0. O no
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I 
I 
I 
I 
I 
I 
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I 
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I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I

tă de... corigentă pentru gazdele 
de la Progresul: secretariatul I 
concursului este găzduit de ol 
încăpere absolut Improprie, In I 
timp ce sala care, prin tradiție, 
revenea corpului tehnic, este ți- I 
nută sub chele de un adminis- I 
trator birocrat 1 Azi, de la ora * 
9 sferturi de finală (simplu . 
masculin), Iar de la ora 15 „ster- I 
turi“ la simplu feminin, dublu I 
masculin și dublu mixt.

43 DE GOLURI IN ETAPA A 3-a LA HOCHEI |
MIERCUREA CIUC. 16 (prin 

telefon). In etapa a treia a Di
viziei a II-a, partidele «-au în
cheiat cu victoriile echipelor fa
vorite.

PROGRESUL M. CIUC — 
C.S.U. CONSTRUCȚII BUCU
REȘTI 12—1 (4—1, 5—0, 3—0). 
Studenții au deschis scorul in 
min. 2 și au condus cu 1—0 pină

MEC! INTERNAȚIONAL 
DE RUGBY 

LA BUCUREȘTI
Pe stadionul Parcul copilului 

din Capitală s-a disputat marți 
meciul de rugby dintre o combi
nată a cluburilor bucureștene 
Grivița Roșie șl Sportul Studen
țesc șl echipa universității din 
Cardiff. Partida s-a încheiat cu 
scorul de «2—8 (16—6) In favoa
rea rugbyștilor români.

LA ȘCOALA Nr. 150 DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. 1)

3-a, să se dedice gimnasticii. 
Nimic mai simplu I Școala dis
pune de o sală excelentă (rod 
al muncii Întregului colectiv de 
profesori de educație fizică și 
al Comitetului cetățenesc de 
părinți, in frunte cu Neculai 
Sima, de ani de zile în aceas
tă activitate obștească), de ame
najări pentru atletism si jocuri. 
Prof. Viorel Apolzan, responsa

bilul colectivului catedrei de 
educație fizică, ne amintește de 
acțiunea de selecție și inițiere 
In gimnastică începută anul 
trecut și care va continua
acum, de proiecte vizi nd com
pletarea inventarului sportiv al 
școlii cu Încă un teren de mi- 
nibaschet și volei (pe care se 
va putea juca și tenis și bad
minton, sporturi solicitate de 
elevi), de dorința profesorilor 
de specialitate de a munci cu 
dăruire pentru asigurarea unei
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tn min. 9, tind gazdele au e- | 
galat. După aceea IntUnirea a I 
fost la discreția Progresului. ■ 
Au marcat: Lămpi 3, Peter X ■ 
Szentes 2, Csedo, Buzaș, San- I 
dor, Gabrielli, Balogh, respec- I 
tiv Ruse.

LOTUL DE TINERET — LO- | 
TUL DE JUNIORI 10—5 (2—0, | 
3—2, 5—3). Meci frumos, în ca
re lotul de juniori a jucat a- | 
proape de la egal la egal cu I 
valorosul său adversar, dar In- • 
vingătorii au dovedit o mai • 
bună eficacitate. Au marcat : I 
Zaharia 3, Cs. Antal 2, Radu 2, I 
Andre, Alexe, Pascaru (T), 
Csiki 2, S. Antal 2, Gall. I

VIITORUL GHEORGHENI — I 
LM.A.S.A. SF. GHEORGHE * 
12—3 (3—1, 4—X 5-0). Au |
marcat : T6ke 3, Kacso 3, Ger- I 
gely X Benedek, Andras, 1 
Korpos, Csata (V), Ugron, ■ 
Csoti, Visan (I.M.A.S.A.).

Vaier PAȘCANU — coresp. I
—-------- •

noi calități ta învățământul de | 
educație fizică «I in activitatea 
sportivă de masă «1 de per- | 
fnrmanță ■ elevilor.

Gînduri, dorințe, ambiții, pro- • 
iecte. Toate exprimate eu spirit - 
de angajare, cu toată tincerite- I 
tea, eu hotărirea de a te înde- I 
plini. Spre satisfacția noastrâ a 
tuturor, care vrem că toți copiii I 
patriei să Învețe eu temeinicie ■
și în aceiași timp să crească 
sănătoși și puternici, să ajungă | 
făurarii de nădejde aj măritor 
izbînzi pe care le prefigurează I 
societatea noastră socialistă I I
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ÎN TRIVALE..

i l-a 
[arin 
stin- 
ălalt 
lu 1,

predecesor al lu> In atacul ar- 
geșean. In doar cîteva meciuri 
de pregătire. Radu îl s-a inte
grat perfect în ansamblul e- 
chipei. „Nici n-a fost greu pen
tru el. un fotbalist cu mult ra
finament tactic, care asimilea
ză ușor sarcinile de acest gen**, 
ne spunea vechiul lui profesor 
Leonte fanovschi. Radu II a 
evoluat, duminică, după trei 
zile de gripă, rapid repus pe 
picioare de tratamentul medi
cului Octavian Puiu. Putea foar
te bine să rămină pe tușă. A 
refuzat A intrat In teren, 8-a 
zbătut enorm, se vedea ca nu 
dispune de toate forțele. Și, to
tuși, a găsit momentul ți forța 
și inspirația de a obține acel 
prețios gol al victoriei...

Să subliniem aceste frumoa
se reveniri Ia clubul care i-au 
format și lansat pe acești va
loroși divizionari A și să ob
servăm că ele constituie și reale 
fortificări ale potențialului e- 
chipei piteștene, tocmai prin 
dorința celor doi de a realiza 
o nouă etapă a carierei lor, toc
mai acolo unde au luat startul 
spre înălțimi.

Eftimie IONESCU

UN IEȘEAN ÎI SCOATE DIN
ÎNCURCĂTURĂ PE... CONSTĂNȚENI

Lansată puternic la startul 
actualei întreceri (dnd acasă 
ca și ..afară" s-a dovedit in
vincibilă), F.C. Constanța a 
intenționat, pare-se. să încheie 
repede, duminică. în propriul 
fief, ostilitățile cu Politehnica 
Iași, principala contracandidată 
la un loc pe prima scenă fot
balistică a țării. Și constănțe- 
nii au atacat In valuri o re
dută ieșeană fortificată (cu 
8—9 jucători) «1 destul de abi
lă ta tentativa ei de a închi
de culoarele de pătrundere spre 
poarta lui Cîmpeanu. Astfel 
stind lucrurile, dintr-un „for
cing" Întins pe durata a apro
ximativ 40 de minute (din 45) 
a rezultat un oingur sut pe 
spațiul porții formației oaspe- 

’ ‘ - A-
tri- 
ca-
ne-

te. expediat de... ieșeanul 
gachi care, intenționînd să 
mită acasă, din mijlocul 
reului mare, l-a surprins 
pregătit pe Cîmpeanu si aces
ta s-a văzut nevoit să scoată 
balonul din plasă. In tot acest 
timp, replica ,.ll"-lui moldo
vean, lipsit din diverse motive

re-

SUSȚINE UN DIFICIL JOC LA TIRANA

i oa- 
ci a- 
nter- 
ntre- 
>ucu- 
e sa- 
lintre

componenții echipei naționale a 
Albaniei : Hodja, Muca, Omuri, 
Josa. Minga și Kola. Aceștia 
joacă de mulți ani Împreună, 
făcind parte. Intr-o vreme, și 
din echipa de tineret a țării, 
care a reușit performanța de a 
se califica in sferturile de fi
nală ale Campionatului Euro
pean la această categorie de 
vîrstă. Omogenă, deci, valoric, 
„17 Nentori" are ca puncte for
te linia de mijloc, precum și 
cuplul de atacanți Minga — 
Kola.

Echipa albaneză s-a pregătit 
cu multă grijă pentru meciul 
cu Dinamo București, «perind 
într-un debut favorabil. In 
ultima etapă de campionat a 
jucat în deplasare : 0—0 cu 
Tomorri.

Aceeași speranță o nutresc . 
Insă și Mircea Luceseu, 
preună cu jucătorii săi, 
au pregătit, la rindul lor, 
mare atenție și seriozitate ■- 
ceastă primă manșă a dublei 
confruntări cu echipa din Tira- 

Antrenamentelor intense

im- 
eare 

eu

na.

LA A

efectuate acasă săptămâna tre
cută, Îndeosebi după revenirea 
jucătorilor de la loturi, li s-a 

’ ..................................... la
__ ______ la 
Tirana, un ultim antrenament, 
de acomodare cu gazonul sta
dionului central, pe care se va 
disputa partida oficială de 
miercuri. Din păcate, Orae va 
absența in acest meci, fiind 
suspendat ta schimb, se con
tează pe refacerea tal Moraru, 

.................................te

adăugat astăzi (n.r. ieri), 
puțin timp de ia sosirea

după traumatismul «oferit 
partida eu Austria.

Formații probabile :
„17 MENTORI* : Mersini 

Bad, Lekbelo, Hodja, Bimo 
Josa, UH, Moca, Omari 
Mine», Kola.

DINAMO : Morar» 
▼arsa, Movilă, 
Stăneseu — Rednie, 
(Dragnea), Mihăeseu, 
Cămăiaru. Damaschln

Medul vu începe la on 17,30 
(ora Bueuresttatal) «I V» fl 
condus de o brigadă de arbi
tri din Polonia.

de mulți titulari, s-a 
zumat la cîteva „contre", de
clanșate, cu 
flancuri, prin 
cioiu.

Jumătatea a 
s-a desfășurat 
superioritate teritorială a gaz
delor. Și. întrucât Politehnica, 
dornică de o remiză, a ieșit 
mai mult la joc decît o făcuse 
pină atunci, acum. In această 
parte a jocului, aveau să apară 
culoare mai largi și. implicit, 
ocazii mai clare de gol, „lu
crate" de Iovănescu si Petcu 
(introdus după pauză) 01 risi
pite de Buduru (min. 59), 
Funda (min. 72 și 74). Purcă- 
reață (min. 75 — singur, in 
doi metri, a tras In Cîmpea
nu), Petcu (min. 79). De par
tea cealaltă, ieșenii obți
neau un plus de raiduri la 
poarta lui Zariosu și două șu
turi cu oarecare adresă (min. 
65 — Agachi; min. 73 — Pa
vel iu c). 
Puțin, 
tiv cu 
careul 
dează, 
victorie pe 
opt puncte din tot atîtea po
sibile. F.C. - - -
pretendenta 
seria ei — la promovare 
tntiiul eșalon fotbalistic. 
Necșulescu (Tîrgoviște) a con
dus foarte bine formațiile: 
F.C. CONSTANTA: Zariosu — 
CIUCA (min. 82 Pafl). Zahiu. 
MIHAILA. Cămui — Manea 
(min. 46 PETCU), Popovid. 
IOVĂNESCU. Udrică — Funda, 
Buduru.

POLITEHNICA IAȘI; CÎM
PEANU — Urdaru. Agachi, 
CIOCÎRLAN, Frtncu — MAZI
LU. Mlhalcea (min. 83 Parve- 
lfac). Constantin, Florean — 
R. Viorea SUtodoiu.

precădere. 
Mazilu

pe 
ai Stăn-

doua a 
tot in

meciului 
nota de

la două faze fixe, 
foarte puțin, compara- 
momentele Încinse din 
advers, fapt care ple- 
finalmente, pentru o 

deplin meritată. Cu

Constanta rămine 
autorizată — in 

In 
8.

Gheorghe NICOLAESCU

DE IODDACD ANDRIES (S C. Bacău)-UN RECORDMAN
AL PENALTYURILOR TRANSFORMATE ?

re- 
a- 

;i. a- 
inter- 
Jngu- 

mă- 
cu 

•iență 
ndu-i 
Biță, 

astfel 
chipa 
upor- 
ceput 

dșr. 
rinei- 
Jocul 
totul 
cupă 
mari 

ietilor 
totul 

i a- 
anieră 
icarea 

Sîn-

Gheorghe Andrieș, purtătorul 
tricoului cu nr. 2 In formația 
băcăuană Sport Club, nu cete 
unul dintre acei jucători In ju
rul căruia se face zgomot. Mo
dest, poate prea modest tot
deauna disciplinat și M locul 
lui, a adunat 249 de meciuri în 
Divizia A. El a devenit tot pe 
nesimțite un adevărat record
man al campionatului nostru, 
fiind cel mai precis executant 
al loviturilor de le 11 m : din 
cele 25 de penaltyuri pe oare 
le-a avut la dispoziție a trans
format 22 ! Duminică, fn par
tida gu Gloria Buzău, el și-a 
făcut din nou datoria : a mar
cat cu precizie ambele lovituri 
de la 11 m. După meci l-am 
invitat la o discuție :

— Execut loviturile de Ia 11 m 
din campionatul 1980—81, Iar eel 
eare mi-a dat această sarcină 
a fost prof. Angelo Niculescu, 
pe tind era antrenorul nostru. 
Dintre jucătorii din lotul bă
căuan, pe Șoșu și pe mine 
ne-a ales și ne-a pregătit pen
tru astfel de lovituri.

— De ce v-a ales pe voi ?
— Pentru a executa bine ast

fel de lovituri se cere un anu
me echilibru nervos. A socotii 
dumnealui eă Șoșu și eu mine 
eorespundem din acest punct. 
de vedere. Deci, factorul psiho
logie contează foarte mult Du
pă părerea mea, tehnica trece 
pe planul secund. Chiar și ul
timul Campionat Mondial a de
monstrat acest lucru. Respon
sabilitatea executării unui pe
nalty este foarte mare. O ra
tare poate întoarce cursul unei 
partide. Cum a fort ou dțiva

ani |n urmă, lu Cluj-Napoca. 
Aveam de executat un penalty. 
Antrenor la „U", echipa mea 
de inimă, după Sport Club, era 
— coincidență neplăcută pentru 
mine — profesorul Angelo. „U* 
conducea eu 1—8 și noi eram 
in pericol de retrogradare. Am 
făcut 1—1, apoi a fost 3—1 pen
tru Bacău și „U" a retrogradat. 
Mi-a părui rău, dar.- Cu alți 
ani în urmă, la un meet eu 
F.C. Olt, disputat la Bacău, 
meciul in eare Lunea și-a rupt 
piciorul, la 1—8 pentru Oltul, 
am ratat. Și pină la urmă am 
pierdut cu 1—3.

— Care crezi că simt penalty- 
urile cel mai bine executate 7

— Cele ,Ja firul ierbii" sau 
sus, la colțuri. Cele la semi- 
înălțime sînt mai ușor de a- 
părat.

Băcăuan get-beget, legitimat 
la Sport Club din 1966, pe dnd 
avea 10 ani, Gh. Andrieș iși a- 
mintește cu bucurie de primul 
lui antrenor, fostul portar Pe
tre Gavrilescu, de cei ce l-au 
crescut la eșaloanele de copii și 
juniori — D. Chiriță și M. Ne- 
delcu : „Am avui marea șansă 
ca să mă pregătesc eu unii din
tre cei mai buni antrenori al 
noștri, ca Angelo Niculescu, 
Traian Ioneseu, Nicușor, Nico- 
lae Vătafu, Costică Răduleseu. 
Am acasă un calci iu «are 
mi-am notat lecțiile lor. Ca vi
itor antrenor, eu siguranță că 
aceste notițe îmi vor prinde 
bine".

Succes, Andrieș !

Mircea TUDORAN

(Bueo) —
Nicotae,

1O-a PARTICIPARE CONSECUTIVĂ
conștienți că nu va fi ■- 
fiindcă avem in fată o e-

pu

tem
șor,______ _____________
chipă incomodă, bine pregătită 
fizic și chiar tactic. Vom face 
totul să izbîndim, insă avem 
nevoie de... răbdarea publicu
lui, de încurajările lui care au 
dus-o de atîtea ori pe Uni

versitatea la victorie". Echipa 
antrenată de M. Rădulescu și 
S. Stăneseu s-a pregătit eu 
asiduitate pentru partida eu 
Galatasaray. operațiunea fiind 
declanșată imediat după meciul 
cu Corvinul. Luni fi marți 
s-au efectuat antrenamente 
pentru menținerea prospețimii 
fizice. însă, cel mai mult s-a 
insistat, evident, pe probleme 
tactice, menite să contracareze 
jocul adversarilor, el— finali
zare. Medicul echipei, V. Frin- 
cnlcscu, a lucrat și el intens, 
mai ales pentru refacerea lui 
Negrită și Mănăiiă, accidentați 
In campionat

în privința adversarului tre
buie să remarcăm eă și el are 
<m start jubiliar, ori de la

Craiova fiind cea de a tt-a 
participare in cupele europene. 
Galatasaray a «osit direct de 
la Istanbul marți, la ora prin
sului, cu un avion special. A- 
preciatul 
man Jupp 
un lot de 
ei figurind . . . _ .
care au evoluat In campionate 
din străinătate, precum «t iu
goslavii Simovid d PrekasL

Formații probabile :
UNIVERSITATEA 1 Lung — 

Negrită (Ad. Popescu), Rada, 
E. S&ndot, Ungureanu — Geol- 
gău, Gh. Popesou (Irimescu), 
Mănăilă — Bleu. BRă, Ctrțu.

GALATASARAY: Slmovici — 
Yusuf, Raschld, Erhaa, Ahmed
— Ismail, Ilyas, Arif, Prekazi
— Kuneydt, Ugur (Baevas).

Medul vu începe la ora 17 
01 va fi condus de o brigadă 
de arbitri din ILF. Germania, 
avîndu-1 la centru pe Dieter 
Pauli.

tehnidan vest-ger- 
Derwall a deplasat 
16 Jucători, printre 
Erhan, Ilyas, Ugur,

ESC TREBUIE SĂ JOACE CA O ADEVĂRATĂ FAVORITĂ

Graz,
1 Xa-

t pen- 
prin 

echipa 
Sor- 

avora- 
eșteni, 
b im- 
* lui 
jle să 
. bună 
pasul 

iătorii, 
de ce 
ă cu 
da de 
echipa
I pro-
II a 
amen
de, iar 
itivele 
iteanu 
1 avi- 
ntorsă 
» 
1 
i

ce 
mal 

rest, 
stnt

ai ve-
85 a
Bucu-

rești, doar 2—1, la Nicosia, 
după ce a condus mult timp 
cu 2—0. Cum ne «punea «i 
antrenorul T. Dima, care a vă
zut-o de curînd lntr-un med 
cu Hapoel (campioana) si rfș- 
tigat cu 4—0 (!!), Omonia a 
demonstrat aceleași calități: e 
bună pregătire fizică, mult 
travaliu, joc rapid și extrem 
de agresiv. Formația, pregătită 
de antrenorul bulgar Ioncio 
Arzov, cuprinde si doi fotba
liști bulgari, mai vechiul com
ponent Jevizov și noul venit 
Zethinski, pe care conducerea 
tehnică II anunță puțin proba
bil în formație, din cauza unei 
accidentări. Răspunsul, azi, la 
ora 14. în rest, jucători eipri- 
oti. cu opt internaționali A 
In rindurile lor, dintre care 
lipsește insă căpitanul echipei 
Ciprului. Eronocriiu, libero, ca
re a rămas acasă, accidentat 
Oricum, rețin atenția numele 
lui Filipos. Mavris, Savidis, 
Evagoras și Țikos. Ieri i-am 
urmărit pe stadionul Pro
gresul. la antrenamentul cu 
multă mișcare, in ciuda căldu
rii de la ora 11. Mulți dintre 
ei au jucat și cu Dinamo, și 
cu T.S.K.A. Sofia, clnd după 
un 0—3, In deplasare, Omo
nia a cîștigat returul cu... 4—1. 
Deci, atenție, Sportul Studen
țesc! Pentru ca returul de la

de peste două săptă- 
fie cit mai ușor, me
ni trebuie jucat la 

maximă a echipei 
Iorgulescu, Co- 
eeilalți. Formați-

Nicosia, 
mini, să 
ciul de 
valoarea__
noastre, a lui 
ras, Hagi d 
fie probabile:

SPORTUL 
Cristian __ ________ .
Iorgulescu, Munteanu n 
eieanu, Cristea, Boaeșan — Co
ra?, Terheș, Hagi. ,

OMONIA: Hariiou — Mav- 
ris, Țikos, Zahariadis (Hara- 
lambos, Kaloteu), Hristodulu — 
Evagoras, Xurupas (Zethinski), 
Savidis, Filipos — Kandilos, 
Jevizov. Meciul se va disputa 
pe stadionul Sportul Studen
țesc. de la ora 17, «i va fi con
dus de M. LâstHewicz, ajutat 
de A. Libieh si M. Dusza (din 
Polonia).

STUDENȚESC : 
M. Marian. Fană, 

- Ți-

Pentru jocul oficial din 
cadru) Cupei UJ5JTJl. din
tre echipele Sportul Stu
dențesc si Omonia Nicosia 
ce se va desfășura astăzi, 
la orele 17.00. pe sta
dionul Sportul Studențesc, 
slnt valabile numai car
netele roșii eliberate de 
C-N-RT-S. si cele verzi 
pentru ziariști Însoțite de 
tfcheteJe emise de C.F. 
Sportul Studențesc.

• GOLUL FETROLULUL realizat (am . 
tea spune) direct din comer, a amintit specta
torilor și... cronicarului un gol (tot din corner) 
marcat acum douăzeci de ani de Virgil Dridea 
(fratele antrenorului) într-un meci cu Rapid, 
tot la Ploiești. Prezent la meci, Virgil Dridea 
(astăzi antrenor ta CJ3.U. Prahova) a făcut 
precizarea că golul a fost marcat ta colțul 
opus. • Cd mai frumos gol al... cuplajului 
speranțe—seniori a fost marcat de cunoscutul 
ex-fundaș ăl Sportului Studențesc, Aurică 
Munteanu, ta poarta lui Răzvan Lucescu. (A. 
Munteanu nu a apărut ta formația de seniori 
a Petrolului din motive... sentimentale). • 
Să-î felicităm pe organizatorii partidei de la' 
Ploiești pentru programarea partidei de spe
ranțe pe terenul pe care s-a jucat si meciul 
mare. Cu acest prilej, publicul a putut re
marca pe talentatul Siăniei, de la Sportul 
Studențesc, si ălonja de baschetbalist a tină- 
ruhjj șl combativului Motroe, fiul internațio
nalului. • Angelo Niculescu, după meciul de 
ta Ploiești : ^Astăzi ml-a plăcut și Coraș, 
oare a început «ă-șl ta in serios rolul de vîrf. 
Cu 3—3 kilograme Iu minus, Coraș »r putea 
reveni In prim-plan*. • Remarcabil portarul 
Uliac, în frumoasă ascensiune.
• DUMINICĂ, PE STADIONUL DIN TRI- 

VALE, MARE AFLUENȚĂ DE PUBLIC. In 
■firșit, spectatorii piteșteni Încep să aprecieze 
eum se cuvine comportarea echipei lor I • 
De ee a lipsit Vaișcovici (cel mai bun atacant 
gălățean) din formația lui In partida eu F.C. 
Argeș 7 6-a accidentat ta antrenamentul de 
sfmbătă. Cu mai puțin de 24 de ore Înaintea 
orei de start a meciului de campionat... • 
Doi ex-piteșteni in unsprezecele gălățean : 
Ralea și Bureea (ultimul purtînd și banderola 
de căpitan de echipă). Spectatorii i-au primit 
cu simpatie, dovedind și sportivitate, dar și o 
bună memorie, neukînd bunele jocuri făcute 
etndva de cei doi sub culorile formației ar- 
geșene.
• ÎMPREUNĂ CU COECHIPIERII SĂI DE 

LA STEAUA, CARE DUMINICĂ, Înaintea 
partidei cu Flacăra Automecanica Moreni, au 
primit — in cadrul unei frumoase festivități 
— medaliile sl titlurile de campioni, s-a aflat 
și portarul Ducadam. Publicul i-a făcut, la 
intrarea in stadion, o entuziastă primire, ex
presie a simpatiei și prețuirii de care se 
bucură jucătorul stelist. Sperăm cu toții să-l
revedem rit mai eurfnd pe gazon, în joc. • 
In pauza meciului de pe stadionul Steaua, 
spectatorii au retrăit entuziasmantele momen
te ale marii victorii repurtate la Sevilla de 
echipa noastră campioană. Prilejul l-a oferit 
difuzarea, prin stația de amplificare a sta
dionului, a tfntecului ce i-a fost dedicat tâș- 
tigătoarei Cupei Campionflor Europeni (muzi-

ea — Rome» Vaniea ; textul — Cristian Mi- 
hăileseu) si a cărui melodie este interferată 
cu crimpeie din transmisia radio, făcută de la 
Sevilla, " ’ ' " ~
Voioiiă.
împlinit _
naștere la București, unde a condus partida 
Steaua — Flacăra Automecanica Moreni. avînd 
satisfacția unei foarte bune prestații, apre
ciată fi de fostul arbitru Gheorghe Limona, 
prezent in tribună.
• CLUJENII, ÎNDEOSEBI CEI CARE SIM

PATIZEAZĂ DE ANI ȘI ANI CLUBUL FA
NION AL ORAȘULUI, „U“, au avut o du
minică plină de satisfacții. Dimineața volei
balistele le-au Învins pe cele de la Rapid 
(3—2), handbaliștii au dștigat mai ușor de- 
dt se presupunea derbyul cu Constructorul 
Arad (25—17), iar după-amiază trei victorii la 
fotbal : 4—0 la juniori cu F.C. Bihor, 3—2 la 
speranțe și, In final, 1—0 cu F.C.M. Brașov 1
• După ce „șepcile roșii" au reușit să des
chidă scorul, antrenorul jucător Costică Ște- 
fănescu a si solicitat arbitrului să permită o 
înlocuire : Ieșea el, Intra Avădanei. „Nu mai 
aveam ee apăra, era nevoie de an ataeant* 
— afirma el. Publicul din tribune a Înțeles 
fi a aplaudat „soluția".
• TOT MAI BINE SE ÎNCADREAZĂ 1N 

JOCUL ECHIPEI BĂCĂUANE TlNĂRUL 
EXTREM STINGĂ GABRIEL FULGA, debu
tant anul acesta in prima divizie, pină in 
această toamnă jucător la Unirea Focșani. 
Și duminică, in partida cu Gloria Buzău, el 
a fost unul dintre cei mai activi jucători ai 
formației din orașul de pe malul Bistriței. • 
Surprinzătoare curba descendentă a formației 
de speranțe a Gloriei Buzău. După ce a fost 
lideră (în urma victoriilor asupra Universi
tății Craiova și a alb-rosilor de la Dinamo, 
chiar pe terenul acestora din urmă), din etapa 
a treia a început să piardă. Mai întîi 1—2 cu 
F.C. Olt pe stadionul din Crîng, apoi 2—7 (!) 
la Bacău. In fața unei formații care, cu o 
etapă înainte, pierduse cu 1—8 la Brașov !
• Pachițeanu (S.C. Bacău, fost la Oțelul Ga
lați, la Jiul Petroșani), debutant la 30 de 
ani în Divizia A, a marcat duminică primul 
său gol în primul eșalon al fotbalului nos
tru. La mai multe !

• AMBIANTĂ RAR ÎNTlLNITĂ CHIAR 
SI PE STADIOANELE PRIMULUI EȘALON 
FOTBALISTIC, la meciul dintre fostele divi
zionare A F.C. Constanța și Politehnica Iași, 
derbyul seriei I a Diviziei B : tribune um
plute pină la refuz ; mii de eonstănțeni, ne- 
posesori de bilete, obligați să facă drumul 
Înapoi ; o comportare exemplară a publicului 
Ia un meci desfășurat tot timpul pe muchie 
de

de apreciatul comentator sportiv Dan 
• Duminică, arbitrul Ian Velea a 
39 de ani. El si-a aniversat ziua de

cuțit".

• CIȘTIGURILE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 14 SIS
TEM BRIE 1986. cat. 1 (13 rezul
tate) : 3 variante 25% a 39.952 lei; 
cat. 2 (11 rezultate): «9 variante 
100% a Kt lei fl 1.096 variante 
25% a 1» let: cat. 3 (11 rezul
tate) : 1.435 variante 100% a 03 lei 
șl 13.151 variante 25% a 10 lei. 
Cfctlgurlle de 39.952 lei de la cat. 
1 au revenit parttcipantUor: VA- 
SILE CHIRANOIU din Ploiești. 
TUDOSE GHEORGHE din Pitești 
șl GHEORGHE GROZEA din 
București.a» Anunțăm pe cei Interesați 
că tragerea obișnuită Pronoexpres 
de astăzi, miercuri, 17 septem-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
brie va avea loc ta București, 
in sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de ta ora 
15,50. Transmisia ir"
tragerii «e va face ta ț*dk>. pe 
programul I, ta ora “ “ 
rele extrase vor fi 
te. de asemenea, ta

desfășurării
W.is. Nume- 
radiodifuza- 

_ _______________  ora 18.55, pe 
programai n, la ora 23. pe pro
gramul L orecum șl mîlne di
mineață, tn reluare, la ora 8.55, 
tot pe programul L
• Pentru amatorii de Prono

sport Informăm eă si concursul 
de duminică, 11 septembrie ax_

programează partide deosebit de 
interesante din campionatul de 
fotbal național șl cel italian. Dar 
lată programul complet al con
cursului: 1. SPORTUL STUDEN
ȚESC—STEAUA; 2. F.CM. BRA
ȘOV — CHIMIA Rm. V.; 3. FLA CA
RA MORENI — F.C. ARGEȘ; 4. 
GLORIA BUZĂU — UNIVERSI
TATEA CLUJ-NAPOCA: 0. F.C. 
OLT - „U“ CRAIOVA; 0. ASCOLI
— EMPOLI; 7. ATALANTA — 
ROMA: 8. COMO — TORINO; I. 
FIORENTINA — SAMPDOBTA: 
10. INTER — BRESCIA: 11. JU
VENTUS — AVELINO; 13. NA- 
POU — UDINESE: 13. VERONA
— MILAN.



SPORTIVI ROMANI
SCR1MER1I JUNIOR!

S-AU IMPUS LA VARȘOVIA
Concursul internațional de 

sabie pentru juniori desfășurat 
în orașul polonez Lancut s-a 
încheiat cu victoria scrimerului 
român Attila Fapp, urmat în 
clasamentul final de coechipie
rul său Dan Găureanu și To
masz Sztendur (Polonia). în 
competiția pe echipe, selecțio
nata României a ocupat primul 
loc, fiind urmată de formațiile 
poloneze AZS Varșovia și 
Gliwice.

VOLEIBALISTELE GALAȚENE - 
LOCUL 2 IN POLONIA

Turneul internațional de vo
lei de la Varșovia a fost cîști- 
gat. la feminin, de echipa Ki 
Van Cea Phenian, urmată de 
C.S.U. I.M.N. Galati. A.Z.S. Var
șovia, „Polonez" Varșovia, Mla- 
dost Zagreb și M.O.S. Varșovia. 
La masculin, unde a terminat 
învingătoare Legia Varșovia, 
Steaua a ocupat locul 4. Petre 
Ionescu a fost inclus printre 
cei mai buni jucători ai compe
tiției.

ULTIMELE REZULTATE 
LA C.M. DE TIR

In proba de pistol viteză a 
Campionatelor Mondiale de tir 
de la Suhl, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : 1. Kakz- 
marek (Polonia) 696 p, 2. Macur 
(Polonia) 693 p, 3. Schumann 
(R.D.G.), 692 p... 11. Ion 592 
p,... 54. Calotă 580 p. 56. Cris-

C.E. de box (j)

In programul galei inaugurale 
a celei de a IX-a ediții a Cam
pionatelor Europene de box 
pentru juniori, care se des
fășoară în localitatea Broendby 
din Danemarca, au figurat și 
3 dintre cei 7 sportivi români 
participanți la competiție. Este 
vorba de Daniel Dumitrescu 
(pană), Marian Dumitrescu 
(semiușoară) și Petre Buliga 
(semimijlocie). Spre satisfacția 
noastră, cei trei sportivi 
români au obținut victorii, 
promovînd în turul următor. 
Frații Daniel și Marian Dumi
trescu au obținut victorii îna
inte de limită în fața norve-

ÎNCEP TURNEELE STUDENȚEȘTI DE ȘAH
într-o ambianță festivă, în 

sala rezervată șahului la Insti
tutul Politehnic din București, 
a avut loc Ieri deschiderea 
Turneului Internațional stu
dențesc al României. Se dis
pută a Vl-a ediție a tradițio
nalei întreceri șahiste mascu
line si cea de a V-a, in ver
siunea feminină. La start se 
prezintă jucători și jucătoare 
din șase țări (Anglia, Belgia. 
Cehoslovacia. R.F. Germania, 
Polonia și România), vîrfuri 
ale șahului universitar, a că
ror prezentă este si o promi
siune Dentru succesul competi
ției.

Kasparov - Karpov 9,5-6,5

FOARTE APROAPE DE DECIZIE...
La Leningrad, în meciul 

Garri Kasparov — Anatoli Kar
pov, pronosticurile încep să 
devină certitudini. Șalangerul 
la titlul mondial de șah nu 
numai că n-a reușit să reducă 
handicapul de două puncte, ca- 
re-1 separa de campion înain
tea partidei de luni, dar l-a 
făcut și mai mare. Motivul ? 
Karpov a încercat să forțeze 
— cu negrele... —, a complicat 
jocul, iar în momentul de răs
cruce de la mijlocul partidei 
n-a văzut mutările cele mai 
bune, căzînd sub puternicul 
contraatac al adversarului său. 
Din nou. Kasparov s-a dovedit 
mai bun pe terenul tacticii, 
sau mai stăpîn pe nervi. în 
orice caz superior.

Această a 16-a oartidă a 
mers pe făgaș identic cu cea 
de a 14-a pină la mutarea- 18. 
De data aceasta. Kasparov a 
ales o cale nouă de joc. pe 
care însă — după toate apa
rențele — o prevăzuse și Kar
pov. După un început foarte 
rapid, jucătorii au început să 
consume tot mai mult timp de 
gîndire chiar 62 minute nen- 
tru Karpov la " singură mu
tare (1). a 25-a Dar Kasparov 
a fost mai mult amenințat de 
criza de timn iar pe aceasta 
"a si mizat Karpov. Zadarnic 
căci piesele albe ale campio
nului au mers repede sore mat

PESTE HOTARE
tache 579 p. La echipe : 1.
U.R.S.S. 1779 p, 2. Ungaria 1771 
p, 3. R.D.G. 1771 p.... 15. 
România 1751 p.

BASCHETBALISTELE DE LA 
„U“ CLUJ-NAPOCA, 

ÎNVINGĂTOARE LA IZMIR
Echipa feminină de paschet 

Universitatea C.S.Ș. Cluj-Na
poca a avut o comportare re
marcabilă la turneul interna
țional prilejuite de desfășura
rea Tîrgului Internațional de la 
Izmir, cucerind locul I, după 
cinci victorii obținute din tot 
atitea meciuri: 87—70 cu D.B.B. 
Viena, 90—78 cu Sputnia 
Gdansk. 98—77 cu Iskra Pristi
na, 69—50 cu Maden Tetkik 
Ankara și 92—50 cu K.S.K. Iz
mir. Clasament final : 1. Uni
versitatea Cluj-Napoca 10 p, 2. 
D.B.B. Viena 9 p, 3. Sputnia 
Gdansk 8 p, 4. Iskra Pristina 7 
p, 5. M.T. Ankara 6 p, 6. K.S.K. 
Izmir 5 p. Paralel a avut loc și 
un turneu masculin, «iști gat de 
K.S.K. Izmir.

Formația clujeană a folosit 
următorul lot : Virginia Popa, 
Gabriela Kiss (au avut cea mai 
bună prestație), Aurora Dra- 
goș, Suzana Sandor. Maria 
Vigh, Ildiko Manasses, Carmen 
Costanașiu, Margareta Veres, 
Tunde Enyedi, Gabriela Măr
ginean; antrenori: NicolaeMar
tin și Horia Pop. Magdalena 
Jerebie și Paula Misăilă au fost 
indisponibile.

PUGILIȘTil NOȘTRI AU
gienilor J. Ness și, respectiv, 
L. Torethomansen, superiorita
tea tehnică a românilor fiind 
evidentă. Mult mai dificilă
a fost sarcina lui Petre Buliga, 
care a întîlnit in pugilistul
polonez Dariuz Mroz un ad
versar puternic și ambițios, 
calități proprii și boxerului
nostru. A rezultat o partidă 
pasionantă, eu răsturnări spec
taculoase de situații, Buliga 
reușind în final tâ se impună 
cu mai multă claritate și să 
obțină decizia de Învingător la 
puncte. - Aseară, după Închi
derea ediției noastre. Daniel 
Dumitrescu, a cărui categorie

Iată lista parti cipanților. în 
turneul masculin (in ordinea 
tragerii la sorți): 1. Alain De- 
fize (Belgia), 2. Dorel Oltean 
(România), 3. Poin Malcolm 
(Anglia), 4. Decebal Vlad 
(România). 5. Pavel David 
(Cehoslovacia), 8. Parik Ștefa- 
nov (România), 7. Konrad Ty- 
pek (Cehoslovacia), 8. Mihail 
Marin, 9. Adrian Negulescu, 
10. Lneian Vasileseu, 11. Dra- 
goș Dumitrache, 12. Alexan
dra Crișan, 13. Otiliu Berechet 
(toți România), 14. Mathias 
Thesing (R.F.G.).

în turneul feminin : 1. Ro
xana Veniamin, 2. Lavinia Po- 

și șalangerul a trebuit să-și 
recunoască înfrîngerea.

KASPAROV — KARPOV 
(C.M. ’86. partida a 16-a) 
Î.e4 e5 2.Cf3 Cc6 3.Nb5 a6 
4.Na4 Cf6 5.0—0 Ne7 6,Tel b5 
7.Nb3 c!6 8. c3 0—0 9.h3 Nb7 
10.d4 Te8 ll.Cbd2 Nf8 12.a4 
h6 13.Nc2 e:d4 14.c:d4 Cb4 
15.Nbl c5 16.(15 Cd7 17.Ta3 c4 
18.Cd4 Df6 19.C2f3 Cc5 2O.a:b5 
a:b5 21.C:b5 T:a3 22.C:a3 Na6 
23.Te3 Th8 24.e5 d:e5 25.C:e5 
Cbd3 26. Cg4 Db6 27.Tg3 g6 
28.N:h6 D:b2 29.Df3 Cd7 
3O.N:f8 R:f8 31.R112 Tb3 32.N:d3 
c:d3 33.Df4 D:a3 34.Ch6 De7 
35.T:g6 De5 36.Tg8+ Re7 
37.d6+ Re6 38. Te8+ Rd 5 
39.T:e5+ C:e5 4O.d7 Tb8 41.C:f7 
(1-0).

Pe tabela meciului, lucrurile 
sînt clare. Scor: 9,5—6,5 pentru 
Kasparov. Acesta mai are ne
voie de 2,5 puncte din totalul 
celor 8 partide care mai sînt 
pe program, iar Karpov de 
6 pentru a obține decizia. 
Deci, avantaj considerabil pen
tru campionul mondial. care 
greu mai poate fi oprit din 
drumul său spre • victorie.

★
Partida a șasea a finalei candl- 

daților la titlul mondial masculin 
de șah. ce se desfășoară Ia Riga 
între marii maeștri sovietici Ar
tur lustipov și Andrei Sokolov 
s-a întrerupt la mutarea a 4l-a. 
Scorul. este favorabil cu 3.5—1.5 
o (l) iul Iusupov.

STEAUA — LEGIA VARȘOVIA 
110-87, LA BASCHET

Primul meci de verificare a 
echipei Steaua în vederea in- 
tîlnirii cu celebra formație Jal- 
ghiris Kaunas (recenta cîștigă- 
toare a „Cupei Williams Jones“) 
din cadrul C.C.E. a fost susți
nut de echipa Steaua ieri în 
sala Floreasca în fața baschet- 
baliștilor de la Legia Varșovia. 
Neopunîndu-i-se o rezistență 
piw* mare (valoarea sportivilor 
oaspeți fiind modestă), Steaua 
s-a impus pe parcursul între
gului joc și a învins cu 110—87 
(54—37). în condițiile unei su
periorități evidente, antrenorii 
campioanei țării noastre au fo
losit toți jucătorii înscriși în 
foaia oficială s> au păstrat in 
teren aproape tot timpul pe 
juniorii Riesenbuchler și Cris- 
tescu, ambii dind satisfacție. Ca 
desfășurare întrecerea a fost 
totuși atractivă datorită sume
deniei de coșuri înscrise, pre
cum și încercării oaspeților de 
a reduce proporțiile scorului in 
repriza secundă. Pentru Steaua 
au marcat : Ermurache 28,
Cernat 20, Reisenbuchler 18, 
V. loan 8, Netolițchi 7, Căpu- 
șan 11, Brănișteanu 6, Cristescu 
4, Chirie 4 ; coșgeterii echipei 
Legia : Pawlak 26, Kalejia 24. 
Arbitri : N. Constantinescu și 
L Olaru.

Următorul meci Steaua — 
Legia va avea loc joi la ora 
16, tot in sala Floreasca. (D. 
STANCULESCU).

DEBUTAT CU VICTORII
este cea mai populată (18 
sportivi), a susținut un nou 
meci, de data aceasta în compa
nia lui J. Heiderich (R.D.G.), 
iar Francisc Vaștag (ușoară) a 
debutat în compania elvețianu
lui J.C. Meuret. In programul 
de azi: M. Dumitrescu — Tsa- 
grakos (Grecia), P. Buliga — 
Karaveev (U.R.S.S.). Iată și 
adversarii celorlalți boxeri 
români aflați in competiție: 
N. Aliuță (semimuscă) — A- 
Mjevski (Iugoslavia), S. Timofte 
(muscă) — Bredahl (Danemarca) 
și V. Anghel (grea) — Beck- 
strom (R.D.G.).

pescu (ambele România), 3. 
Bozena Rzeczyecka (Polonia), 
4. Mariana Ioniță. 5. Irina 
Candea, 6. Mariana Nechifor, 
T. Sorina Dan, 8. Viviane Caels 
(Belgia), 9. Elena Gavrilă, 10. 
Cristina Stanca. 11. Luminița 
Bădiță, 12. Monica Sorescu, 
13. Raluca Stegăroiu - (toate 
România), 14. Halina Jalowiee 
(Polonia).

Arbitrvd principal al concur
sului este Anghel Matei.

IN CUPELE EUROPENE
Marea majoritate a meciurilor 

din prima manșă a noii ediții a 
cupelor europene vor avea loc 
astăzi. Aseară tîrziu s-au desfă
șurat două partide tn Cupa Cu
pelor (Fram Reykjavik — Kato
wice și Boldklub din Danemarca
— Vltoșa Sofia) șl patru In Cupa 
U.E.F.A. (Groningen — Galway, 
Jeunesse d’Esch — La Gantoise, 
Neuchâtel — Lyngby șl Borussia 
Monchengladbach — Partizan 
Belgrad), rezultate care nu ne-ae 
sosit pină la Închiderea ediției. 
Le vom publica în numărul de 
mîine, împreună cu alte jocuri 
care au loc miercuri.

CAMPIONATE NAȚIONALE
CEHOSLOVACIA (et. 5). Cheb — 

Vltkovice 1—0, Dunajska Streda
— Sparta Praga 0—0, Zilina —
Preșov 2—0, Ostrava — Banska 
Bystrica 3—0, Plsen — Olomouc 
0—0, Dukla Praga — Trnava 1—0. 
Ceske Budejovice — Nitra 3—0. 
Slavia — Bohemians 1—1. Pe pri
mele locuri : Sparta Praga și 
Cheb cu cite 8 p, Bohemians 7 p; 
pe ultimele : 13—16. Spartak
Trnava, Olomouc, Preșov și Du
kla Praga cu cite 3 p.

ATLETISM • Canadianul Ben 
Johnson, autorul celei mai bune 
performanțe mondiale a sezonu
lui pe 100 m (9,95). a ciștigat fără 
probleme proba favorită în ca
drul unui concurs desfășurat la 
Tokio. Timpul lui : 10,26.

BOX • După o absență de doi 
ani și jumătate, „greul" englez 
Joe Bugner, fost campion euro
pean șl al Commonwealthulul 
șl-a făcut o reintrare victorioasă 
lnvlnglndu-1 la puncte, la Syd
ney, pe americanul James 
„Quick" Tillis. A fost a 60-a iz- 
bindă a lui Bugner, din cele 71 
de meciuri susținute ca profe
sionist.

CICLISM • Spaniolul Federico 
Etxabe a terminat victorios în e- 
tapa a 6-a a Turului Cataloniei

to

PERFORMANȚA

IN OFENSIVĂ
E un sfirșit de vară un_ __ _ _____ . început de toamnă extrem de

bogate in competiții internaționale de virf. Aglomerație de 
campionate continentale fi mondiale, cu sute de clasamente 
și fel de fel de ierarhii. La C.M. de natație de la Madrid, 
la cele de canotaj ft caiac-canoe de la Nottingham și Mont
real, la „europenele" de atletism de la Stuttgart, la „mondia
lele" de tir de la Suhl, recent disputate, s-au acordat nu mai 
puțin decit 150 de seturi de medalii de aur, argint și bronz ! 
La competițiile organizate pină acum, reprezentanții Româ
niei au punctat 20 de medalii, dintre care 7 de aur, în- 
registrind chiar premiere, așa cum a fost titlul mondial al 
înotătoarei Tamara Costache, la 50 metri liber.

tn ciuda acestor programe încărcate, se constată o ten
dință puternică de a se introduce noi probe în programele 
mai tuturor disciplinelor fi, in special, ale celor deja aglo
merate. $i nu există motive să credem că acest proces ar 
putea fi stopat- S-a introdus categoria ușoară (sub 58 kg) la 
canotaj, a fost organizată in premieră la „mondialele" de 
natație, proba de 50 metri liber, masculin și feminin, proba 
de mistreț alergător, 10 metri, fi-a găsit și ea, de curind, 
locul în marile competiții de tir. Corespunzînd unei extinderi 
fără precedent a tuturor acestor discipline (ca număr de 
practicanți fi ca arie geografică), unele dintre „noutățile" 
introduse au atacat, pare-se cu șanse, chiar poziții in pro
gramul Jocurilor Olimpice, făcîndu-se presiuni pe lingă Co
mitetul Internațional Olimpic ! Organismul diriguitor al 
olimpismului modem are acum de rezolvat sumedenie de 
probleme, nu dintre cele mai ușoare, căci Jocurile Olimpice 
nu mai pot fi, practic, extinse, soluția fiind, după cit se 
pare, înlocuirea unor probe sau discipline cu altele. Vom 
asista, deci, la o dinamică de care trebuie să se țină, încă 
de pe acum, seama. Deci : ce probe vor ieși din programele 
olimpice T, care vor intra în loc ? Greu de spus, dar faptele 
rămin : înotul, atletismul, tirul, sporturile acvatice (avînd 
deja sumedenie de probe fi o pondere olimpică in medalii 
dintre cele mai bogate) iți extind aria de manifestare. Pină 
cînd ? Ptnă unde ?

Radu TIMOFTE

„INTERNAȚIONALELE"
(Urmare din pag. 1)

hanței meciul cu EL Mititelu. 
pierzând apoi in finală partid» 
eu sovieticul A. Tatikașvili, pe 
care îl învinsese anul trecut. 
Antrenorii lotului au justificat 
această scădere a potențialului 
său fizic prin oboseala acumu
lată in cele trei turnee inter
naționale la care a participat in 
ultima vreme. într-o situație 
asemănătoare s-au prezentat gi 
Petre Anițoaie (mijlocie), Ar- 
cadie Marias! (grea), Stelian 
Păirașeu (superușoară) si Ma
rian Graze* (grea). Ultimul, 
mult sub greutatea categoriei 
grea, trebuie să revină la „se
migrea", evident, cu mai multă 
grijă pentru păstrarea greută
ții optime. în situația diminuă
rii potențialului de luptă dato
rită slăbirilor forțate (în ulti
mul moment) se află si P. 
Anițoaie, A. Clinei, D. Bolbose, 
problemă de care trebuie să se 
îngrijească mai serios in pri
mul rînd sportivii, dar si an
trenorii și medicul lotului...

OLANDA (citeva rezultate din 
etapa a 7-a). Den Bosch — Feye- 
noord 1—1, Ajax — Groningen 
0—0, La Haye — Veendam 0—1, 
Excelsior — Utrecht 3—4. Pe pri
mele locuri : Den Bosch 11 p 
(7 J), Eindhoven șl Ajax 9 p (6 J), 
Feyenoord i p (7 j) ; pe ulti
mele: 17—18. Alkmaar șl Excelsior 
2 P (7 j).

BELGIA (et. 3). Lokeren — 
Waregem 1—1, Racing Jet — Ma
lines 0—3, Seraing — La Gantoise 
2—0, Courtrai — Beveren 0—0, 
Molembeek — Anderlecht 0—2 
Charleroi — Cercle Bruges 2—0, 
F.C. Bruges — G.C. Ltege 3—1, 
Beerschot — Antwerp 0—0, Stan
dard — Berchem 2—0. Pe prime
le locuri : F.C. Bruges, Standard 
și Anderlecht cu cite 5 p ; pe ul
timele : 16—18. Berchem, Molena- 
beek și Waregem cite 1 p.

GRECIA (et. 2). A.E.K. — Yan- 
nLna 2—1, Apollon — Larissa 1—0. 
Aris — Olympiakos 2—2 , Veria 
— Panathinaikos 1—1, Doxa — 
Kalamaria 4—0, Ethnlkos — 
P.A.OJC. 0—0, Heraklis — Diago- 
ras 1—0. O.F.I. — Panionlos 2—1. 
Pe primele locuri : P.A.O.K., He

• TELEX • TELEX 9
depășindu-i la sprint pe Domi
nique Arnaud (Franța) și Vicente 
Belda (Spania). In clasamentul 
general continuă să conducă An
selmo Fuerte (Spania), urmat la 
6 secunde de Sean Kelly (Irlan
da) șl la io de Pedro Delgado 
(Spania). • Americanul Roy 
Knickman continuă să poarte 
tricoul galben în Tour de l’Ave- 
nir, competiție a cărei etapă cu 
numărul 6, Vittoria — Pampelu- 
na, a revenit tînărului rutier spa
niol Juan-Martin Zapatero. in 
continuarea clasamentului gene
ral: 2. Enrique Carrera (Spa
nia), 3. Vladimir Muravskl 
(U.R.S.S.)

uza

I

DE JUDO (tineret)
Medaliatul cu bronz la C.M. 

din acest an, Adrian Clinei, 
s-a comportat mult sub posi
bilitățile sale, plătind greșeala 
de a nu se fi prezentat multă 
vreme la pregătirile lotului, 
motivată prin nevoia de a-și 
rezolva unele probleme perso
nale. Pregătirea eterogenă a se- 
lecționabililor se explică si prin 
faptul că grupul orădenilor (din 
care s-au comportat sub posi
bilității C. Gaje, FI. Lascău șl 
P. Opriș) au lucrat separat, 
acasă, în vederea efectuării unei 
deplasări în străinătate.

Am enumerat cîteva din mi
nusurile constatate în compor
tarea unora dintre sportivii 
noștri fruntași numai din do
rința ca în timpul care a mai 
rămas pină la startul C.E. (5 
noiembrie), ele să fie elimina
te, iar reprezentanții noștri să 
se prezinte așa cum se cuvine 
la întrecerile continentale. De 
fapt, „Internaționalele" de la 
București au și constituit doar 
un moment de referință in 
planul general de pregătiră 
pentru C.E.

raklis, Olympiakos cu cite 3 p ; 
pe ultimele : 13—16. A.E.K. o p
(2 jocuri, ea a fost însă penali
zată Înainte de Începerea cam
pionatului cu 3 p), Yannina, Dla- 
goras, Kalamaria 0 p (1 j).

PORTUGALIA (et. 4). Coimbra
— Sporting 0—2, Guimaraes — 
Funchal 1—0, Benfica — Farense 
1—0, Chaves — Varzim 1—0. El- 
vas — Boavista t—0. Salgueiros
— Braga 1—1. Rio Ave — F.C. 
Porto 0—0, Portimonense — Be- 
leneses 1—5. Pe primele tocuri : 
Belenenses 8 p. Sporting 7 p. Ben
fica și Guimaraes cu cite 6 p ; 
pe ultimele : 12—16. Portimonense, 
Boavista, Farense, Chaves. Rio 
Ave cu cite 2 p.

UNGARIA (et. 6). Siofox — 
Honved 2—4, Vasas — szambat- 
hely 2—1. Ferencvaros — Bekecsa- 
ba 1—0, Eger — Tatabanya 2—1, 
Dunaujvaros — Pecs 0—0, Video
ton — Debrețin 4—2, Gybr —
Ujpestl Dozsa 1—1, M.T.K. — Za- 
laegerszeg 1—0. Pe primele locuri: ■ 
Ferencvaros 9 p, Ujpesti Dozsa 
și Pecs cu cite 8 p ; pe ultimele: 
13—16. Zalaegerszeg, Siofok, Du- 
nauivaros. Eger cu cite 4 p.

rENIS • Jaite (Argentina) a 
ciștigat, la simplu, turneul de La 
Stuttgart, întrecîndu-1 în finală 
pe suedezul Svensson, cu 7—5, 

6—2. Finală la dublu bărbați 5 
Gildemeister (Chile), Gomez (B- 
epador) - Bahrami (Iran), Perez 
(Uruguay) 6—4, 6—3. • A înce
put, oontînd pentru Marele Pre
miu, turneul de la Hamburg. Cî
teva rezultate din prima zi • 
Forget (Franța) — Brown (Sta
tele Unite) 3—6, 6—3, 6—3. Casai 
(Spania) — Kuehnen (R.F.G.) 
6—1, 6—2, Gunnarsson (Suedia) 
— Moir (Statele Unite) 6—3, 6—4, 
Villas (Argentina) — Motta (Bra
zilia) 7—5, 6—4. Purceii (Statele 
Unite) — Stepanek (R.F.G.) 7—5
(întrerupt din cauza ploii).
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