
Proletari din teate țările, uniți-vă )

portul PERSPECTIVA UNITA TEA
DE MĂSURĂ A PERFORMANTEI

ATLEJILOR JUNIORI!

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

| ANUL XLII - Nr. 11 428 | 4 PAGINI - 50 BANI I Joi 18 septembrie 1984 J
Start în cupele europene la fotbal

ECHIPELE NOASTRE AII PRIMIT RIPOSTE PUTERNICE
In perspectiva returului,

start neconvingător în cupele europene, 
victoria Universității Craiova este mai 

celelalte două echipe

Un 
Dacă 
aproape de așteptări, 
(Dinamo ți Sportul Studențesc) au obținut re
zultate pentru care returul cere o dublare a 
eforturilor — Craiova nu face excepție — în lupta 
pentru calificarea in turul doi.

Universitatea Craiova, cu lotul Sâu 
și întinerit, și-a amintit de palmaresul 
mari', fără ca acest 2-0 să fie, 
scor asigurător. Dinamo a 
de un rezultat de remiză.

remaniat 
„echipei 

automat, un 
fost foarte aproape 
care i-ar fi ușurat

eforturile trebuie sporite
jocul de la București. Pierzînd la limită, în mi
nutul 86, Dinamo are nevoie de un important 
salt calitativ pentru realizarea calificării. într-o 
situație dificilă se află și Sportul Studențesc, 
care a întîlnit o echipă dîrză, cu un bagaj teh
nic peste așteptări. Și în acest caz este nevoie 
de un efort deosebit pentru a 
avantajul obținut prin golul 
Hogi. •

duce la bun sfîrșit 
spectaculos al lui

în Cupa

Să urâm echipelor noastre 
mult succes I

U. E. F. A.

spor la muncă

A DECIS GOLUL LUI HAGI
Universitatea Craiova - Galatasaray 2-0 (0-0)

Sigur, nici un meci nu este 
ușor, mal ales in cupele eu
ropene. Ne-a demonstrat-o 
ieri Omonia Nicosia, care nu 
mai e echipa de acum trei- 
patru ani. și care, iată, i-a pus 
atîtea probleme Sportului Stu
dențesc. Aceasta, din mare 
favorită, a trebuit să lupte din 
greu ca să cîștige primul meci 
din Cupa U.E.F.A., doar cu 
1—0. după o primă repriză 
albă, deși mulți erau tentați 
(poate chiar și unii jucători) 
să creadă că golurile vor veni 
repede.

Dar nu au 
cald chiar ____ ___ ,
oaspeții nu s-au gîndit la ce va 
fi și au alergat din primul mi
nut, fără menajamente. Și 
Sportul, în dorința de a marca, 
a răspuns acestui tempo, s-a 
aruncat prea mult in atac și 
în locul unor acțiuni gîndite, 
metodice, au apărut precipi
tarea, înghesuirea acțiunilor 
pe centru, centrările înalte și 
întîmplătoare. astfel îneît dîrjii

DUPĂ UN MECI DE MARE LUPTA

venit. A fost 
foarte cald.

Constdntin ALEXE

CHAIOVA, 17 (prin telefon).
Cine n-a fost la acest med pe 

(peste 
de

„Centralul" craiovean 
30 000 spectatori), a avut 
pierdut, fiindcă, iată că Uni
versitatea Craiova, cea care a 
Început timid campionatul ță
rii, a reușit să-și depășească 
actuala condiție, realizind o 
frumoasă victorie cu 2—0 în 
prima manșă a Cupei U.E.F.A. 
O victorie conturată, ce-i drept, 
cu dificultate, dar pe deplin 
meritată, pe parcursul căreia 
s-au consumat multe momente 
dramatice. Jocul a debutat fur
tunos, alb-albaștrii supunlnd 
din start la o .mare presiune 
careul formației turce, acolo 
unde în min. 7 și 10 s-au de
rulat faze de foc și numai ne
șansa (sau imprecizia) a făcut 
ca Sorin ' 
aducă 
Oaspeții 
Prekazi, 
în min.
cu corner la poarta lud 
Publicul își încurajează 
voriții si Galatasaray se clatină

Cîrțu și Bîcu să nu 
deschiderea scorului, 
au replicat apoi prin 
extrem de periculos 

12, la o fază soldată 
Lung, 

fa-

Stelian TRANDAFIRESCU

Din nou mare aglomerare In careul oaspeților, dar fundașul 
Mavris va degaja, și pericolul va fi îndepărtat. Fazi din meciul 

Sportul Studențesc — Omonia Nicosia 1—0. Foto : Iorgu BĂNICĂ
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serios in fața jocului rapid 
combinativ al adversarului 
ratările se țin, din păcate, lanț ; 
în min. 18 (Bîcu, din 6 m, tri
mite cu capul, afară), min.20 (Si- 
movici culege miraculos mingea 
de pe capul lui Biță), min. 28 
(Cîrțu, șut — puțin pe lingă 
vlnclu). In ultimele 10 minute 
ale primei reprize, craiovenii 
cedează mijlocul terenului, per- 
mi ți nd oaspeților să inițieze o 
serie de șarje In treimea ad
versă, dar fără periculozitate.

Universitatea crede in șansa 
ei și, la reluare, atacă asiduu. 
In min. 49, 50 șl 52 notăm o- 
oazli imense de gol, nefruc
tificate de Irimescu și Cîrțu. 
Stadionul fierbe, în așteptarea 
golului care să schimbe starea 
psihologică a craiovenilor. In
mim. 55 se produce o schimba
re inspirată — Bica in locul 
lui Cirțu. Geolgău, cei mai 
bun om de pe teren, frage e- 
chipa după el. Șl totuși, în
min. 56, Lung tremură : Yusuf, 
la pasa lui Ismail (după ce 
acesta a făcut o cursă de 30 m), 
trage afară de la numai 8 m... 
In minutul următor, însă, con
traatac lansat de Bica, pasă 
către GEOLGAU, acesta croșe-

(Continuare In pag 1-3)

Șl

De multă vreme n-am mai 
adus în. prim-plan performan
țele atleților, și nu pentru că 
acordam prioritate atletelor din 
motive de curtoazie ci, pur și 
simplu, pentru că atletismul 
masculin din țara noastră con
tinuă să rămînă — 
vorbind — în um
bra celui feminin. 
Iată însă că sîm- 
bătă, în prima zi a 
Campionatelor Na
ționale dedicate 
juniorilor I (băieți: 
18—19 ani, fete : 
17—18 ani), perfor
merii au fost Pe
tre 
ua) 
su 
bii 
cordurile republi
cane ale categoriei 
lor de vîrstă ; pri
mul la 400 m — 
47,78 (vechiul re
cord — .48,14 îi a- 
parținea din 1975 
lui Viorel Dumi
trescu), celălalt, la 
aruncarea greutății 
— 17,20 m (vechiul 
record — 17,15 m 
fusese stabilit în 
1979 de Sorin Ti- 
richiță). Așadar 
după mai bine de 
un deceniu, un a- 
lergător junior reușește să coboa
re sub 48 sec la capătul unui tur 
de pistă. Rezultat notabil, am zi
ce, promițător chiar, dacă ținem 
cont de faptul că Petre Tobias 
(care a făcut primii pași in 
performanță la CSS Sighișoa
ra, din acest sezon fiind legi
timat 
reale 
fond, 
și în 
în a

știm cum va evolua acest 
năr și talentat atlet, dacă 
prevala rezistența in regim 
viteză sau lucrările se vor pe
trece invers, dar am vrea tea 
ascensiunea sa in performanță 
să atingă curînd noi cote, în
cepând eu recordurile naționale

«- 
va 
de

De miine, la Slatina

FINALA PE TARA A ECHIPELOR DE OINĂ
Desfășurate în opt localități, 

întrecerile zonale ale Campio
natului Național de oină au 
reunit echipe experimentate și 
formații tinere, care au furni
zat jocuri viu disputate. Pe 
Stadionul Municipal din Brăila, 
ambițioșii oiniști de la A.S.A. 
Constanța, bine conduși de an
trenorul M. Tomescu, și-au cu
cerit dreptul de participare la 
finala pe țară în dauna cunos
cutei echipe Energia ftîmnice- 
lu (jud. Buzău), de care 
dispus cu 25—4 și 18—15. 
asemenea, o altă echipă
plină ascensiune, I.M.P. Bucu
rești' (antrenor — F. Alexe), a 
eliminat din cursa pentru titlu 
pe fosta campioană. Politehni
ca București. Alte prezențe mai 
noi sau mai vechi în actul fi

au 
De 
în

nai al celei mai importante 
competiții a sportului nostru 
național : C.P. București (deți
nătoarea titlului), Dinamo, La
minorul 
Beclean, Viață
(jud. Teleorman), Recolta Apol- 
du de Sus (jud. Sibiu), Unirea 
Tricolor Dăbuleni (jud. Dolj) 
și Avîntul Frasin (jud. Sucea
va).

Echipele menționate se vor 
întîlni, începînd de mîine, pe 
stadionul „1 Mai" din Slatina, 
în primul tur al finalei pe ța
ră. Următoarele două runde 
vor avea loc la 27 și 28 sep- 

■ tembrie pe stadionul din co
muna Gherăești (jud. Neamț) 
și în zilele de 4 și 5 octom
brie pe Stadionul Tineretului 
din Capitală.

Roman, Laminorul
Nouă Olteni

Tobias (Stea- 
și Coste! Gra- 
(Dinamo), am- 
doborind re-

în general

Junioara mică Denisa Zăvelcă, cea mai bu
ni la 800 m yi in întrecerea Junioarelor mari 

Foto : Aurel D. NEAGU

la clubul militar) are și 
posibilități pentru, senil
ei terminînd învingător 

proba de 800 m (1:50,28), 
doua zi de concurs. Nu

de seniori (la 400 m, de pildă, 
vă ma[ amintiți 7. Horia Toboc 
a alergat chiar acum șapte ani, 
în septembrie. 45,87 I) și conti- 
nuind eu alte cifre de rezo
nanță internațională.

Pentru că, 
ține au fost 
mul nostru

din păcate, nu pu- 
cazurile în atletia- 
din ultimul dece-

Paul SLAVESCU

(Continuare In pag. 2-3)

Azi, în bazinul Dinamo din Capitala

ÎNCEPE CAMPIONATUL DE POLO
Cochetul bazin din Parcul 

Sportiv „Dinamo" găzduiește 
astăzi primele partide din ca
drul unui nou campionat de 
polo. Este vorba, în fapt, des
pre etapa inaugurală a unui 
turneu pe care iubitorii aces
tui sport din Capitală îl vor 
putea urmări și in zilele urmă
toare, pină duminică. întrecerea 
se anunță, firește, interesantă, 
ea reunind cele mai bune șase 
echipe ale noastre în locul cu 
mingea pe apă, componente ale 
primei serii valorice. Dintre a- 
cestea, două formații — Crișul 
Oradea și Dinamo București — 
abordează acest început de se
zon și cu gîndul apropiatei 
participări în cupele europene...

Spre deosebire de ediții ante
rioare, programul este acum 
mai dens, fiind de anticipat un 
echilibru sporit și fiecare etapă 
avînd cel puțin un meci care să 
stimească interesul. Dar iată a- 
cest program: astăzi, de la or* 
18: Steaua — Voința Cluj-Na- 
poca, Dinamo — Progresul. 
Crișul — Rapid ; miine, ora 9 : 
Dinamo — Voința, Progresul — 
Rapid, Crișul — Steaua ; or* 
16 î Voința — Crișul, Steaua — 
Progresul, Dinamo — Rapid ; 
simbătă, or* 16: Voința — Ra
pid, Progresul — Crișul, Dina
mo — Steaua ; duminică, or» 
8,30 : Progresul — Voința, Ra
pid — Steaua, Crișul — Dina
mo.

Naționala" masculină de volei la sftrșit de sezon

LA EXAMENUL MATURITĂȚII, PROMISIUNI NEÎMPLINITE!
Prima reprezentativă mascu

lină de volei a țării a înche
iat duminica trecută, la Bra
șov, sezonul internațional. Cum 
l-a încheiat 7 Așa cum _l-a în
ceput și l-a 
„toamna se 
cum .spune 
gem și noi 
ce rezultă.

A avut șapte acțiuni : 5 tur
nee, o suită de trei meciuri cu 
Polonia și Campionatul Balca
nic (căci la cea mai importan
tă competiție internațională a 
anului. Campionatul Mondial,

continuat. Și dacă 
numără bobocii", 
proverbul, să tra- 
linie și să vedem

n-a avut drept de participare). 
Ce a realizat 7 In Ungaria, la 
Szekesfehervar, in tradiționalul 
turneu dotat cu „Cup* Volan" 
(opt participante, împărțite în 
două serii) a ocupat locul 7, 
penultimul : 2—3 cu Iugoslavia. 
3—1 cu Bulgaria, aflată in pe
rioadă de acumulări fizice, 1—3 
cu R.D. Germană și, pentru 
locurile 7—8, doar 3—2 cu mo
desta echipă a Austriei); ia 
Balcaniadă, in Grecia, a ocupat 
locul 3 din 5 echipe: 3—6 cu 
Turcia, 3—1 cu Grecia, 0—3 cu 
Bulgaria și Iugoslavia ; in „Cupa

orașului Sofi*", locul 5 din 8 
echipe : 1—3 cu Polonia, 2—3 
cu U.R.S.S. — tineret, 3—2 cu 
Brazilia, în grupă, 3—1 cu
R.D.G. și Cehoslovacia, în tur
neul pentru locurile 5—8; la 
„Cup* Eliberării", la Bratisla
va, locul 5 din 6 echipe: 0—3 
cu Brazilia, Polonia și U.R.S.S. 
— juniori. 2—3 cu Cehoslovacia 
și 3—1 cu Ungaria ; 1* turneul 
de 1» Berlin, locul 3 din 8 
participante: 3—2 cu Cuba — 
tineret și cu Iugoslavia (aflată 
în ... vacanță), 3—0 cu Ungaria, 
1—3 cu R.D. Germană și 
Suedia; in cele 3 intîlniri 
Polonia : 0—3, 1—3, 0—3 ;
fine, la Turneul internațional 
al României de la Brașov, lo
cul 4 din 5 participante: 3—1 
cu R.D. Germană (de la care 
au lipsit cîțiva titulari). 1—3 cu 
Bulgaria, 2—3 cu O selecționată 
spaniolă (alcătuită — cu o sin
gură excepție — din jucători 
de la clubul Son Amar din 
Palma de Mallorca) și tot 2—3 
cu echipa de tineret a Cubei. 
Vreo performanță. tie ea și 
parțială? Ar părea cea de la 
Sofia, contra vicecampioanei 
mondiale și olimpice. Brazilia, 
dacă aceasta nu ar fi iu cat a-

Aurelian BREBEANU

cu 
cu 
în

La Dinamoviada internațională de handbal

BUCLIREȘTENII - PE PRIMUL LOC
între 10 și 14 septembrie, la 

Halle (R.D. Germană) s-au 
desfășurat jocurile ediției a 
VIII-a a Dinamoviadei interna
ționale de handbal, la care au 
participat opt echipe împărțite 
în două grupe. Dinamo Bucu
rești, campioana României in 
ediția anterioară, a obținut un 
frumos succes, clasîndu-se în 
finalul competiției pe primul 
loc, neînvinsă. Pentru perfor
manța realizată, jucătorii dina-

moviști și antrenorii lor, maeș
trii emeriți ai sportului Ghiță 
Lieu și Valentin Samungi, me
rită cele mai calde felicitări. 
La revenirea în țară, antreno
rul principal Llcu ne-a furni
zat cîteva amănunte. în primul 
rînd rezultatele (în ordinea dis
putării meciurilor): 60—12 (25—

Mihail VESA

(Continuare în pag. a 4-a) (Continuare in vag 2-3)



întrecerile de tenis ale seniorilor

MECIUL HUI: COSAC - POPOVICI 5-7,6-4,6-2

Azi, in Divizia A h ha

GAZDELE AU PRIM/

LA BRAȘOV, SPORTIVII CHIMIȘTI ȘI-AU DISPUTAT 
FINALE PE ȚARĂ LA 5 DISCIPLINE

Reprezentanții zecilor de mii 
de practicant! ai sportului cu
prinși în fazele de masă ale 
competițiilor dotate cu „Cupa 
chimistului" s-au întrecut la 
Brașov, pe diferite baze spor
tive. în finalele pe tară ale în- 

* trecerilor de volei. handbal- 
popice, tenis de masă și șah. 
desfășurate sub generosul în
semn al Dacia'dei. Concursurile 
au fost deosebit de disputate. 
Pe cea mai înaltă treaptă a 
podiumului de premiere au ur
cat Lucia Negrei (Terapia Cluj- 
Napoca) și Victor Chiper 
(TCLPPP Constanța) la oopice. 
Eva Lukacs (IMPF Odorheiul

Secuiesc) și T. Culita (CCH 
Craiova) la tenis de masă, Ma- 
ricica Mîrț (IFP Roman) și 
Sorin Sofonea (Chimia Or. Vic
toria) la șah. • întrecerea de 
handbal masculin 
gată de CICH 
(25—21 în finala
Constanta), pe locul 3 clasîn- 
du-se Nitramonia Făgăraș, iar 
la volei fete primul loc a re
venit formației brașovene Ni- 
vea (antrenor Arpad Ferencz). 
învingătoare cu 3—0 (2, 7. 4) în 
finala cu ICLPPP Constanța, 
pe locul 3 situîndu-se CCH Rm 
Vîlcea.

Carol GRUIA

a fost cîștl- 
Tr.. Măgurele 
cu Energia

coresp.

întrecerile finale ale handicapafilor fizic

FRUMOASE EXEMPLE DE
Ca în flecare an, la începutul 

toamnei, are loc o ediție a In- 
trecerilor sportive finale ale co- 
operatorilor meșteșugari handica
pați fizic, tn acest an. cea de 
a xrv-a ediție s-a desfășurat la 
Arao p' s’adlonul Gloria și în 
pădur-a Ceata (proba de orientare turistică)

Au luat parte nevăzător!, semi- 
văzătorl, surdo-muți Bi invalizi 
motorl, care, ca și pârtlcipanțil 
de la celelalte ediții prin frumoa
se exemple de dăruire sportivă 
au arătat tuturor (îndeosebi ce
lor care se lasă... pradă sedenta
rismului sau invocă alte motive 
pentru a-și ascunde comoditatea) 
că sportul este un prieten de 
nădejde și al celor pe care natu
ra l-a lipsit de unele calități fi
zice, pe care le au ceilalți oa
meni. La startul întrecerilor s-au 
aliniat peste 300 de sportivi din 
21 de județe, cei mai numeroși 
fiind din București (35), Bihor 
(29) șl Arad (25). Probele la care 
s-au ținut finalele au fost : atle
tism (alergare, lungime, greuta
te), popice, tenis de masă și o- 
rientare turistică.

La capătul celor 3 zile de în
trecere, clasamentul a fost ur
mătorul : pe locul I Municipiul 
București (9—11—7 medalii) ur
mat de județul Satu Mare (10—1
l) , iar pe locul al 3-lea — re
prezentativa Județului Bihor (5— 
4—1). Pe probe, s-au evidențiat. 
In afară de bucureștenl, sătmă
reni șl bihorenl, concurențl din 
județele Prahova, Arad, Bacăn s.a.

Dar lată cîteva nume, pe care 
reporterul a ținut să le consem
neze in mod deosebit : Gb. Soare 
(Prahova), nevăzător, a cîștigat 
atît proba de alergare (cu 8,06 pe 
60 m) cît șl cea de lungime (4.48
m) . Tot la alergare, o perfor
manță bună a realizat Gh. Badea 
surdo-mut (Metalica Buc.) eu 
12,09 la 100 m. La lungime Va-

VOINȚA Șl DĂRUIRE
sile Blaga (semi-văzător) a cîști
gat cu 5,82 m. El s-a clasat pri
mul șl la triatlon (alergare, lun
gime, greutate). în proba de a- 
runcare a greutății cel mai bun 
a fost Alexandru Marc (semi- 
văzător) din Satu Mare. La po
pice, s-a remarcat Valeria Petres
cu (nevăzătoare) din reprezenta
tiva Prahovei (cu 74 p.d.) și Ion 
Trăistaru (semi-văzător) cu 
164 p.d. din reprezentativa Bacău
lui. în proba de tenis de masă 
cea mai bună a fost Mariana Ion 
(Chimica Buc.), iar la băieți — 
Zoltan Betul (Baia Mare). La o- 
rientare turistică (proba s-a. des
fășurat pe echipe, invalizi mo
tor!) au cîștigat bucureștenii la 
fete (Maria Leonte și Magdalena 
Dumitru), iar la băieți reprezen
tanții Bihorului (Alexandru A- 
brany și Ludovic Baratki).

Organizarea a fost fără reproș, 
datorită strădaniilor UCECOM și 
Asociației sportive Voința Arad 
(secretar Mihai Nica). Nu putem 
încheia fără a sugera ca la edi
țiile următoare în finalele aces
tei competiții să fie introdusă și 
proba de șah.

Marian CRACIUNESCU

Pe măsură ce evoluează 
spre fazele superioare, Cam
pionatele Naționale individua
le de tenis ale seniorilor cap
tează tot mai mult atenția iu
bitorilor acestui admirabil 
sport. Miercuri, atît diminea
ță. cît și după-amiază, anima
ția a fost deosebită la arena 
Progresul. Pe „Central" Florin 
Segărceanu, în sferturile de fi
nală. I-a întîlnit pe colegul 
său de Ia Dinamo București. 
Cornel Enache. Acesta din 
urmă a reușit doar fn primul 
set să tină trena reputatului 
său partener, astfel că a fost 
nevoie de tie-break pentru ca 
Segărceanu să cîștige cu 7—6. 
în cel 
nostru 
nestingherit jocul și a cîștigat 
cu 6—0.

Meciul 
îndoială, 
Cosac (C.S.Ș. 2 Constanța) 
Adrian Popovici (Steaua), 
ce ? — '
scorului în primul set (cîștigal 
de Popovici, cu 7—5; și apoi in al 
doilea (pînă la 4—1 la ghemuri) 
spectatorii erau 
stelistul nu mai 
Dar nu astfel 
Cosac ! El a 
servicii deosebit 
prin veniri reușite la fileu — 
intr-un cuvînt printr-un joc 
modern — să întoarcă soarta 
partidei, să cîștige setul cu 6—4 
și să echilibreze situația, luînd 
apoi totul de ,1a capăt. Din 
ce în ce mai stăpîn pe lovituri, 
cu calm și exactitate, Cosac 
și-a adjudecat al treilea' set cu 
6—2. Dumitru Hărădău (Steaua) 
l-a învins pe Emil Dascălu 
(Dinamo Brașov) cu 6—4. 6—1. 
Dorel Pop (Steaua), indiscu
tabil superior de-a lungul în
tregului meci, a dispus cu 6—3, 
6—4 de Daniel Dobre (TCB), 
ceea ce trebuie spus si despre 
Andrei Dîrzu (Dinamo Bucu
rești), a cărui superioritate 
în fata lui Petre Niculescu 
(Progresul) a fost evidentă, 
cîștigind cu 6—4, 6—1. Unul 
dintre componenții reprezen
tativei țării noastre, „davis-cup- 
man“-ul Mihai Vanță, în e-

de al doilea, primul 
tenisman și-a impus

zilei a fost, fără 
cel dintre George 

și 
De 

Pentru că după evoluția

convinși că 
poat4 pierde.

a gindit. și 
reușit, prin 
de puternice.

vident progres, l-a întrecut 
este adevărat, 
întrebuința 
(Dinamo 
6—2, Ioan 
ciștigat cu 
lui Emil 
Adrian Marcu, 
titre", 
ghemuri 
(ambii de 
6—1. Azi, 
tîlnesc în 
Vantă, A.
— Cosac, 
avea loc.
— Hărădău.

Se cunosc semifinalisteie pe 
tabloul feminin. In sferturi, 
Daniela Moise (Steaua), deți
nătoarea titlului, a
6— 3. 6—3 în fața 
Voinea (Dinamo 
iar Daniela Ivana 
a intrecut-o ia scor strins cu
7— 5, 7—6 pe Maria Romanov
(Politehnica București). In cea
laltă jumătate de tablou, 
Florentina Curpene, cu mo
destie, dar și cu știința jocu
lui, .........................
multă 
demne de 
6—4, 4—6, 
Samungi 
București). 
Tache, în 
voluția de 
de săptămina trecută, a dispus 
cu 6—4, 6—1 de Monica Radu 
(amîndouă la Dinamo 
rești).
avea
Ivana

;, nu fără a se 
— pe Bogdan Toma 
Brașov) cu 7—5, 

Florin (Progresul) a 
6—2, 6—3 in fața 
Hnat (TCB), iar 

i, campionul „en 
i-a cedat doar 

lui Mihai 
la Steaua) :

de la ora 9, se in- 
optimi : Dîrzu — 
Marcu — Ioan, Pop 
iar de la ora 10 va 
întîlnirea Segărceanu

trei
Șovar 

6—2,

cîștigat cu 
Mădălinei 

București), 
(Steaua)

tactică, cu 
cu trudă 
dispus cu 
de Diane 

Dinamo 
Teodora

cu inteligență, 
răbdare și 

laudă, a 
6—0 (!) 
.(ambele 
In sfîrșit, 

progres față de e- 
!a Jocurile Balcanice,

Bucu-
In semifinale (care vor 
loc vineri) ; Moise • — 

și Curpene — Tache.
Ion GAVRILESCU

CS5

PERSPECTIVA

VELIȘTII ȘI-AU DESEMNAT CAMPIONII
de

CONCURSURI
DE TENIS DE MASĂ

tn Sala Sporturilor din Craiova 
s-au desfășurat, timp de patru 
zile, întrecerile turneului final al 
Campionatului Național pe echi
pe (juniori II și copii) Ia tenis 
de masă. Spectatorii au asistat la 
multe partide viu disputate, tine
rii competitori dovedind reale ca
lități pentru acest sport, în prim- 
planul concursului aflindu-se 
sportivii din Craiova, Oradea și 
București.

CLASAMENTE FINALE : eopli 
— masculin : 1. Pionierul I Cra
iova (Cr. Negrilă, Fl. Petrescu, 
Cr. Toi ; antrenor : V. Bălan), 
î. Pionierul H Craiova, 3. C.S.Ș. 
Gloria Arad : feminin : 1. Eternlt 
Oradea (Emeșe Marton, Emeșe 
Szabo Clara Vltoș; antrenor L. 
Sift), 2. C.S.Ș. Metalul Rm. Vîl
cea, 3. C.S.Ș. I.P.C. Slatina ; Ju
niori n — masculin : 1. Univer
sitatea A.S.A. Craiova (M. Bără
gan, M. Dlcu, M. vitan ; antre
nori V. Bălan, M. Boboclcă), 2. 
C.S.M. Cluj-Napoca, 3. C.S.Ș. 
Bistrița ; feminin : 1. Juventus
Milmc București (Maria Cocoș, 
Adriana Năstase, Antoanela Ri- 
zolu, Diana Popescu*; antrenor 
V. Dumitrescu), 2. C.S.M. A.S.A. 
n Buzău, 3. C.S.M. A.S.A. I Buzău

V. POPOVICI - coresp.

Campionatui Republican 
yachting, disputat în rada por
tului Tomis din Constanța, s-a 
încheiat după șase zile de am
bițioase întreceri. Vîntul, care 
nu a fost prielnic veliștilor de- 
dt în ultima regată, a făcut ca 
participanții să-și etaleze toa
te calitățile pentru a-șl adju
deca titlurile de campioni na
ționali. Spre deosebire de alte 
ediții. Comitetul de cursă a a- 
plicat cu strictețe regulamentul 
și instrucțiunile de clasă 
concurs, descalificînd o 
de echipaje, fruntașe în 
trecuți, care și aici, în 
„cîștigaseră" majoritatea 
telor.

La clasa FD, bunăoară, 
cea Carp — Mihai Butucaru și 
Ovidiu Adam — Râzvan Mure- 
șan (toți de la CSU Construc
ții București) au fost descali
ficați, primele trei locuri fiind 
ocupate de : 1) Mihai Jurubi- 
ță — Ion Amocea (ASIM Con
stanța) 6 p, 2). A. Florea 
A. Puiu (Știința Constanța) 
p, 3). M. Murgescu — M. 
zărescu (Proiect Buc.) 23,4

La clasa 470, clasamentul 
făcut numai la seniori. Pentru 
greutate mai ușoară a ambar- 
cațiilor au fost descalificate e- 
chipajele: Florin Făgărâșanu — 
Adrian Gheorghiu, Tiberiu Pe
trescu — Sebastian Crăciun si 
Mircea Radu — Mihai Făgără- 
șanu (toți de Ia CSUC). Pe 
primele locuri : 1). I. Maxim — 
C. Nedeicu (CSUC) 11,7 p, 2). 
S. Amarandei — N. Brînzei 
(Proiect Buc.) 17,4 p, 3). P. 
Găitan — D. Cocoș (Proiect 
Buc.) 17,4 p.

La clasa Finn, după o luptă 
foarte strînsă, s-a impus tînă-

rul Cătălin Trandafir de la Ști
ința Constanța, victorios atît la 
juniori, cît și la se
niori. Clasament : seniori
— 1) C. Trandafir 14,7 p, 2). 
Filip Cotta (Știința Constanța) 
26,1 p, 3). R. Enciu (Electrica 
Constanta) 43,1 p; juniori —1) C. ~ .................... . - _ .
co
3).
ta)

Administrația de stai
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES DIN 17 

SEPTEMBRIE 1986
EXTRAGEREA

18 19 10
EXTRAGEREA

85 20 12 4 2 
FOND DE

759.808 LEI.

I : 8 15

a Il-a :

• Informăm 
panții că astăzi 
fo care se mal 
tete la __
CÎȘTIGURI"

și 
serie 
anii 

fapt, 
rega-

Mir-

P- 
s-a

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

32*

45

CÎȘTIGURI :

toți particl-Peeste ultima ZI 
pot procura bi- 

„ TRAGEREA MARILOR 
_ • Loto de milne, vi-

neri, 19 septembrie 1986. Reamin
tim că acest gen de tragere se 
desfășoară după o formulă care 
a ajuns să fie tot mai îndrăgită 
de marea masă a partlcipanțllor; 
se vor extrage 27 numere, în ca
drul a trei extrageri, cuprinse în 
două faze. Interesante șl atracti
ve se anunță și cîștigurile ce vor 
fi oferite : autoturisme „Dacia 
1300“, importante sume de bani 
șl excursii In R. P. Bulgaria. Pre
cizăm că biletele a 25 lei varian
ta pot participa la ambele faze 
ale tragerii.
• Nu uitați nici de populara 

tragere „Loto 2“, care va avea 
loc duminică, 21 septembrie a.c.

Trandafir 3 p, 2). L. Boicen- 
(Electrica Constanța) 28,4 p, 
R. Enciu (Electrica Constan- 
35.4 p.

Cornel POPA — coresp.

Campionatul masculin de 
handbal, Divizia A, programea
ză astăzi etapa a IV-a. Teore
tic, în cinci partide, exceptînd 
jocul de la Oradea, șansele sînt 
de partea gazdelor. Totuși, în 
seria A, la Mîrșa. studenții ti
mișoreni ar dori să mențină 
imaculată rubrica înfringeri. în 
aceeași serie, la Craiova și la 
București, Universitatea și 
Steaua sînt favorite. In seria 

deplasează la

Oradea, t 
bunele 
perioadă, 
Dinamovi 
celelalte 
B, la Ba 
formațiile 
Pitești s’ 
greu, da-, 
furniza st

B. campionii se

CRAIOVA :
MtRȘA : 
BUCUREȘTI

ORADEA : 
BAIA MARE : 
BRAȘOV :

Progran 
următorul

SERIA A
Universitatea —
Independența Carpați — 
Steaua —
(Sala Floreasca, ora 18,0 

SERIA B 
Constructorul —
H.C. Minaur —
Dinamo —

C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI (m) Șl C.S.Ș.
CAMPIOANE LA BASCHET .

Turneele finale ale Concursului 
republican rezervat baschetbaliș- 
tilor juniori II (cădeți), desfășu
rate pe terenurile C.S. Crișul O- 
radea, au fost cîștigate de echi
pele CSȘ 4 București (antrenor : 
Horațiu Giurgiu) ' -.
CSȘ Chimistul Rm. 
trenor *. Alexandru 
fete. Clasamente — 
CSȘ 4 BUCUREȘTI 
C. Gîțu, 
C. Popa, 
Lazăr, B.
da.

la băieți și 
Vîlcea (an- 
Moise) la 

BĂIEȚI : 1.
(M. Alecu, 

C. Constantinescu, 
A. Rădulescu, S. 

Stoian, C. Pre- 
, Cr. Dobre, V. Nihelea, L. 

Cuțurean, L. Cohanciuc), 2. CSȘ 
2 București, 3. CSȘ Arad, 4. CSȘ 
Tîrgoviște, 5. CSȘ Sibiu, 6. CSȘ 
Viitorul cluj-Napoca, 7. CSȘ Bra- 
șovia. Formația CSȘ 1 Constanța

UNITATEA DE MĂSURĂ
(Urmare din pag. 1)

niu ci nd juniori și junioare, in 
care am crezut, in care s-au 
investit multe speranțe, au ră
mas doar apariții meteorice. Și 
pentru ca să nu ne îndepărtăm 
prea mult de competiția con
semnată în acest comentariu să 
ne referim acum la un alt e- 
xemplu. cel al sprinterei gălă- 
țene Corina Roșioru (antrenor 
G. Plesnilă). Dacă în vara tre
cută, la Balcaniada de la Ha- 
nya, ea stabilea două noi re
corduri republicane (11,48 la 
100 m și 23,61 la 200 m), iar la 
„europenele" de juniori de la 
Cottbus „prindea" ambele fina
le, dacă apoi, în lunile de iar
nă, s-a dovedit cea mai rapidă 
alergătoare din tară pe teren 
acoperit, o dată cu începutul 
noului sezon în aer liber for
țele și prospețimea au început 
să-i scadă. La C.M. de juniori 
de la Atena, din iulie, n-a pu
tut depăși faza semifinalelor, 
cu cifre net inferioare, iar la

sfirșitul săptămînii trecute, pe 
stadionul 23 August, la „națio
nalele" juniorilor, a alergat pe 
„sută" doar 11,84, clasîndu-se 
pe locul secund, pentru ca în 
proba de 200 m nici să nu 
se mai alinieze la start. Cînd 
și unde și-a pierdut Corina pof
ta de concurs ? Cine este de 
vină pentru această nescontată 
și rapidă involuție ?

Cu multă grijă trebuie con
dusă și evoluția semifondlstei 
slătinene Denisa Zăvelcă (an
trenori soții Laurențiu) care, la

„NAȚIONALA" MASCULINĂ DE VOLEI
(Urmare din pag. I)

tunci fără cîțiva titulari. Con- 
traperformanțe ? Prima înfrîn- 
gere (și încă pe teren propriu!) 
din partea unei echipe spaniole, 
tot astfel cu Suedia, precum 
și din partea unor echipe de 
juniori... Dezolant bilanț !

Să vedem cum s-a ajuns la 
el. Desigur nu prin strădanii 
deosebite. Sînt și cîteva „ate
nuante" constituite de încerca
rea de reconstruire a unei 
chipc naționale mai tinere, în 
rîndul căreia au rămas dintre 
mai vîrstnici doar 3 jucători 
(Mina — 27 ani, Manole -*• 29 
și Căta-Chițiga — 26, acesta 
revenind după un an de între
rupere a activității), precum și 
de faptul că mai numeroșii ti
neri care au fosi nominalizați 
in lotul lărgit au trebuit să se 
pregătească și separat în vede
rea obiectivelor importante pe 
care le-au avut în a doua jumă
tate a lui august și prima de-' 
cadă a lui septembrie, obiecti
ve pe care — spre lauda lor — 
le-au onorat, devenind 
campioni europeni și 
pioni balcanici de juniori. Dar 
există și o „agravantă": apor
tul scăzut al generației mature, 
al celor trecuți de 20 de ani, 
în multi dintre care se puneau, 
cu 2—3 ani în urmă, 
speranțe. Jucători socotiți 
calități, cum sînt Dascălu 
de ani). Pralea (23), Pop 
Pascu (22), Constantin 
Teleagă (23). La recentul 
neu internațional al României, 
desfășurat la Brașov — și tra
tat de gazde cu o solicitudine 
remarcabilă, pentru care meri
tă felicitări ; nu și delegatul 
federal, prezent mai mult pe... 
hîrtie — acești sportivi (cu ex

e-

vice- 
cam-

mari 
cu 
(24 

(23), 
(21),

Tur-

(antrenor 
eliminată 
a îndeplii 
jucători d< 
CHIMISTE 
Ia Ilie, A 
Niculescu, 
Stocheci, 
Georgiana 
ghe, D<-”' 
Niculef 
dea, 3. 
diaș, 5. C 
greșul E 
Gheorghe, 
Coșgeteri : 
Crișul) și 
București), 
resp.).

16 ani, se 
lent, trecî 
colecționar 
petițiile in 
deseori ad 
și mai bir 
cîștigat do 
m) la rect 
juniorilor 
cum și îi 
mari la 80 
patul unui 
cat pentru 
puriu, în 
esențialul : 
are nevoie 
la nivelul 
„copii-mint

CEI MAI BUNI JIJNIOI!! I EA PP
Luni și marți s-au disputat 

pe Stadionul „23 August" din 
Capitală probele combinate din 
cadrul Campionatelor Naționa
le de atletism ale juniorilor I.

La hcptatlon, titlul a revenit 
Justinei Niculescu (C.S.Ș. Cim- 
pulung Muscel), cu 5773 p (14,56 
la 100 m.g., 1,73 la înălțime, 
14,68 la greutate. 26,03 la 200

cepția lui Constantin) au cău
tat parcă să dovedească cu ob
stinație că, Ia ora examenului 
de deplină maturitate, rămîn 
tot speranțe neîmplinite! La 
Brașov (și nu numai acdlo) 
s-au văzut un fond scăzut de 
pregătire, o combativitatea re
dusă (despre mulți am auzit 
spunîndu-se că nu au „menta
litatea învingătorului"), lipsă 
de entuziasm și voință de a 
apăra culorile clubului care ar 
trebui să Ie fie cel mai drag 
si care se numește ECHIPA 
NAȚIONALA. Cei care sînt 
chemați sub culorile acesteia 
n-ar trebui să uite că prin 
ea, prin națională, voleiul ro
mânesc poate recuceri presti
giul pierdut, că cine nu ono
rează „clubul național" nu-și 
mai poate, moralmente, păstra 
locul nici în alt club. Faptul că 
unii sportivi gîndesc realmente

ne interesează 
rînd ce vom face cu 
club“) trebuie să dea 
atît federației, cit și 
respective. Pentru că 
concepții duc la mun-

altfel („pe noi 
în primul 
echipa de 
de gindit 
cluburilor 
asemenea 
că puțină, la nerespectarea re
gulilor vieții sportive, la delă
sare și indiferență, chiar la in
terese de grup dăunătoare e- 

'chipei, cum am sesizat la Bra
șov. Și este păcat de calitățile 
și talentul multora... Echipa de 
juniori (Pădurețu, Șoica, Fera- 
riu, Rădulcscu, Rotar, Drăgu- 
șin, Schobcrl, Nica, Drăghici, 
Mărginean, Szilagyi și Feru), 
care cuprinde și ea cîteva ta
lente autentice, pare mai entu
ziastă, mai combativă. A mun
cit mai mult și roadele s-au 
văzut (la Brașov, unde au fost 
chemați aproape toți compo- 
nențli ei, în umbra primului 
sextet, oboseala unui final de 
sezon dificil i-a marcat, însă). 
Juniorii ne dau speranțe, dar 
ce facem cu generația matură, cu 
talentele ei ?

m, 6,19 la 
suliță și 2: 
mată de Ci 
Ionica Dom 
Amalia Ian 

Invingăto 
Claudiu Po 
p (11,53 la 
lungime. 13 
m la înălți 
15,46 la 11 
disc, 3,90 1 
m la suliți 
m). Pe loc 
podiumului 
(C.S.S. 1 Gi 
dan Tudor 
5810 p.

La sCrșiti 
sîmbătă si 
desfășura k 
trecerile fii 
telor Nation

START IN NOUA EDIȚIE A DIVIZIEI B
4—3, Prahova IPG Ploiești — 
IATSA Dacia Pitești 0—3, SARO 
Tîrgoviște — Gloria Tulcea 3—1. 
IPC Slatina — Oltul Rm. Vîlcea 
0—3, CSU Galați — IMG Buc. 
2—3; seria a Il-a: Voința Zalău 
— CFR z^rad -3—0. Oțelul Oraș 
dr. P. Groza — Electrotehnica 
Bistrița 3—1 Metalul Hunedoara 
— CSM Caransebeș 3—0. Explo
rări știința II B. Mare — Voin
ța Alba Iulia 3—0, Vulcan Buc. 
— PECO Ploiești 3—1 (dar me
ciul a fc st contestat de ploleș- 
teni pentru încălcarea regula
mentului de către gazde)• Trac
torul II Brașov 
a fost amînat.

Corespondenți: N. Mateescu, 
Nace, O. Guțu, M. Avanu, 
Domițian. L. Mandler, C. _ . .
Tr. Enache, N. Magda, I. Pocoî, 
Cr. Bughea, N. Danciu. T. Slrio- 
po: N. Dănuț, I. Vlad, O. Bâl- 
teanu.

Au început șl campionatele 
Diviziei B de tineret la volei. 
Iată rezultatele înregistrate In 
prima etapă:

FEMININ, seria I: Comerțul
Constanta — Chimia Tr. Măgu
rele 3—2. Metal 33 BUC. — ASSU 
Craiova 3—1, CSM Oțelul Tirgo- 
viște — Chimpex Constanta 3—1. 
știința Bacău — Confecția Su
ceava 3—1. Confecția Buc. — 
Ceahlăul TCMRIC P. Neamț 3—1 
ITB-Blectra Buc. — CSU I.E.F.S. 
Buc. 3—1; seria a Il-a: Maratex 
Bala Mare — Armătura Zalău 
3—0. Politehnica Timișoara — 
Toplitana Topllța 0—3, Bralconf 
Brăila — Metalotehnlca Tg. Mu
reș 3—0, Explormln Caransebeș 
— CSM Lugoj 3—0, „U“ Clui-Na- 
pooa — Rapid Buc. 3—2, Sparta® 
Buc. — Olimpia Oradea 3—1.

MASCULIN, seria I: Calculato
rul Buc. — Viitorul Bacău 2—3, 
ASA Buzău — Metalul Tirgoviște

CSU Oradea
s. 

M. 
Crețu,

ATLETISM 
absentat ? 
dintre cei 
ale juniorllt 
firesc, pe t 
două exemj 
lă de junio; 
misiune, de 
federației a 
și antrenori 
că nu se c 
responsabili 
na Roșioru ' 
ce a foc* li 
prezentat i 
cipat nici 1; 
cu atît mai 
dut titlul db

AUTOMOI 
TA tn urmă 
28 de ture 
trecut în tri 
aceste! disci 
ces remarca 
constructor 
frumos cade 
aniversarea 
tlplu campit 
concurat nl< 
merațla acei 
bordura" șl. 
10 șl 12 In 
și Clucă l-a 
noastră s-a 
legației sovl< 
vel al organ
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I „17 Nentori" -
| Dinamo 1-0 (0-0)

)St 
nu 

(3 
SȘ 
ie- 
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ela 
cu, 
)r- 
ira 
?a- 
le- 
o- 
Sf.
re.
> 2 
, 2 
:o-

I MAI ERAU DOAR
I TIRANA, 17 (prin telefon).

Cu toate că partida se îndrep
ta spre un rezultat de egali - 

Itate, iată că Dlnamo nu a 
putut părăsi cu un punct sta
dionul „Kemal Stafa". Cu nu- 

Imai patru minute înainte de 
final, „17 Nentori" reușește 
să înscrie unicul gol al me
ciului : Dragnea face un fault I în atac, lovitura liberă o exe- 

I cută Bimo, mingea ajunge.
pe dreapta. Ia Uiți» care ex- 

Ipediază un șut-centrare, Mo- 
raru plonjează, retine inițial 
balonul, dar apoi îl scapă și 

Ivîrful de atac KOLA, pe fază, 
împinge mingea in ■ poartă : 
1—0. Fără această gravă gre- 

ISeală a lui Moraru. probabil
că partida ar fi luat sfîrșit 
eu acel rezultat de egalitate 
pentru . care Dinamo — cel I puțin în repriza a doua — a
luptat tactic.

A fost însă un meci de va- 
Iloare medie, tipic de califica

re. echilibrat. în care jucătorii 
albanezi au luptat foarte I energic, cu angajări puternice
la balon. Din primele minute 
Dinamo se lansează in atac 

| și. în min. 3. la o combinație 
cu Rednic. Mihăescu se infil- I trează pe stînga. dar acțiunea
nu se încheie cu șut, așa 
cum va fi cea din min. 5, 

Icînd Cămătaru expediază, un
sut periculos de la 11 m. care 
trece însă pe lfngă poartă. 
Dinamo se află mai mult în 

| atac. Damaschin I și Cămăta-
1-
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Subiecte de actualitate

UN HARNIC COLEGIU JUDEȚEAN DE ARBITRI
PAÎRU MINUTE...
ru își creează poziții mai bu
ne de gut. dar primul (min. 
18). după o recuperare a lui 
Bălăci, trimite și el mingea 
„pe lingă". Contraatacul al
banezilor, purtat mai ales pe 
stînga. unde Kola se dovedeș
te deosebit de activ, pune la 
încercare apărarea ' noastră. 
Jocul este viu. se face multă 
risipă de energie (în același 
minut 19 faze la ambele porți : 
Mersini deviază șutul Iui Da
maschin. pentru ca imediat 
Moraru să recepționeze lovi
tura lui Kola (faza se va re
peta aproape identic în min. 
28). Mersini va retine si șu
tul lui Cămătaru din min. 42.

După pauză, meciul își mai 
pierde din calitățile tehnioo- 
tactice etalate în primele 45 
de minute, jucătorii albanezi 
demonstrînd din nou puterea 
lor de luptă, care le aduce 
în cele din urmă victoria.

Arbitrul Tadeusz Diakonovicz 
(Polonia) a condus cu greșeli.

„17 NENTORI" : Mersini — 
Baci. LEKBELO. Hodja. Bi
mo — Josa, Muca, OMURI — 
— Liti. MINGA. KOLA.

DINAMO : Moraru — VAR
GA, Al. Nicolae. MOVILA. 
Stănescu — Rednic. ANDONE, 
Mihăescu (min. 65 Dragnea). 
Bălăci (min. 82 Suciu) — CA- 
MATARU. Damaschin I.

Constantin FIRÂNESCU

(min. 56), dar șuturile lor nu 
au avut precizie. A venit mi
nutul 58: Savidis a „înscris" 
din ofsaid, din repunerea ba
lonului s-a născut contraata
cul jucătorilor noștri, HAGI a 
făcut o cursă, in stilul lui, de 
la centrul terenului, in diago
nală, și de la 17—18 metri, fron
tal, a șutat năpraznic și a în
scris. Acum, Sportul începe să 
deschidă jocul, acțiunile sînt 
mai cursive, dar Terheș cu
tează slab (min. 72), Țicleanu 
trece și el pe lîngă gol (min. 
73 și 77), Terheș șutează iar 
alături de poartă, din pozi
ție excelentă. în min. 84 
scapă singur Haralambous și 
Cristian îi iese în întîmpinare, 
la 35 de metri, și degajează, 
salvator balonul, pentru ca în 
min. 90 să respingă cu piciorul 
șutul lui Xouroupos I I

Arbitrul M. Listkiewicz, a- 
jutat la linie de A. Libicb și 
M. Dusza (Polonia), a condus 
bine formațiile :

SPORTUL STUD. : CRIS
TIAN — M. MARIAN, PANA, 
Iorgulescu, Munteanu II — 
Cristea. ȚICLEANU, Boze- 
șan (min. 64 Burchel) — Ter
heș (min. 83 Stănici), Coraș, 
HAGI.

OMONIA : Charitou — MAV- 
RIS, Tsikos, Evagoras, Chris- 
todoulou — ZAHARIADIS, 
Demetriou (min. 64 Kalotheu), 
SAVIDIS (mim. 71 Xouroupas), 
Haralambous — Andreou, JE
VIZOV.

UNIVERSITATEA CRAIOVA
(Urmare din pag I)

tează trei fundași ai echipe tur
ce, Simovici este păcălit și el 
cu o fentă, și... 1—0. Stadio
nul „explodează" în uraîe. Uni
versitatea simte că Galatasaray 
poate fi învinsă mai detașat și 
atacă în valuri. Dar. în min. 
63, Prekazi risipește o mare 
ocazie de egalare. Craiovenii 
trec pe lîngă majorarea sco
rului în min. 68 (Negrilă — 
bombă, Simovici respinge cu di
ficultate. Bica reia năpraznic 
spre poartă dar balonul se 
duce afară) ; în min. 74 și 84 
(Geolgău, centrare de pe stin
gă. Biță — cap. Simovici se 
arcuiește, este ca și bătut, dar 
mingei respinsă de el nime
rește încheietura barelor). U- 
niversitatea reușește majora
rea scorului în min. 86. prin 
BlCU. după o fază de mare 
spectacol. Meciul este ca și ju
cat, Galatasaray încearcă o re
ducere de scor la care se o- 
pune Lung, excelent în min. 90. 
la șutul lui Prekazi.

O frumoasă victorie, după un 
joc în care întreaga echipă, 
în ciuda unor minusuri în fa
za defensivă, s-a mobilizat e- 
xemplar, a luptat din toate pu
terile, ceea ce lasă să se în
trevadă disponibilitățile ei în 
reconstrucție

Arbitrul vest-german Dieter 
Pauli a condus foarte bine for
mațiile :

UNIVERSITATEA : LUNG — 
Negrilă, SĂNDOI, Rada. Un- 
gureanu — GEOLGĂU, MĂ- 
NAILA, Irimescu (min. 75 G. 
Popescu) — BÎCU, Biță, Cîrtu 
(min. 54 Bica).

GALATASARAY : SIMOVICI 
— Yusuf, ERHAN, Rashid, 
Demih — Ismail, Ugur, ILYAS, 
PREKAZI — Bulent (min. 75 
Muhamed), Kuneyt.

SELECȚIONATELE U.E.F.A.
U.E.F-a. *86: Se apropie cu pași 

repezi evenimentul nr. 1 al fot
balului juvenil de pe bâtrînul 
nostru continent : turneul final 
al Campionatului European A, ale 
cărui preliminarii s-au desfășurat 
pe durata a doi ani. Pentru e- 
chlpa noastră, aceste preliminarii 
au început la sfîrșitul lunii mar
tie 1985 și s-au încheiat în apri
lie 1986 la Tbilisi, acolo unde ju
niorii „tricolori" au obținut un 
rezultat de egalitate (1—1) în fața 
selecționatei U.R.S.S. și, o dată cu 
aceasta, calificarea în primele opt 
echipe ale Europei. O frumoasă 
izbîndă, obținută de una dintre 
cele mai talentate promoții de 
Juniori, care trebuie confirmată 

n a doua decadă a lunii viitoa
re, în Iugoslavia, la ultima fază 
a campionatului, despre care a- 
vem acum prilejul să oferim cî- 
teva amănunte.

Toate cele opt echipe vor sta 
la Subotița. Selecționata Româ
niei va susține partida cu echipa 
R. F. Germania la 11 octombrie, 
ora 14, la Kula. Meciul va fi ar
bitrat de belgianul V. de Wijh- 
gaert. în caz de victorie, jucă
torii noștri o vor întîlni la Som- 
bar, la 13 octombrie, pe cîștigă- 
toarea partidei Iugoslavia — R.D. 
Germană. Ultimele întîlnirl ale tur

i Activitatea Colegiilor ju- 
i, dețene de arbitri reprezintă 
' on mijloc principal pentru 

realizarea unei permanente 
5 „aprovizionări" a corpurilor 
J de „cavaleri ai fluierului'* 
5 de toate nivelele. Fără con- 
j tribuția acestor nuclee de 
S bază, nici nu s-ar putea 
J asigura conducerea sutelor 
5 de partide care au loc săp- 
ț tămînă (țe săptămînă în atî- 
, tea eșaloane competiționale. 
t Printre colegiile județene 
? cu bune rezultate în muncă 
'! se numără si cel din Rm. 
!* 1 Vîlcea. Acesta are în evi- 
11 dentă, în prezent. 196 de 
I arbitri (155 din Rm. Vîlcea.

apărători ciprioți s-au descurcat 
destul de bine, iar cînd nu au 
putut, au faultat, au mai simu
lat. au mai tras de timp... și 
timpul a lucrat în favoarea lor. 
Chiar în min. 1 Hagi a avut 

t> lovitură liberă, dar a trimis 
prea lung, în diagonală, iar 
în min. 3, la o altă lovitură 
liberă, executată tot de el. 
balonul a șters stil pul din 
dreapta. Apoi, în min. 9. 
Terheș a trimis un voleu, din 
unghi, pe plasă, după care 
Pană a scos, cu capul, o minge 
periculoasă pentru masivul 
Jevizov. Tot Terheș a benefi
ciat de două bune situații 
(min. 18 și 31), dar ambele 
șuturi au ocolit poarta. A venit 
și Iorgulescu în atac, insă, din 
poziție bună, nu a șutat și a 
pasat greșit. O fază lucrată 
bine s-a încheiat cu lovitura 
de cap a lui Bozesan apărată 
de portar (min. 43). după ce. 
în min. 41, au fost momente 
grele la poarta lui Cristian, 
cînd Demetriou, scăpat singur, 
a trimis pe lîngă poartă, cu 
canul.

Deci, 0—0 la pauză. După 
reluare, Sportul a atacat din 
nou și, după 20 de secunde, a 
obfinut corner, unul din cele 
12 (oaspeții au avut doar două), 
rămase fără rezultat. Și-au 
încercat apoi șansa M. Marian 
(min. 51), Coraș (min. 52), Mun- 
teanu II (min. 54), iar Coraș

22 din Drăgășani și 19 din 
Horezu). Dintre aceștia, trei 
au ajuns pînă în lotul cel 
mai înalt, cel al diviziona
rilor A (I. Crăciunescu, Gh. 

' Constantin, N. Dinescu) și 
i tot atîția fac parte din lotul 
]i arbitrilor eșalonului secund 
i (V. Busuioceanu, I. Dogaru, 
IA. Mițaru). în Divizia C 

arbitrează 15 „cavaleri ai 
fluierului" aparținînd cole
giului vîlcean. Așa cum s-a 
mai remarcat, Colegiul ju
dețean de care ne ocupăm 
a reușit să promoveze un 
grup numeros, raportat la 

] i ansamblul județelor tării, in 
I eșaloanele performanței. S-a 

spus, și nu fără temei, că 
orașul Rm. Vîlcea deține ut 
mic record în materie prin 
cei trei „cavaleri ai fluieru
lui" ajunși pe prima scenă a 
fotbalului. Meritul principal 
revine, cu siguranță, celor 
trei, dar si modului cum a 
fost si este organizată mun- 

Ica în cadrul Colegiului Ju
dețean vîlcean, mereu preo
cupat de pregătirea de noi 
cadre. Cursurile organizate 
cu regularitate în sezonul 
de toamnă furnizează anual

15—20 de noi arbitri. Si In 
acest an, Ia 15 septembrie,

ÎN FAȚA UNDI BOGAT
neulul final (meciurile pentru 
locurile 1—2 șl s—I) sînt progra
mate In ziua de 15 octombrie. 
Lotul nostru, din care fac parte, 
printre alții, Prunea, Strola, Se- 
decaru, Pojar, Glcă Popescu, D. 
Sava, Sabău, Dumitrașcu, Cr. 
Sava, Jercălău, Nuță, va sosi la 
Subotița la 9 octombrie, să spe
răm, cu dorința fermă de a con
firma valoarea pe care o are 
pentru a obține calificarea la 
C.M. (clasarea intre primele șase).

Alte întîlnlri de pe agenda se
lecționatelor de juniori ptnă le 
sfîrșitul acestui an.

U.E.F.A. ’97 : echipa care ne-a 
reprezentat la Balcaniada de la 
Pleven, unde s-a clasat pe locul 
trei, va susține un joc in R.D. 
Germană, la 15 octombrie.

U.E.F.A. *88 : la revenirea de la 
Turneul Prietenia, din R.P.D. Co
reeană, acest lot, care va abor
da preliminariile viitorului Cam
pionat European A, a efectuat un 
stagiu de pregătire centralizată 
in perioada vacanței școlare. In
tre 14 și 16 octombrie, echipa lui 
Răduclolu, Bucur și Stănici va 
susține două jocuri in R.D. Ger
mană. Apoi, la 12 șl 14 noiem-

s-a dat startul unei noi scoli ț 
de pregătire a viitorilor > 
„cavaleri ai fluierului" la 
care s-au înscris 34 de can- > 
didați. Să subliniem la j 
acest capitol, munca și en- < 
tuziasmul arbitrului onorific | 
N. Stoiculescu responsabilul > 
cursului. j

Colegiul județean vîlcean , 
preocupat de neîncetata im- ] 
bunătățire a muncii, de gă- > 
sirea unc* noi si fructuoase ; 
căi pentru îndeplinirea obiec- > 
tlvelor activității sale orga- | 
nizează cu regularitate i 
schimburi de experiență cu ] 
Colegiile județene de arbitri , 
Argeș șj Dolj. „Intiîniriie ; 
acestea s-au dovedit foarîe ! 
utile, ne spunea președin- 1 
tele Colegiului vîlcean Ing. !; 
A. Mițaru. Noi am aflat ]> 
multe lucruri utile și inte- , 
rdsante din activitatea cole- ]> 
giiior argeșean si doljean. du- 
pă cum cred că si colegii 
noștri pol utiliza unele din- 
tre metodele noastre de '! 
muncă. Printre acestea ar Ji 
fi, cred eu, sistemul de de- '! 
legare utilizat de Colegiul / 
nostru pentru partidele din 
campionatul județean. Aș 
dori, să mai subliniez apor- *[ 
tul arbitrilor divizionari Ji 
în activitatea Colegiului 
nostru : susținerea de teme [i 
la ședințele teoretice, lecții 
Ia cursurile de arbitri". !>

Sînt doar citeva dintre as- ;>
pectele muncii unui colegiu < 
județean de arbitri activ, cu ' 
rezultate bune. preocupat 
însă, cum se vede, de o și ' 
mai reușită rezolvare a sar- >[ 
cinilor ce îi revin. Ne-am b 
oprit asupra subiectului pen- 
tru că rolul acestor colective ’ 
alcătuite din entuziaști ac- 
tivișii nu trebuie de fel 
neglijat ci, dimpotrivă, pre- 
tuit si stimulat. ;!

Eftimie IONESCU i;

SEZON INTEHNAIIONAL
brie, alte două partide, la Plo- 
penl și Cîmpina, in compania 
juniorilor cehoslovaci.

U.E.F.A. ’89 : ta prezent, acest 
lot se află ta Uniunea Sovietică. 
In primul meci. 9—1 cu echipa 
țării gazdă. Pe agendă se mal 
află, la sfîrșitul anului, un tur
neu de trei jocuri ta Israel. Sub
liniem faptul că această echipă 
se va alinia la startul prelimina
riilor Campionatului European B. 
susținlnd in primăvara anului 
viitor, un dublu meci de califi
care cu selecționata similară a 
Portugaliei.

U.E.F.A. ’90 : după meciurile de 
debut international de la Olteni
ța, 4—o șj ș—2 cu selecționata 
Bulgariei. Artimon, Săvoiu, Mol- 
sescu șl coechipierii vor susține 
meciurile revanșă, in Bulgaria, 
ta zilele de 23 și 25 septembrie.

Așadar, un total de 14 meciuri 
pe agenda selecționatelor de ju
niori pină la sfîrșitul anului, 
dintre care se detașează, fără în
doială, cele oficiale ale promo
ției ’86.

Laurențiu DUMITRESCU

LE sportive din Deva au 
care și-au pus-o mulțl 

île Campionate Naționale 
ițele la medalii afiîndu-se, 
terioare, ca să dăm doar 
clan, campioana mondla- 
nona Staicu, o mare pro- 
ani. Intrebînd conducerea 
tsenței în bloc a atletelor 
ate Deva, ni s-a răspuns 
leci, explicațiile factorilor 
:INE S-A SUPĂRAT Cori
de Ia CSȘ 2 Galați, după 
probei de 100 m. nu s-a 
emiere și n-a mai parti
tă răbufnire de vedetism 

atleta gălățeană a pier-

CURSA ENTUZIASMÂN- 
J.R.S.S.) — pe 20 din cele 

la Reșița —, Grigoraș a 
rmat din numeroși ași ai 
âaliste șl a ciștigat, Suc- 
tiv. Inginer, cercetător șl 
„Dacia" din Pitești. Un 
făcut, 1a două zile după 
INATUL Iancovici — mul
at și motociclism — n-a 
î-a dat startul, ta aglo- 
at scurt dreapta, a „luat 
ata • OCUPTND locurile 
J al grupei „A“. Nicoară 
>11 pe Grigoraș șl echipa
• CONDUCĂTORUL de- 

: „Remarcăm înaltul nl- 
CUVINTE bune și pen

tru Clubul județean de automobilism și kart.nc Iprin
cipalul organizator) — președinte C. Badea (M. Fr.)

BASCHET. CADETII de la CSȘ 4 București au ob
ținut un frumos rezultat prin cucerirea locului I la 
turneul final al Concursului republican rezervat acestei 
categorii de vîrstă. Dar o șl mal bună performanță a 
realizat-o antrenorul lor, maestrul sportului Horațiu 
Giurgiu, care a selecționat și instruit in cadrul acestei 
echipe cițiva jucători cu talie deosebită pentru Juniorii 
TI (născuți in 1969 șl mai tineri): Constantin Popa — 
2.14 m (!), Lucian Cohanciuc — 2,04 m Silviu Lazar
— 1,99 m. Bogdan Stoian — 1,98 m, Laurențiu Cuciurean
- 196 m • PIVOTUL reprezentativei tării șl al echi
pei steaua, Roman Opșitaru, a început activitatea de 
recuperare după operația la menise. El speră să reia 
antrenamentele în noiembrie. (D. St.)

JUDO. UNUL DINTRE mcdaliațil Campionatelor In
ternaționale ale Romăniei, autor ma‘ puțin scontat al 
unei asemenea performanțe, este tînărul rapldist bucu- 
reștean Sorin Mititelu (categoria superușoară). Interesant 
de menționat faptul că printre învinșii săi. in afara 
unor sportiv: de peste hotare, ca V. Tripkovici (Iu
goslavia), w. Torsten (R.D.G.), s-au aflat și doi con» 
ponenți ai lotului național: Călin Gaje și Stelian Pă- 
trașcu, sportivi de la care se așteptau, în mod Justifi
cat' rezultate mai bune. Judecind după felul în care 
privesc sportivii pregătirea lor pentru diferite con
cursuri, s-ar putea sâ constatăm unele modificări în 
componența lotului național de tineret. Ba. credem 
chiar că o măsură in acest sens se impune ! (M. Tr.) 

'POLO. LA TURNEUL final al campionatului juniori
lor I, de la Oradea, cei mai statornici spectatori au 
fost, ne spune antrenorul federal A. Grlnțescu. trei... 
septuagenari: N. Sonnenwirt, șeful centrului de ini
țiere Crișul (77 ani), H. Iacobini, delegat al F.R.N. 
(75 ani) și C. Vasillu, conducător al echipei Rapid (73 

ani). Acesta din urmă, venerabil antrenor emerit al 
sportului nostru cu mingea pe apă, a fost tare emo
ționat atunci cînd organizatorii l-au invitat să oficieze 
premierea. Cu ochii umezi, C. Vasiliu își amintea, pro
babil, cum in urmă cu 27 de ani trăia momente ase
mănătoare. tot la Oradea cînd echipa Rapid, pe care 
o antrena atunci, șl de care e legat de 52 de ani (I) 
reușea aceeași perfofmanță. Iar conducătorul tehnic al 
actualei campioane nu este altul decît unul dintre titularii 
din 1959. Vaieriu Tăranu,„ (G. R.)

RUGBY. NE BUCURA faptul că, ta ciuda trecerii 
anilor unii dintre internaționalii noștri de ieri continuă 
să fie adevărate puncte de sprijin pentru mai tinerii 
lor echipieri. Ne vom opri doar la două nume, dar nu 
oarecare 1 Mai tatii la Ion Constantin, cel care a Înscris 
in etapele a iv-a și a V-a toate punctele (25) pentru 
noua sa echipă Mașini Grele. Frumos exemplu de dă
ruire f La rîndu-1 Marin lonescu — omul căruia i s-a 
datorat memorabilul eseu românesc, de pe Arms Park, 
din meciul cu Tara Galilor — a revigorat pachetul de 
înaintași al XV-lui studenților bucureșteni. L-am văzut 
evolutnd ca ta zilele lui bune chiar în meciul cu fosta 
sa formație (Steaua) Și tot mereu activi, așa i-am dori 
și pe foștii săi colegi de echipă. E. Suciu, D. Enache, 
I. Zafiescu, C. Pojar et comp, (astăzi Cu toții la Glo
ria). nu doar atunci ci rd „calculele" neprincipiale le 
solicită prezenta sau... absența ta terenul de joc ta 
funcție de „tăria- adversarului, cum s-a tatîmplat sim- 
bătă la meciul cu Dinamo. (D. C.)

VOLEI. PESTE 200 de arbitri divizionari din țară au 
luat parte două zile la Consfătuirea de ia Brașov, des
fășurată in timpul Turneului internațional masculin al 
României și organizată ca șl acesta, cu o exemplară 
mlnutlozlta e de Comisia județeană și colegiul local. La 
Consfătuire incne'ată cu teste, a luat parte și VI. Der- 
mendjiev (Bulgaria) membru în Comisia europeană de 
arbitrai. Frumos gestul de a invita șl cițiva foști ar
bitri și activiști de Primă... mină: V. Moraru, N. Mate- 
eseu» Al. r_ N. lonescu, Z. Pătru. • ALĂTURI de
cunoscuți activist! ai Comeslei județene de volei Brașov, 
la organ zar-a Turneului internațional al României au 
avut un prețios amrt mulțl alți pasionați: loan Tompoș, 
Vasfie Cu vii (nan Lungu, Vasile Sidea, Cornel Began, 
Stelian Fior-a si • a'-ft. Cu un asemenea aport, totul a 
țe-i, - outea altfel! (A. B.).

ARBITRII ETAPEI 
DE DUMINICĂ 
A DIVIZIEI A 
Sportul Studențesc — Steaua 4

M. Salomir (Cluj-Napoca) ; Fi, 
Popescu (Ploiești) și D. Pura 
(Dej) ;Jiul Petroșani — Petrolul Plo
iești : I. Crăciunescu (Rm. Vîl- 
oea) ; V. Curt (Medgidia) și L. 
Pantea (București) ;

Rapid — Victoria București :
G. lonescu ; N, Voinea șl D. P.
Manole (toți din București) ;

F.C.M. Brașov — Chimia Rm.
Vîlcea : D. Petrescu ; J. Grama 
șl Gh. Ofițeru (toți din Bucu
rești) :Gloria Buzău —- „U“ Cluj-Na
poca : A. Porumboiu ; C. Nistor 
(ambii din Vaslui) șl C. Gheor- 
ghe (Suceava) ;

Dlnamo — S. C. Bacău : Ș. Nec- 
șulescu J M. lonescu (ambii din 
Tîrgoviște) șl V. Titorov (Dro- 
beta Tr. Severin) ;

Oțelul Galați — Corvinul Hu
nedoara : I. Igna ; I. Ferenczl 
(ambii din Timișoara) și A. 
Gheorghe (P. Neamț) ;

Flacăra Morenl — F. C. Ar
geș : I. Tărcan (Tg. Mureș) : M. 
Constantinescu și V. Angheloln 
(ambii din București) ;

F. C. Olt — Univ. Craiova i 
O. Ștreng ; I. Caraman (ambii 
din Oradea) și A. Macavel 
(Deva).



COOISTUL ANBBItV, LOCUL I 
LA „CONCURSUL PRILILMIA“

La Cinfuegos, in Cuba, s-au 
încheiat întrecerile „Concursu
lui Prietenia" la caiac-canoe.
La această regată, sportivul ro- 
mân Gheorghe Andriev a ocu- 
pat locul 2 in proba de canoe 
simplu 1000 m (4:29,13). după 
Gyorgy Zola (Ungaria) 4:26,52. 
Reprezentanții noștri au 
obținut două locuri 4 la 
dublu 500 m (Gheorghe 
driev — Florin Iacob) șl 
4 fete — 500 m (Fănica Frățilă, 
Sanda Nicolae, Elena Plopeanu, 
Gabriela Milășescu).

mai 
canoe

An- 
caiac D

La Campionatele Europene de box ale juniorilor

DUMITRESCU, LA A DOUA VICTORIE ÎNAINTE DE LIMITĂ
PRAF IN

Sala sporturilor din loca-

CĂLĂREȚII LA
ISTANBUL Șl PLOVDIV

O parte din componenții lo
turilor reprezentative de călă
rie au luat parte la concursu
rile internaționale de la Istan
bul și Plovdiv. în cadrul C.S.I. 
de la Istanbul, cele mai bune 
evoluții le-au avut Ioana David 
(în proba de deschidere și în 
cea rezervată amazoanelor) și 
Mircea Neagu, care s-au clasat 
pe locul secund. La C.S.I.O. de 
la Plovdiv, în proba de ștafetă, 
Ionel Bucur și Mircea Neagu 
au ocupat primul loc.

în
litatea daneză Broendby conti
nuă intrecerile Campionatelor 
Europene de box pentru ju
niori, la care participă și 7 
sportivi români : -Nicolae Aliu- 
ță (semimuscă), Sorin Timofte 
(muscă), Daniel Dumitrescu 
(pană), Marian Dumitrescu (se- 
miușoară), Francisc Vașiag (u- 
șoară), Petre Buliga (semimij- 
locie) și Vicențiu Anghel (grea). 
După victoriile obținute de D.

Dumitrescu, M. Dumitrescu și 
P. Buliga, pe care vi le-am a- 
nunțat în ziarul nostru de ieri, 
iată acum noi știri îmbucură
toare de pe ringul „europene
lor mici". Susținînd a doua par
tidă în cadrul acestei competi
ții, Daniel Dumitrescu a obți
nut o nouă victorie înainte de 
limită, de data aceasta In 
fața pugilistului Jorg Heiderich, 
din Republica Democrată Ger
mană. Reprezentantul nostru

KARPOV REDUCE SCORUL: 7,5-9,5
LENINGRAD. în partida a 

17-a din cadrul Campionatului 
Mondial de șah, opunînd pe 
Anatoli Karpov (cu piesele albe) 
și Garri Kasparov, jocul s-a

prelungit pe distanța a 31 
mutări. La capătul acestora 
a fost consemnată victoria lui 
Karpov. Scorul meciului devine 
astfel 9,5—7,5 în favoarea lui 
Kasparov.

și-a valorificat superioritatea 
tehnică, tirul directelor la față 
și al loviturilor sale la corp 
obligîndu-1 pe Heiderioh să a- 
bandoneze în rundul secund, 
în aceeași gală, a fost înre
gistrată și o altă victorie ro
mânească, realizată de „ușorul" 
Francisc Vașiag. Acesta a ob
ținut victoria la puncte în fața 
lui Jean Claude Meuret (Elve- 
via). Miercuri, boxerii români 
au susținut alte 4 partide, ale 
căror rezultate nu le-am primit, 
insă, pină la închiderea edi
ției : N. Aliuță — S. Slijevski 
(Iugoslavia), M. Dumitrescu — 
I. Tsagrakos (Grecia), P, Buli
ga — K. Karaveev (URSS) și 
V. Anghel — F. Beckstrom 
(R.D.G.). Joi vor boxa S. Ti
mofte, D. Dumitrescu și Fr. 
Vaștag.

OCHII CUI?

DIFERENȚĂ DE VALOARE, DA
DAR DIN CE MOTIVE ?

• După turneul de hochei de la Kiev
A devenit tradițională parti

ciparea echipei reprezentative, 
la început de sezon hochelstic, 
la „Cupa Sovetski Sport". Da
că anul trecut „tricolorii" au 
fost la Riga, de data asta au 
jucat în grupa de la Kiev, la 
care au mai participat echipa 
olimpică a Canadei, alături de 
echipele Sokol Kiev, Himik 
Voskresensk și Avtomobilist 
Sverdlovsk, toate din super- 
liga campionatului U.R.S.S. 
Echipa noastră, pregătită de 
AI. Kalamar si V. Crihan, 
avind și concursul antrenorului 
Z. Czaka, nu a cucerit nici un 
punct. Iată rezultatele : 1—13
(1—2, 0—4, 0—7) cu Sokol :
3—11 (0—3, 3—3, 0—5) cu Hi
mik ; 0—8 (0—2, 0—6. 0—0) cu 
Canada și 2—16 (0—3, 0—6,
2—7) cu Avtomobilist. Golave
raj : 6—48, punctele noastre 
fiind realizate de Chiriță 2, 
Pisăru, K. Antal, Gerczuj și 
Șofron. Amintind lotul prezent 
la Kiev (Netedu, G. Huțan, 
Barta — portari ; E. Antal, A. 
Nagy, Bogos, Horvath, Dala, 
Herle» — fundași ; Tureanu, 
Solyom, Pisăru, Hălăucă, V. 
Huțanu, Burada, Chiriță, Ger
czuj, Nisfor, Șotron, K. Antal, 
Gliga, Lukacs — înaintași) să-i 
dăm cuvîntul antrenorului Al. 
Kalamar :

„Am intilnit echipe deosebit 
de tari, alcătuite nu numai din 
jucători foarte bine pregătiți, 
ci și foarte robuști, echipe mult 
mai puternice decît la turneul 
de anul trecut, cind printre 
adversare se aflau echipa Polo
niei (3—3) sau Salavat lulaev 
Ufa (2 —4) cu care mai puteai 
să... joci. Cred că oricare dintre 
echipele întilnite la Kiev ar 
eiștiga fără probleme chiar 
grupa B a Campionatului Mon
dial ! De altfel, nici echipa Ca
nadei nu a mai ciștigat vreun 
alt meci în afara celui jucat cu 
noi : 4—6 cu Himik, 2—5 cu

Avtomobilist, 3—4 cu Sokol, 
Turneul l-a ciștigat Himik, ne
învinsă. Diferența mare de va
loare dintre noi si celelalte 
echipe se datorează mai multor 
factori, începind cu modul In 
care răspund jucătorii Ia exi
gențele antrenorilor, condițiile 
diferite de pregătire, în cele 
din urmă — modul în care este 
înțeles hocheiul. Chiar si in 
orele libere, la hotel, pe culoar, 
i-am văzut pe sovietici și pe 
canadieni executînd exerciții 
specifice hocheiului ! în plus, 
calitatea foarte bună a mate
rialelor sportive folosite. Re
zultatele de la Kiev trebuie să 
ne pună pe ginduri atit pe noi, 
pe antrenori, dar și pe jucători, 
care, pentru a reuși ceea ce de 
mulți ani dorim, promovarea 
în grupa valorică B a C.M., 
trebuie să nu se mulțumească 
cu exigențele scăzute ale cam
pionatului intern. Numai auto- 
depășindu-se în pregătire, ca și 
în meciuri, muncind mai mult, 
cu randament mai mare, dove
dind un ascuțit simț al dato
riei, se va putea realiza țelul 
propus".

Sigur, rezultatele, comporta
rea hocheiștilor noștri la 
turneul de la Kiev sînt depar
te de ceea ce se aștepta, chiar 
dacă ținem seama de valoarea 
formațiilor pe care le-au Intîl- 
nit. Ceea ce nemulțumește in 
special este atitudinea față de 
pregătire, față de modul In 
care hocheiștii noștri au abor
dat partidele. Si credem că în 
această direcție trebuie făcut 
pasul cei mai important, lacu
na nefiind de ieri, de alaltăieri...

Să arătăm, in încheiere, ex
celenta prestație a arbitrului 
bucureștean Florin Gubernu, 
care a condus la centru parti
dele Avtomobilist — Canada, 
5—2 și Sokol — Canada, 4—3. 
(M. T.).

RIGA. Diferența de scor a 
rămas intactă în finala turneu
lui candidaților și după a 4-a 
partidă. Artur Iusupov (cu al
bele) și Andrei Sokolov au 
convenit la remiză, după re
luarea partidei și efectuarea a 
52 mutări. Continuă să conducă 
Iusupov cu 4—2. în program 
sint prevăzute 14 partide, după 
care va fi desemnat viitorul 
adversar al învinsului din me
ciul de la Leningrad.

SOFIA. A 6-a partidă dintre 
campioana mondială Maia Cl- 
burdanidze și șalangera sa 
Elena Ahmilovskaia a fost a- 
mînată la cererea acesteia din 
urmă. Scorul este favorabil de
ținătoarei titlului : 3,5—1,5.

TURNEE DE ȘAH
In runda a 9-a a turneului in

ternațional de șah de la Szlrak 
(Ungaria) marele maestru roman 
Mlhal Șubă, juclnd cu piesele 
negre, a remizat cu canadianul 
Spragett, egalitatea fiind con
semnau șl in partidele Adorjan 
— Nogueiras Smejkal — Hazal. 
Pinter a cîstlgat la Flear, Ro- 
nxanlșta In Garcia Palermo, iar 
Ftachnlk a pierdut Ia Psahis. In 

conduce Psahis 
8,5 p.

★
desfășoară turneele 
de șah „Memorla- 

După patru

Istorie cam fără precedent 
în analele luptei pentru sto
parea pătrunderii dopingului 
în lumea sportului de per
formanță I Despre ce-i vor
ba 7 Acum cîteva săptămîni, 
o lume întreagă lua cunoș
tință despre faptul că, în 
Turul Renaniei, trei dintre 
componențil echipei de ci
cliști amatori a Italiei fu
seseră gătsiți „pozitiv" la 
testele speciale antidoping. 
Fiind pasibili de îndelungi 
suspendări din viața sporti
vă, cu toții urmau să nu
mai primească dreptul de
participare la Campionatele 
Mondiale de ciclism de la 
Colorado Springs, în Statele 
Unite. Asta în mod normal. 
Numai că, deși s-a văzut, 
s-a constatat și s-a dat pu
blicității, echipa Italiei, 
aceeași componență ca 
Turul Renaniei, s-a aliniat

Contrapunct

CU

seLa Soci _ _ 
internaționale_
Iul MJ. Cigorin".__ ._______
runde. în grupa feminină, pri
mele locuri slut împărțite de Na
talia Alehina, Irina ErusJanova 
șl Tamara Stepovala (toate 
U.R.S.S.) m cite 3,5 p. Ellsabeta 
Polihronlade are 3 p, fără tn- fring ere.

DIMMOVIAIM IMAIIOMLA DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

6) cu Selecționata Mozambicu- 
lui, 21—16 (10—6) cu Dynamo 
Neustadt Halle, 27—25 (14—14) 
cu G.K.S. Nybrzeze Gdansk 
(Polonia) — cel mai echilibrat 
joc, adevărata finală a turneu
lui — și 16—16 (10—10) cu C.H. 
Bratislava (Cehoslovacia), în 
ultimul meci, pentru stabilirea 
ocupantelor locurilor 1 și 2. An
trenorul dinamovlst apreciază 
turneul ca deosebit de util, de 
valoare ridicată, formația bucu- 
reșteană avind nevoie, în spe
cial, de rodarea tinerilor săi 
component!, alături de cei mai 
vîrstniei, în competiții de difi
cultate.

Referitor la comportarea ju
cătorilor, Ghiță Lieu a men-

ționat în 
portarului 
pe cel al 
situat pe 
samentul golgeterilor, cu 33 de 
puncte, după polonezul Daniel 
Waszkiewicz (34). Cuvinte 
apreciere a avut și 
George Dogărescu — 
tenace. Mircea Bedivan 
ducător de joc lucid și 
după cum aportul lui Cornel 
Durău și creșterea eficacității 
pivotului Ion Mocanu nu au 
trecut neobservate.

O caracteristică a Dinamovia- 
dei internaționale de handbal 
a constituit-o creșterea sub
stanțială a potențialului de joc al 
sportivilor cehoslovaci și unguri 
(participant în cealaltă grupă), 
după cum valoarea handbaliști- 
lor polonezi nu mal surprinde.

in 
la

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La 

Tașkent. in cadrul 
Spartachiadei po
poarelor U.R.S.S. Ma
rina Stepanova (36 
de an!) a realizat un 
nou record al lumii 
pe !00 m.g. cu timpul 
de 52.94 (v.r. îi apar
ținea cu 53,32).

BOX • Panamezul 
HUario Zapata șl-a 
păstrat titlul mon
dial la categoria 
muscă (W.B.A.), In- 
vingîndu-1 la puncte, 
cu 2—1 (decizie con
testată de specialiști 
și public) pe colum
bianul Alberto Cas
tro.

CĂLĂRIE • Brita
nicul John Whitaker 
s-a clasat primul în 
Marele Premiu de 
la Calgary (Canada) 
Cupa Națiunilor a re
venit. formației S.U.A.

CICLISM • Sovie
ticul Aiexandr Roma

nov a stabilit un nou 
record mondial în 
proba de 50 km cu 
antrenament mecanic 
(32:55,480 ; v.r. ti a- 
parțlnea de anul tre
cut -u 33:05,658). •
Australianul Phil An
derson a ciștigat pri
ma ediție a Turului 
orașului New York 
(252.61 km) eu tim
pul de 6h23:45, Înain
tea americanului Kel- 
fel șl a danezilor 
Sorensen șl Marku- 
sen. care au sosit la. 
1:32. De remarcat că 
Greg Lemond clști- 
gătorui Turului Fran
ței ’86 » abandonat.

FOTBAL • Ir. 
sferturile de finală 
ale cele! de-a 22-a 
ediții a Cupe! Cam 
pionilor Africii ftpe- 
eiuri tur' • Canon 
Yaounde
— Far Rabat
’—0 • Inter Club fRu- 
nmd<> —

(Egipt) I—0 ; Africa 
Sports (Coasta de 
Fildeș) — Esperance 
(Tunisia) 1—0i Nkana 
Red Devils (Zambia)
— Hearts Of Oak 
(Ghana) 2—0. • Res
tanță In campionatul 
Angliei : Watford — 
Manchester Utd. 1—0. 
• Intr-o partidă in
ternațională amicală. 
Olymplque Marseille 
a Întrecut cu 4—1 
(2—1) pe Servette. la 
Geneva.

HOCHEI PE ROTI
LE • In Brazilia se 
desfășoară al 27-lea 
Campiona’ Mondial 
Clteva rezultate din 
etapa a treia : S.U.A.
— Angola 3—1 : Ar
gentina — Anglia 
7—8 : Portugalia — 
Chile 13—0 • Italia — 
spania 2—1 : Brazilia
— Franța 4—1. Tn cla
sament conduc, neîn- 
■•Insn PortunaUa. Tta- ’’n <5< nv'Q’HTIa.

primul rînd numele 
Dănuț Ionescu, apoi 
lui Olimpiu Flangea, 
locul secund în cla-

de 
pentru 

luptător 
— con- 
insplrat,

la startul probei de 100 ki
lometri contratimp a ' com
petiției mondiale ! Așadar, 
ceea ce era normal să se 
întîmple, nu s-a mai petre
cut și în realitate ! De ce ? 
Pentru că, în mod cu totul 
surprinzător. Federația vest- 
germană de ciclism, organi
zatoarea Turului Renaniei, a 
„vopsit" propria sa consta
tare privind rezultatele ana
lizelor antidoping efectuate 
printr-un comunicat 
care „spune" — să 
să nu crezi ! m- că 
dia din nou cazul 
lor, dar numai după... dis
putarea „mondialelor" de la 
Colorado Springs I în 
secință, ce era dar ca bună 
ziua n-a mai fost 
echipa italiană a avut drep
tul să concureze în proba de 
100 km contratimp, căci, pa- 
să-mi-te, vjna de dopaj nu ar 
fi existat dedt în mintea 
unor rău-voitori. Că federa
ția veet-germană nu și-a 
respectat propria hotărîre, 
că a spus lumii, az; neagră 
și mîine albă, contează mai 
puțin. Are importanță fap
tul că două foruri care ar 
trebui să-șl unească efortu
rile în eradicarea unuia din
tre marile flagele ale per
formanței actuale, dopingul, 
au „colaborat" tocmai pentru 
• arunca cu praf în ochii 
opiniei publice sportive. Nu
mai că operația a fost una 
dt se poate de nefericită.

recent, 
auzi si 
va stu- 
italieni-

con-

clar,

I Radu TIMOFTE

I yWWMWVWW

START ÎN CUPELE EUROPENE
Începute marți, cind s-au disputat 6 partide, cupele europene intercluburi au programat aseară 

restul meciurilor. Date fiind, pe de-o parte, orele ttrzii de Începere (majoritatea in nocturnă) 
și, pe de alta, diferențele de fus orar, n-am primit pină la Închiderea ediției decît rezultatele 

de mai jos. Celelalte vor fi găzduite In ziarul nostru de vineri. Reamintim că IntUnirile retur 
vor avea loc la 1 octombrie, iar tragerile la sorți pentru turul 2 (cind va intra in cursă si Steaua), 
la 3 octombrie.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

P.S.V. Eindhoven — 
F.C. Porto —
Avenir Beggen (Lux.) — 
Steaua R. Belgr. — 
Beroe —
Young Boys Berna — 
Anderlecht —
Brondby (Dan.) — 
Beslktas —
Rosenborg (Norv.) — 
Oergryte —

Bayern Mdnchen 
Rabat (Malta) 
Austria Vlena 
Panathinaikos 
Dinamo Kiev 
Real Madrid 
Gornlk Zabrze 
HonveC Budapesta 
Dinamo Tirana 
Llnfie’d Uri. N.) 
Dynamo Berlin

0-2 (0-4) 
0-0 (2-4» 
0—3 (4—1)
3- 4 a-o) 
1—1 (4—1)
1— 4 d—4)
2- 4 (2-0)
4- 1 (1—1) 
2-4 (0-0)
1— 0 O—0)
2— 3 (0—1)

CUPA CUPELOR

Frarr* Reykjavik - G.K.S. Katowice 0-3 (0—1)
Boldk’ub (Dan.) .— V.tOSB 1-0 (0-0)
Rapid Vlena — F.C Bruges 4—3 (2-1)
A S. Roma — Real Zaragoza 2—0 (1—0)
17 Nen'ori — Dinamo București 1—0 (0—0)
Waterford (Irl.) — Bordeaux 1-2 (0—1)
vâlmO F.F. — Limassol (Cipru) 6—0 (5—0)Bursa spor — Alax Amsterdam 0—2 (0—0)Valkeakosk! — Torpedo Moscova 2-2 (1-1)Olvmoiakos Pireu — U.S Luxemburg s-o a—0)

StuttgartVasas Budapesta

CI

— Spartak Trnava
— Velez Mostar

JPA U.E.F.A.
urs

TjC. Groningen — Galway Utd. (Brl.) 5-1 fl-4)
Jeunesse d'Escti — La Gantolse 1-0 (0—1)
Neuchatel Xamax — Lyngby (Dan.) 2-0 (l—O)
Bor. Mdnchenglad. — Partizan Belgrad 1-0 (1-0)
Lena — Dundee United 1—0 (1—0)
Athletic Bilbao — F.C Magdeburg 2—0 (0—
Pecs — Feyemoord 1—0 (1—0)
Sparta Praga — Vitoria Gulmar..es l—i (a—0)
Kalmaar F.F. (Sued.) — Bay Leverkusen 1—4 (0—2)
Dinamo Minsk — Gyflt 1—4 (1—2)
Olomouc — I.F.K. Go*:.-I.org 1—1 (1—0)
Coleraine (Irt.) — Brandenburg 1—1 (0—0)
Legla Varșovia — Dnlepr 0-0
Bayer Uerdingeo — Carl Zeiss Jena 3—0 (2—0)
L.A.S.K. — Wldzew Lodz l—i a—1)
S.K Beveren — Valerenjen (Norv.) t—0 (0—0),
Heraklior (Grec.) — Hajduk Spilt I—0 (1—0)
Flamurtari — F.C Barcelona 1—1 (0—0)
Hibernians (Malta) — Tr kl; Plovdiv 0—2 (0—2)
Spartul Stud. Buc. — Omonla Nicosia 1—0 (0—0)
Univ. Craiova — Galatasarsy 2—0 (0—0)
Rijeka — Standard Llăge 0—1 (0-1)
“rvartaV Moscova — Lucemn 0-0
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