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După manșa inaugurala a cupelor europene la folbal

TOATE ECHIPELE NOASTRE POT OBȚINE CALIFICAREA
© Hinaino: un gol pcricct valabil, anulat de la tușă! • sportul: urmea/ă adevăratul

ciamcn al maturității • (raiova: în primul rînd o victorie moralâ
A trecut. așadar, prima 

miercure a cupelor europene. 
Fără să obțină scoruri asigu
rătoare pentru calificare, echi
pele noastre au reușit, totuși, 
să realizeze victorii (Universi
tatea Craiova și Sportul Stu
dențesc). iar Dinamo a fost 
învinsă in extremis la Tirana. 
Toate trei păstrează insă șanse 
serioase de calificare în meciu
rile retur, cu observația că, 
pentru a duce la îndeplinire 
această misiune, spre satisfac
ția iubitorilor fotbalului româ
nesc. ele trebuie să abordeze 
partidele din 1 octombrie 
mai multă decizie. cu 
multă responsabilitate, 
bilizate la cote cit mai inalte. 
Vă oferim, slimafi cititori, în 
pag. 2—3, alte considerații pri
vind iniîlnirîle de miercuri do
cil cele din cronicile publicate.

cu 
mai 
mo-

Divizia A la handbal masculin

STEAUA Șl DINAMO BUCUREȘTI 
CONDUC IN CELE DOUĂ SERII

A.

In etapa a IV-a a Campiona
tului masculin de handbal Di
vizia A s-au înregistrat urmă
toarele rezultate :

SERIA A

STEAUA — ȘTIINȚA BA
CĂU 35—21 (13—7). Doar în
primele 10 minute jocul a fost 
mai echilibrat, studenții con- 
ducind cu 4—2 (min. 8) și 5—3 
(m n. 10). Din acest moment, 
diferența de valoare între cele 
două echipe s-a conturat tot 
mai clar. Forța mai mare de 
aruncare la poartă a bucu- 
reștenilor a fost hotărâtoare în 
stabilirea scorului final și dacă 
mai adăugăm și cele șase a- 
runcări în bare avem o ima
gine mai exactă a diferenței 
care trebuia să se concretizeze 
pe tabela de marcaj. Dacă din 
punctul de vedere al eficacită
ții steliștii se pot declara mul- 
țum.ți. nu același lucru 11 pot 
face și pentru modul în care 
au tratat și mai ales au rezol
vat faza de apărare, în care 
fără aportul substanțial al lui 
Tudo: Vasiîe, numărul goluri
lor primite trebuia să fie mult 
mai mare. Băcăuanii au încer
cat și in mare parte au reușit 
să stopeze atacurile parteneri
lor de întrecere, iar acțiunile 
lor ofensive au fost prea mult 
axate pe aruncările de la dis
tanță, mai ușor _‘ 
Marcatorii : Dumitru
7 Petre 7. Stingă 4, Ghimeș 3, 
Miri că 2. Ioncscu 2 și Ștot 1. 
pentru învingători, _____7
Bondar 9. Chiriiă 5. Zamfir 3, 
Uzum 2. Vasilca 1 și Berbeca- 
ru 1. Bun, în general arbitra
jul prestat de Al. Isop (Pitești)

de anihilat.
9. Berbece

respectiv

A început noul an de învățămînt
fcioiiv».,        .. ........................... i i rm-rrm-m—rnrrnrnm—mnm—i----------------II

PREGĂTIRI INTENSE, DAR Șl STARTURI ÎNTÎRZIATE
Popas in Rm. Vîlcea. Prilej 

— acum, la început de an șco
lar — să vizităm cîteva uni
tăți de învățămînt din locali
tate pentru a vedea cum și-au 
primit bazele sportive respec
tive elevii. Au fost ele pregă
tite .în mod corespunzător ? Și, 
iată cele constatate...

INTRAM în curtea Liceului 
industrial nr. 2, unitate mare 
cu circa 1800 de elevi, ce se 
pregătesc pentru a lucra în 
sectorul transporturilor și tele
comunicațiilor. Elevi care — ne
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darși Gh. Mihalașcu (Buzău), 
au existat și cîteva momente 
mai puțin reușite pentru un 
cuplu internațional.

Mihail VESA

șl pînă aproape 
partidei. Studenții 
au egalat cu 40 

înainte de fluierul 
înscris : Tătaru 6,

INDEPENDENTA CARPATI 
MIRȘA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 22—22 (11—12). Hand- 
baliștii din Mlrșa s-au aflat 
conducere cu un gol de la 
ceputul 
sfirșitul 
mișoreni 
secunde 
nai. Au______  _____ .
mer 5, Becicheri 5, Paraschiv 
3, Cojocaru 3, pentru Carpați, 
Folker 6, Matei 4, Petru 4. 
G.-.trgea 3, Gal 3. Ianto 1. Po
pescu 1, pentru Politehnica. Au 
arbitrat : Gr. Bolocan și St 
Sticea (Brașov). (M. VERZES- 
CU — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— C.S.M. ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ 31—21 (16—10).

la 
în
de 
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de 
fi- 
O-

SERIA B

CONSTRUCTORUL ORADEA 
— DINAMO BUCUREȘTI 22— 
27 (9—14). Localnicii au făcut 
multă risipă de energie din do
rința unui rezultat cit mai 
strîns în fața campionilor. E- 
chilibrul s-a menținut pînă in 
min. 14 (4—4), după care dina- 
moviștii s-au distanțat. Regre
tabil faptul că unii spectatori, 
certați cu disciplina, au con
tribuit la crearea de momente 
neplăcute. Au înscris : Mîrza 6, 

(Continuare în pag. 2-3)

dăm imediat seama — iubesc 
sportul, îl practică și obțin suc
cese. O gazetă de perete, pe 
unul din holuri, aviziere, vi
trine sînt dedicate activității de

RAIDUL NOSTRU LA RM. VlLCEA

educație fizică și sport. Nu 
lipsesc cupele, diplomele celor 
care în competiții republicane 
(Daciada, Cupa U.T.C.) au o- 
cupat locuri fruntașe : Gh. Sto-

Proletari din toate firile, unifi-vă l

Vineri 19 septembrie 1936 |
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Min. 86 : liberoul turc 
Erhan (in prim-plan) nu 
mai poate interveni, ca 
și portarul Simovici (că
zut la pămint), iar Bleu 
(planul îndepărtat) în
scrie al doilea gol pen
tru echipa craioveană. 
(Fază din meciul UnG 
versitatea Craiova — Ga- 

latasaray, 2—0)

s

Foto : Aurel D. NEAGUÎ
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Revenind la C. S. M. Craiova

PROIECTELE DE ACUM OPT ANI AU DEVENIT REALITATE
înființat in anul 1975, Clu

bul Sportiv Municipal Craiova 
a fost constituit in ideea de a 
deveni curind o unitate spor
tivă de performanță.

După trei ani de activitate, 
in anul 1978, am făcut o vi
zită acestei unități sportive ol
tene și am discutat cu pre
ședintele ei, prof. Eugen Ște- 
fănescu. Am avut atunci pri
lejul să consemnăm primele 
realizări ale sportivilor de la 
C.S.M. Craiova, să constatăm 
drumul ascendent pe care se 
afla clubul craiovean. Am re
ținut intențiile, ambițiile măr
turisite ca clubul craiovean să 
intre in rîndul unităților spor
tive de mare performanță, care 
să obțină succese și pe plan in
ternațional. Cu rugămintea de 
a nu consemna atunci în ziar, 
interlocutorul nostru ne-a trans
mis dorința clubului ca noua 
unitate sportivă să devină una 
dintre furnizoarele elemente
lor pentru lotul olimpic și ca 

ian la karting, Ana Sandu la 
sanie ș.a.

Curtea mare, asfaltată „ser
vește — ne spune directorul 
adjunct, prof. N. Dinescu — 
pentru joaca copiilor în recrea
ții, dar și gimnasticii de învio
rare care la noi se practică cu 
regularitate. Vedeți, alături a- 
vem căminele". Tot el ne în
soțește apoi pe terenurile de 
baschet și handbal, bitumini-

Modesto FERRARINI

(Continuare in pag 2-3)

Campionatele Nafionale de haltere

PRIMELE TITLURI LA SENIORI
AU REVENIT JUNIORILOR

să 
pu- 
mai 
„na

CLUJ-NAPOCA, 18 (prin te
lefon). în Sala sporturilor din 
localitate au început joi cam
pionatele naționale de haltere 
pentru seniori la care participă 
112 concurenți din cele mai 
bune secții din întreaga țară. 
Primele două categorii au fost 
dominate de halterofilii juniori, 
care au cîștigat pentru prima 
dată titlurile de campioni ai 
țării la seniori.

în ideea perspectivei, aoeste 
izbînzi au, firește, darul 
ne bucure, dar nu-i mai 
țin adevărat că așteptam 
mult de la seniori ! Cum 
ționalele" sînt însă abia la 
început, să avem răbdare cu 
concluziile.

La cat. 52 kg, tînărul Aurel 
Sirbu (15 ani) de la Clujeana 
s-a impus în fața adversarilor 
sub încurajările puternice ale 
propriilor suporteri.

O comportare remarcabilă a 
avut-o Dumitru Negreanu 
(Steaua), care a cîștigat clar 
titlurile la cat. 56 kg. realizînd 
si trei recorduri republicane la 
juniori mici (sub 18 ani). iar 
totalul său de 250 kg este com-

De astăzi, la baza hipică din Lugoj

UN ATRACTIV CONCURS

INTERNAȚIONAL
Baza hipică din Lugoj va fi, 

începind de astăzi si pînă du
minică, gazda unui atractiv 
concurs internațional de călă
rie (obstacole), la care vor lua 
parte sportivi fruntași din 
Bulgaria, Iugoslavia, Ungaria 
și, bineînțeles. România. De 
notat că această întrecere este 
înscrisă în calendarul Federa
ției internaționale, ca o recu
noaștere a valorii echitațiet 
românești și a posibilităților 
deosebite de organizare.

Reluînd șirul competițiilor 
internaționale (după ce aici au 
avut loc asemenea dispute In 
perioada 1960—1968), Lugojul 
s-a pregătit la un nivel deo
sebit, așteptîndu-se din partea 
concurenților evoluții dintre ce
le mai bune. De altfel, pe Us- 

la următoarele ediții ale Jocu
rilor Olimpice măcar un repre
zentant al clubului craiovean să 
se numere printre medaliați. 
După șase ani de la convor
birea respectivă, la J.O. '84, de 
la Los Angeles, trei dintre 
atletele provenind de la C.S.M. 
Craiova au urcat pe podiumul 
de premiere : Anișoara Stanciu 
— campioană olimpică, Mihae- 
la Loghin și Cristieana Cojoca- 
ru. Exemplară Îndeplinire a 
îndrăznețelor obiective pe care 
și le-au propus !

Zilele trecute am fost din 
nou la clubul craiovean și îm
preună cu același președinte am 
vizitat locurile de antrenament 
ale celor șapte secții : atletism 
(de nivel olimpic), lupte greco- 
romane, scrimă, lupte libere, 
box (nivel internațional), călă- 

CELE MAI BUNE ECHIPE DE POLO AU ÎNCEPUT ÎNTRECEREA

De ieri, Bazinul Dinamo din Capitală găzduiește turneul inaugu
ral al noii ediții a campionatului de polo — seria l valorică. 
Meciul de debut al competiției a opus echipele Steaua și Voința 
Cluj-Napoca (16—S), de la care vă prezentăm această fază, cu 
bucureșteanul Duculeț la minge. Foto : Iorgu BÂNICA

(Cronicile partidelor — în pag. 2—3)

petitiv pe plan continental 
chiar în întrecerile seniorilor. 
Lupta la această categorie a 
fost pasionantă, Îndeosebi la 
smuls, unde Negreanu s-a 
desprins de principalii săi ad
versari Teodor Iacob și Paul 
Tdroczkoi. La aruncat, stelistul 
a dominat categoric. REZUL
TATE TEHNICE, cat. 52 kg, 
total: 1. Aurel Sirbu (Clujeana) 
205 kg, 2. Adrian Jigău (Va
gonul Arad) 182,5 kg, 3. Nico
lae Ursuț (Vagonul Arad) 172,S 
kg ; smuls : 1. Sirbu 87,5 kg,
2. Jigău 80 kg, 3. Ursut 77,S 
kg ; aruncat : 1. Sirbu 117,5 kg,
2. Jigău 102,5 kg, 3. FI. Spetan 
(Strungul Arad) 96 kg ; cai. 
56 kg : 1. Dumitru Negreanu 
(Steaua) 250 kg, 2. Paul T6- 
roczkoi (Gloria Bistrița) 240 kg,
3. Toader Iacob (Clujeana) 225 
kg : smuls : 1. Negreanu 110 kg, 
2. Iacob 105 kg, 3. Toroczkol 
105 kg ; aruncat : 1. Negreanu 
140 kg. 2. Tdroczkoi 135 kg, 3. 
Iacob 120 kg.

Campionatele continuă vineri 
și sîmbătă.

Ion OCHSENFELD

DE CĂLĂRIE
tele de start sînt Înscriși că
lăreți binecunoscuți pentru re
zultatele obținute la alte mari 
competiții — M. Milutinovici, 
V. Srdanov, R. Dokicî (Iugo
slavia), care sînt multipli me- 
daliați la Balcaniade, P. Geor- 
giev, M. Pehlivanov, G. Gheor- 
ghiv (Bulgaria). Ă. Hegeduș, 
G. Magas, G. Kovacs (Ungaria) 
ș.a. —, printre reprezentanții 
noștri aflîndu-se Llgia Ilin, 
Ioana David, Mircea Neagu, 
Alexandru Bozan, Octavian Ha
nes, Albert Mocanu, Gruia 
Deae etc., sportivi care figu
rează cu constanță printre rfș- 
tigătorli concursurilor interna
ționale amicale și oficiale.

Astăzi, de la ora 16, start In 
prima probă.

rie și gimnastică — recent în
ființată — de nivel național.

Atleții antrenați de Nicolae 
Mărășcscu, Gabriela Banciu și 
Iustinian Chiriiă au adus su
porterilor craioveni în ultimii 
ani mai multe satisfacții, atît 
In Întrecerile interne, cit și în 
cele internaționale. în afara 
sportivelor mai sus-amintite, 
din secția respectivă se mai re
marcă consacrații Sorin Matei 
(recordman național la săritu
ra în înălțime), Margareta 
Keszeg, Livia Șimon, Mariana 
Ionescu-Lenghyel și junioara 
Gabriela Stănculescu (campioa
nă la 400 m.g.). Secțiile de 
lupte libere (antrenori Ion

Mihai TRANCĂ

(Continuare în pag 2-3)



CRISUL- RAPID 8-7, DUPĂ UN MECI FRUMOS
A început un nou campionat 

de polo. Ziua inaugurală a 
turneului din frumosul bazin 
bucureștean Dinamo — aceas
tă zi extrem de călduroasă — 
a avut, în întrecerea echipelor 
din prima serie valorică, un 
program cu două partide do
minate copios de formațiile 
favorite și o alta mult mai 
echilibrată decît se anticipa.

CRIȘUL ORADEA — RA
PID BUCUREȘTI 8—7 (1—1. 
2—3, 3—2, 2—1). Campioana 
avea limpede prima șansă du
pă „calculele hîrtiei". care ți
neau seama de subțierea lotu
lui feroviarilor la startul noii 
ediții. Și totuși, acest meci a 
reeditat derbyurile de altăda
tă, Rapid jucînd cu remarca
bil aplomb, dezinvolt și dăru
it, conducînd în destule rîn- 
duri. Pînă la urmă, orădenii 
Si-au impus valoarea, dar au 
trebuit să treacă prin mari 
emoții pentru această victorie, 
să se întrebuințeze din plin 
spre a cîștiga la limită, in
tr-un final urmărit cu cel mai 
deplin interes. Primul gol s-a 
înscris abia în min. 5,02 
(Costrăș), bucureșteanul Gh. 
Iile egalînd în min. 6,17. Un 
șut sec al aceluiași Costrăș 
(8,28) a adus din nou Crișul 
în avantaj, a refăcut Jianu 
(9,42), Gordan a încercat, la 
rindu-i. desprinderea (11), dar 
ea nu a venit, B. Tufan (11,20) 
și Ilie (12.30) întorcind chiar 
rezultatul, bihorenii alergînd 
acum pentru egalare, reușită 
de Gordan în min. 14,45 (4—4). 
Garofeanu (15,25) a tnfrînt 
apărarea agresivă a bucureș- 
tenilor, pentru ca frații Tufan 
— mai întîi Bogdan (16,33), 
apoi Răzvan (19,22) — să mai 
răstoarne o dată... calculele 
de dinaintea partidei, ca și 
Arsene în min. 22,03 (după ce 
Gordan făcuse. în min. 20,55, 
6-6). Două execuții sigure 
ale experimentaților interna
ționali Garofeanu (23,20) și 
Gordan (24,40) au însemnat 
ultima egalitate și, respectiv, 
succesul campionilor, dar tre
buie menționat că a existat In 
final o fază la care multi din
tre cei prezenți au considerat 
că se impunea „4m“ pentru 
fault asupra lui Gh. Ilie. In
-..................—1MgWatSMIIII llllillllIII—

REVENIND LA C.S.M. CRAIOVA
(Urmare din pag. 1)

Avram și Dorn Burileanu) și 
greco-romane (Marcel Vlad și 
Petre Banciu) activează amîn- 
două cu rezultate satisfăcătoare 
In prima Divizie a țării, avînd 
fiecare cite un sportiv In lo
turile naționale (Gh. Stoiciu, la 
greco-romane și E. Chifu, la 
libere).

Scrima (antrenor, Dumitru Po
pescu) se mîndrește cu doi spa
dasini în loturile reprezenta
tive : Radu Mitrăchioiu și Da
niel Sondor (ultimul fădnd 
parte din echipa națională cam
pioană balcanică în acest an), 
iar echipa de spadă a C.S.M. 
Craiova este campioană națio
nală de juniori.

Transferat numai cu câțiva 
ani în urmă la C.S.M. Craiova, 
antrenorul de box Vasile Fîn- 
tină (unul dintre cei mai pro
ductivi tehnicieni din țară) a 
reușit să dea lotului național 
de juniori trei tineri pugiliști : 
Iustin Antonie, Florin Liștea și 
Ermil Constantinescu. Echipa 
județului Dolj, din care au fă
cut parte mai mulți sportivi

PREGĂTIRI INTENSE, DAR Șl STARTURI ÎNTlRZIATE
(Urmare din pap. 1) 

rest, arbitraj autoritar : R. 
Timoc — V. Median.

STEAUA - VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 16—8 (2—2, 5—2,
6—3, 3—1). Doar înoeputul me
ciului a stat sub semnul unui 
anume echilibru, tinerii Stelei 
combinînd apoi tot mai exact 
și desprinzîndu-se clar. Nuțu 
și Ghiță au marcat cîte 4 go
luri, Ragea 2, Angelescu 2, 
Vamoș, Balanov (debutant la 
Steaua în ziua cînd a împli
nit 19 ani). Grancerof și Lu- 
pescu — cîte 1, pentru clujeni 
punctînd Mujnai 2. Marosi 2, 
Colceriu 2, Marc, Farkaș. Au 
condus corect B. Băjenaru — 
V. Goian.

DINAMO — PROGRESUL 
21—7 (4-0, 7-3, 5—2, 5-2).
Cu unele noutăți remarcabile 
în lot — ca și Steaua, de alt
fel — finalista Cupei Cupelor 
a făcut ieri mai degrabă un 
antrenament, privit, ce-i drept, 
cu seriozitate de golgeterul 
Hagiu — 7 puncte — și colegii 
săi. Au mai înscris Zaharia 3, 
Dan 2, E. Ionescu 2, Olaru 2, 
Găvruș 2, Șerban, Moiceanu, 
Ș. Popescu, respectiv Bărbu- 
lescu 2, Rath 2, Chiru, I. Io
nescu, Mușat. O întîlnire. fă
ră probleme de arbitraj, asi
gurat de Șt. Karacsony și V. 
Burdea.

Astăzi, două reuniuni — de 
la ora 9 : Dinamo — Voința, 
Crișul — Steaua, Progresul — 
Rapid ; de la ora 16 : Voința 
— Crișul, Steaua — Progresul, 
Dinamo — Rapid.

Geo RAEȚCHI

in turneul de la Miercurea Ciuc

HOCHEIȘTII DIN LOTUL DE TINERET, PE LOCUL I
MIERCUREA CIUC, 18 (prm 

telefon). Primul turneu al echi
pelor din Campionatul Diviziei 
A-n s-a încheiat cu victoria ho- 
cheiștilor din Lotul de tineret, 
care au ciștigat toate meciurile, 
în schimb, sub așteptări compor
tarea formației bucureștene CSU 
Construcții, recenta cîștigătoare 
a barajului pentru A-H. La a-

de la C.S.M. Craiova, a deve
nit campioană națională de 
juniori în anul 1985.

Și despre secția de călărie 
de la Craiova se pot spune lu-. 
cruri frumoase. Ea a obținut 
locul 2 la campionatele națio
nale pe echipe, la egalitate de 
puncte cu prima clasată, Di
namo, iar George Păsărin este 
component al lotului național.

Am enumerat aid numai o 
parte din realizările unei uni
tăți sportive înființată cu a- 
proximativ zece ani în urmă, 
succese care nu sînt la inde- 
mîna multor cluburi cu mult 
mai îndelungată activitate. „Se
cretul" acestei ascensiuni este 
MUNCA, însoțită de competen
ță și pasiune, calități ale oa
menilor care conduc activita
tea acestei unități și care au 
știut, prin exemple personale, 
să-și apropie numeroși activiști 
obștești, precum Iulian Ocro- 
teală și Grigore Hortopan. A- 
ceștia depun, și ei, inspirație 
și transpirație în folosul afir
mării unui club care devine, 
tot mai mult, o emblemă de 
prestigiu a sportului craiovean.

baze sportive proprii. Care e- 
xistă ! Am văzut mai întîi o 
sală de sport nu prea mare, 
dar dotată cu cele necesare 
pentru a-și îndeplini rolul. 
Apoi, o platformă, bitumini- 
zată, amenajată pentru a se 
juca pe ea handbal și mini- 
fotbal. Alături de aceasta, alte 
terenuri, precum și o pistă pen
tru exerciții tehnico-aplicative. 
Și ceva deosebit : jur-impre- 
jurul terenurilor, o pistă de 
alergări de 280 m. Foarte utilă.

Lingă sala de sport, aflăm, 
pe o suprafață mică, temelia 
unei viitoare amenajări, piatră 
și lemne pentru construcție. 
„Aici vrem să facem cîteva ves
tiare" — ni se explică. Buruie
nile mari "dintre pietre ne in
dică, cu certitudine, o distanță 
prea mare între... inițiativa de 

a construi vestiarele și trece

„Trofeul Mangalia ’8G“, com
petiție open de șah, aflată la 
a treia ediție, s-a desfășurat în 
prima jumătate a acestei luni 
în saloanele restaurantului Mi
nerva din localitatea Saturn, 
întrecerea, organizată de A.S.A. 
Marina Mangalia și Litoral 
Mangalia, a reunit in fața me
selor de joc 182 de concurenți, 
împărțiți pe 4 categorii valori
ce. Iată . cîștigătorii : Georgeta 
Ruță (Danubiana București) și 
Ianoș Helmer (Viitorul Cluj- 
Napoca) — la categoria maeș
tri. Doina Popa (Sparta Me
diaș) și Bogdan Groza (Unirea 
I.S.N. Focșani) — la categoria 
I, Monica Florescu (A.S.A. Tg. 
Mureș) și Aurelian Ciobanu 
(Victoria Bacău) — la categoria' 
a Il-a, Florin Gitu (A.S.A. Ma
rina Mangalia) — la categoria 
a III-a.

„NAȚIONALELE» DE TIR

CU ARCUL (juniori)
în Campionatul național de tir 

cu arcul, rezervat juniorilor șl 
desfășurat la Aninoasa, s-au în
registrat următoarele rezultate, 
juniori I: 1. cvasniuc (Metalul 
Arad) 1140 p, 2. Firdea (Voința 
Satu Mare) 1131 p, 3. Iiablan 
(Minerul Aninoasa) 1105 p; echi
pe : Voința Satu Mare 3262 p; 
junioare I: 1. D. Nicolaescu (O- 
limpia) 1167 p. 2. Puiu (CSM 
Iași) 1141 p. 3. Surducan (Voin
ța Satu Mare) 1117 p; echipe: 
Voința Satu Mare 3050 p; ju
niori II: 1. Foray (CSS Rădăuți) 
1095 p, 2. Clipa (CSȘ Rădăuți) 
1057 p; 3. Muraru (Minerul) 961 
p- echipe: CSȘ Rădăuți 3092 p: 
junioare Tlt 1. L. Frijean (CSȘ 
Rădăuți) 1163 p. 2. Marciuc (CSS 
Rădăuți) 1094 p, 3. Iurescu (CSȘ 
Rădăuți) 1093 p; echipe: CSȘ Ră
dăuți 3350 p. Lăcrămioara prijean 
a stabilit 3 noi recorduri națio
nal».

cest turneu s-au produs și o 
serie de atitudini reprobabile, In
tre care ieșirea de pe gheață a 
formației Viitorul Gheorghenl, 
spre sflrșltul partidei cu Lotul 
de tineret, ca urmare a unul 
gol „neacceptat" de hocheiștii 
din Gheorghenl. Asta și datori
tă faptului că turneul s-a jucat 
fără arbitri de poartă 1 Rezul
tate:

CSU CONSTRUCȚII — IMASA 
3—2 (0—0, 2—1, 1—1). De remar
cat că datorită suspendării por
tarului titi iar Șapovalov șl pen
tru că nu a avut o rezervă de 
specialitate IMASA l-a folosit în 
poartă pe jucătorul de cîmp lel- 
clu 1 Cîndescu 2, Nibu (CSU), V. 
Sandor, Csoti (IMASA) sint au
torii golu-’lor.

PROGRESUL M. CIUC — LO
TUL DE JUNIORI 8—4 (0—1, 5-1,
1—1): Todor 2, Kocsis, F. San
dor, Szentes, Baczonl, Gabrlelll. 
Peter (P). A. Csiki 3, Cs. Csiki 
(Lot).

LOTUL DE TINERET — VI- 
rrORUL GHEORGHENI 5—4 (2—2,
1—1, 2—1). întrerupt In min. 58, 
meciul s-a reluat după 5 minu
te. Au marcat- Pascaru 2, An
drei, Cs. Antal, E. Radu (Lot), 
Becze. Take, Kacso, Gergely (V).

LOTUL DE JUNIORI — CSU 
CONSTRUCȚII 7—2 (2—1, 2—1.
3—0): Gali 2, A. Csiki 2. I. Po- 
povlci 2. S. Antal (Lot), Apdre- 
escu, Mihali (CSU).

L3TUL DE TINERET — IMASA 
8—3 (3—2, 2—0. 3—1): Zaharia 3, 
Cs. Antal 3, Andrei, Dima (Lot). 
Divoiu, Columban. Csoti (IMASA).

PROGRESUL — VIITORUL 6—3 
(4—0. 0—2, 2—1': Szentes. Lămpi, 
Gabrlelli. Ferencz, F. Sandor. E. 
Antal (P). Gergely, Kacso. Bene- 
dek (V). Mec! foarte disputat, 
cu multe faze de gol, dar și cu 
multe ratări.

Pe primul loc In clasament. 
Lotul de tineret (10 p). urma’â 
de Progresul M. Ciuc (8 p). Vi
itorul Gheorghenl (5 p). Lotul 
de juniori (5 p), CSU Construc
ții (2 p), TMASA (0 p).

Vaier PAȘCANU — coresp.

rea la fapte. Ce bine ar fi 
dacă...

NE-A PLĂCUT MULT la Li
ceul industrial nr. 5. Construc
ția este interesantă (ne referim 
la clădirea propriu-zisă), curtea 
mare și baza sportivă frumoa
să, bine pusă la punct. Deci, 
aici elevii — peste 1500, viitori 
oameni ai muncii în industria 
lemnului — au la dispoziție o 
mică sală de sport, dar și te
renuri în aer liber care, efec
tiv, strălucesc în soare. Un te
ren de volei, altul de tenis de 
cimp, unul de handbal, toate 
pe o suprafață bituminizată. 
Suprafață care poate fi folosită 
și pentru alte sporturi (mini- 
fotbal, de pildă).

Ceea ce impresionează plăcut 
la această bază este însă fap
tul că-i bine întreținută. La 
ora vizitei noastre totul era 
pus la punct, gardul împrej
muitor, de sîrmă, era proaspăt 
vopsit, marcajele existau, iar

PARTIDE SPECTACULOASE, ÎNDELUNG

• Mihai Vanță — victorie spectaculoasă in disputa cu Andrei D 
tare decit George Cosac! Q Segărceanu a învins greu puterec 
rădău ț Abia după 34 de ghemuri și-a făcut loc Adrian Mărci

Mulți spectatori, ca la me
ciurile de „Cupa Davis", joi, 
în tribunele din parcul sportiv 
Progresul din Capitală. Cam
pionatele naționale individuale 
ale seniorilor au devenit un 
adevărat... magnet pentru iubi
torii tenisului, afluență justifi
cată si de calitatea întîlniri- 
lor de pe tabloul de simplu 
masculin, ale căror rezultate 
urmau să-i decidă pe cei pa
tru semifinaliști.

Dacă ar fi să ne stabilim — 
cum am făcut și ieri — la dis
puta care a reținut în cel mai 
înalt grad atenția, am zăbovi 
asupra celei dintre Mihai Van
ță și Andrei Dirzu, ambii de 
la Dinamo București, și unul 
și celălalt componenți ai echi
pei reprezentative a tării noas
tre. Ciștigat de Mihai Vanță 
cu 7—5, 6—4, meciul, cum 
arată și scorul^ a fost deosebit 
de strîns, fiecare schimb de 
mingi, fiecare ghem disputîn- 
du-se la nivelul unei tensiuni 
nervoase insuportabile, la un 
moment dat, si pentru specta
tori, darmite pentru cei doi 
protagoniști... Dar o tensiune 
nervoasă constructivă — dacă 
se poate spune astfel — în- 
trucît meciul nu a trenat nici 
o clipă, învingător și învins 
contribuind la calitatea specta
colului sportiv. Mihai Vanță s-a 
detașat în cîștigător printr-un 
plus de răbdare, prin mai 
multă siguranță în finalizări, 
dar și pentru că pregătirea sa 
fizică l-a ajutat să fie „acolo", 
adică în punctul de pe partea 
sa de teren, de unde returna 
fără replică.

STEAUA Șl DINAMO BUCUREȘTI CONDUC IN CELE DOUĂ SE
(Urmare din pag I)

Vranău 4, Bartl 3, Cristache 3, 
Kapornay 2, Porumb 2, Tudor 1, 
Vasadi 1, pentru Constructorul, 
Flangea 12, Jianu 5, Bedivan 3, 
Antonescu 2, Lieu 2, Simion 1, 
Oprea 1, Mocanu 1, pentru Di
namo București. Au arbitrat : 
VI. Cojocaru și I. Mihăilescu 
(Craiova). (I. GHIȘA — co
resp.).

H.C. MINAUR BAIA MARE 
— DACIA PITEȘTI 28—16 (12—

DIVIZIA B DE HANDBAL
MASCULIN. SERIA I (.tapa a

Il-a): Tractorul Brașov — Pe
trolul Teleajen 26—25 (14—14)
IMU Bacău — IMP Sf. Gheor- 
gbe 34—25 (19—11), Relonul Să- 
vinești — MoJdosln Vaslui 27—19 
(11—10). Etapa a III-a: Celulo
za Victoria Brăila — Hidroteh
nica Constanța 23—14 (10—9).
Moldosln Vaslui — ASA Buzău 
20—20 (9—11), Petrolul Teleajen
— Relonul Săvinești 17—17 (12—0). 
Etapa a IV-a: Relonul Săvinești
— Fortus Iași 28—18 (12—8), Hi
drotehnica Constanța — Moldo
sln Vaslui 32—29 (le—9), Tracto
rul Brașov — IMP Sf. Gheorghe 
33—28 (16—12). SERIA A Il-a le- 
tapa a III-a): CSM Reșița — U- 
tllaj Știința Petroșani 22—16 
(14—9), Mecanică Oradea — Co- 
rrerțul Sînnicoiau Mare 22—19 
(10—6). Etapa a IV-a: știința
Petroșani — Metalul Copșa Mi
că 22—21 (12—12), Autoturisme 
Timișoara — Mecanică Oradea 
33—16 (14—8). Universitatea Cluj- 
Napoea - Constructorul Arad 
25—17 (15—11), Unio Satu Mare
— CSM Reșița 32—21 (17—10).

FEMININ. SERIA I (etapa a
Il-a): Vulturul Ploiești — Textl-

bordurile erau vopsite, pe toa
tă suprafața cu alb, ceea ce 
contrasta reușit cu verdele gar
dului.

Ce păcat — nu putem să nu 
ne exprimăm regretul — că 
un teren de fotbal din preaj
ma școlii, împrejmuit, a ră
mas fără porți întrucît a în
ceput să i se dea întrebuințare 
de... poligon pentru conducere 
auto !...

★
Nu i-am uitat nici pc cei 

care, profesori la unitățile a- 
mintite. contribuie efectiv la 
pregătirea, întreținerea bazelor, 
la folosirea lor efectivă pentru 
sănătatea elevilor lor. Indife
rent de materiile pe care le 
predau, iată-le numele : E. Io
nescu, T. Dumitrescu, Maria 
Arnăutu, E. Prodescu, Eugenia 
Cincă, G. Tărtăreanu, Maria 
Tătaru, C. Grigore. Și am dat 
doar cîteva nume din multe 
altele.

Dacă stelistul Adrian Po- 
povici nu a reușit eliminarea 
din cursă, în ajun, a lui Cosac, 
performanța — pentru că se 
poate vorbi de o reală perfor
manță — i-a reușit unui alt 
tenisman de la Steaua, Dorcl 
Pop. In pofida faptului că, în 
primul set, Cosac a condus cu 
4—1, Dorel Pop, de o dîrzenie 
exemplară, fin tehnician în pla
sarea retururilor unde îl de
ranja cel mai mult pe Cosac, 
a refăcut echilibrul, și nu a 
mai cedat nimic. Astfel Pop a 
ciștigat setul cu 6—4. Aici, in 
primul set. s-a jucat soarta în
tregului meci. în cel de-al doi
lea, Pop s-a lansat impetuos, 
retururile sale țintuindu-1, par
că, pe Cosac, acesta din urmă 
fiind pus în imposibilitate de 
orice replică. Dorel Pop și-a 
adjudecat setul cu 6—1.

Celelalte două meciuri despre 
care vom face cîteva notații 
sînt al lui Florin Segărceanu 
cu Dumitru Hărădău si al lui 
Adrian Marcu cu Florin loan, 
disputat fiecare în cîte trei 
seturi.

Florin Segărceanu a ciștigat 
primul set cu scor alb : 6—0, 
și se părea că Dumitru Hără
dău este resemnat, împăcîn- 
du-se cu ideea că nu poate face 
față ritmului foarte rapid im
pus jocului de Segărceanu. în 
cel de-al doilea, Hărădău si-a 
pus, însă. în funcțiune mașina 
de... retururi, ajungînd la 5—2. 
A fost rîndul lui Segărceanu 
să forțeze, voleurile sale impa- 
rabile, stopurile de finețe si 
păssing-urile de mare specta-

culozita 
leze la 
tanțeze 
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si... tie 
de mini 
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11). Doar prima repriză a fojt 
echilibrată, in cea secundă băi- 
mărenii impunîndu-se prin e- 
ficacitate, obținută la capătul 
unor acțiuni spectaculoase și 
rapide în atac. Au înscris : 
Covaeiu 9, M. Voinea 6, Mar
ta 5, Boroș 4, Radulescu 1, 
Cuc 1, Halmagy 1, Popovici 1, 
pentru Minaur,* * Cozma 4, Bog- 
dănescu 4, Ștefănescu 3, Sfă- 
neseu 2, Barbu 1, Mihăilă 1, 
Pantea 1, pentru Dacia. Au ar
bitrat : M. Grebcni.șan și A. Ba-

rate, bine Întreținute, marcate 
proaspăt. Frumoasă, mare este 
Și sala de sport a liceului. Uti
lată cu tot ceea ce trebuie, 
aceasta poate găzdui jocuri de 
volei, baschet, tenis de cîmp 
sau gimnastică. Să nu uităm : 
vestiarele, sala, au fost zugră
vite recent Cu o asemenea 
bază, nu-i de mirare că elevii 
de aici răspund prezent mereu 
în marile întreceri ale Dacia- 
dei. fie că sînt organizate in 
școală, fie pe municipiu sau in 
țară.

★NE OPRIM in fața unei alte 
unități — Liceul industrial 
textil nr. 8. Și aici numărul 
elevilor ce se pregătesc pentru 
a deveni utili în sectorul tex
til trece de 1500 — ceea ce 
pledează pentru existența unei

rany (Tg 
— coresp
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Au înscr 
Fielk 5, 
Donca
mon » 
Țermure 
Tețcu 3, 
Lochner

la Buhusi 16—29 (8—13), Filatura 
Focșani — Olimpia Slobozia 34—18 
(12—10), Precizia Vaslui — Relon 
Săvinești 20—24 (11—12). Etapa a
III-a:  Relon Săvinești — Vultu
rul Ploiești 23—16, Textila Bu- 
hușl — Filatura Focșani 24—19 
03—9). Etapa a IV-a: Oțelul
Galați — Mecanică Fină Bucu
rești 15—19 (10—8), Precizia Vas
lui — Progresul București 22—15 
01—5), Argetex Pitești — Texti
la Buhuși 18—17 (10—9). SERIA 
A n-a (etapa a n-a): Nitramo- 
nla Făgărsș — Gloria Bistrița 
18—'8 (10—9), Industria ușoară 
Oradea — Universitatea Farmec 
Cluj-Napoca 19—16 (8—6), Con
structorul Timișoara — Electro
motor Timișoara 19—20 (12—10).
AEM Timișoara — Voința Sighi
șoara 26—12 (11—5). Etapa a
III-a:  Gloria Bistrița — Indus
tria ușoară Oradea 17—16 (12—9), 
Textila IAS Zalău — Textila Se
beș 37—17 (22—9). Electromotor 
Tlmișoar — Nitramonia Făgăraș 
27—17, Constructorul Timișoara 
— AEM Timișoara 23—18. Etapa 
a IV-a: AEM Timișoara — Vo
ința Rm. Vîleca 25—16 (14—10).
Industria ușoară Oradea — Elec
tromotor Timișoara 30—19 (15—6). 
Constructorul Hunedoara — Glo
ria Bistrița 18—18 (10—12). Voin
ța Slghisr »ra — Textila IAS Za
lău 23—31 (8—17). Nitramonia
Făgăraș — Constructorul Timi
șoara 18— .9. (Corespondenți: C. 
Gruia, V. t.azăr, Z. Kovacs, I. 
Tănăsescu, I. Vieru. C. Cretu, N. 
Donciu, I. Toma, N. Marcu, M. 
Florea, Tr. Enache, S. Nace, L. 
Cezar, N. Fețeanu, I. Turcu, R. 
Mircea, C. Cretu. P. Fuchs, P. 
Cristea, V. Manoliu, C. Luca, șt. 
Crețu, O. Băltcanu. S.' Nenită).
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FINAL DE SEZON 
LA CANOTAJ

La sfîrșitul acestei săptămîni, 
pe Lacul Dorobanți, de lingă 
Iași, se va disputa „Regata Iași" 
la canotaj, ultima competiție a 
anului. întrecerile vor servi 
drept criteriu de selecție a spe
ranțelor olimpice. Concomitent 
se va disputa și campionatul 
republican al ambarcațiunilor 
mici.
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1 DUPĂ MANȘA INAUGURALĂ A CUPELOR EUROPENE
1
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Frumoasă după-amiază ne-a 
oferit miercuri, in prima man
șă a Cupei U.E.F.A., tînăra e- 
cljipă în formare a Universită
ții Craiova. Acest 2—0 obținut 
în fața avîntatei formații Ga
latasaray (aflată pe drumul 
unei evidente „emancipări eu
ropene", imprimată de Jupp 
Derwall) reprezintă nu numai o 
opțiune pentru calificarea în 
turul doi al competiției conti
nentale. ci și o victorie de or
din moral. Se știe că „ll“-le 
din Bănie a fost comentat în 
fel și chip pentru clacajele sa
le din campionat. „Ce folos că 
am jucat bine in meciul cu 
Corvinul, că am șutat de 31 de 
ori Ia poartă și n-am inserts 
nici măcar un gol la care a- 
veam dreptul, ne mărturisea, 
marți. Silviu Lung la cantona
mentul pregătirilor. Cît de 
greu este cind nici măcar șan
sa nu-ti surîde... Trebuie 
găsim resursele pentru 
din acest impas trecător, 
că noua echipă te are. 
buie..." Si Universitatea 
va, acolo. în liniștea de 
cheta bază Constructorul, și-a 
analizat jocul ei din campio
nat. și-a stabilit planul de bă
taie pentru a „sparge gheața" 
tocmai într-o întîlnire în care 
miza golurilor capătă un rol 
decisiv. Un plan de bătaie stra
tegic, bazat pe rigorile tactice, 
un remarcabil spirit de echipă 
în teren, răbdare și nervi de 
otel în fața unui adversar re
comandat de o excelentă pre
gătire fizică și disponibilități 
moderne de exprimare sesiza
te la ..vizionare" de antrenorul

1
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a ieși 
fiind*  
Tre- 

Craio- 
la co-

• Nu uitați ca. în aceste zile, 
să solicitat! la toate agențiile, 
precum și la vînzătorii volanți 
din rețeaua noastră, LOZUL 
TOAMNEI, emisiune lim’tată ca- 
*e acordă cîștiguri suplimentare 
din fond special al A.S. Loto- 
Pronosport: importante sume de 
ban? și autoturisme „Dacia 1300“.
• CÎȘTIGURILE TRAGERII 

LOTO DIN 12 SEPTEMBRIE 1986. 
Categoria 1 : 2 variante 25% — 
autoturisme Dacia 1300 ; catego
ria 2 : 1 variantă 100% a 27.847 
lei și 8 variante 25% a 6.962 lei *, 
categoria 3 : 16 variante a 5.221 
lei ; categoria 4 : 30,50 variante a 
2.739 lei t categoria 5 : 148,50 va
riante a 563 lei ; categoria 6 : 
297,25 variante a 281 lei : cate
goria 6 : 1.594.75 variante a 100 
lei. Report la categoria 1 : 467.046 
lei. Autoturismele „Dacia 1300“. 
de la categoria 1. au revenit par- 
tlcipanților : Toader Dumitru din 
Brașov și Drăguț Nicolae din 
Zlmnlcca.

•prin JOC SI REZULTAT, în PARTIDA RETUR 
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->
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Așa cum se putea anticipa, 
Dinamo București a avut de 
susținut un meci dificil la Ti
rana cu echipa locală „17 Nen- 
tori“ în cadrul ~
lor". Un meci , ______
pierdut, la limită (0—1), prin- 
tr-un gol primit cu numai pa
tru minute înainte de final.

Sigur că principala 
a acestei infrîngeri 
tuie_ replica foarte 
dată dinamoviștilor 
gazdă. Confirmînd 
progres realizat în ultimii ani 
de fotbalul albanez, printre ale 
cărui reprezentante de frunte se 
numără, „17 Nentori" s-a pre
zentat miercuri ca o formație 

| omogenă valoric, bine pregătită, 
tenace, combativă. Pe deasupra,

ART IH „RALIUL AUTOMOBILELOR
BUCUREȘTI - SINAIA»
la peți, spectatori și... mașini de 
i- epocă cu echipajele respective.

Se vor organiza expozițiile pro
mise (de mașini, filatelie, au
tomobile in miniatură). con
cursuri de indeminare, va avea 
loc defilarea cu costumație de 
epocă ș.a. Numărul mașinilor 
înscrise este de 72, „născute" 
intre 1920—1940. Cele mai mul
te sînt din București, 
50, apoi din alte orașe : 
diaș, Craiova, Focșani, 
Mare, Cluj-Napoca, Sibiu, 
iești s.a.“.
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Mircea Radulescu, acasă, la 
Galatasaray, și văzute de noi 
pe viu, miercuri, pe Centralul 
craiovean : pressing pe tot te
renul, mobilitate în ambele fa
ze ale jocului imprimată de 
Ismail, Ugur, Ilyas, Prekazi și 
Erhan — piesele grele ale ad
versarului —, la acestea adău- 
gindu-se un portar de clasă in
ternațională, Simovici. La ma
rele examen al Universității a 
fost chemat și grupul tinerilor 
ei componenți, fără sau cu mai 
puțină experiență internaționa
lă (Săndoi, Rada, Biță, Mănăi- 
lă, Bicu, G. Popescu, Bica etc.). 
Echipa din Bănie a probat din 
primele" minute de joc hotărî- 
rea ei fermă de a depăși „ba
riera psihologică" ce i-a stat în 
fată în acest început de sezon. 
A jucat destul de ordonat, a- 
vîntat. a căutat să fie cît mai 
mult în posesia balonului, de- 
clanșînd rapid și cu destulă 
imaginație faza de atac (pe 
măsura talentului componenți- 
lor echipei). Cum se știe. în 
prima repriză, nereușitele s-au 
tinut iar lanț, dar craiovenii au 
reluat cu tenacitate totul de la 
capăt, pînă au reușit s.ă-1 în
vingă pe Simovici. Au existat 
în acest meci și cîteva momen
te grele, declanșate de contra
atacurile tăioase ale fotbaliști
lor turci, însă legea nescrisă a 
compensației în fotbal a pus în 
balanță și puțină șansă pentru 
echipa din Bănie. Trebuie să 
remarcăm că pe fondul lăuda
bilului efort colectiv a ieșit 
pregnant în evidență si efortul 
individual de autodepășire al 
unora dintre jucători, atît din 

trebuie să spunem că jucătorii 
albanezi au produs o frumoasă 
impresie și prin tehnica lor, .ei 
demonstrind un bun control al 
balonului, apelînd deseori la 
devieri și „un-doi“-uri care 
i-au surprins pe fotbaliștii noș
tri. Echipa gazdă a atacat pe un 
front mai larg și mai variat 
decît cea dinamovistă, punînd 
în valoare forța de pătrundere 
a vîrfurilor sale, internaționalii 
Minga și Kola, dar și pe cea a 
impetuosului Omuri.

In compania acestor parte
neri atît de incomozi, dinamo- 
viștii, cu valoarea și experien
ța lor internațională superioa
re, au reușit să mențină in 
unele perioade de timp un evi
dent echilibru in joc. Mal mult

Radu Donciu, președintele 
Clubului municipal de auto
mobilism si karting București : 
„Pentru «Raliul București — 
Sinaia» (130 km), plecarea au
toturismelor de epocă va fi 
simbătă, incepind de la ora 
12,01 (startul va fi din minut 
in minut) de pe platforma- 
parcare din preajma Halei 
Obor. Incepind de Ia ora 9 di
mineața, mașinile se vor afla 
la start pentru revizii tehnice 
și verificarea autenticității măr
cilor, pieselor, echipamentelor. 
La Ploiești, pe platforma din 
fața Hotelului Prahova va fi o 
etapă de regrupare — circa o 
oră — timp în care mașinile 
se vor constitui în... expozi
ție". (M. FR.).

DUMINICA *

mai multe Bilete, mai multe 
șanse de ciștigi

duminica,
21 septembrie

• importante cîștiguri ;
• se poate ciștiga și cu 

2 numere din 4 extrase 
sau cu 3 numere din 
toate cele 12 extrase. 
Mai multe bilete,, mai 
multe șanse de cîștig ! 

garda veche, cît și din cea nouă. 
Geolgău a fost omul care a 
acționat energic în treimea ad
versă, Lung, prin calmul și in
tervențiile sale inspirate din 
finalul partidei (cînd a rămas 
în poartă accidentat fiind !), a 
dat acea extraordinară încrede
re echipei sale. Rada, Săndoi și 
Bițâ (debutanți într-o astfel de 
competiție, ca și G. Popescu și 
Bica) au fost la înălțimea sar
cinilor încredințate, Bîcu s-a 
exprimat și el mult mai aproa
pe de valoarea demonstrată în 
campionatul trecut. Iată, deci, 
cum această frumoasă victorie 
se constituie indiscutabil și in
tr-o sansă oferită noului val 
craiovean.

Neîndoielnic, partida retur, 
de la 1 octombrie, are cu totul 
alte date, echipa turcă încer- 
cînd, acum, să-și valorifice 
atît avantajul terenului, cit și 
calitățile pe care i le-am rele
vat mai sus, adică să forțeze 
calificarea mult rîvnită. In ce 
ne privește, noi credem în... 
Universitatea Craiova. O știm 
de ce poate fi ca capabilă, ii 
cunoaștem resursele, marea ca
pacitate de luptă și de mobili
zare, disponibilitățile tehnico- 
tactice. Nu rămîne decît ca. 
din mers. Universitatea să-și 
facă unele retușuri, cum ar fi 
înlăturarea jocului static al 
unora dintre jucători (Irimes- 
cu, Cîrțu), creșterea capacității 
s< preciziei de finalizare a lui 
Bicu, Biță, Cirțu, Irimescu, re
considerarea fazei defensive pe 
ambele flancuri, mărirea aten
ției Ia serviciu a blocului func
tional.

S’elian TRANDAFIRESCU

chiar, în primul sfert de oră ei 
și-au creat ocazii mai clare de 
gol decît gazdele. Cea dinții a 
aparținut lui Cămătaru (voleu 
spectaculos în min. 4), apoi •— 
in min. 13 — Mihăescu a și des
chis scorul prinir-un șut plasat 
din afara careului, dar arbitrul 
nu a validat acest gol regula
mentar datorită semnalizării e- 
ronate a unuia dintre 
singurul care „a văzut" 
tiinsă poziție de ofsaid 
Damaschin I. De altfel, _ 
observatorul U.E.F.A., cunoscu
tul K. Palotai, fost arbitru in
ternațional, s-a arătat contra
riat de această semnalizare bi
zară. Dinamoviștii au mai be
neficiat de o situație deosebit 
de favorabilă în min. 40, cînd 
Bălăci a trimis balonul, cu la
tul, din careul advers, exact în 
brațele portarului.

Deși apoi a reușit să mențină 
pină foarte aproape de final 
scorul alb — care ar fi fost mai 
echitabil —, trebuie, totuși, să 
spunem că, în ansamblu, echipa 
bucureșteană a avut miercuri o 
evoluție mult sub posibilități și 
așteptări. Acest lucru a ieșit în 
evidență mai cu seamă în repri
za secundă. Cu mentalitatea, 
care s-a dovedit în atitea rîn- 
duri păguboasă, că în deplasa
re mai cuminte este să păs
trezi rezultatul egal, dinamo
viștii au pus accentul pe apă
rare, plimbind mult balonul in 
propria jumătate de teren și 
lăsînd impresia unei nefirești 
temeri de adversar. Cum mijlo
cașii, în general cu un randa
ment slab în acest meci (mai 
ales Bălăci, care s-a zbătut 
mult, dar căruia i-a reușit foar-

șiș t. I. Muntean 214 p. 2. S. Ni
cu 197 o 3. D. Cristian 188 p. 
». N. GOia 179 p. • IN EDI
ȚIA 1986/87 a campionatului 
de fotbal al județului Hune
doara participă un număr 
mare de ecnipe din mediul 
rural. In tele două serii ju
mătate dintre cele 32 de for
mații stat echipe sătești. Ast
fel, în șeria I sînt 7 echipe, 
iar în grupa a Il-a numărul 
lor reprezintă majoritatea, a- 
dică U. Printre localitățile 
rurale cu prezentă în cam
pionat se numără: Ilia, Pui. 
Criscior. Certei, Sîntandrei. 
Boșorod. Băcia, Zam, Nădăș- 
tie și altele. • UCECOM, 
prin asociația sportivă Voin
ța Reghin, a organizat un 
concurs cu earacter republi
can de navomodelism — la 
clasele veliere liber lansate 
șl teleghidate. „Cupa Voința". 
Concursul s-a bucurat . de 
participarea a 132 de concu
rent! din 17 ludețe și a avut 
ca loc de desfășurare stațiu
nea Neptyn de pe Litoral. 
Printre cîștigători s-au numă
rat: N. Luca (Fulgerul Giur
giu), C. Rută (Cimentul Tur
da), I. Cojocaru (CSTA Su
ceava), C. Rădulescu (Voin
ța Plo’ești) și Șt. Gazsi (A- 
vîntul Reghin).

RELATĂRI DE LA: N. Nico
lae, Șt. Roibu, V. Dragomir, 
N. Shuehea, S. Nicolae șl L. 
Maior.
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• PESTE 300 de foști atlețl 
fruntași din întreaga tară fac 
parte din Asociația sportivă a 
veteranilor. la conducerea 
căreia se află foști atleți de 
renume, cum slnt: Viorica 
Viscopoleanu, Victor Firea, 
Constantin Greceseu și alții. 
Nu de mult, In Capitală, s-a 
organizat pentru prima oară 
un campionat național de 
atletism al veteranilor, la 
care au participat peste 100 
de bărbați și femei la pro
bele de 100 m, 400 m. 3000 m. 
5000 m și săritura în lungime. 
Printre cei remarcați cu re
zultate bune la vîrsta... a 
treia s-au numărat S. Ciochi
nă, D. Tllmaciu, F. Moscovici, 
Lucia Radu. A. Mocanu, E. 
Radulian și alții. Decanul de 
vîrstă al veteranilor este 
bucureșteanul Iosif Kasco, 84 
de ani, nelipsit în ultim i ani 
de la concursul internațional 
de fond al veteranilor de la 
Bratislava. • IUBITORII 
SPORTULUI de toate vîrstele. 
de la întreprinderea mecani
că de echipament hidraulic 
die Galați, au participat efec
tiv la amenajarea unei baze 
sportive în cartierul Aeroport.

SPOHTUL STUDENȚESC TREBUIT SA SE PREZINTE

După un campionat (ediția 
1985/86) mai mult decît bun, în
cheiat pe un onorant loc 2, îna
intea formațiilor 
Craiova și ~ ‘ 
Studențesc a 
dreptul de a 
Iul nostru în
O misiune deloc ușoară, dacă 
avem in vedere forța ți presti
giul Cupei U.E.F.A., eare, an 
de an, reunește preten
dente la titlul național din 
țările lor și care, deci, puteau 
participa foarte bine la Cupa 
Campionilor Europeni.

Miercuri, Sportul Studențesc 
s-a aliniat pentru a cincea oa
ră la startul acestei competiții, 
pentru a patra oară consecutiv. 
O participare care înseamnă 
maturizare, experiență compe- 
titională Ia nivel continental. 
Și cum în ultimele trei ediții 
studenții bucureșteni au pără
sit întrecerea chiar după turul 
întîi. cind au pierdut califica
rea în fața unor reprezentante 
ale unui fotbal bine cotat 
(Sturm Graz — Austria, Inter- 
nazionale Milano — Italia $1 
Neuchâtel Xamax — Elveția), 
se aștepta acum ca debutul să 
fie autoritar, tinînd seama și de 
faptul că sorții i-au fost favo
rabili. că adversara se numea 
Omonia Nicosia, că, în pofida 
progreselor 

Universitatea 
Dinamo, Sportul 
obținut din nou 
reprezenta l'otba- 
cupele europene.

înregistrate, fotba-

s-au adaptat aces- 
de prudență, con- 

ofensive a
te puțin), 
tei tactici 
strucția acțiunilor 
avut serios de suferit, mingile 
fiind aruncate in față la intim- 
plare. Cămătaru și Damaschin I 
s-au aflat astfel mai tot tim
pul izolați printre apărătorii 
adverși, n-au mai primit mingi 
utile, ceea ce le-a redus la mi
nimum posibilitățile de expri
mare. Așa se face că in aceas
tă a doua jumătate a meciului, 
oaspeții nu și-au creat nici o 
situație clară de gol. A inter
venit apoi (în min. 86) și gra
va greșeală a lui Moraru, care, 
după ce cu 10 minute înainte 
avusese o intervenție excepțio
nală, salvîndu-și echipa de la 
primirea unui gol ce părea de 
neevitat, a scăpat mingea (ce 
se lovise de un smoc de iarbă) 
pe sub braț La șutul-centrare 
al Iul Liti, oferindu-i lui Kola 
(scăpat de 
apărătorilor 
de a marca

Deși atît 
cit și jocul 
Tirana sînt 
tru o echipă de talia celei di- 
namoviste, avem totuși deplina 
încredere că ea nu va rata ca
lificarea în turul doi al „Cupei 
Cupelor". Bineînțeles că misiu
nea dinamoviștilor a devenit a- 
cum mai grea pentru partida 
retur, de la 1 octombrie, care 
va trebui foarte atent pregătită, 
dar ei pot și au datoria de a 
aduce suporterilor lor, tuturor 
iubitorilor fotbalului satisfacția 
dorită.

sub supravegherea 
noștri) posibilitatea 
nestingherit.

înfrîngerea suferită, 
modest practicat la 
surprinzătoare pen-

Constantin FIRĂNESCU Constantin ALEXE
0;

anul acesta a 
a campionatului ...... la

Pentru început, noua zestre 
sportivă a orașului de pe 
malul Dunării dispune He un 
teren gazonat pentru fotbal, 
unul cv zgură pentru antre
nament vestiare, precum șl o 
mică tribună cu 800 de locuri. 
Tn viitorul apropiat sportivii 
vor avea la dispoziție, aici, 
șl terenuri pentru handbal, 
tenis șl volei. • COMISIA 
JUDEȚEANĂ de fotbal Buzău 
a organizat 
dou» ediție 
județean de mlnifotbal, 
care se întrec 28 de echipe 
(cu 10 mii multe decît la e- 
dițla inaugurală), formate 
din jucători care au depășit 
vîrsta de 30 de ani. Iată și 
cîteva rezultate din prima e- 
tapă a competiției: Construe-, 
torul — Contactoare 1—6, Me
talurgistul — Sticla 2—2, A- 
rinlle — Șoimii 3—2, Sănăta
tea — Vulturii 7—0, Locomo
tiva — Proiectantul 2—4. • 
REDACȚIA ZIARULUI „Stea
gul roșu" din Petroșani, în 
colabo- re cu comisia muni
cipală de șah. a Inițiat un 
reușit concurs de dezlegări — 
15 probleme în 2—3 mutări. 
Iată nume'e primilor clasați: 

iul cipriot este clasat in ultima 
grupă valorică de pe conținem.

Miercuri, insă, nc-am dat 
scama că lucrurile nu silit așa 
de simple și că Omonia nu a 
fost nici pe departe acea victi
mă sigură.

Sportul Studențesc, spre sur
prinderea celor 10 000 de spec
tatori prezenți în tribunele sta
dionului din „Regie" a ciștigat 
doar cu 1—0, prin ex
celentul gol al lui Hagi, 
care in acea fază a fost adevă
ratul Hagi, de neoprit de către 
tenacii săi adversari, care ii 
făcuseră pină atunci un marcaj 
neașteptat de sever.

De ce acest doar 1—0? Din o 
mie si unu de motive. întîi, 
pentru că echipa alb-negrilor a 
avut, în ansamblu, o prestație 
modestă, departe de valoarea 
și posibilitățile sale. Apoi. și 
din cauza adversarului, ambi
țios cum ii știam, bine pregătit 
fizic, rapid, dar și cu destule a- 
cumulări pe plan tehnic și tac
tic. Cîțiva jucători — fundașul 
lateral Mavris (Nr. 2). mijloca
șii Zahariadis (6) și Savidis 
(10), extrema dreaptă Andreou 
și masivul vîrf de atac, bulga
rul Jevizov, au lăsat o bună 
impresie.

Remarcind frumoasa surpriză 
oferită de Omonia, nu trebuie 
însă să se ocolească adevărul, 
acela, de care aminteam, că 
Sportul a fost departe de va
loarea sa. A surprins în primul 
rînd lipsa de orientare a unor 
jucători cu experiență, care au 
intrat în „tiparele" adversaru
lui. în dorința de a dezvolta 
un joc rapid și de a deschide 
scorul, s-a acționat precipitat, 
ba chiar la întîmplare ; s-a a- 
glomerat jocul in zona centra
lă a treimii adverse, deși 
vedea că Omonia s-a „adunat' 
în fața propriului careu ; 
abuzat de centrări înalte, 
adresă, și s-a Șutat 
Abia după golul lui 
tiunilc au avut mai 
pezime, dar pentru 
scurtă. Mai mult, 
descoperită, echipa 
văzut pusă pe picior greșit 
atacurile adversarilor și i 
inspiratele intervenții ale 
Cristian au făcut ca tabela de 
marcaj să nu arate un incre
dibil avantaj pentru Omonia ! 
Cu toate aceste cîteva erori, a- 
părarea a jucat bine (în spe
cial Fană și M. Marian); linia 
de la mijloc, inegală ca randa
ment (îl vom remarca însă pe 
Ticleanu, care a dat excelente 
pase și a venit chiar la finali
zare), dar confuză la serviciu, 
cu un Cristea destul de șters 
și cu un Bozeșan care întîrzie 
să-și valorifice forța șutului. 
Coraș, primul incomodat de 
căldură și de... masivitatea sa, 
și Terhcș (beneficiarul celor 
mai bune situații de gol) au 
rămas datori. Ei și întreaga e- 
ebipă trebuie să sc prezinte cu 
totul altfel Ia dificilul examen 
care va fi returul de la Nico
sia.

se 
s-a 

fără 
neinspirat. 
Hagi ac- 

multă lim- 
o perioadă 
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noastră s-a 
la 

doar 
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PATRU ATLETI ROMANI, ÎNVINGĂTORI 
LA DINAMOVIADA DE LA BUDAPESTA FM»
Recent, la Budapesta, s-a dis

putat cea de a 28-a ediție a 
tradiționalei competiții atletice 
internaționale „Dinamoviada". 
La ediția 1986 au participat 
sportivi din Bulgaria. Cehoslo
vacia. Cuba, R.P.D. Coreeană, 
R.D. Germană. Polonia. Româ
nia. Ungaria și Uniunea Sovie
tică.

Atleții și atletele care au re
prezentat clubul Dinamo 
tara noastră s-au numărat prin
tre protagoniști, Încheind între
cerea pe locul 4 în clasamentul 
general (95 p). după cluburile 
din Uniunea Sovietică (203 p), 
R.D.G. (110 p) șl Bulgaria (97 
p). Bilanțul realizat de sporti
vii români a fost de 14 medalii.

din

din care 4 de aur, superior ce
lui realizat la ediția preceden
tă, de la Sofia, cînd ei s-au si
tuat pe locul 6. cu șapte me
dalii (nici una de aur).

Cei patru atleți dinamoviști 
români care au urcat pe treap
ta cea mai înaltă a podiumului 
au fost hurdlerii Liliana Năsta- 
se (100 mg— 13,30) și Liviu 
Giurgian (110 mg — 13,78) și 
fondiștii Maria Pintea (1500 m 
— 4:16,76) și Marcel Martinaș 
(3 000 m obst. — 8:48,60).

Dintre celelalte rezultate în
registrate în competiție, demn 
de subliniat este rezultatul de 
7.20 m cu care a încheiat pro
ba de săritură în lungime atle
ta sovietică Irena Ozrenko.

LUPTĂTORII JUNIORI,
LA CAMPIONATELE BALCANICE

în al doilea meci de baschet

STEAUA LEGIA
Și a doua întîlnire amicală 

de baschet dintre echipele 
Steaua București și Legia 
Varșovia a avut același „sce
nariu". în rolul principal aflin- 
du-se tot jucătorii pregătiți dc 
antrenorii Mircea Cîmpcanu și 
Nicolae Pîrșu. Doar debutul 
a făqit excepție de la regulă, 
oaspeții avînd avantaj pe 
tabela de scor : 4—0 (min. 2)

„DACIA**  Șl
COMPORTARE BUNĂ

„OLTCIT

In „raliul tatra**
. i au 
Tatra" 
Ceho-

Cinci echipaje românești 
luat parte la „Raliul " 
care s-a desfășurat în 
slovacia, pe o lungime de 711 
km. cu 24 probe speciale de 
clasament. A fost un concurs 
dificil pe care l-au terminat 
doar 37 de autoturisme din cele 
70 prezente la start, si a fost 
cîștigat de perechea R. Peter
sen — A. Bockelman (R.F.G.) 
pe Opel Manta 400. Sportivii 
români au evoluat. în general, 
bine, ocupînd locurile 2. 3 și 
4 la clasa ,.A 5“ prin : Vasile 
— Scobal. Balint - 
și Botezan — Popa.
două echipaje au abandonat 
(Mateescu — Motoc, Nuță — 
thimitriu).

Tot echipajul Vasile — Sco- 
bai a ocupat locul I la clasa 5 
în „Raliul Hebros" din Bulga
ria (387 km). Pe locurile 3 : 
Nută — Dumitriu, 5 : Botezan 
~ Popa, (toti pe Dacia 1310). 
6 : Savu — Munteanu, 7 : Du
val — Costache, 8 : Cojocaru — 
Bucur (toti pe Oltcit). Auto
mobilism români au ocupat lo
cul 2 pe națiuni, 2 și 3 pe 
echipe de club prin Dacia, respectiv Oltcit.

VARȘOVIA 89-53
și 6—5 (min. 4). După aceste 
două „momente", totul a 
reintrat în normal, cu dis
tanțări clare ale bucureștenilor 
(20—8 în min. 10, 40—19 în min. 
16). datorită în special ruperilor 
de ritm ale lui Brănișteanu 
(precis și în aruncările de la 
distanță), precum și 
lui Ermurache și 
Ultimul remarcat 
aportul în defensivă, 
secundă antrenorii 
folosit jucătorii avuți la dispo
ziție. în special pe tinerii 
Reisenbuchier. Crîstescu și Chi
rie, care au menținut diferența 
realizată de ..seniorii" echipei în 
prima' repriză. Scor final: Steaua 
— Legia Varșovia 89—53 (48—27). 
Pentru gazde au marcat : 
Ermurache 16, Ardelean 16, 
Brănișteanu 13, Cernat 10. Rei
senbuchier 7, V. loan 5, Chirie 
4. Coșgeterii oaspeților: Pawlak 
13. Michalski 12.

Vineri, de la ora 17, tot în 
sala Floreasca, va avea loc a 
treia partidă dintre Steaua și 
Legia Varșovia. (A. VASI- 
LESCU).

Campionatele Balcanice de 
lupte pentru juniori (pînă la 
vîrsta de 20 de ani) vor fi or
ganizate în acest an de federa
ția din Iugoslavia, 
vor avea loc în localitatea Som- 
bor, în zilele de sîmbătă și du
minică. Concursul 
ră concomitent la 
luri.

Din formația de 
romane, printre sportivii 
candidează la titlurile de cam
pioni balcanici se numără Ra
du Strubert, Anton Arghira, 
Petre Cărare ș] Ion Irimiciuc. 
Dintre sportivii de la „libere" 
se disting Dănuț Prefit, Petre 
Cruceanu, Gheorghe Mîțu, Ște
fan Vizitiu și Vasile Sălăgeanu.

întrecerile

se desfășoa- 
ambele sti-

lupte greco- 
care

„Europenele" pentru juniori

PRIMELE MEDALII PENTRU PIIGIIIȘTII NOȘTRI
Azi și miine, pe ringul Sălii 

sporturilor din localitatea 
Broendby (Danemarca) se vor 
disputa întrecerile semifinale 
din cadrul Campionatelor Eu
ropene de box pentru juniori, 
în galele disputate miercuri, 4 
sportivi români au luptat pen
tru promovare în această fază 
superioară a competiției, care 
asigură un loc pe podiumul de 
premiere. Este vorba de Ni
colae Aliuță (semimuscă). Ma
rian Dumitrescu (semiușoară), 
Petre Buliga (semimijlocie) și 
Vicențiu Anghel (grea). Din
tre aceștia, numai primii doi 
au reușit in tentativa lor. 
Aliuță întrecîndu-1 prin k.o. in 
rundul secund pe S. Slijevski 
(Iugoslavia), iar Dumitrescu 
prin abandon în ultima repri-

ză pe I. Tsagrakos (Grecia), 
tn aceeași gală, P. Buliga a 
cedat la puncte în fața sovie
ticului S. Karaveev, iar V. 
Anghel în partida cu F. Beck- 
strom (R.D.G.). Joi, alți trei 
boxeri români au urcat pe ring 
pentru a promova în semifina
le. dar rezultatele realizate de 
ei nu ne-au parvenit pînă la 
închiderea ediției. Este vorba 
de Sorin Timofte (muscă). Da
niel Dumitrescu (pană) sl Fran- 
cisc Vaștag (ușoară), care i-au 
avut ca adversari, în ordine, 
pe G. Brndahl (Danemarca), I. 
Konkoly (Ungaria) și G. Ross 
(Scoția), tn galele semifinale 
N. Aliuță îl va întîlni pe R. 
Niedbalski (Polonia), iar M. 
Dumitrescu pe O. Trenn 
(R.D.G.).

C. M. de șah

ZărnrWcu
Celelalte

• TELEX • TELEX •
AUTOMOBILISM • în raliul 

Honk Kong — Beijing (2000 km), 
la jumătatea cursei, conduce 
suedezul Bjorn Waldegard (.To
yota-). urmat de compatriotul 
său Stig Blomqvist („Audi Quat- 
tro") și japonezul Motonobu Ta- 
kehlra r Ntssan"). • Cursa de 
1000 km din cadrul CM. de an- 
duranță disputată la Spa (Bel
gia). a revenit echipajului Bout- 
sen — Jelinskl (Belgia — R.F.G.), 
care a devansat cuplurile War- 

Lammers (M. Brit. — 
T: z_:i — stuck (m. 
R.F.G.). învingătorii au 

ur automobil Porsche

u-ick ■- L~~; 
Olanda) și Beli 
Brit. • ---------
pilotat 
962 C.

CICLISM • Proba masculină 
de urmărire pe echipe (4000 rt») 
din e-d'-u’ Campionatelor Mon
diale Universitare de la Mosco
va a fost cîștlgată de formația 
U.R.S.S. cu timpul de 4:21,87. 
urmata d.= Taoonla — 4:30.43. șl 
Italia — 4:38.54. tn cursa eu a- 
dițiuna de puncte, primul s-a 
clasat șovietlcul Leonid Lebedev, 
se-undat de olandezul Bob Ra- 
seubers p-oba de fond (160 km) 
a revenit rutierului sovietic Ni
kolai Koslakov. tn 4h:00.00. ur
mat, în același timp, de Rasen- 
berg si belgianul Redant, tn 
timp ce întrecerea pe echipe a 
fost -Istlgată de U.R.S.S.

bers
fost _____

RUGBV • tn primul meci al 
turneului ne care-I tntrenrlnde 
in Maree Brltanie selecționata 
Janonle! a fost învinsă de 
_XV"-le Scoției de Sud cu 45—12. 
întîlnirea a avut loc la Melrose.

TENIS • Americanul Meii 
Purcell » furnizat o uriașă sur
priză în turul doi al turneului 
de la Hamburg, ellmlnîndu-l. cu 
7—5. 2—ș. 7—6 ne principatul fa
vorit dublul învingător Ma Wim- 
.bl’don. .Boris Becker 1 O a doua 
surpriză a venit din partea vest- 
germ anului Michael Westphal 
(16s) A.T.P). care l-a întrecut, cu 
6--4 6—4. ne nr. 10 in lume al
momentului, ecuadorlanul An
dros Gomez.

efica citații 
Ardelean, 
și pentru 
în repriza 

steliști au

CONCURS OL TIR CU
de tir 
Berlin, 
perfor-

în puternicul turneu 
cu arcul, desfășurat la 
la care au participat 
meri de valoare din țări socia
liste. Aurora Chin șl Gabriela 
Coșovan s-au clasat pe locurile 
4 și 5. în proba de dublu FITA.

DECIZIA SE AMINĂ DIN NOU
Oarecum surprinzător, meciul*  

revanșă Garri Kasparov-Ana
toli Karpov a ieșit din nou de 
pe făgașul echilibrului, miercuri 
la Leningrad. Animator, desigur 
Karpov. Lui îi mai trebuiau 
pînă la finiș, pentru a-și îm
plini speranța recuceririi titlu
lui. nu mai puțin de 4 parti
de cîștigate. Una a și reușit 
s-o obțină, chiar fără efort 
aparent.

A fost din nou o Apărare 
Griinfeld, preferință a lui Kas
parov cu negrele. Și din nou 
„varianta rusă" văzută si în a 
15-a partidă. Numai că acum, 
în a 17-a avantajul pozițional 
pentru alb rezultat din deschi
dere a fost exact valorificat de 
șalanger. După mai puțin de 20 
mutări, se punea întrebarea 
cum va putea compensa Kas-

parov deficitul structural și de 
spațiu, in care se cufundau tot 
mai multe piese sale negre. El 
n-a mai avut inspirația (sau 
șansa...) din alte dăți, a intrat 
în net dezavantaj. La mutarea 
31. campionul mondial s-a re
cunoscut învins.

KASPAROV 
a 17-a) l.dl 

d5 4.Cf3 Ng7 
0—0 l.eW 
Ce6 10.NC2

TURNEU INTERNAȚIONAL

STUDENȚESC DE SAH

ARCUL LA BERLIN
cu 2500 și respectiv 2478 
Concursul a fost cîștigat 
multipla campioană mondială, 
europeană și olimpică Zablnisa 
Rustamova (URSS), cu 2610 p, 
urmată de Judith Kovacs (Un
garia) 2529 p și Beata Radow 
(Polonia) 2528 p.

p. 
de

KARPOV — 
(C.M. ’86. partida 
Cf6 2.c4 g6 3.Cc3 
5.Db3 d:c4 6.D:c4 
8.Ne3 Cfd7 9.Tdl
Cb6 U.Dc5 Dd6 12.e5 D:c5 13. 
d:c5 Cc8 14.h3 N:f3 15.N:f3N:c5 
16.N:c6 b:c6 17.Nd4 Nf4 18. 0—8 
a5 19.Tfel a4 2O.Te4 Nh6 21.Ne5 
a3 22.b3 Ca7 23.Td7 Ncl 24. 
T:c7 Nb2 25.Ca4 Cb5 26.T:c6 
Tfd8 27.Tb6 Td5 28.Ng3 Cc3 29. 
C :c3 N :c3 3O.c6 Na5 31.Tb7 (1—C).

Diferența de scor s-a redus 
din nou la două puncte: 9,5— 
7.5 pentru Kasparov. Acesta 
continuă să fie însă foarte bine 
situat în calculul șanselor, cu 
numai 2,5 puncte necesare din 
ultimele 7 partide, pentru a-și 
păstra titlul. Mai mult chiar, 
două partide cîștigate l-ar fi 
de asemenea, suficiente, pentru 
a completa totalul de 6, care 
asigură victoria în meci.

Azi este programată partida 
a 18-a, cu Kasparov la piesele 
albe.

tn frumoasa sală de sport a 
Institutului Politehnic din Bucu
rești s-au desfășurat primele 
două runde ale Turneului Inter
național studențesc de șah al 
României, tn ambele turnee con- 
curenții români au luat un start 
foarte bur. șl ocupă primele 
tocuri ale clasamentelor. La fe
minin conduc Lavinia popescu, 
Mariana Ioniță șl Elena GavrUă 
cu cîte 1,5 p, iar la masculin în 
frunte se află Dragoș Dumitra- 
che, Adrian Negulescu șl Lucian 
Vasilescu. de asemenea, cu l.S 
p fiecare, tntrecerile se dispută 
zilnic între orele 14—19, partidele 
tntrerupîndu-se după efectuarea 
a 50 de mutări.

COMPETIȚIA DE LA SZIRAK
(Agerpres).BUDAPESTA, 18 ____ _____

tn runs a 10-a a turneului in' 
ternațional de șah 
(Ungaria), marele _______ _ _
mân Miha, Șubă, juctnd cu pie
sele negre a cîștigat la engle
zul Flear, Adorjan l-a Învins pe 
Pinter si Romwnlșin pe Spragett, 
iar partidele Hazal — Ftachnilc 
șl Nogueiras — Smejkal s-au în
cheiat remiză, tn clasament se 
menține lider Lev Psahls 
(U.R.S.S.) eu S.S p șl o partidă 
Întreruptă. MIhal Șubă se află 
pe locul 6 cu S p.

de la Szlrak 
maestru ro-

meridiane
După prima manșă a cupelor europene intcrcluburi

MECIURI MAI ECHILIBRATE, SURPRIZE MAI PUJISE
înainte de a parcurge un suc

cint comentariu privitor la pri
mele partide din cupele europe
ne Intercluburl, vă invităm să ur
măriți mal jos lista rezul
tatelor pe care, datorită diferen
țelor de fus orar, nu le-am 
putut găzdui tn ziarul nostru 
de joi, ele sosind noaptea tîr- 
zlu după închiderea ediției.

★
De semnalat. în C.C.E., star

tul bun luat de Bayern M(in- 
chen oare, cîștlgînd cu 2—0 la 
Eindhoven, a obținut o foarte 
prețioasă victorie. Meciul a fost 
în general echilibrat, oaspeții 
desprlnzîndu-se abia tn ultimele 
10 minute, cînd Mathy a marcat 
de două ori (min. 80 și 90). Co
mentatorii subliniază că. tn li
nii mari, s-au înregistrat rezul
tate scontate, favoriții impunln- 
du-se (vezi „corecțiile" adminis
trate de Porto și Juventus) sau 
tn cel mai rău caz. pierzînd 
strîns (Real Madrid, 0—1 la Ber
na, cu Young Boys) și păstrînd 
șanse consistente de califioare. 
Foarte bine a evoluat, se apre
ciază, campioana Cehoslovaciei 
la Paris unde P.S.G., condusă

cu 1—0 și 2—1, n-a Izbutit sâ 
egaleze decît dintr-un penalty 
transformat, tn min. 58, de Pl- 
lorget Kovacik a deschis scorul 
pentru Vltkovice (min. 8), Iugo
slavul Halllhogicl a restabilit e- 
galitatea (min. 19), pentru ca, 3 
minute mai tîrziu, Sourek să-1 
readucă pe oaspeți în avantaj. 
După 2—2, francezii au dominat 
net, dar cei care au ratat mal 
mult, pe contraatac, au fost tot 
jucătorii cehoslovaci, drept pen
tru care corespondentul lui Fran
ce Presse a caracterizat rezulta
tul ca fiind „absolut echitabil". 
S-au împuținat șl speranțele Iul 
Honved care, după o primă re
priză reușită la BrBndby, In Da
nemarca, 1—1 prin punctele rea
lizate d- Jensen (min. 13) șl. 
respectiv. Detari (rrrn. 19). a ce
dat pasul, primind alte 3 goluri: 
Olsen (min. 56). Ostergaard 
(min. 59). Christiansen (min. 82).

Dacă în C.C E. s-au înscris (în 
15 partide) 49 de goluri, „rețeta" 
fiind evident salvată de Porto șl 
Juventus (apropo de „Juve“, 
toate cele 6 formații Italiene an
gajate în cupe au terminat învin
gătoare), în Cupa Cupelor efica
citatea a fost încă mai slabă:

tn Cupa U.E.F.A., Napoli — Toulouse 1—0, dar golul n-a fost 
marcat de Maradona (aici in ' *atac), ci de Carnevale (min. 55)

Foto : A.P.—AGERPRES

ULTIMELE
CUPA CAMPIONILOR: Juven

tus — Valur Reykjavik 7—0 
(3—0) Apoel Nicosia — H.J.K. 
Helsinki 1—0 (0—0), Shamrock 
Rovers Dublin — Celtic Glasgow 
0—1 (0—0), Paris St. Germain — 
Vitkovice 2—2 (1—2).

CUPA CUPELOR: Benfica —
Lillestrom 2—0 (1—0), Aberdeen
— Sion 2—1 (0—1), Zurrieq (Mal
ta) — Wrexham 0—3 (0—1), Glen- 
to?an Belfast — Lokomotive Leip
zig 1-1 (1—0).

CUPA U.E.F.A.r Akranes (Is-

REZULTATE
landa) — Sporting Lisabona 0—9 
(0—4), Midlothian — Dukla Pra- 
ga 3—2 (1—1), Nantes — Torino 
0-4- (0—0), Glasgow Rangers — 
lives Tampere 4—0 (2—0), Fio
rentina — Boavista Porto 1—0 
(1—0), Internazionale 
2—0 (0—0).
1—0 (0—0), 
Werder r 
Innsbruk. 
Tirol șl 
cauza unei ploi torențiale, 
minutul 33 (la 0—1) și se va dis
puta în această seară.

A.E.K.
Napoli — Toulouse 

Atletico Madrid — 
Bremen 2—0 (0—0); la

întîlnirea dintre F.C. 
Sredeț s-a întrerupt, din 

în

16 meciuri. 45 de goluri. Cu o 
singură excepție, Malmo — Li- 
masol 6—0. competiția nr. 2 a 
fotbalului continental a progra
mat înttinirl „cap. la cap", care 
amînă nentru 1 octombrie (da
ta returului) verdictul calificării. 
Doar G.K.S. Katowice (3—0 la 
Reykjavik). Ajax (2—0 Ia Bursa). 
Bordeaux (2—1 la Waterford) și 
Torpedo Moscova (2—2 Ia Val- 
keakoskll n-au de ce să se tea
mă, tn timp ce Roma (2—0 cu 
Zaragoza), Aberdeen (2—1 cu 
Sion), Stuttgart (1—0 eu Trna- 
va) și chiar Benfica (2—0 cu L1I- 
Iestrom) își fac calcule înfri
gurate pentru meciul 2. Cea mai 
dramatică, prin evoluția scorului 
șl prin desfășurare, pare să fi 
fost confruntarea de la Viena. 
Condusă de Bruges cu 1—0, Aus
tria a avut 3 minute „de grație", 
înscriind prin Klenast (rren. 44). 
Brauneder (min. 46) șl Willfurth 
(min. 47) I După 4—1 însă (Kie- 
nast. min. 56). austriecii au stins 
motoarele. înlesnindu-le belgieni
lor, după golurile lui Bayens 
(min. 61> și Van Wyk (min. 71). 
să aștepte meciul revanșă cu 
ceva mal multă liniște.

Victoriile Rabei Eto GySr la " <_ — _. ma| a|es< a ]uj
a zdrobit pe 
pe Burruchaga, 
comp., pe te- 
(4—0), au anl- 

deși tot

Minsk (4—2) și 
Torino care 
Nantes, adică 
Le Ro x et 
renul acesteia 
mat Cupa U.E.F.A.. <__ _ —
la capitolul surprize trebuie in
cluse 
klion 
nia). 
fonta 
O.F.I.

și rezultatele de la Hera- 
(Gcecia) și Vlora (Alba- 

La Heraklion, în Creta, 
formație a lui Iordânescu. 

a depășit pe Hajduk Split 
prin golul lui Vlastos (min. 23), 
iar Ia Vlora, Barcelona a ega
lat intr-un tîrziu, prin Esteban 
(min. 85) golul marcat de Ruci 
(min 67) pentru Flamurtari 1 
încă două dovezi, dintre atîtea 
altele, că excesivele diferențe de 
valoare sint pe cale de a se 
șterge în fotbalul european, unde 
se joacă, din ce în ce mai des, 
de la egal la egal. -în detrimen
tul palmaresului, al „cărții de 
vizită" 1

Cum pînă la 1 octombrte mal 
e. vom reveni, cît de curînd cu 
amănunte și comentarii.

Ovidiu IOANIȚOAIA


