
Sub președinția tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA CIIMI lETIII Iii POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. i

ZIAR AL

tovarășului 
Ceaușescu, secretar 

al Partidului Comunist 
vineri, 19 septembrie, 

loe ședința Comitetului 
Executiv al C.C. al

Sub președinția 
Nicolae 
general 
Român.
a avut 
Politie 
P.C.R.

în cadrul ședinței, Comitetul 
Politic Executiv a examinat un 
RAPORT CU PRIVIRE LA 
REALIZAREA COMPLEXULUI 
HIDROTEHNIC TURNU MÂ- 
GURELE-NICOPOLE, pe care 
România și Bulgaria 11 constru
iesc, pe Dunăre, conform hotă- 
ririlor adoptate la cel mai înalt 
nivel. Comitetul Politic Execu
tiv a aprobat măsurile propuse 
si a cerut ministerelor, celor
lalte organe centrale care parti
cipă Ia construcția complexului 
hidrotehnic să acționeze cu cea 
mai mare răspundere și fermi
tate pentru realizarea acestui 
important obiectiv energetic, în 
condițiile unei eficiente cit mai 
ridicate și intr-un termen cit 
mai scurt.

iteferindu-se, in general, la 
lucrările de amenajare a riuri- 
lor, de construcții hidrotehnice, 
de irigații, care se efectuează 
in tara noastră, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a cerut ca 
proiectele acestora să fie re
văzute și analizate temeinic, in 
vederea reducerii costurilor și 
a creșterii eficienței economice. 
S-a cerut, in același timp, Con
siliului National pentru Știință 
și Tehnologie să elaboreze nor
me și criterii unitare pentru 
lucrările de acest gen, astfel 
incit să se asigure reducerea 
corespunzătoare a consumuri
lor, a costurilor, ridicarea în
tregii activități din acest do
meniu la un nivel superior de 
calitate și eficientă.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat și aprobat un RA
PORT PRIVIND MODUL CUM 
AU FOST APLICATE, 1N PRI
MUL SEMESTRU AL ACES
TUI AN, PREVEDERILE LE
GII PRIVIND CONTROLUL 
PROVENIENȚEI UNOR BU
NURI CARE NU AU FOST 
DOBIND1TE IN MOD LICIT. 
S-a apreciat că, in prima ju
mătate a anului 1986, s-a acțio
nat cu mai multă fermitate in 
aplicarea prevederilor legii pri
vind controlul averilor, a cres
cut preocuparea pentru preve
nirea ineălcărilor legii, promo
varea eticii și echității socia
liste, pentru combaterea mai 
hotârită a tendințelor de do- 
bindire a unor bunuri și veni
turi fără muncă.

Comitetul Politic Executiv a 
cerut Comisiei Centrale, comi
siilor județene pentru îndru
marea și controlul unitar al a- 
plicării legii, precum și mi
nisterelor și celorlalte organe 
centrale cu atribuții în acest 
domeniu să acționeze pe mai 
departe cu răspundere, exigen
tă și fermitate in vederea pre
venirii încălcării legilor, a re
zolvării mai operative a sesi
zărilor oamenilor muncii și a- - 
plicării consecvente a norme
lor eticii și echității socialiste.

pentru descoperirea și tragerea 
la răspundere a 
ears acumulează 
muncă, cauzează 
tulul obștesc și 
lovesc in interesele 
ale patriei noastre.

In continuare, Comitetul Po
litic Executiv a aprobat PRO
PUNERILE PRIVIND PARTI
CIPAREA REPUBLICII SO
CIALISTE ROMÂNIA LA CEA 
DE-A 41-a SESIUNE A ADU
NĂRII GENERALE A ORGA
NIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNI
TE. S-a stabilit ca, pe baza 
mandatului incrcdintat, dele
gația română să promoveze ac
tiv poziția României socialiste, 
concepția și considerentele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
privind necesitatea de a se fa
ce totul in vederea opririi 
cursei Înarmărilor și trecerii la 
măsuri concrete de dezarmare, 
in primul rînd de dezarmare 
nucleară, pentru renunțarea la 
forță și la amenințarea cu folo
sirea forței in relațiile interna
ționale, rezolvarea pe cale paș
nică, prin tratative, a tuturor 
conflictelor și problemelor liti
gioase dintre state, pentru so
lutionarea globală a probleme
lor subdezvoltării — inclusiv a 
datoriilor externe ale țărilor în 
curs de dezvoltare — și instau
rarea noii ordini economice 
ternaționale.

Comitetul Politic Executiv 
cerut delegației române ia 
siunea Adunării Generale 
O.N.U.

tuturor 
bunuri 
pagube avu- 
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a Diviziei A de fotbal

începe seria derby-urilor
Brașovenii in fața unui ad

ds 
a*-

• 
versor care le-a dat mereu 
lucru • Jiul este avizată de 
censiunea de formă petrolistâ
• Gloria, înaintea unui meci ca 
multe implicații pentru ea • 
Va confirma Corvinul, la Ga
lați, revenirea la potențialul 
normal I • La Moreni evoluea
ză una dintre „maestrele" con
traatacului • La Slatina, o par
tidă de un pronunțat echilibru
• In Giulești, o atractivă întil- 
nire inter-bucureșteanâ • Dina- 
moviștii și startul lansat al bă

căuanilor

PROGRAMUL JOCURILOR

București

Brașov : F.C.M. - CHIMIA
Petroșani : JIUL - PETROLUL
Buzău : GLORIA - „U“ CLUJ-NAPO
Galați : OȚELUL - CORVINUL
Moreni : FLACĂRA - F.C. ARGEȘ
Slatina : F.C. OLT - UNIV. CRAIOVA
București : SPORTUL STUD. - STEAUA

(stadionul Sportul Studențesc)
București : RAPID - VICTORIA

(stadionul Ginlești)
DINAMO - SPORT CLUB BACAU

(stadionul Dinamo)
Toate partidele vor Începe la ora 17.

se- 
a 

să reafirme, de la tri
buna Înaltului forum interna
țional, voința României socia
liste de a acționa, in continua
re, în spiritul hotăririior Con
gresului al XlII-lea al parti
dului, al orientărilor tovarășului 
Nicolae 
întărirea 
crării cu 
înaintate _
lupta pentru soluționarea con- f; 
structivă a problemelor corn- 0 
plexe ce confruntă omenirea 
contemporană, pentru promo- 0 
varca fermă a politicii de de- 0 
zarmare și pace, de securitate 0 
și înțelegere intre națiuni, pen- 0" 
tru o lume mai dreaptă și mai 
bună, fără arme 
boaie.

In continuarea 
fost prezentată o 
ÎN LEGĂTURĂ CU CONVOR
BIRILE. DE LA BUCUREȘTI, 
DINTRE PREȘEDINTELE RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA. TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, ȘI PRIMUL MI
NISTRU AL REPUBLICII ELE
NE, ANDREAS PAPANDREU. 
Comitetul Politic Executiv a 
dat o deosebită apreciere re
zultatelor noii intilniri dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și premierul Andreas Papandreu, 
care se înscrie in cadrul dia
logului traditional româno elen

tn ultimul timp, 
derby-urtle Steaua 
— Sportul Studen
țesc fin imagine, 
un joc pe stadio
nul din Ghencea) 
s-au jucat cu casa 

închisă

Foto : I. BĂNICĂ

Ceaușescu, 
colaborării 
popoarele 
de pretutindeni

pentru 
și conta
și forțele 

în

și fără răz-

ședinței. a
INFORMARE

(Continuare in pag. a 4-a)

Naționalele11 de tenisîntrecerile republicane de haltere-seniori

REZULTATE DE VALOARE MONDIALA LA „60 kg"
CLUJ-NAPOCA, 19 (prin te

lefon). Campionatele Naționale 
de haltere pentru seniori au 
continuat vineri, in prima reu
niune disputîndu-se întrecerile 
la categoria 60 kg, care au fost, 
ca și în prima zi, dominate de 
juniori. Spre satisfacția iubito
rilor halterelor din țara noas
tră, noul campion de seniori al 
tării, tinărul (17 ani) Atilla 
Czanka (C.S.M. Cluj-Napoca) a 
realizat rezultate de valoare 
mondială. Se cuvine să amin
tim câ la C.M. și C.E. de la 
Donaueschingen, cu performan
ta de 280 kg — atît cit a to
talizat acum, la Cluj-Napoca. 
A. Czanka — s-a obținut titlul 
suprem. Sportivul clujean a 
dovedit o excelentă formă de 
concurs, depășindu-și totalul 
realizat la Donaueschingen cu

ACȚIUNI DE DINAMIZARE A UNOR RAMURI SPORTIVE,
INTERES SPORIT PENTRU NOI SURSE DE VENITURI

ARAD

Neîndoielnic, sportul de per
formanță arădean oferă unui 
reporter multe repere, mal a- 
les dacă amintim că in muni
cipiu există cinci cluburi de 
mare performanță și 12 secții 
de nivel olimpic și internațio
nal spre care au fost indrep- 
tate cu prioritate baza de se
lecție și condițiile tehnico-ma- 
teriale de pregătire și concurs.

Și cu toate fă in zilele rai- 
dului-anchetâ nu ne-am oprit 
îndelung decît la trei dintre 
cluburi, retrospectiva activită
ții de performanță tăcută cu 
factorii responsabili ne dă po
sibilitatea să spunem că pe pri
mele opt luni ale anului. În
tregul activ și colectivele de 
antrenori au acționat cu pri
cepere astfel incit, în cea mai

iQciaaSeSe imcetafiite a& eficientei.
IN CLUBURILE 5IA50CIATI1LE SPORTIVE

mare parte, obiectivele de plan 
au fost realizate, unele fiind 
chiar depășite.

Să luăm, spre exemplu pen
tru inceput Clubul Sportiv 
Muncitoresc Vagonul, care are 
10 ramuri de sport, dintre care 
două — haltere și judo — de 
nivel internațional. Răspun- 
zînd prevederilor și normelor 
cuprinse in regulamentul an
trenorilor, tehnicienii clubului 
s-au străduit ca unul din o- 
biectivele de performanță — 
promovarea a cel puțin 9 spor
tivi in loturile republicane — 
să fie depășit, clubul avînd azi 
17 sportivi nominalizați în a- 
ceste loturi. Acest rezultat (la 
care mai pot fi adăugate cele 
13 locuri I în campionatele re
publicane de haltere, lupte li

bere, modelism, polo și cultu
rism) poate oferi imaginea mun
cii sistematice desfășurate aici 
și el confirmă una din afir
mațiile vicepreședintelui, T. Ți
gana : „Realizarea indicatorilor 
de plan a constituit și consti
tuie pentru noi toți un obiec
tiv primordial în ampla acțiu
ne de dinamizare și chiar de 
revitalizare a unor discipline 
sportive**.

★
Evident, cunoscătorilor, nume 

-ca Emilia Eberle și Dana Du
mitru, Roman Codreanu și Lia
na Măcean nu fac decît să le 
reamintească originea clubului

loan NOVAC

(Continuare in pag 2-3)

FINALELE
12,5 kg! De altfel, buna sa pre
gătire este reliefată șl de fap
tul că tn tot concursul el n-a 
ratat nici o încercare. La 
„smuls" a avut următoarele re
zultate : 115, 120, 125 kg. La 
„aruncat1* a reușit 145, 152,5 ți 
155 kg (la C.M., cu numai 150 
kg. Czanka a obținut medalia 
de argint).

Mai trebuie amintit și faptul 
că A. Czanka a corectat toate 
recordurile naționale de juni
ori I și II. Se cuvine mențio
nată și buna comportare a ur
mătorilor clasați — tot juniori 
—. Ovidiu Vaida, Gbeorghe Po
pa și Doru Morar. Clasamente 
TOTAL : 1. A. Czanka, 2. O. 
Vaida (Rapid Buc.) 255 kg. 3. 
Gh. Popa (Chimpex Constanța) 
245 kg ; SMULS : 1. A. Czanka, 
2 O. Vaida 112. kg. 3. Gh. Po
pa 110 kg ; ARUNCAT : 1. A. 
Czanka. 2. O. Vaida 142,5. 3. 
D. Morar (Vagonul Arad) 135 
kg.

DE SIMPLU,
DUMINICA

Debutind pe o temperatură 
caniculară, este mai mult ca 
sigur că această ediție a Cam
pionatelor Naționale de tenis 
ale seniorilor lși va desemna 
laureații pe o vreme mai mult 
decît răcoroasă ! Este și mo
tivul pentru care arbitrul prin
cipal al 
Algiu, in 
gărceanu 
antrenori 
București , .
— unitățile de performanță care 
au furnizat cei mai mulțl te- 
nlsmani in 
competiției 
zi întregul

intîlnirii, ing. Mihal 
consens cu Aurel Se- 
și Dumitru Viztru, 
la cluburile Dlnamo 
și, respectiv. Steaua

fazele superioare ale 
— au decalat cu o 
program.

ion GAVRILESCU

Ion OCHSENFELD (Continuare In pag 2-3)

Mare surpriza în Campionatul de polo

steaua Învinge pe crișul cu 11-41
• Alta proltigouistâ a zilei, Dinamo: 10-3 cu Rapid

Ziua cea mai lungă, cu două 
reuniuni, a turneului inaugural 
in Campionatul de polo a stat 
sub semnul surprizelor. Cea 
mai mare — mai cu seamă prin 
proporțiile scorului — a fost 
consemnată dimineață : STEAUA 
— CRIȘUL ORADEA 11—4 
(1—0, 3—3, 3—0, 4—1)1 O dife
rență la care nu puteau gîndi 
nici cei mai infocati suporteri 
ai bucureștenilor. aceștia cîști- 
gind în fața orădenilor o sin
gură dată, in ediția precedentă, 
la limită (9—8). Ieri insă. în 
bazinul de la Dinamo, cea mai 
tinără echipă a campionatului 
a condus cu maturitate disputa, 
de la cap la cap. valoriticîn- 
du-și din plin calitățile cunos
cute și recunoscute: joc în con
tinuă mișcare, sufocant pentru

adversar, defensivă sigură și 
viguroasă, atacuri și contra
atacuri iuți, tăioase, cu destu
lă eficacitate. Cum și portarul 
Paul Lisac a avut intervenții de 
efect, steliștii și-au făcut tot 
iocul — cel mai frumos joc al 
lor — cu remarcabilă dezinvol
tură. Iar dacă spre finalul re
prizei secunde s-a ajuns de la 
l—l la 4—3. In ultimul „sfert**, 
cînd scorul luase proporții, de
vii lui Fr. Crișan șl-au permis 
chiar să se joace de-a ocaziile. 
Era perioada în care Crișul fă
cea mai degrabă ... act de pre
zentă. Pentru că. dîndu-i în
vingătoarei ce i se cuvine, tre-

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag. î-3)



0 RUNDA“ DOMINATĂ DE PARTIDELE
POLITEHNICA TIMIȘOARA STEAUA

SI DINAMO BUCUREȘTI - H.C. MINAUR BAIA MARE
3 ’

Divizia A de handbal progra
mează duminică etapa a Vl-a In 
Campionatul feminin șl etapa a 
V-a — în cel masculin. Cele mai 
multe dintre jocurile acestor e- 
tape se vor desfășura sub sem
nul echilibrului, din acest punct 
de vedere detașîndu-se meciurile 
băieților. In primul * :~“
vorba de derby-urile Politehnica 
Timișoara — Steaua, tn seria A. 
șl Dinamo București — H.C. Ml- 
naur Baia Mare, ta seria B. In 
partida din Sala „Olimpia* din 
Timișoara va fi interesant de ur
mărit modul in care elanul ti
neresc al studenților, 
afirmare va reuși să 
• formație mult mai 
iată — Steaua —. eu 
joc superioară.

La București, tn Sala Floreasca 
derby-ul seriei B va aduce ta te
ren pe campioana țării, Dinamo 
București și pe H.C. Mlnaur Bala 
Mare, disputa acestor valoroase 
echipe fiind totdeauna, pe Ungă 
un exemplu de luptă acerbă pen
tru victorie, o spectaculoasă ple
doarie pentru handbal. în plus, 
Măricel voinea, golgeterul actual 
Șt colegii săi vin Ia București 
pentru a da o replică pe măsură 
campionilor, ta bună dispoziție 
de Joc, concretizată — eum scri
am — șl ta ciștigarea Dlnamovla- 
del internaționale. Si celelalte 
partide apar foarte echilibrate, te-

rlnd este

elanul tl- 
dornici de 
depășească 
experimen
ts forță de

renul propriu fiind doar un a- 
vantaj teoretic. Programul etapei 
cuprinde meciurile : SERIA A — 
TG. mureș : C.S.M. Electromu- 
reș — Independența Carpațl Mtr- 
șa ; BACĂU : știința — Univer
sitatea Craiova ; TIMIȘOARA : 
Politehnica — Steaua ; SERIA B 
— PITEȘTI î Dacia — Dlnamo 
Brașov ; BISTRIȚA : Metalul — 
Constructorul Oradea ; BUCU
REȘTI : Dlnamo — H.C. Mlnaur 
Bata Mare (Sala noreasca. ora 
11.30).Etapa a Vl-a a Campionatului 
feminin este dominată de meciul 
dintre Rapid și Rulmentul Bra
șov- Organizării superioare a jo
cului brașovenilor urmtnd a»-l 
fie opuse elanul șl viteza fero
viarelor. Nu sint Imposibile vic
torii In deplasare la Ploiești și 
Sibiu, unde gazdele vor primi 
vizitele primelor două clasate, 
Știința Bacău și Hidrotehnica 
Constanța- Etapa a Vl-a cuprinde 
meciurile : BUCUREȘTI : Rapid 
Rulmentul Brașov (Sala Rapid, 
ora 10) ; IAȘI : terom — Con
structorul Bala Mare ; RM. VlL
CEA 8 Chimistul — C.S.M. 8f. 
Gheorghe ; TG. MUREȘ s Mureșul 
IMATEX — Confecția București ; 
SIBIU : CJS.M. Independența — 
Hidrotehnica Constanța ; PLO
IEȘTI 8 Textila Dorobanțul — 
Știința Bacău.

UN PRIM DERBY LA BAIA MARE
ȘTIINȚA CEMIN

Etapa a Vl-a ^Campionatului 
de rugby deschide seria meciuri
lor Importante. Este programa* 
unul dintre derby-uri le seriei a 
doua, meciul Știința CEMIN Baia 
Mare — Dinamo. E drept, in e- 
dițta trecută XV-le bucureștean 
a clștlgat dubla manșă cu Bala 
Mare (26—14, respectiv 18—12), nu 
insă fără dificultate. Cum anul 
acesta echipa maramureșeană 
și-a anunțat sporite veleități, sîn- 
tem convinși că sarcina celei 
mal bune formații a campionatului 
(Dinamo) nu va fl defel ușoară. 
Partide echilibrate și In seria I, 
ta special aceea ’ '
ma șansă fiind, 
gazdelor, care 
solid (ultimele 
8—6 șl 18—11 ta

de la Sibiu, pri- 
totușl, de partea 
prezintă un XV 
două rezultate : 

_ _ __ favoarea forma
ției ardelene). Dar șl Grivlța Ro
șie a luat un start lansat : cinci 
meciuri — cine! succese ! Inte
resant șl jocul de la Suceava, in
tre două echipe *“
frumoasă creștere, 
mul complet al 
bl tril.

Seria 1
Oradea : IAMT 

Inst. Pedagogic ora 19. D. 
gorescu (Buc.) ; Sibiu : CSM — 
RC GRIVIȚA ROȘIE, Dumbravă 
ora 11, M. Volna (Brașov) ; Pe
troșani 8 ȘTIINȚA — TC IND. 
CONSTANȚA, Știința ora 10, N. 
Calotan (Buzău) : Suceava : CSM 
— RULMENTUL BÎRLAD, Unirea 
ora 9,30, Gh. Huștln (Buc.) ; 
București 8 SPORTUL STUDEN
ȚESC CONSTRUCȚII — UNI-

moldovene in 
Tată progra- 

etapel șl ar-

STEAUA, 
Gri-

START ÎN CAMPIONATUL NAȚIONAL DE HOCHEI (gr. I)
• Primul tur începe mîine, In Capitală, pe patinoarul „23 August" • In program: Steaua - Dinamo
Milne începe o nouă ediție, oea 

de a 88-a, a Campionatului Na
țional de hochei. Cele patru par
ticipante ta grupa valoric» A—I. 
adie» Steaua București, Sport 
Club Miercurea Clue, Dinamo 
București șl Dunărea Galați (ul
tima, promovată ta competiția e- 
eftlpetor de elită ale hocheiului 
nostru, este elștigătoarea tatre- 
eerH formațiilor din A—II), aduc 
la rampă cel mal buni jucători 
din țar», cel din rindul eArora 
«fot selecționați componențll pri
mei reprezentative, șl, amintind 
•cost lucru, am spus, de fapt, 
totul : menirea principală a Di
viziei A—I este nu numai aceea 
do a desemna echipa campioană 
ta ediția 1984-81 a tatrecerll, d

antrenori : Ion Gheorghiu șl An
ton Crlșan ; portari : L Klraly 
(născut ta 1967), V. Netedu 0953) 
L Standu 0964). Ad. Ungurea- 

...................... etmp : C. 
0964), D. 
0951), G. 
Pogăeean

DINAMO
VERSITATEA It FEBR. CLUJ- 
NAPOCA, Tel ora 9.30, Gh. Pri- 
tăearu (teși).

Seria a Il-a
București : GLORIA — FARUL 

CONSTANȚA, Mecanică Fină ora 
10,3», G. Petrescu (Buc.) ; Bala 
Mare ; ȘTIINȚA CEMIN — DI
NAMO, Recea ora 11. M. Galanda 
(Buc.) ; Iași : POLITEHNICA — 
GLORIA PTT ARAD, Tineretului 
ora 16, V. Marinescu (Buc.) ; Ti
mișoara : UNIVERSITATEA — 
M.G. BUC., 1 Mai H ora 16, M. 
Popa (teși).
• Meciul AS CONTACTOARE 

BUZĂU — RAPID BUC. (21—6, la 
pauză 15—3) s-a jucat anticipat, 
deoarece rugbyștl! buzoienl sus
țin in Marea Britanie un turneu 
după următorul program : 23 sep
tembrie cu RFC Norwich, 27 sep
tembrie cu RFC Brackley (ambe
le echipe din Anglia) ; 30 sep
tembrie cu binecunoscuta RFC 
United Pontypool (Țara Galilor).

MECIURI DEOSEBIT DE
SLATINA, 19 (prin telefon). 

Sorții au decis ca două dintre 
principalele favorite, multipla 
campioană Dinamo București 
și A.S.A. Constanța, revelația 
ultimelor competiții ale spor
tului nostru național, să se tn- 
tîlnească in reuniunea inaugu
rală a primului tur al finalei 
Campionatului Republican 
oină.

Dinamoviștii au început 
„bătaia" mingii, după primii 5 
jucători conducind cu 7—0. în 
acest moment constănțenii, a- 
flați 1a „prindere", temporizea
ză jocul, combină cu siguranță 
șl reduc diferența la 7—4. prin 
țintirea a doi adversari. în con
tinuare „mașina de nuncte" 
dinamovistă funcționează per
fect și realizează. in pofida 
unui puternic vînt lateral, alte 
7 puncte suplimentare. în timp 
ce oiniștii de la A.S.A.. stăpl-

în competiția feminina de volei

de

la

nind bir 
doi dina 
încheie 
mo. La 
și ei isc 
tonului 
poposea^ 
.treisferi 
fund și 
diferența 
largul ci 
lor, care 
prindere; 
nalele lo 
tratimp. 
contura i. 
tru că u 
la A.S.A 
dinamovi 
centru. N 
ză decis 
București 
muncită, 
un meci 
tare.

DINAMl 
Chlțu (2) 
Dlncă (2) 
bulea. C. 
(1). I.

LA GALAȚI, VICLCAMPIOANA IN fAJA CAMPIOANEI

M — prin angrenarea celor mal 
bune echipe de hochei intr-o 
competiție — ridicarea nivelului 
tehnle al acestei discipline spor- 
46ve In vederea ma! bunei reprezen
tări a hocheiului nostru ta ma- 
HI» întreceri Internaționale.

ta vederea competiției care v» 
debuta mîine, ta Capitală, pe pa
tinoarul „23 August*, la ora I 
echipele s-au pregătit eu mai 
multă atenție dectt ta alH ani. 
Steaua, campioana țării șl deți
nătoarea Cupei României, s-a an
trenat ta U.R.S.S. și ta Ceho- 
giovacta, unde a susținut și ci- 
teva partide de verificare, Sport 
□ub Miercurea Clue a ciștlgat 
„Cupa 23 August* și „Cupa Har
ghita- șl a jucat ta Cehoslovacia 
eto.

tetă programul primului tar t 
duminică 21 septembrie : SPORT 
CLUB — DUNAREA (Ora 9) Șl 
STEAUA — DINAMO (ora 11,36); 
tani n septembrie : STEAUA — 
DUNAREA și SPORT CLUB — 
DINAMO ; marți 33 septembrie i 
DINAMO — DUNAREA și STEA 
UA — SPORT CLUB.

an (1967) ; jucători de 
Data 0967), ÎL Dospln 
Herlea (1967), I. loalț» 
Justtatan (1954), V.
(1961), M. Popescu (1960), Ca. An
tal (1967), N. Alexe (1967). K. 
Antal 0966), P. Burada 0966). 
C. Chlrițâ (I960). Gh. Dragomir 
0966), A. GerczuJ (1962), M. GUga 
096t), AL Hftlăucă 0957), L. Hor
vath 0967), V. Huțann (1954). V. 
Jumătate 0963), C. Nlstor 0954). 
A. Șotron 0965), I. Szvltlak (1967).

SPORT CLUB 
cnic. Antrenori 
Sandor Gall ; portari : 
09»), 
0957), jucători de etmp 
0966), L Antal 0958), 
(1957) - --------------

(1969), Al. Rădulescu (1960) 1 ju
cători de clmp : I. Berdilă (1958), 
N. Ciobanu (1965), D. Dlma 
(1963), Ad. Fulg» (1966), P. Demi
dov (1965), ȘL Zaharia (1964) ”
Munteanu (1966), V. E- 
(1967), L. Bujoreanu (1960), 
Chlrvaslu (1665), L Dlnn 
N. Andrei (1968), N. Dlma 
T. Mareu (1959), T. Moeanu 
C, Pasearu (1967), E. Radu 
L Zaharia (1967), V. Eșanu 
L Petre (1968), I. Dlmache 
L Gherghlșan (1959), C.
(1999), C. Potop (1969), A. Voi- 
ean (1969).

--). N.Brinză
M. 

0962), 
(1968), 
(1961), 
(1967), 
(196»), 
(1968).
Geru

Captivant început de campio
nat în prima divizie feminină 
de volei, cu campioana — Uni
versitatea C.F.R. Craiova — 
confruntîndu-se în serie, în de
plasare, cu rivalele la titflu din 
sezonul trecut ! După ce a in- 
tilnit (și învins) pe Dinamo, în 
etapa inaugurală, pe terenul a- 
cesteia, iată că mîine echipa 
craioveană va juca la Galați cu 
vicecampioana, C.S.U. — I.M.N„ 
care se Întoarce de la turneu] 
internațional de la Varșovia cu 
un merituos loc secund (din 6 
participante). Campioana, evi
dent Întărită cu sibianca Mire-

ia Fopoviciu și cu localnica 
Gabriela Dumitrescu (de Is 
Oltcit). va fi — desigur — un 
obstacol greu pentru gazde. 
Este de așteptat ca. mîine di
mineață (ora 11), la acest derby, 
Sala sporturilor gălățeană să 
fie arhiplină. Dintre celelalte 
partide ale etapei a doua mai 
rețin atenția cele de la Pitești 
(grupa I) și Brașov (grupa a 
II-a), unde nou promovata lo
cală, performera etapei trecute, 
are de susținut un examen greu 
In fața bătăioasei Flacăra Ro
șie. Dar iată programul etapei 
a doua :

Fi 
rit. N. 
CONSTA^ 
Turculeț 
Popa (1), 
W. S. Pi 
D. Crăcii 
Crăciun, i 
le realiza- 

în 
nil. v
— Vie.
— Lamin< 
col ta Apo 
Tricolor 
Buc. — 1 
24—6. Lan 
11—15. Av 
norul Roe 
Beclean - 
Viată Nou 
color Dăb

LOTURILE CELOR 4 ECHIPE
steaua bucurești (campioa

na țării — ta total M de tWurl);

MIERCUREA 
Ion Bașa și 

Ca. Barta 
A. Fekete 
: A. Nagy 
8. Bogos 

,__ ,, _  ___ ,___,, J. Imets
(1965), O. Keresztes (1963), F. Mi
klos 0961), L. Bedff (1965), Z. 
Barlcz (1961), J. Bartalls (1961), 
L. Demeter (1961), I. Gereb (1959),
L. GyOrgylcze (1964), T. Kohn 
(1961), C. Moraru (1964), B. Nagy 
(1657), Z. Nagy (1955), A. Csikl 
(1969).

DINAMO BUCUREȘTI (de 6 
ori campioană); antrenor: Eduard 
Pan» î portari: Gh. Huțan (1954),
M. Constantinescu (1964), FL Nl- 
euleseu (1965) ; Jucători de etmp: 
A. Bacso (1965), M. Ionescu 
(1965), L Popovlci (1967), D. PO- 
pevlel 0969), M. Bejan (1962), 
M. Caval (1965), D. Crăciun 
(1964), L. Csata (1966), E. ErSs 
(1966), S. Andras (1967), Z. Ke- 
menes (1966), G. Lukaes (1964). 
t. Orban 0968), M. Plsfiru (1954),
L. Soiyom (1955), D. Tureanu 
(1954), M. Costea (1952), Cr. udrea 
(1968), R. Rttveiaz (1965), K. Ked- 
ves (1967), 1. Tober (1968).

DUNAREA GALAȚI. Antrenori: 
Sorin Clobotarn șl Ion Berdilă. 
Consilier l Ion Tlron ; portari : 
L Olartu (1965), G. Necutlț» (1967),
M. Gloeas (1966), L Cordov»

O. Blro (1»€4)

S. Gali (1»55),

ACȚIUNI DE DINAMIZARE A UNOR
(Urmare din pag. 1)

care i-a format — C. S. Arad. 
Aici, analiza stadiului de rea
lizare a obiectivelor și indica
torilor pe primele opt luni sie 
anului 1986 s-a făcut intr-o 
recentă plenară a clubului, cu 
luări de poziție ferme, con
structive, față de toate pro
blemele pe care le comportă 
munca și activitatea Intr-un 
club de mare performanță. Au 
fost menționate, pe Ungă o 
serie de realizări și chiar de
pășiri de prevederi (6 medalii 
la campionate internaționale, 3 
titluri de campioni naționali, 
selecționarea a 6 sportivi in lo
turi reprezentative) și unele 
neîmplinit! : in lotul național 
de atletism nu se află nici un 
sportiv al acestui club, pasul 
nesemnificativ făcut de echipa 
de gimnastică fete în finala ca
tegoriei a IV-a, trecerea In 
grupa a II-a valorică a divi
zionarei A de tenis de masă 
8-a. „AVem — ne spunea pre
ședintele clubului, ȘL Szigler 
— potențial organizatoric, uman 
și material, dar acestea nu au 
fost pe deplin valorificate. Noul 
poligon de tir, talere (în con
strucție cu sprijinul material al

AJ.VJ*JSJ, centrul olimpie de 
pregătire la tenis de masă 
(creat eu ajutorul federației de 
specialitate), baza sportivă pen
tru atletism din cartierul Mi- 
ealaea On amenajare deocam
dată), ea *i alte inițiative lo
cale, ne dau certitudinea obți
nerii onor viitoare rezultate 
mal bune decît eele de pină 
acum**.

★
Si la cunoscutul Club Sportiv 

Muncitoresc U.T.A. am Încercat 
o retrospectivă a realizărilor și 
rfțiva parametri de perspecti
vă. Au răspuns la această tre
cere In revistă președintele clu
bului — L Petrovan — și vice
președintele — V. Păltineanu, 
care ne-au pus mai IntJi la dis
poziție cifre care dovedesc to
tul atunci cînd trebuie să ex
primi lapidar relația plan-rea- 
lizare. Noi vom spune doar că 
obiectivele de performanță au 
fost Îndeplinite, cele trei ra
muri prioritare la U.T.A. — ca
notaj, ealae și tir — fiind Intr- 
adevăr reprezentative pentru 
culorile clubului. Veronica Co- 
geann este, din august, meda
liată cu argint la C.M. de ca
notaj la schlf dublu, Georgeta 
Bratu a obținut, la aceeași în-

Galați 
Pitești 
Sibiu ;

Craiova : 
Brașov : 
Constanța

GRUPA I VALORICA
C.S.U.—I.M.N. — UNIVERSITATEA CV.
DACIA — DINAMO
CJJ.M. LIBERTATEA — PENICILINA IAȘI 

GRUPA A II-a VALORICA
OLTCIT — CALCULATORUL
G.I.G.C.L. — FLACARA ROȘIE
FARUL — CHIMIA RM. VlLCEA

MARE SURPRIZĂ LA POLO
(Urmare din pag. 1)

bule să subliniem, totodată, că 
ieri dimineață formația orădea- 
nă a fost departe de forma ce 
i-a adus titlul de campioană. 
Ea a evoluat surprinzător de 
modest, fără vigoare, neinspi
rat, suportînd, în plus, din min. 
11,44, handicapul eliminării lui 
Garofeanu (atitudine ireveren
țioasă față de arbitru). Un mo
tiv de îngrijorare în perspecti
va apropiatei participări in 
C.C.E., dar și de analiză luci
dă și stringere a rindurilor... 
Golurile au fost marcate de 
Geantă 3. Balanov 2, Ghiță 2 
(unul, cel puțin, printr-o exe
cuție splendidă), Fruth, Ange- 
lescu, Duculeț, Nuțn pentru 
Steaua. Fejer 2, Raț 2. Arbitraj 
atent : V. Median — R. Timoc.

RAPID — PROGRESUL 6—6 
a—1, l—o, 3—3, 1—2). Și acest 
rezultat poate fi socotit neaș
teptat, mal ales după frumoasa

prestație de joi a feroviarilor. 
Acum, insă, ei au irosit ocazii 
tn lanț, ratînd inclusiv din 4 
m, văzîndu-se nevoiți, după ce 
au condus cu 4—1, să ...înoate 
după egalare. Ce-i drept. Pro
gresul a făcut un joc dăruit 
portarul Crețu respingînd mul
te baloane grele. Au marcat B. 
Tufan 3. R. Dan, Abrii, Hie (R), 
Tschiltsche 2, Mușat, Neagoe, 
Rath, I. Ionescu. Au condus V. 
Goian și V. Burdea.

DINAMO — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 18—8 (6—2. 5—2, 3—3, 
4—1). Ardelean 5, Răducanu 4, 
Moiceanu 3. Hagiu 2, Ș. Popes
cu 2, Șerban, Găvruș (D), Col
ceriu 6, Pop, Mujnai. Arbitri : 
B. Băjenaru — Șt. Karacsony.

Cel mai frumos meci al 
după-amiezii : DINAMO —
RAPID 10—3 (3—0, 3—0, 0—3, 
4—0). Au trebuit patru minute 
pentru ca echilibrul să se 
fringă șl, după spectaculoasa 
execuție a lui Ș. Popescu, prin

rr»

RAMURI SPORTIVE
trecere, locul IV în proba de 
schlf 8+1, Ovidiu Mihuț este 
campionul țării la juniori, la 
pistol liber, iar Ladislan Hor
vath, și el încă junior, este vi- 
cecampion național la caiac.

Am lăsat la urmă două as
pecte comune unităților vizi
tate : bazele sportive și în
deplinirea planului de venituri. 
Despre amindouă am discutat 
și la A.B.S. — director E. Bu- 
dișan —, și la C.J.E.F.S. — pre
ședinte 8. Palco.

★
La majoritatea bazelor spor

tive am și fost și se poate spu
ne că există un interes deose
bit pentru buna lor funcționa
re și gospodărire, că peste tot 
am intilnit o grijă constantă 
pentru ca ele să fie folosite 
de către sportivii de perfor
manță la maximă capacitate. 
Interesant de relevat este insă 
remarcabila preocupare a fac
torilor cu atribuții pentru ca 
toate aceste spații să fie puse, 
contra cost, la dispoziția tutu
ror celor interesați de mișcare, 
de exercițiul fizic, de sport, 
ceea ce are drept urmare și o 
creștere a veniturilor cluburilor 
și ale A.B.S. Exemple ar fi 
numeroase, dar ne oprim la

cel mai semnificativ. In com
plexul care găzduiește bazinul 
acoperit fiecare spațiu utiliza
bil a fost transformat și pus la 
dispoziția populației : un ves
tiar a devenit o sală bine pusă 
la punct pentru gimnastică de 
întreținere (celor interesați li 
se oferă și ore de Înot și de 
refacere), două Încăperi de la 
subsol sint, de două luni, săli 
de forță pentru practicarea cul
turismului, iar două coridoare 
s-au preschimbat in săli de te
nis de masă ; evident, și bazi
nul este folosit zilnic intensiv : 
pe culoarele din mijloc se face 
performanță, pe eele laterale 
— inițiere cu 10—12 grupe de 
copii. Toate acestea au făcut 
ea Întregul complex să-și asi
gure, pină la această oră, 
propriile mijloace, existența 
nanciar-gospodărească.

în Încheierea acestui tur
orizont — chiar dacă mai sint 
unele deficiențe In strlngerea 
cotizațiilor (C.S.M. U.T.A.), In 
obținerea de venituri din În
chirierea bazelor sportive 
(C.S.M. Vagonul) și In valori
ficarea materialelor de propa
gandă (la toate unitățile vizi
tate) —, Interlocutorii ne-au a- 
slgurat că și acești importanți 
Indicatori de plan vor fi reali
zați integral pină la sfirșitul 
acestui an.

care s-a deschis scorul, di- 
namoviștil s-au dezlănțuit 
făcînd una dintre cele mal 
bune partide ale lor din acest 
an. Exceptînd repriza a treia, 
jocul a avut în echipa antrenată 
de L Capșa o protagonistă 
convingînd pe deplin : apărarea 
greu de trecut, cu un Simion 
etalîndu-și clasa (fostul portar 
rapidist a fost învins abia in 
min. 14,49 de... ex-dinamovistul 
Ungureanu), atacuri variate, 
Incisive, pe front larg, cărora 
feroviarii le-au rezistat doar 
pe alocuri, in ciuda eforturilor 
lor vizibile.

Realizatori: Hagiu 3, Olaru 2, 
Ardelean, Ș. Popescu, Dan, E. 
Ionescu, Moiceanu (D), Ungu
reanu 2, Hie. Au arbitrat V. 
Burdea — R. Timoc.

STEAUA — PROGRESUL 
10—7 (2—2, 1—1, 4—1, 3—3).
Altă întilnire urmărită cu inte
res. O dispută 
min. 18, clnd 
desprins după 
replică curajoasă. 
Ghiță 3, Balanov
2. Nuțu 2, Lupescu (S) I. lo- 
nescu 2, Mușat 2, 
Bărbulescu, Chiru.
B. Băjenaru și V. Goian.

CRIȘUL — VOINȚA 21—8 
(4—1, 6—3, 5—2, 6—2). Gordan 
7, Costrăș 5. Pante» 4± Fejer 3, 
Raț 2 (C). Colceriu 
2. Marc. A’u condus 
— A. Gere.

Azi. de la ora 16 :
Rapid, Progresul 
Dinamo — Steaua ; 
la ora 
Voința, 
Crișul — Dinamo.

egală pină in 
favorita s-a 

ce primise o 
Au marcat :

2. Angelescu

Ncagoe, 
Arbitri j

5. Mnjna!
V. Median

Voința —
- Crișul, 
mîine, de 

8,30 : Progresul —
Rapid — Steaua,

cu 
fi-

de I
 ANUNȚURI

ÎNTREPRINDEREA ECO- j

NOMICA DE ADMINIS- ■ 
TRARE A BAZELOR SPOR- ] 
TIVE BUCUREȘTI, Bd. ' 
Muncii 37—39. sector 2, te- ] 
lefon 20.70.40/10. Încadrează : ;

; i • merceolog principal — ] 
i; materiale construcții, in- ; 
' i stalații i
i • tractorist-rutierist j
' • paznici. >

* I
î A. S. AVÎNTUL REGHIN

execută, pe bază de coman- ' 
1 dă, porți-bare de fotbal, din i 
< cherestea lamelată. j
5 Cei interesați pot obține ■ 
j relații la sediul asociației i 
? din Reghin. str. Parcul j 
J Popular 9, sau la telefon i 
5 950/20802. ]
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5 minute cu antrenorul Gheorghe Staicu

MERGEM LA «EUROPENE» 
CU GÎNDUL LA «MONDIALE»"

Ispow STUDENȚESC-STEAUA, OiNTRECERE

I PENTRU CUPELE EUROPENE
CLASAMENTUL

Miercurea trecută, cu o ju
mătate de oră înainte de me
ciul Sportul Studențesc — Omo
nia, unul din conducătorii fot
baliștilor ciprioți ne-a întrebat 
cum de se face că tribunele nu 
sint pline. I-am răspuns că ele 
vor fi arhipline duminică, la 
meciul cu Steaua. Oaspetele a 
ridicat mîinile și a spus : „A- 
cum înțeleg. Duminică c der- 
by-ul“. (Avizați, ciprioții știau 
că Steaua și Sportul Studen
țesc au terminat pe primele 
două locuri In campionatul tre
cut)

Așadar, duminică e derby-ul. 
Un derby dintre cele sută la 
sută, adică ceva „peste" meciu
rile strînse între primele pa- 

Itru echipe. Mai mult decît atît, 
duminică se va juca un derby 
cu argumente mai importante 
decît cele ale unui meci de I campionat. Steaua se apropie 
de startul în C.C.E., „pentru 
care e obligat să ajungă la I turația maximă, date fiind in
disponibilitățile din prima I manșă a turului doi, iar Spor
tul Studențesc are o motivație 
aproape Ia fel de mare, mai 
ales după victoria doar la li
mită in compania Omoniei. Am 
putea spune că revanșa de la 
Nicosia incepe în chiar primul 
minut al meciului eu Steaua, 
deoarce o eventuală victorie a 
studenților le-ar da aripi pen
tru meciul retur, care decide 
automat și asupra componenței 
urnei de la 3 octombrie, urnă 
in care se va afla și Steaua, 
e adevărat, în alt comparti
ment.

Derby-ul de duminică are un 
precedent de dată recentă. Ul
timul meci Sportul Studențesc 
— Steaua s-a jucat in Regie, 
cu puține zile înaintea finalei 
de la Sevilla. Atunci, victoria 
a suris echipei roș-albastre, 
aflată in plin sprint spre suc
cesul din noaptea spaniolă de 
la 7 mai. Acum meciul are o 
Încărcătură emoțională cel pu
țin egală, datorită faptului că 
și Sportul Studențesc este dl-

I
I
I
I
I
I

DE SIMPLU,

zana 
itina 
(am- 
- la 
două 
1 de 
0,30. 
ublu 
ursă, 
louă 
iile ! 
ului, 
i Se 
i, a 
dis- 

0 de 
6—0, 
iche, 
emi-

finale, fază în care, atît la 
simplu, cit și la dublu, se joa
că după formula „cel mai bun 
din 5 seturi") de A. Popovici — 
Șovar. Cea de a doua pere
che cap de serie, Mihai Vanță 
— Marius Comănesen, de ase
menea finalistă, a întrecut cu 
6—4, 6—1 pe Toma — Cosac, 
eu același scor, 6—4, 6—1, pe 
loan — Chiru și. în sfîrșit. cu 
6—4, 1—6, 6—1, 6—4 pe ” 
cu — Pop (un meci 
de frumos, poate cel 
tractiv al perechilor
ne). Așadar, in finală : Segăr- 
eeanu, Dîrzu — Vanță, Comă- 
nescu (toți de la Dinamo Bucu
rești). Această finală a fost re- 
programată luni dimineață, de 
la ora 9,30.

Meciuri palpitante și în pro
ba feminină de dublu. Pentru 
calificarea în finale candidea
ză : Diane Samungi, Teodora 
Tache — Otilia Pop, Gabriela 
Medveș, iar in cea de a doua 
jumătate a tabloului, Floren
tina Curpene, Monica Radu — 
Daniela Moise, Maria Romanov. 
Cele două meciuri vor avea loc
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rect interesat „să-și găsească 
pașii" pentru pragul din Cipru.

Meciul se anunță deosebit de 
interesant. Pentru cronicar va 
fi edificatoare ciocnirea între 
plusul de viteză al campionilor 
și probabilul joc tactic al „alb- 
negrilor" pentru punerea în va
loare a Iui Hagi, al cărui sprint 
decisiv în meciul cu Omonia 
a adus victoria (Un sprint fără 
de care succesul nici nu ar fi 
fost posibil, ținînd seama și de 
seria ratărilor.)

Sigur că meciul din Regie 
are și multe alte chei. Teore
tic, Steaua păstrează o supe
rioritate, greu de contestat, în 
linia de mijloc, legată de fap
tul că „mijlocul" Sportului Stu
dențesc nu este un comparti
ment stabil, oscilațiile între 
Bozeșan și Burchel fiind cele 
mai sugestive în acest sens. Pe 
de altă parte, Sportul Studen
țesc depinde mult de forma 
„lateralilor" săi M. Marian și 
Munteanu II, a căror predilec
ție pentru ofensivă poate su
plini o anume lipsă de tempo 
a liniei de mijloc. în afară de 
asta, față de jocul avîntat al 
Stelei, indiferent de teren, 
Sportul poate opune un bloc 
defensiv central în care Pană 
pare să-și revină la forma din 
perioada „premergătoare Brașo
vului", iar Iorgulescu poate a- 
sigura relansarea unor atacuri 
din linia de fund.

Finalmente, ajungînd la sim
plificări, argumentul Sportului 
Studențesc in disputa eu Steaua 
rămine tot Hagi. De jocul in
ternaționalului, de ee anume 
ii va spune „analiza de acasă", 
de ritmul acțiunilor lui și mai 
ales de arta cu care va ști să 
„fugă" din „cușca" experimen
talilor mijlocași ai campionilor 
va depinde In mare măsură 
soarta acestui med care se a- 
nunță deosebit de interesant și 
chiar echilibrat, in pofida star
turilor diferite ale celor două 
echipe. in balanța cărora 
Steaua păstrează un avantaj 
greu de contestat.

1. STEAUA 3 3 0 0 7-0 6
2. „U" Cj.-N. 4 3 4 1 C- 5 4
3. Dinamo 3 2 10 12- 3 3
4. S.C. Bacău 4 2 11 t- 3 5
3. F.C. Argeș 4 2 11 3-3 5
3. Victoria 4 2 11 5-5 5
7. F.C. OH 2 2 4 1 5-2 4
3. Sportul Stud. 4 12 1 4-4 4
9. Petrolul 4 12 1 3-2 4

14—12. Oțelul Galați 4 112 2-3 3
Jiul 4 112 4-7 3
Corvlnui 3 111 1-13

13. Univ. Craiova 4 4 3 1 9-9 3
14. Rapid 3 14 2 3-4 2
13. Chimia 2 142 6-6 2
14. F.C.M. Bv. 4 14 3 3-4 2
17. Flacăra 4141 2-9 2
13. Gloria 4 14 3 4-14 2

Derby-ul. dincolo de rivali
tatea sportivă care animă cele 
două echipe, are misiunea de 
a le aduce In „stare de con
curs" pentru turul doi, un tur 
doi pentru care studenții mai 
trebuie să lupte la Nicosia. Să 
așteptăm, deci, • întrecere 
sportivă din care să siștige, la 
urma urmei, ambele echipe. 
Pentru Steaua, jocul cu Spor
tul Studențesc rămine o veri
tabilă „încercare a puterii" 
pentru turul doi, iar pentru 
Sportul el este „oxigenul" de 
eare „alb-negrii" au atîta ne
voie pentru a pătrunde, In sfir- 
fit, ta arena internațională.

loan CHIRILA

Neîndoios, și fotbalul nostru 
juvenil are in această toamnă 
un moment de vîrf. evenimen
tul constituindu-1 participarea 
selecționatei U.E.F.A. '86 la 
turneul final al Campionatu
lui European de juniori A, pro
gramat in Iugoslavia în peri
oada 11—15 octombrie. Pentru 
a afla amănunte despre prepa
rativele în vederea acestui im
portant examen, ne-am adresat 
antrenorului reprezentativei, 
Gheorghe Staicu.
• „Care este pulsul?" • 

„Normal, pregătirile urmîndu-și 
cursul planificat. După tur
neul din Indonezia și cele ci- 
teva meciuri de verificare, care 
și-au dovedit utilitatea, «cota» 
experienței competiționale fi
ind in creștere, lotul — cu- 
prinzînd In prezent 25 de ju
cători — mai are prevăzută, 
pentru sfîrșitul acestei luni, o 
perioadă de pregătire centrali
zată. iar in primele zile ale 
lui octombrie^ un turneu de 
două jocuri. Aș dori ea in pre
ziua plecării in Iugoslavia, "cei 
16» — care vor face deplasa
rea la turneul final — să nu 
fie stabiliți de... sita vizitei 
medicale, ci de valoarea lor la 
momentul respectiv. De aceea, 
cred că se impune atît o aten
ție —........... ’
tea 
lor 
dt ..
ridicarea ștachetei pregătirilor. 
De altfel, «cei 25» sint înde
aproape urmăriți de un colec
tiv tehnic special alcătuit". 
• „Ce știți despre primul ad
versar, echipa R. F. Germa- 
trta ?• • „Am urmărit recent, 
la Glasgow, meciul Scoția — 
R.F.G., in care Juniorii vest- 
germani au ciștigat cu 3—2.

sporită fată de ei din par- 
adversarilor ți a arbitri- 

în meciurile de campionat, 
ți a lor personal, pentru

Am văzut la lucru o torni u,ie 
vest-germană cu un gabarit im
presionant pentru vîrsta junio
ratului, cu o apreciată tehnică 
de joc, majoritatea componen- 
ților ei însușindu-și foarte bine 
procedeele de bază detașîn- 
du-se Moeller (un mijlocaș 
care m-a pus pe gînduri. fiind 
considerat, pe bună dreptate, 
cel mai bun produs al ultimi
lor ani), Luginger (un fundaș 
central cu intervenții sigure) și 
Witeczek (un vîrf foarte per
cutant). Tactic am observat o 
•aglomerare» în mai toate zo
nele terenului, cu pressing și 
angajament în forță cu un mar
caj cum rar am văzut". • „In
tr-un cuvint, stilul fotbalului 
vest-german". • „Exact. El este 
asemănător cu cel al primei re
prezentative. care, să nu ui
tăm. la ultimul -Mundial» și-a 
continuat •marșul». susținind 
finala cu Argentina. Juniorii 
vest-germani au atuurile lor 
Incontestabile, pe care, ajutîn- 
du-mă de înregistrările făcute, 
le-am întors pe toate fetele și 
sper să Ie contracarăm. Cum ? 
Printr-un plus de abilitate teh
nică 
bele 
ruiri 
sibil 
găsi 
alte
«europene» 
pentru •mondialele»”.

și inteligență tactică, am- 
pe suportul unei mari dă- 
în joc, evitând pe cit po- 
angajamentul direct. Vom 
tactica adecvată, ca și în 
situații. Mergem Ia aceste 

vizînd... biletele

Adrian VASILESCU

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
ETAPEI DE MIINE

A DIVIZIEI B
Campionatul speranțelor

DOUĂ MODURI DE A FI SCOS DIN JOC I

DUMINICA
ea 

di-
a-
n-

azi, de la ora 15, urmînd 
finala să se dispute luni 
mineață, de la ora 9,30. De 
semenea, luni se va juca fi 
nala de dublu mixt. In semifi
nalele acestei probe se vor in- 
tilni. duminică dimineața : Da
niela Moise, Adrian Marcu 
(Steaua) — Teodora Tache, Mi
hai Vanță (Dinamo București). 
Primii au dispus, în .sferturi", 
cu 6—3, 6—4 de Gabriela Pre- 
cup, A. Popovlci, iar ceilalți 
i-au invins cu 5—7, 6—3, 6—4 
pe Monica Pecheanu, Enache. 
In a doua semifinală : Floren
tina Curpene, Andrei Dîrzu — 
Diane Samungi, Florin Segăr- 
eeanu (toți de la Dinamo Bucu
rești). In „sferturi" 1 Curpene, 
Dîrzu — Mădălina Voinea, Do- 
bre 7—5, 6—4, și Samungi, Se- 
gărceanu — Gabriela Medveș, 
Pavel 6—2. 6—2.

O foarte interesantă partidă din 
Campionatul speranțelor a-a Sta- 
putat, ta etapa precedentă, pe 
■tadkxMd Municipal dta CluJ-Na- 
poea. Dar, Înainte de a stibltata 
citeva dintre problemele legate ta 
special de comportarea unor ju
cători, să spunem că meciul dintre 
speranțele .șepcilor roșii* si cele 
ale clubului brașovean a fost pro
gramat ta cuplaj eu partida pri
melor echipe, „așa cum am ho
țim, cum s-au desfășurat șt eele 
din campionatul trecut și cum 
considerăm eă e bine să facem 
eu toții dacă vrem să avem Jucă
torii care ne trebuie" — afirma 
Remus Ctmpeanu, președintele 
clubului de pe Someș.

Că nu peste tot se procedează 
așa, deși nimeni nu se poate 
plinge de... vreme proastă, e si 
asta o problemă eu destule im
plicații. dar nu despre ea vrem 
să discutăm acum, d despre eu 
totul altceva. Meciul de la Cluj-
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MIINE

Napoca a fost de o foarte bună 
factură tehnică desfășurat tn- 
tr-un tempo rapid, en multe 
faze spectaculoase ta eele două 
porțl, cinci dintre ele Încheiate 
ea goluri. PubMcul a aplaudat cu 
generozitate realizările celor două 
echipe. dar au existat șl două 
situații care n-au plăcut nimănui, 
teșite din sfera ialr-play-ulul, 
gesturi nesportive care trebuie să 
dea serios de gindit.

A fost, mal lntti, izbucnirea
necontrolată a lui Trîmblțaș, care 
șl-e lovit adversarul fără să fie 
văzut de arbitri. L-a văzut insă 
antrenorul lui, Porațchl, și, ta 
momentul cind jocul s-a între
rupt, Trtmblțaș a fost poftit a- 
fară șl trimis ta vestiar. Același 
lucru ar fi trebuit să-l facă și 
antrenorii brașoveni cu Bența, 
care tot timpul a protestat și a 
gesticulat, enervtadu-și adversa
rii. arbitrii, coechipierii. Dar ta 
o decizie a conducătorului jocu
lui (e adevărat, discutabilă, de
oarece n-a scontat o lovitură 
indirectă ta o obstrucție ta mar
ginea careului advers), l-a a- 
postrofat pe acesta șl a văzut 
cartonașul roșu. Sigur, Bența a 
fost iarăși suspendat (4 etape), 

considerăm mult mal educa
tiv modul cum au procedat an
trenorii clujeni cu TrfmbițaȘ 
față de o abatere pe care ar fi 
putut-o trece eu vederea. Pro
babil că Fui Bența 1 s-au trecut 
eu vederea prea multe de-a lun
gul anilor șl, astfel, o-a. ajuns ea 
suspendările lui să ee... lege una 
de alta.

Aceste două „ieșiri» din sfera 
falr-play-utu! au umbrit un foar
te bun meci al „speranțele**.

Laurențiu DUMITRESCU

SERIA I : Minerul Gura Humo
rului — C.S. Botoșani : L. Gyura 
(Satu Mare), Politehnica Iași — 
Poiana Cîmplna : M. Lăzărescw 
(București), F.C.M. Progresul 
Brăila — F.C. Constanța : R. re- 
trescu (Brașov), F.E.P.A. *14 Bta- 
tad — Aripile Victoria Bacău 3 
V. Iile (București), Unirea Foc
șani — C.F.R. Pașcani : P. Uiea- 
eu (București), Unirea Slobozia
— Olimpia Rm. sărat : M. Dără- 
ban (Cisnădie), C.S.M. Suceava
— Ceahlăul P. Neamț : D. Bo- 
llntlș (București), Steaua Mlzll — 
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea : C. 
Corocan (Reșița) — se dispută 
ta Ploiești (stadionul Petrolul), 
Prahova C.S.U. Ploiești — Dună
rea C.S.U. Galați : D. Avrigeanu 
(București).

SERIA A H-a : Gloria Pandurii 
Tg. Jiu — Automatica Bucureștii 
Gh. Constantin (Rm. VUcea), 
ROVA Roșiori — Autobuzul Bucu
rești : N. Bițin (Salonta), C.S. 
Tîrgovlște — I.C.I.M. Brașov : D. 
Buciuman (Timișoara), F.C. lotes 
Sibiu — A.S. Drobeta Tr. Seve
rin : A. Mițaru (Rm. Vîlcea), 
Chimica Tîrnăveni — Carpațl 
Mlrșa : St. Grosu (Călărași), Gax 
Metan Mediaș — Sportul Mun
citoresc Slatina : C. Matei (De
va), Tractorul Brașov — 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe : M. llie» 
(Odorhei), Mecanică Fină Steaua 
București — Electroputere Craio
va : I. Șchiopu (Focșani) — sta
dionul Mecanică Fină, Progresul 
Vulcan București — A.S.A. Tg. 
Mureș ; 1. Coț (Ploiești].

SERIA A m-a 
șenl — 
Iova), 
Arad : 
Steaua 
limpia 
(Pitești), Strungul Arad

CRITERIUL DE FOND

ne va avea loc in București, tn 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2, cu Începere de 
Numerele extrase vor 
fuzate la ora 17,45, 
transmisiilor sportive, 
mul I, precum șl tn 
aceeași zi, la ora 22,20 
rezultatele concursului 
sport) și luni dimineața, 
8,55, pe același program.
• Nu uitați că astăzi 

data limită pentru depunerea bu
letinelor Pronosport la concursul 
din 21 septembrie care, pentru 
prima oară în acest sezon fotba
listic, programează, alături de 
partide din campionatul intern, 
o serie de întîlniri din prima 
ligă a campionatului italian.
• Anunțam pe toți particl-

panții că săptămina viitoare pro
gramează drept „cap de afiș" 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA
LOTO de duminică 28 septembrie 
a.c. Biletele vor ti puse în vln- 
zare Incepînd de luni, 22 sep
tembrie.

ls ora 14. 
H radlodl- 

ln pauza 
pe progra- 
reluare, in
(o dată cu 

Prono- 
la ora

este șl

Miine dimineață, pe hipodromul 
din Ploiești, într-o adevărată 
reuniune festivă, se va disputa 
Criteriul de fond, pe distanța de 
3200 m, cu o participare selectă 
iu frunte cu Coran, clștigătorui 
Derbyulul din acest an, Fidello, 
Hamilton, Halogen, Hendorf, Ka
lin, așezați In handicap în așa 
fel înctt oricare dintre ei va pu
tea obține victoria. Tot tn aceas
tă reuniune se ' 
Criteriul cailor 
reunește tot ce 
acest moment 
Handicapul este 
cu excepția Iul 
ușor avantajat față de ceilalți 
concurențl.

Din reuniunea de joi după-a- 
miază am consemnat dubla vic
torie a formației M. Ștefănescu, 
care și-a adus aminte că a fost 
cîndva șl campioană. Astfel. 
Nety, Lansată din start, și-a do
minat adversarii, realizînd un 
nou record, care o aduce în rîn- 
dul speranțelor, iar Secret, con- 
flrmînd bunele lui performanțe, 
a reușit un nou succes. Brădișor, 
a cărui formă merită evidenția
tă, a Izbutit încă o victorie și 
un nou record (131,2/km). Re
marcăm, de asemenea, victoria 
Comanel, al cărei record este mal 
valoros, deoarece a - fugit aproape

HIPISM

Partida Progresul Vulcan 
București — AJS.A. Tg. Mu
reș, deTby-ul seriei a H-a a 
Diviziei B, se va disputa nu
ne, pe stadionul Progresul 
(str. Dr. Staioovlci). cu înce
pere de la ora 14,34.

_ _____ Minerul Paao-
F.c; Bihor t I. Velea (Cra- 
Unio Satu Mare — U.T.

Cr. Teodorescu (Buzău), 
C.FJt. Cluj-Napoca — O- 
Satu Mare : AL Mustățea 

,___ -“J — fon*
tehnica Timișoara : M. Niculescu 
(București), Gloria Bistrița — 
Armătura Zalău : St. Botăreaciț 
(Iași), Mureșul Deva — Aurul 
Brad : L. Măerean (Brașov), F.C. 
Maramureș Bala Mare — Minerul 
Cavnlc : M. Nlcolau (Bacău),
C. S.M. Reșița — C.I.L. Slghet 9
D. Ionescu (Ploiești), Dacia Me
canica Orăștie — Metalul Bocșa 9 
V. Donțu (Galați).

Reamintim că meciurile, cu ex
cepția partidei Progresul Vulcan 
— A.S.A. Tg. Mureș, vor Incepo 
ta ora 17.

va desfășura și 
de 2 ani, care 
are mal bun in 
generația tinără. 
Judicios alcătuit 
Trifan, care este

pe întuneric, ea produclnd sur
priza zilei. An mal clștlgat î 
Vlnța, prea ușor handicapată, 
Sadovan, în revenire de formă, 
șt Dedlțel, fără probleme, el do
vedind că mal are rezerve.

zilei.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Vlnța (Cîrstea) 132,1, 2. 
Vers. Cota : clșt. 2. Cursa an-a: 
1. Sadcvan (Popa) 1:32.2, 2. For
mosa. 
Cursa a 
fănescu) ____ .
Respect. Cota : clșt. 3, ev. 17, ord. 
triplă 60. Cursa a IV-a t ‘ 
dlșor (Tudor) 1:31,2 ; * 
3. Briza. Cota : cîșt. 
ord. triplă 43, triplu 
330. Cursa a V-a : 1. 
Ștefănescu) 1:35,3 ; 2.
Rafia. Cota : clșt. 5, ev. 16, 
triplă 39. Cursa a Vl-a : 1. 
țel (Costică) 1:32,4 ; 2. Zela . 
Susai. Cota : cîșt. 2,80, ev. 20, ord. 
triplă închisă. Cursa a VH-a : 1. 
comana (Molse) 1:31,4 ; 2. Ron- 
des. Cota : cîșt. 10, ev. 112. ord. 
Închisă.

Cota : clșt. 4, ev. ». 
ni-a : 1. Secret (M. Ște- 
1:28,7 ; 1. Trufanda ; 3.

: 1. Bră- 
3. Reușit ;
1, ev. 17, 
n—in—rv 
Nety (M. 
Gruia ; 3. 

ord. 
Dedi-

3.

A. MOSCU

DIN DOSARELE COMISIEI DE DISCIPLINA
• Bența (F.CJL Brașov) a ju

cat la „Speranțe", duminica tre
cută, ta Cluj-Napoca. Desigur, 
el ar fi trebuit să se evidențieze 
la echipa brașoveană, prin plusul 
său de experiență, prin cunoștin
țele sale fotbalistice. Dar, Bcnța 
a preferat să se ...evidențieze alt
fel, adudnd injurii arbitrului 
fapt ta urma căruia 1 s-a arătat 
cartonașul roșu. Sancțiunea Co
misiei de disciplină nu s-a lăsat 
nici ea așteptată: 4 etape de sus
pendare.
• Revenit ta F.C. Maramureș, 

Tulba a fost eliminat de pe te
ren chiar in prima etapă a Di
viziei B, ca urmare a unul gest 
nesportiv. In următoarele două 
etape, Tulba n-a jucat, fiind sus
pendat de Comisia de disciplină. 
Cind a pus din nou pictorul pe 
minge, duminică, tn meciul cu 
CJ.L. Slghet, el a Înjurat un ad
versar, ceea ee l-a adus acum 3 
etape de suspendare. Așa cum a 
pornit-o Tulba, ar fi impropriu

să se apună că el joacă la F.C. 
Maramureș, deoarece mai mult 
nu joacă decît joacă 1
• O dată cu meciul Metalul 

Oțel» Roșu — Gloria Reșița, in
tr-o sală din imediata apropiere 
a cabinei arbitrilor a fost orga
nizată o... nuntă I Șl. așa cum e 
la nuntă, oamenii beau cite un 
păhărel (chiar două-trel), stat 
bine dispuși, cîntă șl dansează, 
mă rog. petrec, se simt bine. In 
acest climat de mare și justifi
cată veselie, socru-mlc a intrat 
chiar in cabina arbitrilor, ofe- 
rindu-le 2 sticle, care ar ti con
ținut apă minerală (dv. credeți?). 
Oricum, pentru deficiențe organi
zatorice, echipa Metalul Oțelu 
Roșu a fost amendată cu 3000 de 
lei. Este de așteptat că viitoarele 
nunți — le dorim ctt mal multe 
— să nu mal fie organizate la 
aceeași 
fotbal.

oră eu meciurile de

Jack BERARJU
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la nivel înalt, mareînd un nou 
moment important în evoluția 
bunelor relații dintre cele două 
țări și popoare.
, Comitetul Politic Executiv a 
subliniat, cu satisfacție, că, în 
timpul convorbirilor, șeful sta
tului român și primul ministru 
elen au exprimat dorința co
mună de a dezvolta și mal pu
ternic raporturile dintre Româ
nia și Grecia, de a ridica la 
un nivel și mai înalt conlucra
rea dintre ele — pe plan poli
tic, economic, tehnico-științific, 
cultural și in alte domenii de 
interes reciproc. A fost evi
dențiată importanta înțelegeri
lor și a documentelor conveni
te, care dau noi perspective 
colaborării și prieteniei româ- 
no-elene. S-a arătat că promo
varea largă a cooperării dintre 
România și Grecia, pe baza 
stimei, egalității și avantajului 
reciproc, este în folosul ambe
lor țări și popoare, al cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării 
în Balcani, pe continental eu- 
roDcan și în întreaga

A fost reliefată, 
profunda semnificație 
burilor de păreri 
președintele României și premie
rul elen le-au avut în probleme 
aeluale ale vieții internaționa
le. In acest sens, Comitetul Po
litic Executiv a relevat impor-

lume, 
totodată, 
a schim- 
pe care

România, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, și a primului mi- 
nistru al Republicii Elene,
Andreas Papandreu, privind 
problemele dezarmării, păcii șl g 
colaborării In Europa și în iu- g 
me. S-a apreciat că acest im- g 
portant document reafirmă vo- g 
inta fermă a României și Gre- 
ciei de a întări conlucrarea pe 
arena mondială, de a acționa, 
în continuare, pentru a se pu
ne capăt politicii de înarmări, 
pentru înlăturarea pericolului 
unei catastrofe nucleare, pentru 
afirmarea unui curs nou în 
viata internațională — spre 
destindere, dezarmare, pace și 
colaborare în lume.

Aprobind, în unanimitate, re
zultatele convorbirilor dintre 
președintele Nicolae Ceaușescu 
$1 primul ministru Andreas 
Papandreu, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit măsurile ce 
se impun pentru înfăptuirea, 
in cele mai bune condiții, a 
Înțelegerilor stabilite, a obiec
tivelor de colaborare prevăzu
te, pentru extinderea continuă 
a relațiilor tradiționale, prie
tenești, dintre România și Gre
cia, dintre popoarele român și 
elen.
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PROBE NOI ÎN
LAUSANNE, 19 (Agcrprcs). 

Comitetul Executiv al Co
mitetului International Olim
pic a anunțat că în programul 
Jocurilor Olimpice din anul 
1938 vor fi incluse noi probe : 
oea de 50 m liber la înot.

Intllnire' de baschet (m)

Comitetul Politie Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității de 
partid și de stat.

PROGRAMUL J.O
precum si întreceri pe echipe 
în concursul de tir eu arcul. 
De asemenea, 
scoaterea din 
trecerilor de 
open, la judo.

•-a hotărî! 
program a In
ia categoria

i
g
3

„LA REALIZĂRILE SOCIETĂȚII SOCIALISTE DIN 
ROMÂNIA ÎȘI ADUC CONTRIBUȚIA Șl SPORTIVII"
• Intr o pagină întreagă, un amplu articol despre Daciadâ 

(„Sport" — Bratislava) • Tamara Costache, elogiată in „l'Equipe"
Grație numeroaselor izbînzi 

pe care le obține, ca rod al 
talentului și temeiniciei unor 
performeri capabili să fructi

$

fice. la cel mai înalt nivel, ex
celentele condiții oferite miș
cării noastre sportive în acești 
ani numiți, cu legitimă mîndrie 
patriotică „EPOCA NICOLAE 
CEAUȘESCU", sportul românesc 
se bucură de o atenție con
stantă din partea presei inter
naționale. Aceasta continuă să 
acorde, pe toate meridianele 
lumii, spații întinse și respect 
atît prestației tricolorilor, cît și, 
nuanțind. organizării solide, pil
duitoare a mișcării sportive din 
România socialistă.

Bunăoară, cu prilejul zilei de 
23 August, ziarul cehoslovac 
„SPORT", care apare la Bra
tislava. a dedicat o întreagă 
pagină fenomenului sportiv ro
mânesc, subliniind că „la reali
zările societății socialiste lși 
aduo contribuția și sportivi.

Campionatele Europene de box-juniori

care. Ia multe discipline, se 
înscriu printre primii din 
lume". Făcând ample referiri 
fie la tradiția din cîteva spor

turi (handbal, tir 
etc.), fie la unele 
victorii de dată 
mai recentă ale 
tricolorilor (cu un 
portret „complet" 
al campioanei și 
recordmanei mon
diale de înot Ta
mara Costache), 
ziarul citat re
marcă, într-un ar
ticol intitulat „Da- 
ciada — sport pen
tru toți", marile 
virtuți ale acestei 
întreceri de masă

cu largă respirație, scoțînd în 
evidență faptul că, declanșa
tă în 1976, la ideea și din 
îndemnul tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, veritabilă „olim
piadă" românească a cuprins, 
cu fiecare sezon, 
un număr sporit de 
competitori, asigu- 
rind astfel o bază 
trainică pentru ri
dicarea gradului de 
sănătate a poporu
lui, a tineretului, 
cît și, totodată, 
pentru realizarea 
de noi și noi per
formanțe.
Cum am mai spus, 

a oglindi, fie și 
succint, elogiile a- 
dresate de o publi
cație sau alta spor
tivilor tricolori re

torul reportajului, descrie ca
riera tinerei campioane din 
Ploiești, pe care o numește 
„adevărată atletă a piscinelor", 
adăugind că ea a obținut „o 
victorie istorică in prima fina
lă mondială a unei curse de 
50 m“. Emoționat de declarația 
Tamarei, „Am dorit atit de 
mult să câștig de ziua naționa
lă a României!“, ziaristul fran
cez insistă asupra amănuntului, 
relevat șl de antrenorul Mihail 
Gothe, că „pentru a aduce 
României cel dinții titlu mon
dial la natație și a deveni pri
ma mare specialistă a sprintu
lui pur, Tamara n-a făcut nici 
un rabat de la muncă". Inte
resant e și fragmentul referi
tor la viitorul proaspetei lau
reate : „Tamarei ii lipsesc deo
camdată 28 de sutimi pentru a 
cobori sub 25 de secunde. Cind 
știi însă că, intr-un singur se-

STEAUA - LEGIA 
VARȘOVIA 77-98
Cea de a treia intîlnire a- 

micală de baschet pe care echi
pa noastră campioană. Steaua, 
a susținut-o ieri în compania 
formației poloneze Legia Var
șovia, a fost ceva mai anima
tă. oaspeții dînd o replică mal 
bună decît în întîlnirile anteri
oare. Partida a fost mai tot 
timpul sub semnul echilibrului, 
datorită atît evoluției mal bu
ne a oaspeților, dar mai ales 
jocului neconvingător (multe 
greșeli de apărare și ratări) al 
steliștilor. evoluția scorului pe 
toată durata meciului fiind 
elocventă: min. 11: 23—20, min. 
13: 27—31. min. 19: 49—49. min. 
25 : 60—67. min. 31 : 66—74. în 
ultimele minute polonezii se 
desprind și... scor final: 77—98 
(53—49) în favoarea acestora. 
Coșgeteri : Ardeleanu 18, Cer- 
nat 19, Ermurache 16 (Steaua), 
respectiv Bielecki 15. Pawlak 
18. Krolikowski 22.

Credem că. în vederea parti
de! de la 2 octombrie cu Jal- 
ghiris Kaunas, din Cupa Cam
pionilor Europeni, se Impun 
pregătiri mult mai serioase, în 
compania unor formații puter
nice. chiar dacă tn acest mo
ment jucătorii militari nu au 
încă ..meciuri în picioare".

Nicoleta ALDEA

PATRU PUGILIȘTI ROMÂNI 
ȘI-AU ASIGURAT UN LOC PE PODIUM

Maratonul pugilistic prilejuit 
de cea de a IX-a ediție a Cam
pionatelor Europene pentru ju
niori, care se desfășoară In lo
calitatea daneză Broendby, ■ 
ajuns, cum se spune, in linie 
dreaptă. Azi au loc ultimele în
treceri semifinale, urmînd ca 
mtlne să se dispute mult aș
teptatele finale. în această fa
ză superioară a competiției — 
semifinale — au reușit să pro
moveze patru din cei șapte 
sportivi români prezenți la în
treceri. Este vorba de Nicolae 
Aliuță (semimuseft), Marian 
Dumitrescu (semiușoară). Da
niel Dumitrescu (pană) și Fran- 
cise Vaștag (ușoară). Ultimii 
doi și-au cucerit un loc pe po
dium cîștlgînd. în gala de joi, 
în fata lui I. Konkoly (Unga
ria) șl, respectiv, J. Martinez 
(Spania), prin decizii categori
ce la puncte (5—0). Tot joi, 
„musca" Sorin Timofte a ratat 
calificarea, cedînd la puncte tn 
fata danezului J. Brendahl. Ta
tă, deci, că printre cei 48 de 
sportivi care vor urca pe po
diumul de premiere duminică 
seara se vor afla și 4 boxeri 
români. Acum el vor încerca, 
desigur, să schimbe medaliile 
de bronz, deja asigurate, cu 
altele, mal strălucitoare. Le do
rim tuturor mult succes.

în semifinale, boxerii noștri

au următorul program: N. A- 
llută — R. Niedbalskl (Polo
nia), M. Dumitrescu — O. 
Trenn (R.D.G.). D. Dumitrescu 
— K. Dzlu (URSS) șl Fr. Vaș
tag — I. Arzln (URSS).

C.M. DE ȘAH
LENINGRAD. Ieri, in a 18-a 

partidă a meciului Garri Kas
parov — Anatoli Karpov, jocul 
s-a întrerupt după efectuarea 
a 40 de mutări. Poziția de 
întrerupere este deosebit de 
complicată. Azi partida va fi 
reluată, iar pînă atunci scorul 
meciului rămîne 9,5—7.5 în 
favoarea lui Kasparov.

SOFIA. Remiză în partida a 
6-a din cadrul întîlnirii în care 
Maia Ciburdanidze lși apără 
tdflul în fața Elenei Ahmîiovs- 
kala. După numai 20 de mu
tări, Abmîlovskaia (cu albele) 
a propus rezultatul de egalitate, 
acceptat de Ciburdanidze. Cam
pioana conduce cu scorul de 
4—2.

RIGA. Andrei Sokolov a re
dus scorul meciului cu Artur 
Iusupov, din finala candldați- 
lor, cîștlgînd (cu albele) a 7-a 
partidă, Iusupov conduce acum 
cu 4—3.

prezintă o treabă dintre cele 
mai dificile, tocmai din cauza 
abundenței materialului. Este și 
motivul pentru care, promițând 
să revenim cit de curl nd, î nche
iem această trecere în revistă 
oprindu-ne asupra unui singur 
alt articol, găzduit recent de 
prestigiosul ziar parizian „L’E- 
QUIPE" : „ZI de sărbătoare în 
România*. Menționînd că, prin 
strălucita sa izbindă de la C.M. 
de la Madrid, Tamara Costa
che a ținut să răsplătească în
crederea ce 1 s-a acordat, ea 
șt condițiile fără cusur avute 
Ia dispoziție, Pascal Coville, au-

zon, ea a progresat cu 85 dc su
timi, nu ai voie să te îndo
iești".

Firește, sursă de satisfacție 
pentru cei elogiați, ca și pen
tru noi toți, aceste laude, pe 
de-a întregul meritate, trebuie 
să constituie, și nici nu consti
tuie altceva, decît un imbold 
pentru succese și mai străluci
toare, spre gloria sportului ro
mânesc chemat să-și ridice ni
velul, prin seriozitate, discipli
nă și rigoare, la înălțimea ce
lui al construcției generale a 
socialismului din patria noastră.

meridian»
e CUPA U.E.F.A. : Tirol Inns

bruck — Sredeț Sofia 3—0 (1—0). 
întrerupt miercuri seara în mi
nutul 33 (la 0—1), din cauza unei 
ploi torențiale, meciul s-a reluat 
joi din minutul 1, conform regu
lamentului. Victoria a revenit fot
baliștilor austrieci, golurile fiind 
realizate de Roscher (min. 12), 
Pacult (min. 46) șl Llnzmaier 
(min. 67), Au asistat 10 000 de 
spectatori.

• CAMPIONATUL ANGLIEI. 
Meci în devans : Norwich — Lei
cester 2—1, miercuri.

• COPA LIBERTADORES ne 
interesează în mod special pen
tru că, reamintim, cîștigătoarea 
ei va întîlni în decembrie, la To- 
Ido, pe Steaua în- finala Cupei

Intercontinentale. La Asuncion, 
în Paraguay, într-o partidă con- 
tînd pentru grupa a doua semi
finală, Olimpia din localitate a 
terminat la egalitate, 1—1 (0—0), 
cu formația columbiană Ameri
ca. Olimpia conduce în clasamen
tul grupei cu 3 p (golaveraj 
4—2), fiind urmată de America, 
1 p, și Bolivar (Bolivia) 0 p.

• SUPORTERII echipei A.S. 
Roma au distrus 21 de autobuze 
pe traseul dintre centrul orașului 
și Stadionul Olimpic, care a găz
duit tntîlnirea Roma — Zaragoza 
din Cupa U.E.F.A. Cum pre
ședintele Companiei de transport 
în comun a reacționat prompt, 
se pare că „tlfosii" vor ajung» 
pe viitor la meciuri cu mijloac» 
proprii.

AL DOILEA... PELE !
• TELEX • TELEX

AUTOMOBILISM • înaintea 
ultimelor trei probe speciale, tn 
clasamentul raliului Hong Kong 
— Beijing conduce autoritar sue
dezul Stig Blomqvist (Audi), ca
re are peste o oră avans asupra 
următorului clasat, Lu Ningjun 
(R. P. Chineză — Mitsubishi). De 
remarcat că mal mult de jumăta
te din numărul echipajelor care 
au luat startul au abandonat 
Înaintea ultimilor 833 de kilo
metri a! traseului 1

CICLISM • Alte rezultate de 
la C.M. Universitare t 1000 m 
cu start de pe loc f V. Sultanov 
(U.R.S.S.) 1:04,730, A. Denisov
(U.R.S.S.) 1:06.907, S. Wernlmont 
(Belgia) 1:09.05! ț viteză t Sulta
nov, Denisov K. Annoura (Ja-

• TELEX • TELEX
ponta' • Proba contracronome- 
tru pe echipe din cadrul Balca
niade* de ciclism ■ revenit echi
pe! Bulgariei 3h 02:90 pe 100 km 
...4. România 2h 09:04.

GIMNASTICA RITMICA • La 
Florența a început cea de-a dn- 
cea ediție a C.E. tn prima zi a 
avut loc un tur eliminatoriu pen
tru desemnarea celor 0 finaliste 
ale concursului pe ansambluri, al 
doilea tur avtad loc astăzi, tn 
timp ce finala se va disputa du
minică seara. Conduce Bulgaria 
eu 19,950 p. urmată de U.R.S.S. 
— 19,075 p ș! Italia — 19.600.

PENTATLON MODERN • La 
W ren lorf (R.F.G.) s-a desfășurat 
" oompetitiî <• pentatlon modern.

• TELEX • TELEX
intitulată „Campionii campioni
lor", Ia oare au luat parte clștl- 
gătoril titlurilor naționale din 13 
țări. Concursul s-a Încheiat cu 
victori-' lui J. Martlnek (Unga
ria), reprezentantul nostru Gheor- 
gh-> Marian oeuptad locul 8.

TENIS • Optimi de finală la 
Hamburg: SundstrSm — Nystrbm 
6—3, 5—4; Meclr —Davin 6—2. 4—«, 
t—1; Purceii — de la Pena 6—3. 8—3; 
Leconte — Srejber 6—4, 6—3 ;
Carlsson — Jalte 7—5, 7—5 ; San
chez — Casai 6—3, 6—1 ; Muster 
— Perez-Roldan 6—3, 6—1 ; Hla- 
sek — Westphal 6—3, 6—2. • John 
McEnroe a dispus cu 6—1, 6—1 
de compatriotul său Kelly Jones, 
calif!ctadu-se ta turul doi al tur
neului de la Los Angeles.

Dacă despre brazilianul Pele, socotit de unii drept cel mal 
mare jucător al tuturor timpurilor, a auzit toată lumea, foarte 
puțini stat acela care să știe ceva despre Ayew Abădl Pete, 
jucătorul ghanez care face adevărate furori ta seria A a Di
viziei B franceze 1 Juctad (din acest sezon) la Chamois Nlort, 
Pete n lasă o excelentă Impresie ca mijlocaș, obțlnlnd pînă 
acum, ta 6 etape, 23 de stele, maximum de punctaj (acordat, 
altfel cu zglrcenle, de cronicarii Iul „France Football*) fiind 
30 i Datorită prestației sale, Nlort a realizat 12 puncte din 6 
meciuri șl un golaveraj de 10—2, anunțtndu-se drept cea mal 
autorizată candidată la promovare. Ca șl celebrul său omonim 
glianezul (21 de ani) poartă tricoul cu numărul 10 șl, susținea 
recent Bernard Ronot la T.F. 1, posedă „calități fenomenale*. 
Sigur că ptaă la marele Pete, drumul e tacă lung, dar merită 
reținută declarația ltd Patrick Parlzon, antrenorul lui Nlort. 
care aproape că se minuna 
Impresia că are o mină ta

Cu rezerva de rigoare, să 
din „F.F.*, „superstar*, de

de faptul că „Ayew lasă realmente 
locul piciorului sting* I

anunțăm apariția unul, ca să cităm 
_______  ,_ care se Interesează de-acum cîteva 

cluburi de elită din „hexagon*. Intre care Bordeaux șl Metz ! 
(Ot. I.).


