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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Româ
nia, împreună eu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a început, 

i marți după-amiază, o vizită de 
lucru în județul Dîmbovița.

Conducătorul partidului 
statului nostru este insoțit_ 
tovarășii Emil Bcbu, 
Enache. Silviu Curtieeanu.

Vizita se desfășoară in clima
tul de intensă emulație crea
toare, în care oamenii muncii, 
puternic mobilizați de orientă
rile, indicațiile și îndemnurile 
cuprinse în cuvîntarea rostită 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
de la tribuna marelui forum al 
democrației noastre muncitorești 
revoluționare, acționează. cu 
abnegație și înaltă responsabi
litate, pentru înfăptuirea preve
derilor' de plan la un nivel su
perior de calitate și eficiență, 
pentru realizarea obiectivelor 
actualului cincinal,' pentru dez
voltarea ■ intensivă a economiei, 
pentru progresul multilateral ai 
patriei.

Vizita în județul Dîmbovița 
a început în orașul Tilu — lo
calitate care a cunoscut în anii 
de după Congresul al IX-lea al 
partidului importante prefaceri 
pe planul vieții economico-so- 
ciale.

Intîlnirea secretarului general 
ai partidului cu oamenii mun
cii din această localitate a pri
lejuit emoționante manifestări 
ale stimei și recunoștinței 
profunde față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul 
încercat al partidului și statu
lui nostru, care șl-a dedicat în
treaga viață, întreaga putere de 
muncă binelui și fericirii 
porului, ridicării patriei 
trepte toi mal înalte de 
vilizațle și progres.

Pe stadionul orașului, unde a 
avut loc sosirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușescu, se 
aflau mii da locuitori ai orașu
lui, care le-au făcut » primire 
entuziastă.

Frimul obiectiv vizitat * fost 
ÎNTREPRINDEREA DE ELEC
TROZI SIDERURGICI. Unita
tea — a cărei piatră de teme
lie a fost pusă în anul 
1983 Ia indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — a Început 
să producă în august 1985, II- 
vrînd economici naționale o 
marc cantitate de electrozi si
derurgici pentru cuptoarele 
electrice din oțeiăriile țării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost invitat să inaugureze 
procesul de fabricație la o nouă 
secția de producție, finalizată în 
aceste zile de constructori și 
moniori. Prevăzută cu prese de 
mare 'putere, secția dispune de 
un pupitru de comandă care 
asigură automatizarea întregu- 

. Iui flux de producție. în aplau
zele celor prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a acționat 
butoanele de comandă, reaii- 
zînd astfel primul electrod

si 
de 

Petru

po-> 
pe 
ci-

produs de 'nou* eapacitate 
unității.

Următorul obiectiv înscria 
agenda vizitei a fost ÎNTRE
PRINDEREA DE APARATAJ 
ELECTRIC PENTRU INSTA
LATEI — altă unitate industria
lă creată in perioada de 
profunde transformări inaugu
rată de Congresul al IX-lea al

.-K
Nicolae Ceaușescu 

rezultatele obținute 
șl a arătat că se 
se acorde' o mai

I
partidului.

Tovarășul 
a apredat 
de colectiv 
impun» să 
mare atenție realizării tuturor 
indicatorilor de plan și, în spe
cial, producției pentru export.

In continuare, elicopterul pre
zidențial a aterizat pe ‘țlațfor- 
ma industrială din zona estică a 
orașului GăeștL Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost întîm- 
pinați cu sentimente de aleasă 
stimă și prețuire de miile de 
locuitori ai acestei vechi așe
zări dîmbovițene.

Prima unitate vizitată 
ÎNTREPRINDEREA DE 
GIDERE.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost informat în legătură cu 
acțiunile care se întreprind 
pentru ridicarea continuă a ca
lității produselor, creșterea du
ratei de funcționare, 
ducerea consumului 
Ia beneficiar.

Vizita * continuat 
PRINDEREA DE UTILAJ CHI
MIC, unde s-a ajuns străbăfind 
un culoar vin alcătuit din miile 
de locuitori ai orașului.

La încheierea vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat felicitări colectivului 
întreprinderii pentru rezultate
le obținute pînă în prezent și 
le-a urat să obțină succese și 
mal mari, să satisfacă toate 
necesitățile de utilaje șl piese g 
de schimb de înaltă tehnicitate 
ale economiei.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost oaspe
ții eomfanei Petrești, localitate 
aflată in plin proces de dez
voltare si transformare. Locui
torii comunei au intimpinat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
iubitul conducător al partidului 
șl statului, care și-a dedicat in-' 
treaga viață progresului multi
lateral al patriei, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, fiică a acestei 
așezări dîmbovițene, eminent 
om politie șl savant de largă 
recunoaștere' internațională, eu 
deosebită căldură, cu adineă 
dragoste, cu nemărginită bucurie.

A fost vizitată Secția de fa
bricație Petrești a întreprin
derii de frigidere Găeștj — 
obiectiv recent dat în funcțiune.

In continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena . Ceaușescu au fost invi
tat! să viziteze EXPOZIȚIA 
PRIVIND DEZVOLTAREA A- 
GRICULTURH JUDEȚULUI 
DÎMBOVIȚA.

a fost 
FRI-

pentru re
da energie

la 1NTRE-

(Continuare in pag. a 4-a)
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Campionatele Europene de box pentru juniori au demonstrați

PUGILIȘTII ROMÂNI POT OBȚINE DIN 
NOU PERFORMANȚE DE PRESTIGIU
© „Cupa Emile Gre- 

maux", acordată celui mai 
complet boxer junior, a 
fost adusă la București © 
Titlul european și celelalte 
medalii cucerite în Dane
marca trebuie confirmate și 

pe ringul seniorilor

De mulți ani „Boxul" nos
tru nu a mai fost primit cu 
flori la aeroport. Luni seara, 
însă, moderna aerogară Otopeni 
a cunoscut din nou entuziasmul 
reîntoarcerii acasă a pugiliști- 
lor victorios! într-o mare com
petiție Internațională. Am da
torat această bucurie micii 
noastre delegații de sportivi 
care ne-a reprezentat la cea 
de-a IX-a ediție a Campiona
telor Europene de juniori, des
fășurată în localitatea Broendby 
din Danemarca.

După cum se știe, tinerii bo
xeri români au încheiat compe
tiția cu un bilanț bun. Dintre 
cei șapte sportivi prezențl la 
startul Întrecerilor — Nicolae

Cinci zimbete pentru iubitorii sportului cu mănuși : frații Da
niel și Marian Dumitrescu, antrenorul Helu Auraș, Francisc Vaș- 
tag și...........................
Aliuță 
mofte 
treseu 
trescu 
Vaștag
(semimijlocieț si Anghel
cențiu (grea)
sit să urce pe podiumul 
premiere. Este vorba de Fran-

Nicolae Aliuță
(semimuscă), Sorin Ti- 
(muscă), Daniel Duml-
(pană), Marian Duml-

(semiușoară), Francisc 
(ușoară), Petre Buliga 

“ ’ VJ-
patru au ren- 

de

Foto : Iorgu BĂNICĂ 
else Vaștag (medalie de aur), 
Nicolae Aliuță (argint) șl frații 
Daniel șl Marian Dumitrescu 
(bronz). După 8 ani, lată, avem 
din nou un campion european

Petre HENȚ

(Continuare in pag. 2-3)

Campionatul- de fotbal după cinci etape

NUME INEDITE PE LISTA PROTAGONISTELOR ÎNTRECERII î

© „Cvartetul" este reprezentat acum doar de Steaua și Dinamo © Un grup de meri
tuoase concurente în plutonul fruntaș' © Așteptăm „sprinturile de recuperare" ale 

Studențesc și Universității Craiova
Chiar șl așa 

montul „la zi* 
unele interesante _________
Prima și cea mal netă o pri
vește pe Steaua, lider după 
patru partide disputate, ea 
maximum de punctaj realizat, 
cu un golaveraj de pe acum 
impresionant (+ 8), eu un 
plus 6 in „clasamentul adevă
rului", in puține cuvinte spus, 
un start lansat al deținătoarei 
titlului, „Roș-albaștrii" au ata
cat campionatul cu toată con
vingerea și ardoarea și, cel 
puțin din probele trecute pînă 
acum, jucătorii noi ai lotului

Sportului
Douăsprezece dintre compe

titoarele Divizij 
au parcurs t' 
cursei de fond 
sosire in iunie. 
Nu se poate ____ _____ ___
condițiile in care mal sînt de 
disputat restantele Steaua — 
Corvinul, F.C. Olt — Dinamo. 
Chimia — Rapid, despre o e- 

5; vidență cifrică exactă, prezen- 
45 tată de un clasament complet 

în zilele următoare (astăzi, la 
Hm. Vil cea, Chimia — Rapid, 
si marțea viitoare — Steaua 
— Corvinul) sînt programate 
două dintre aceste restanțe, a 
treia, F.C. Olt — Dinamo, ur- 
tnînd să fie stabilită si ea. A- 
tunci, observațiile privind des
fășurarea primei porțiuni a 
ediției 1986/1987 vor avea a- 
vantajui de care aminteam, 
anume acela, al situației egale 
a partidelor disputate de toa
te cele 18 concurente.

l
i

l

g

Iviziel A de fotbal 
cinci etape ale 

cu linia de 
anul viitor, 

vorbi deci ta

insă, eu olasa- 
in fată, apar 

constatări.

(Ivan. Cireașă, Rotariu și Tur
co) s-au Încadrat mulțumitor 
intr-un angrenaj bine stabilit, 
îndelung rodat sl. care. lată, 
îșl menține perfect rapida 
turație. Să amintim aid des
pre Weise nbacher, Înlocuitorul 
Iul Bărbulescu (operat de a- 
pendicită), care, prin compor
tarea lui, a făcut să nu se 
simtă absenta titularului pos
tului de fundaș stingă. Seria de 
reușite evoluții ale campioanei

Eftimîe IONESCU

(Continuare in pag. 2-3)

VALORILE INDIVIDUALE AII DAI 0 ICHIPA

Ieri, în grupa Al a hocheiștilor seniori

PARTIDE VIU DISPUTAȚI, CU MULTE FAZE FRUMOASE
Numeroșii spectatori prezenți 

ieri după-amiază la Patinoa
rul „23 August" din Capitală 
au avut satisfacția să urmă
rească două partide de mare 
luptă, nsesărate cu unele faze 
de hochei bun. cu o evoluție 
pasionantă a scorului.

DINAMO — DUNAREA 6—3 
(3—1, 2—1, 1—1). După dras
tica înfrfngere in fata Stelei, 
Dunărea, așa cum jucase luni, 
părea ușor de depășit. Primul 
gol al bucureștenilor a căzut 
de altfel foarte repede, după 
numai un minut si cîteva se
cunde (Tureanu), dar 11 mi
nute nu se mal întîmplă ni
mic, pentru ca următorul gol 
să-1 înscrie Dunărea (Dinu, 

■ min. 13). Este 1—1, dar pentru 
puțin timp : Solyom și, din 
nou. Tureanu, in același 
nut 14, ridică scorul la 
pentru Dinamo. Șl iar— 
ză pe tabela electronică, 
min. 23. în 4 oameni de cimp. 
Dunărea reduce diferența prin 
Gherghișan, care combină fru-

ml-
3—1 

pau
lo

ftfti

Fazi fierbinte la poarta echipei S. C. Miercurea Ciuc

NAȚIONALELE“

Echipa națională de juniori a 
confirmat medaliile de argint 
de la „europene" printr-o vic
torie clară în Balcaniada des
fășurată, în prima decadă a 
lunii, la Tulcea. Tinerii noștri 
voleibaliști au obținut primul 
loc fără înfrîngere, revanșîn- 
du-se astfel în fața campioanei 
continentale, echipa Bulgariei, 
pe- care au învins-o net în ul
tima zi cu 3—1, după o evolu
ție la cel mai înalt nivel.

Ce a arătat Balcaniada re-

La lași.

DE TIR CU ARCUL
mos cu Mocanu. Dinamo ră- 
mine în două rînduri în trei 
jucători de cimp, dar Turea 
nu va marca în min. 29. apoi 
Bacse (min.. 38), scorul deve
nind 5—2. Discutabil golul ul
tim, care se pare că a Intrat 
prin plasa lateral-stingă a 
porții' (pucul intra fără efort 
printre Împletitura mult prea

largă), dăr arbitrii au trebuit 
să țină seama de părerea co
legului de la 
vă. Ocaziile 
două porți, 
doar Solyom

i poarta respecti- 
abundă la cele 
dar vor înscrie 
pentru Dinamo

Mircea COSTEA

La sfîrșitul acestei săp- 
tămîni (vineri, antrenamen
tul oficial ; sîmbătă, prima 
zi de concurs) se vor des
fășura. la Iași, întrecerile 
Campionatelor Naționale de 
tir cu arcul. în program 
figurează o probă de du
blu F.I.T.A.. rezervată atît 
senioarelor, cît șl seniorilor.

cent încheiată ? în ce ne pri
vește, în primul rînd. o nouă 
generație de voleibaliști, cu o 
mare dorință de victorie. N-au 
existat ca in alți ani vîrfuri 
proeminente si— atît. De a- 
ceastă dată echipa a ieșit în 
prim-plan, -altruismul șl spiritul 
de dăruire au primat in jocul 
„tricolorilor". Fără să se crea
dă că Șoica, Ferariu sau Pă- 
durețu n-ar avea valoarea co
legilor din anii precedent!, tre
buie subliniat că, de această 
dată, ei s-au subordonat pe de
plin sarcinilor tactice și țeluri
lor ECHIPEI. Este desigur me
ritul tinărului cuplu de antre
nori Cornel Oros — Dan Lăză- 
rescu de a fi creat o echipă in 
adevăratul înțeles al cuvîntului. 
în acest cadru, forța atacurilor 
lui Șoica, Ferariu, Drăgușin 
sau Mărginean, abnegația unui 
Rotar. sau Drăghid, sclipirii» 
lui Rădulescu si. nu in ulti
mul rînd. precizia paselor lui 
Pădurețu sau Nica au _ reușit 
să asigure sextetului uhitatea 
de care avea nevoie pentru a 
cîștiga. (Mai puțin convingători 
însă Schoberi și SziiaghU.

Succesul final in competiția 
de la Tulcea este cu atît mal

Gheorghe LAZAR

(Continuare' In pag. 2-3) (Continuare In txio 2-3)



La zi, in Divizia A
 -PRACTICAȚI, ZILNIC, GIMNASTICA LA LOCUL DE MUNCA!9

Organizarea unor forme de practicare a 
cxercițiilor fizice la locul de muncă este o 
posibilitate reală de ■ Influența starea de să
nătate a oamenilor muncii și mărirea capaci
tății lor de muncă. Una dintre aceste forme, 
deosebit de eficientă, cea mai accesibilă, este 
gimnastica Ia locul de muncă.

în cele mai multe dintre Instituțiile și în
treprinderile din țara noastră ea este efectua
tă după un număr de ore de Ia începerea 
programului, de regulă cu 5—10 minute Înain
tea pauzei. Această formă s-a impus, dove- 
dindu-și eficența in multe privințe : diminua
rea stării de oboseală acumulate In prima 
parte a programului de muncă sau chiar în
depărtarea ei totală ; redresarea unei serii de 
segmente, care, prin specificul deprinderilor 
statice și dinamice profesionale, sînt determi
nate să se afle intr-o atitudine incorectă ; 
orevenirea unor tulburări ale circulației Sîn- 
gelui la nivelul membrelor inferioare sau In 
alte segmente : relaxarea unor părți ale cor
pului suprasolicitate de efortul static sau di
namic unilateral ; relaxarea neuro-psihică prin 
stingerea unor focare intense de excitație, 
existente pe diferite zone ale scoarței cere
brale ; realizarea unei mai bune oxigenări a 
tuturor țesuturilor prin amplificarea ventila
ției pulmonare și altele.

Este evident că pentru ■ realiza aceste in
fluente conținutul programelor de exerciții, ea 
și dozarea lor trebuie să aibă un caracter 
științific. Aceasta se realizează prin studierea 
condițiilor de microclimat tn care se desfă
șoară activitatea profesional-productivă. Stu
dierea caracteristicilor efortului profesional 
(aceasta va da specificitatea programelor de 
exerciții, ce vor fi diferite de la un efort 
profesional la altul), studierea particularități
lor colectivelor de muncă cel puțin din punct 
.de vedere al vitrei, sexului, al locului de 
muncă și altele, luarea tuturor măsurilor pen
tru a se asigura un microclimat care să în
trunească toate condițiile de Igienă.

Prezentăm în acest număr âl ziarului nos
tru un studiu privind gimnastica la locul de 
muncă la întreprinderea Electromagnetica — 
București, unde se lucrează în trei schimburi, 
colectivele fiind alcătuite atît din bărbați, cit 
Si din femei, pe diferite tipuri de producție 
și profile de profesii. Studiul a fost efectuat 
de un colectiv de cadre didactice de la 

univ. Elena FI- 
lector Tiberia 

desene de prof.

T.E.F.S. sub conducerea conf. 
rea, rectorul institutului, si 
FSIdvari, si este ilustrat cu 
Alexandrina Ovezca. (E. D.).

COMPLEXUL NR. 1

1. Stind cu picioarele 
depărtate, brațele îndoite la 
nivelul pieptului : 1. Extensie 
cu brațele îndoite ; 3. Arcuire; 

tntlnderea brațelor lateral 
extensie • 4 Arcuire.

3. 
țl

1 Stind cu picioarele 
depărtate : 1. Ridicarea 
tulul sting Întins sus șl 
tu’ Jos. extensie ; 1. Arcuire ; 
3—4. Aceeași mișcare, dar eu 
brațul drept sus.

drep-
1. Stind : Ridicare pe

vtrfuri simultan cu ridicarea 
brațelor prin lateral sus. pri
virea sus : 3—4. Revenire.

TURNEELE
STUDENȚEȘTI

DE ȘAH
in Capitală au continuat În

trecerile turneelor Internațio
nale studențești da țah. Iată 
rezultatele rundei a t-a : FE
MININ : Icnită — Ialowiec
9—1, Candea — Rzoczycka re
miză, Nechifor — Popescu
1— 0. Dan — Veniamin 1—0, 
Caels — Stegărolu remiză. Ga- 
vrilă — Sorcseu remiză ți 
Stanca — Bădiță remiză. Con
duc ta clasament Elena Gavri- 
iă și Halina Ialowlee (Polonia) 
ca cîte 5 p, urmate de Maria
na Neehifor ea 43 P- MASCU
LIN : Vlad — Theslng 1—0, 
David — Peân remiză. Stefa
nov — Olteanu remiză. Typek 
— Defize remiză. Marin — 
Berechet 1—0, Negulescu — 
Crlșan remiză. Vasllescu — 
Dumitrache 0—1. Lider al cla
samentului se menține Mihail 
Marin eu 6 p. Pe locul al
2- lea se află țahlstul englez 
Malcolm Peta cu 5 p. iar po
ziția a 3-a este ocupată de 
Dragoș Dumitrache cu 4,5 p. 
De remarcat comportarea bu
nă a șahiștilor români In am
bele turnee, atît Mihail Marin 
(autor a 5 victorii consecuti
ve). dt si Elen* Gavrilă (a- 
flată la prima participare in
ternațională mai Importantă) 
realizînd partide care au 
ent publicului prezent In 
de joc. .

piă- 
sala

3

STEAUA Șl FAI

SINGURELE ECHIPE

CAMPIONATELE NAȚIONALE
DE SCRIMĂ ALE JUNIORILOR

Doar două echipe. Steaua și 
Farul, au rămas neînvinse du
nă etapa cu numărul 6 în Di
vizia A Ia rugby I 
seamă, evenimentul 
de duminică l-a reprezentat 
înfrîngerea dinamoviștilor la 
Bala Mare, -și încă la o dife
rență de nouă puncte. Aceas
ta. după ce formația bucures- 
teană avusese 
vingătoare în prima parte 
sezonului, depășind, 
etape, limita de 300 de puncte 
înscrise, majoritatea specialiș
tilor căzi nd do acord că Dina
mo are cea mai valoroasă gar
nitură. dînd aproape o echipă 
lotului reprezentativ... Pe lin
gă victoria cu 15—6 a Științei 
CEMIN — un XV ec-și pro
bează reala forță de exprima
re în joc în partidele susținu
te pe propriul teren, cedînd 
insă pînă acum în deplasare 
— a stîmit unele nedumeriri 
scorul la care a pierdut Gri-- 
vița Roșie la Sibiu. 3—21. du
pă succesul categoric, 39—6 cu 
IAMT Oradea, din etapa pre
cedentă. cînd. nota bene. CSM 
era învinsă la Petroșani cu 
24—6 (afirmația din cazul băi- 
mărenilor este, ce-i drept, va
labilă și pentru sibieni).

Reținînd si faptul că la ’Su
ceava s-a jucat un meci in 
care și gazdele. si oaspeții 
din Bîrlad au reușit cîte trei 
eseuri — ceea ce nu se în- 
tîmplă, din păcate, decît foarte 
rar —. să amînăm alte con.- 
slderațiîS așteptînd și etapa 
de duminică, ultima dinaintea 
șirului de angajări internațio
nale ale rugbyștiior tricolori..

Seria I

De bună 
principal

prestații con- 
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KARTI

4. Stind cu picioarele mult 
depărtate, mîinile la ceafă : 

, L îndoirea trunchiului spre 
sting? * J. Arcuire ; 3—4. A- 
ceeașl mișcare spre dreapta.

3. Stind cu mîinilc pe șold 
sărituri ca mingea, pe loc.

1—2. Rl-S. Stind depărtat : 
dlcare pe virfuri cu ridicarea 
brațelor prin lateral si inspi
rație ’ 3—4. îndoirea genun
chilor cu coborirca brațelor 
și expirație.

IERI, LA HOCHEI
(Urmare tin pag. 1)

(mln. 50) si. după 2—3 ocazii 
rare, gălățeanul Gherghișan 
va pecetlui rezultatul final : 
6—3.

STEAUA — S.C. MIERCUREA 
CIUC- 1—2 (0—e, 8-0, 1—2).
Cea mai frumoasă partidă a 
turneului a avut o desfășurare 
rapidă. Înaintările s-au străduit 
să combine mai legat, Iar 
dacă scorul a rămas mic și 
«trins cauza trebuie căutată 
în defecțiunile de finalizare, 
dar ți ta evoluția de excepție 
a portarilor Neteda, respectiv 
Barta. Cea mal mare ocazie 
din prima repriză a avut-o 
tîelistul Sofron, ta min. 25 
GerczuJ (Steaua) e blocat de 
Barta. între minutele 29 țl 31 
Jocul devine îndrăcit ți «mulge 
aplauze și este rtndul sportivi
lor de ia M. Ciuc să rateze ocazii 
bune, prin Bogoș (35) șl Csfki 
(38). A doua repriză deci, eu 
.scor alb*, tn mta. 42, Chlriță 
(Steaua) trage puternic (gol ca 
Și fAcut), dar Barta scoate ’mi
raculos peste poartă. Atacurile 
I* eele două porți nu mai con
tenesc. .Primul gol cade ta min. 
48, la o combinație-fulger Chl- 
ritâ — GerczuJ — Nlstor ți e 
3—0 pentru Steaua. Explozie 
ta tribune, dar tn același minut 
egalează Kcresztes, scăpat pe 
contraatac ți bine servit de 
Gereb. Trei minute trec repede 
ți Barta e pus la încercare. 
Steaua mărind Ia maximum 
presiunea asupra porții aces
tuia. In min. 58, Insă. o altă 
combinație de klnogramă, pe 
traseul Gereb — Demeter — 
Keresztes ți Netfedu nu poate 
opri goliri prin care Sport Club 
ia conducerea (2—1). Ocazia de 
a egala o are Gliga, 
cn portarul Barta, dar, risetnd 
totul, acesta din urmă 
ehează ! Am zice că 
nedreptățește pe Steaua, 
ne gtnctim eă S.C. M. Ciuc a 
tocat, cu numai două Hnii. din
cauza 
țărilor 
ultimă 
echipe 
hochei 
ceea ce se cere.

Brigăzile M. Dinu, FI. Gu
bernii, M. Presneanu ți I. 
Becze. St. Enein, D. Trandafir 
au arbitrat foarte bine.

singur

blo- 
scortil 

dar

suspendărilor, acciden- 
ri învoirilor motivate de 
oră. Oricum, ambele 
■u oferit, ta sfîrșit, un 

ceva mal aproape de

DUPĂ CE. DE BOX PENTRU JUNIORI
(Urmare din pag. 1)

de Juniori, frumoasa tradiție la 
această competiție fiind relua
tă acum — sperăm, pentru mult 
timp. Despre comportarea a- 
cestor sportivi la oampionatele 
continentale recent Încheiate, 
despre valoarea generală a 
competitorilor, am cerut amă
nunte antrenorului Reia Aaraș, 
care d-a însoțit pe boxerii 
români In Danemarca.

„De la început trebuie să vă 
spun că am numai cuvinte de 
laudă pentru băieții care ne-au 
reprezentat la această ediție • 
campionatelor continentale de 
juniori. Nu numai pentru cei 
care au urcat pe podium, ei ți 
pentru cei care au pierdut 
Aceștia din urmă fie că au în- 
tilnit adversari deocamdată mai 
buni decât ei, fie că au boxat 
cu trac, reținuți, ceea ce este 
explicabil pentru experiența lor 
Internațională puțină. Deoarece 
am fost felicitat pentru felul în 
care au fost pregătiți boxerii 
noștri pentru această competi
ție. vreau să precizez că me
ritul nu-mk aparține numai mie, 
et ri colegilor Vasile Baia ți 
Gheorghe Ene, Împreună cu 
care,. de mai multă vreme, 
m-am ocupat de Instruirea a- 
cestor băieți. Turneul a fost 
puternic, așa cum, de altfel, ne 
așteptam. S-a înregistrat acum 
cea mai numeroasă participare 
la această competiție : 135 de 
sportivi din 25 de țări, Bulga
ria, R.D. Germană, Polonia și 
U.R.SJS. participi nd cu echipe 
complete. Cea mai puternică 
formație a fost cea sovietică, 
care a cucerit 7 dintre titlurile 
puse în joc. Două titluri au 
revenit pugillștîlor din R.D.G. 
și cîte unul României, Bul
gariei si Poloniei. Dintre spor
tivii sovietici, cel mai valoros 
pare a fi „semimijlociul* S. 
Karavefev, Învingătorul lui Pe
tre Buliga. Dar faptul că, în 
final, „Cupa Emile GremfTbx",- 
acordată celui mai bun sportiv 
al competiției, a revenit cam
pionului român Francisc Vastag 
spune mult, cred eu. despre 
posibilitățile tehnice ale băieți
lor noștri. Vaștag este un exce
lent om de concurs. A mers de la 
meci la meci mai bine, culminînd 
cu finala, in care.nu i-a lăsat nici 
o speranță campionului mondial 
Joerg Teiche (R.D.G.). Ca tem
perament de concurs l-aș com
para , cu marii noștri campioni 
Linca. Negrea Cutovii... După 
părerea mea. si nu numai a 
mea. „ai*gintul“ Nicolae Aliuță

nu pierduse finala, dar decizia 
de 1—4 nu-mi dă dreptul să 
mai comentez. Daniel Dumi
trescu a rămas cu „bronzul" 
fără a fi cu nimic inferior 
campionului sovieti*. K. Dzin. 
care l-a întrecut ta semifinale. 
Doar ambiția, aș spune, a ho- 
tărit învingătorul. Marian Du
mitrescu, medaliat 'tot cu bronz, 
a susținut cu destulă dificul
tate ultimul rund. Includerea 
«a mai tirzie in lot și-a spus 
euvintul... Petre Baliga a lup
tat timorat cu sovieticul Ka- 
raveiev pînă ți-a dat seama că 
are resurse să-l Întreacă. Dar 
asta s-a întîmplat tîrziu, abia 
In ultimul rund... Mai activ, 
mai curajos, „greul* Vicențiu 
Anghel ar fi putut urca și el 
pe podium. Cel mai slab, mult 
sub a^eptări și sub posibilități, 
s-a prezentat Sorin Tlmofte, 
copleșit de importanța compe
tiției. Pe scurt, cam așa au 
stat lucrurile. A fost pentru nod 
un examen cu multe învățămin
te pentru vfitor. TJthiI de cam
pion european al lui Vaștag. 
medalia de argint a tal AHuță, 
medaliile de bronz ne fraților 
Dumitrescu sînt o dovadă că 
pugiliștiî români pot obține 
performanțe de prestigiu. Pe 
toate acestea, atît noi, antreno
rii, rit ți sportivii le socotim 
puncte de plecare spre noi rea
lizări. Nu uităm că anul viitor 
boxerii noștri Juniori vor par
ticipa la campionatele mondiale. 
$1 avem sportivi cu care să 
apărăm frumoasa carte de vi
zită a boxului nostru.

Am mulțumit Interlocutorrdui 
nostru șl l-am felicitat tacă o 
dată Pe boxeri, lăsîndu-i în 
mijlocul celor care veniseră 

, să-i Intîmpine cu flori. Din 
nou flori la aeroport pentru 
„BOXUL* nostru. Pe cînd un 
asemenea' eveniment ți la în
toarcerea seniorilor 7

5E

Noul sezon competitions! intern 
de scrima debutează ta aceste 
zile, cind In sala Floreasca din 
Capitală se desfășoară prima fa
ză, eallflcatorie, a Campionatelor 
Naționale de Junior! L Desfășu
rate la toate cele patru arme, 
întrecerile urmează să stabileas
că eel M de Analiști pentru fie
care probă Individuală, precum 
și cele 8 formații care-șl vor 
disputa titlurile la Satu Mare. 
Intre 30 sl 23 noiembrie a.e.

CLASAMENTE
1. STEAUA 6 6 0 0 221- 54 ÎS2. Șt. Petroșani 6 5 0 1 135- 39 16L. Grivița Roșie 6 5 0 1 105- 53 164. CSM Sibiu 6 4 0 2 125- 64 145. CSM Suceava 6 3 0 3 99-113 126. Rulm. Bîrlad 8 2 0 4 76- 91 107. Sportul Stud. 6 2 0 4 «8-123 108. TC IND. C-ța 6 2 0 4 54-173 109. IAMT Oradea 6 1 0 5 41-121 810. „U* CIuJ-Nap. 6 0 0 6 21-107 6

„CUPA CONSTRUCTORUL” LA JUDO
La Miercurea Ciuc au avut 

loc Întrecerile celei de-a Vil-a 
ediții a „Cupei Constructorul* 
la Judo, competiție la care au 
fost prezențl ți judoka de pes
te hotare : S.C. Leipzig (R.D.G.) 
si Gwardia Wroclaw (Polonia). 
In total au participat sportivi 
din 11 echipe, competiția bu- 
eurîndu-se de o frumoasă or
ganizare, dar ți de Întreceri de 
un bun nivel tehnic ți spec
tacular.

La individual, au terminat 
învingători următorii : 80 kg 
— Gabor Pali (Constructorul 
M. Ciuc), 65 kg — Stefan Kock

(S.C. Leipzig), 71 kg — 
Nagy (T.C.I. Oradea), 78 
Robby Kertzscher (S.C. 
zig), 86 kg — Fel ici an 
(Nitramonia Făgăraș), 95 „„ 
Mirosiaw Ksok (Gwardia Wroc
law), open — Michael Nienke 
(S.C. Leipzig).

în clasamentul pe echipe, pe 
primele trei locuri s-au situat, 
în această ordine, Constructorul 
M. Cine, S.C. Leipzig și Ni- 
tramonia Făgăraș.

Istvan Nagy a fost desemnat 
cel mai tehnic judoka al con
cursului.

Vaier PAȘCANU — coresp.

Istvan 
kg - 
Leip- 
Lupu 
kg —
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NOUTĂȚI IN REGULAMENTUL ÎNTRECERILOR DE
Regulamentul campionatelor Re

publicane de baschet (care vor 
începe ta 3 octombrie) euprinde 
eSteva noutăți, dintre care am 
desprins :

— după disputarea turneelor 
preliminare (pentru departajarea 
grupelor valorice 1—9 ți 7—12), 
întrecerea se va desfășura tn 
formula etapelor săptibnînale 
(Cu Jocuri duble), pe parcursul 
a patru tururi, tn feJul acesta 
dlndu-se posibilitate pubhcuîuf 
să-și vadă In mai multe rtnduri 
echipa favorită ;

— 1,K m ftn toe de L99 ■>) a 
devenit limita minimă a celor 
trei Jucătoare ai talie tnaRă care 
trebuie prezentate de flecare e- 
rialpă ț _

— la conducerea tehnică a fon- 
mețitior ae vor afla numai an
trenori «vtnd categoria f ori a 
H-a, cu normă întreagă ;

— echipa gazdă fconsiderată 
astfel chiar dacă partida respec
tiva nu are loc ta sala proprie) 
este obligată «ă se tngrițeescă 
<®n timp pentru ca ta ora înce
perii meciului toate instalațiile 
regatoTrrinlare să se afle tn stare 
de funcționare ;

’— în sălile ta care tastate, ta 
timpul disputării sau după me
ciuri se produe acte de hull ga

nlsm provocate de spectatori, 
FJLB. poate sancționa echipa 
gazdă șl cu amenzi de la 1000 la 
S000 de lei ;
• In Divizia B de tineret, e- 

ehlDele au fost împărțite In două 
serii țl îți vor disputa tnttleta- 
tea pe parcursul a patru tururi 
ți un turneu final. Tată alcătui
rea seriilor — masculin, seria 1 : 
CSU Otelul Galați. Otel Xnox 
Tîrgov’ște. ICED-CSȘ 4 n 
București Automatica București, 
Automatica Alexandria, URBIS 
București ; seria a- H-a : ELBA 
Timișoara, CSȘ Mecanica Mediaș, 
CSȘ Olimpia Arad-, Metalotehnlca 
Tg. Mureș. CSU Brasov, Con
structorul TAGCM Craiova ; fe
minin, seria I : CSU Prahova 
Ploiești, Electro CSS Botoșani, 
Autobuzul Focșani. Rapid-Progre- 
stil H București, Confecția Călă
rași, Voința CSȘ Unirea lași ; 
seria a n-a : Universitatea n 
CSS Viitorul CTuJ-Nanoca. Voința 
CSȘ Sf. Gheorghe, Textila CSȘ 
Gheorgheni, CSS Constructorul 
Arad, Liceul 8 TAGCM Craiova, 
Metalul CSȘ Salonta.
• Arbitrii republican! vor par

ticipa, înaintea Începerii ediției 
1888—1987 a Diviziilor A țl B. la 
stagiul care va avea Ioc In zilele 
de 29 șl 38 septembrie, la Poiana

Brașov. ( 
cută ana 
mi! do! i 

. discutate 
regulam ea 
ținute te 
ți vor 
(teoretice
• CSU 

turneul i Baia Mai 
(fostă IM 
CI -samen 
2. RAMU 
versitatea 
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• Turn< 
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VALO
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ADMINISTRAȚIA DE
câștigurile concursului 

PRONOSPORT DIN 21 SEPTEM
BRIE : cat l (13 rezultate) i 10 
variante 25% a 22.454 lei; cat. 2 
(12 rezultate) : 20 variante 100% 
a 2.566 lei și 445 variante 25% a 
642 lei ; cat. 3 (11 rezultate) : 241 
variante 100% r 311 lei șl '6.261 
variante 25% a 78 lei.

® Tragerea obișnuită Pronoex- 
pres de astăzi, miercuri 24 sep
tembrie, are loc în București, In 
sala clubului din str. Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 15,50.

9 Vă prezentăm mal Jos pro-

STAT IOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
gramul concursului Pronosport 
de duminică. 28 septembrie a.c., 
care cuprinde partidele din cam
pionatele naționale ale României 
țl Italiei. Acestea stat : 1. Chi
mia Rm vfleea — Gloria Buzău; 
2. S.C. Bacău — F.C. Dit ; 3. Pe
trolul — Rapid București ; 4. Vic
toria București — F.C.M. Brașov; 
S. Corvinul — Flacăra Moren! ; 
ț. Avellino — NapoH ; 7. Brescia 
— Florentina ; L Rmpoli — Ju
ventus ; 9. Milan — Atalanta ; 
19. Roma — Verona ; II. Samp- 
dorla — Como ; 12. Torino — As-

coli ; 13. Udlnese — Internazlo- 
nale.
• De surind. Administrația de 

Stat Loto-Pronosport a pus ta 
vtnzare LOZUL TOAMNEI, emi
siune limitată care acordă clști- 
guri suplimentare din fond spe
cial. Solidttad aceste lozuri la 
agențiile țl vlnzătorii volanți din 
rețeaua noastră, puteți să vă 
creați șanse reale pentru a ciș- 
tigB un autoturism ..Dacia 1300* 
sau importante sun»? de bani. 
Încercați eu toată Încrederea să 
folosiți ocaziile oferite 1

remar îl 
echipei 5 
o comba 
feL Bu 
ropei, a 

joc supe

A
AJ3. 

execută 
mandă, 
bal. d 
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din 1 
Popula 
950/2080



| și să declanșeze marile ambiții de odinioară
IJCRAIOVA TREBUIE SA-ȘI STRINGA URGENT RINDURILE

CAMPIONATUL DUPl 5 ETAPE
(Urmare cUn pag Li

e
<1

Jl
s-au •on- 
Irul 
Pri- 
atra

I' Sub aoua sa conducere tehni
ci (Gh. Constantin — N. Ivan), 
F. C. OR dorește (șî reușește) să 
interpreteze o altă partitură de- 
clt cea din campionatul trecut, 
clnd a scăpat după foarte multe 
emoții de retrogradare. Acum, e- 
chlpa — în aceeași alcătuire (nou 
venit e doar Sorin Răducanu) — 
știe să se apere cu hotărîre, dar 
să și atace gîndit și o face în- 
tr-o viteză debordantă, îndeosebi 
pe partea dreaptă, pe unde ac
ționează Laurențiu, M. Popescu. 
Ad. G**>rgeseu 9au Leja. Hotă- 
rît lucru. F. C. Dlt, cu aceiași 
jucători, e o altă echipă șl a- 
vem convingerea că tn actualul camplonai va evolua din ce în 
ce mal bine, cu șl mal mult a- 
plomb decît în aceste prime e- 
tape. Dar să ne referim în a- 
ceste cîteva rîndurl șl la învinsa 
el de duminică...

Univei sitatea Cratova s-a pre
zentat la Slatina fără antrenorul 
principal Mtrcea nidulescu.

I
I
I
I
I
I
I ____£

Iploiestenii -
dl

la Petroșani. Pctro- 
a dat o nouă șl con- 
probă a maturității 

sale -a jocurile susținute în depla
sare. După ce în prima etapă 
pierduse greu. In final de meci, 
la Hunedoara, apoi trecuse de 

•Flacăra Automecanica Moreni pe 
terenul acesteia, duminică a în- 

fleful propriu, 
rroritată, recu- 
cu remarcabilă 
de către res- 
din Petroșani.

I Duminică, 
iul Ploiești 
vingătoare

I
I vins șl pe Jiul în 

A fost o victorie 
noscută ca atare, 
sportivitate, chiar 
no îsabllii echipei
Ploieștenîi, în frunte cu căpita
nul lor, .Butufei, s-au apărat cu 
multă vigoare și siguranță în 
fața ofensivei dezlănțuite de gaz
de în anumite perioade, dar au șl 
contraatacat cu mult aplomb și 
un sporit grad de periculozitate. 
El și-au 'creat astfel multe și 
mari ocazii de gol. dintre care 
au fructificat numai două, pe 
celelalte — îndeosebi din finalul 
meciului — ratîndu-Ie cu ușu
rință și privtndu-se astfel sin
guri de un scor mai net.

Fără diminua meritele

Șergiu Că- 
” absența 

de eon- 
avut cu 

____ _____ __ Galata- 
saray. Biroul clubului s-a întru-

Pr-ședin tele - clubului, 
tăneanu, ne-a relatat 
antrenorului este cauzată 
fllctul pe care acesta l-a 
Cîrțu tn partida cu

că

NOTE... NOTE...

nit după aed med șl a căutat 
să aplaneze „disputa* ; nu a reu- . 
șit (deși Cîrțu a recunoscut că a 
greșit și șl-a cerut scuze) șl an
trenorul a plecat. La începutul 
acestei săptămînl, la F.R.F.. Mir
cea Râdulescu ne-a spus : „Me
ciul cu Galatasaray se îndrepta 
spre 0—0, trebuia sA fac ceva și 
am d-cis înlocuirea lui Cîrțu, 
care m-a insultat. îmi pare 
rău, poate că ar fl trebuit

să aștept returul eu Galatasaray, 
dar jignirea a fost prea mare și 
nu put im admite nici un fel de 
compromis".

Șl Miroea Rădulescu a plecat. 
Cum echipa craioveană se află 
insă tntr-o.. pasă neagră — e 
greu de înțeles cum același lot 
nu izbutește de cinci etape să 
cîștlge un meci, pe clnd numai 
ta returul campionatului trecut 
a reușit să Înscrie 46 ds goluri, 
mai multe chiar decît Steaua, 
Corvinul și Sportul Studențesc 
(!) : «ă nu fie vorba; oare, șl 
de o pregătire neeorespunzătoa- 
re 1 dar și înaintea meciului 
retur ev echipa din Istanbul, 
stnt necesare eforturi conjugate 
pentru rezolvarea tuturor proble
melor ivite la această echipă.

Craiova trebuie să-și strîngă 
Iute rtndurile, pentru că, pină la 
returul de la Istanbul, a rămas 
foarte puțin timp.

Lourenliu DUMITRESCU

REDUTABILI ÎN DEPLASARE
echipei petroliste, trebuie însă 
să subliniem că victoria acesteia 
a fost facilitată șl de evoluția 
sub așteptări a formației locale. 
Jtul a avut în general inițiativa, 
a dominat uneori cu autoritate, 
a înscris un gol, egalînd scorul 
la 1—1, a mai ratat de cîteva 
ori, dar jocul practicat de pe- 
troșeneni — în ansamblul lui — 
a lăsat de dorit. Gazdele n-au 
avut eficiența dorită în atac, li
nia lor de mijloc nu s-a mal 
prea văzut în repriza secundă, 
iar apărarea s-a lăsat ușor ma
nevrată și depășită. Schimbările 
produse în formație n-au adus 
efectul scontat, iar în final, prin 
accidentarea lui Băluță și elimi
narea lui Vancea, localnicii s-au 
văzut nevoiți a evolua în 9 oa
meni.

Bineînțeles că pierderea 
meci pe propria arenă nu 
un lucru plăcut. Dar acest 
nu trebuie privit nici ca o 
mă. Drumul în campionat 
încă lung și punctele pierdute 
acum pot fi recuperate pe par-

curs. Condiția este ea ta conti
nuare să se depună o muncă 
susținută tn pregătire, pe toate 
planurile, inclusiv cel educativ, 
tntr-o atmosferă de calm șl de
plină colaborare din partea tu
turor celor aflaț! tn mijlocul și 
ta jurul acestei vechi șl meri
tuoase echipe muncitorești.

- Constantin FIRANESCU
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Lăcătuș marchează golul al doilea al Stelei tn partida de du
minică, derbyul etapei, cu Sportul Studențesc

Foto : Gabriel MIRON

• PARTIDELE DIN DIVIZIILE 
, B ȘI C care se vor disputa

duminică 28 septembrie vor În
cepe, la ora 1*. De asemenea, me
ciul STEAUA — CORVINUL. 
care va avea loc ta ziua de 
marți 30 septembrie, va Începe 
tot la ora 16 Partidele de Di
vizia A. programate ta cursul 
acestei săptămînl, vor avea lovi
tura de Începere Ja ora 17.
• AZI, PARTIDA RESTANȚA 

CHIMIA — RAPID. Stadionul „1 
Mai* din Rnx Vîlcea găzduiește 
astăzi, fncepînd de la ora 17, 
meciul Chimia — Rapid, Intilnlre 
restanță din cadrul etapei a 4-a 
a Diviziei A.

VICTORIA
cadrul eta-
A, se va 
septcmbri-e, 
începînd de

• PARTIDA
F.CJH. BRAȘOV, din 
pei S-a a Divizie! 
disputa simbătâ 27 
pe stadionul Dinamo, 
la or 17.
• LOTUL U.E.F.A. _

nut două Intllnlrl amicale Inter
naționale la Moscova, ta compa
nia selecționatei similare a Uniu
nii Sovietice. Prima partidă a-a 
Încheiat cu scorul de 1—0 In fa
voarea juniorilor sovietici, care 
au Înscris In ultimul minut de 
joc. Și al doilea meci, tn care 
echipa noastră a jucat mai bine, 
a revenit la limită (2—1) tot gaz- 
d lor.

*89 a susțl-

ele 
rat 
iSt- 
Eu-
un 

lIî-

tate în apărare si tortă în atac. 
Trăgătorii Kovacev, T. Todorov, 
Peikov, Uzunov, bine susținuți 
de taientații ridicători V. To
dorov si Tasev, au izbutit să 
domine uneori cu autoritate. 
Pentru locul trei concurau cu 
o zi înainte de final toate ce
lelalte echipe; Medaliile de 
bronz au revenit Iugoslaviei, cu 
un sextet omogen și mobil, de 
la un joc la altul mai
Smrke și Milutinovicj ____
cei mai reprezentativi jucători. 
Pe locul patru — Turcia, o 
echipă robustă,. cu un ridicător 
de excepție — Emirsoy — și 
cîțiva trăgători de reală pers
pectivă. La fel de robustă, dar 
mai inegală, a fost reprezenta
tiva elenă, clasată în final pe 
locul cinci, înaintea 'Albaniei, 
venită la Tulcea cu un sextet

bătăios, al cărui lider, Dogi, a 
probat o clasă deosebită.

întrecerea balcanică a 
arătat că astăzi nimeni nu 
este dinainte învins, toate 
curentele prezentîndu-se 
formații foarte bine antrenate, 
omogene și bine disciplinate 
tactic, care s-au „bătut" pen
tru fiecare set,\ pentru fiecare 
minge. în plus, .toate echipele 
au realizat'o selecție judicioa
să — doar cîțiva jucători sub
l, 90 m și nouă ( I) peste 2
m. In acest context. victoria 
reprezentativei României a- 
dăugată medaliilor europene. 
Încheie uri sezon cum nu prea 
au fost în ultimii ani tn vo
leiul nostru. Evoluția tinerei 
generații ne dă snerante neutre 
viitoarele confruntări interna
ționale pentru o mai bună cla
sare a voleiului masculin ’a 
marile competiții continenta’e 
sau mondiale.

in partidele oficiale reprezin
tă bune garanții pentru viitoa
rele examene internaționale 
ale fotbaliștilor de Ia Steaua : 

Iotul reprezentativ. unde, 
orizont, se profilează difici- 
partidă eu eehipa Spaniei 

— la fel de important — 
Cupa Campionilor Euro

peni, unde deținătoarea trofe
ului tși va face intrarea în 
turul al doilea. In compania 
partenerului de întrecere pe 
care i-1 vor fixa sorții de la 
Zurich, din ziua de 3 octom
brie. Cu regularitate tn com
portare a acționat pină acum 
și Dinamo București, formația 
bucnreșteană fiind, de altfel, 
împreună cu'Steaua, reprezen
tantele „cvartetului** dominant 
din trecutele ediții care se 
mențin pe poziții. ..Alb-roșii** 
au pierdut un punct din tota
lul de opt posibile (cu Uni
versitatea Craiova pe teren 
propriu) și au realizat o vic
torie în partida disputată tn 
deplasare, la Brașov. Dinamo- 
vistii au avut unele apariții 
reușite, au practicat un fotbal 
ofensiv (vezi evoluția din par
tida cu Gloria Buzău), dar 
trebuie să realizeze o și mai 
pronunțată constanță în com
portare. condiție cerută si de 
apropiata confruntare decisivă 
pentru calificarea In turul ur
mător al cupelor europene 
„17 Nentori" Tirana.
„Veritabilele revelații ale 

ceste! perioade de început 
campionat le reprezintă com
ponentele grupului de echipe 
de pe locurile 3—8 — toate 
cu plusuri tn „clasamentul a- 
devărului". Petrolul trebuie 
citată pentru veritabila schim-

0 MARI DISCUȚII IN TRIBUNA DIN REGIE 
pe tema jocului Iui HagL Diapazonul e larg : 
de la „nu e eeia ce așteptăm" la „nu vezi că 
n-are cu cine Juca 7“ Concluzia: există un su
biect Hagl, ceea ce trebuie să dea de gîndlt ta 
primul rtnd echipei, care e, oricum,-mal aproape 
de tr/ezul problemei. □ altă frază culeasă la Ie
șire : „Oho, ce bine ar fi să mal avem unul ca 
Hagl, adică un jucător care să marcheze go
lul victoriei cu Omonia și apoi să marcheze 
Și cu Steaua". Fotbalul poate ti privit din ne
numărate unghiuri.... 0 Să remarcăm eforturile 
lui Coraș de a regăsi forma bună de odinioară. 
In jocul cu Steaua, Coraș a mal marcat cîteva 
puncte față de jocul eu Omonia... Bine ar fi 
ca această progresie să continue. Fie ea șl arit
metică... • Erorile celor doi arbitri de tușe de 
ia meciul Sportul Studențesc — Steaua au o... 
acuză : atît spre poarta lui Cristian, cit șl spre 
poarta lui Stîngaclu intercalările erau atît de 
rapide, tacit aprecierea momentului exact al 
pasei se putea face cu destulă dificultate. O 
notă bună pentru ambele echipe... 0 Stănlci a 
confirmat din nou că este un jucător de talent. 
Stilul lui seamănă cu cel'al lui Hagl. Motiv pen
tru care — spun unii — „legarea" lor se va 
face cu, dificultate. Acesta să fie tot necazul I 
Stănlci a împlinit 17 ani ta ziua meciului in 
care Sportul Studențesc a ..remizat* cu Petrolul 
la Ploiești.

0 IN TRIBUNELE GIULEȘTIULUI, LA VES
TIARE, pe banca tehnică, o Întreagă „Istorie 
vie" a Rapidului : mulțl, foarte mulțl foști pur
tători ai trlcourilor vișinii. Unii, slmpM specta
tori, majoritatea insă ta activitate, Hngă echipa 
de suflet. De la maestrul Ion Costea, trecind pe 
la Gh. Langa, I. Ionescu, A. Rămureanu (cu toții 
actlvtnd In cadrul secției) și pină la antrenorii 
de la diversele formații ale clubului : T. Codrea- 
nu, I. Grcavu, N. Răducanu. 0 R. Matei ș! A. 
Deieanu, din conducerea clubului Victoria, ob
servau — pe bună dreptate — eă dacă nu s-ar 
fl ratat copilărește formidabilele situații din re
priza secundă, echipa putea obține o egalitate 
care s-ar fr adăugat celeilalte, tot tn compania 
unei formații bucureștene. Sportul Studențesc 0 
Mirea — Damaschin n, O. Grlgore — Augustin 
(Iordacha, ta repriza secundă) att fost duelurile 
dintre stoperi șl vlrfurile de atac adve-je aiul 
gustate de spectatori. Ele s-au desfășurat însă, 
s-o subliniem, ca de altfel întreaga partidă din 
Giulești. într-o perfectă notă de sportivitate.

0 DESTULA ÎNGRIJORARE, DUMINICA, LA 
IHORENI, tnalntea partidei cu F.C. Argeș. Șl 
asta datorită absențelor din formație : D. Sa va,. 
Pană I șl Pană n accidentați, Mateescu suspen
dat etc. tn plus, antrenorul Tr. Tvăneseu tl tre
cuse la rezerve pe portarul Oană, care, se afir
ma, făcuse „minuni* la București, cu Steaua. 
Pină la urmă, temerile n-au fost fondate. Fla
căra a jucat mult mai bine ca tn partida cu 
Petrolul, iar Nedea a apărat fără greșeală 0 
Multe faulturi tn partida de la Moreni • 32. ..sco
rul* fiind favorabil morenarilor eu 18—12. Cele 
mal multe — Ștefărieseu (6), altfel un jucător de 
valoare 0 Tot axul central al plteștenllor (Spe- 
rlatu — D. Ștefan — Balaur Tî»- Radu TD nu 
Sl-a adus, duminică, aportul asmntat. • Două 
ratări imense văzute tn ultimele două etape. Pri
ma în meciul Sport Club — Gloria Buzău, etnd 
M. Sandu, singur tn centrul careului a ridicat 
mingea peste poarta 1ui Barba (mfn. 821. a doua 
pe stadionul din Moreni. unde Jurcă a i 
egalarea ..în picior* (min. 86) dar minerea 
luat aceeași traiectorie ca Ia Bacău..

0 SILVIU LUNG. ÎNAINTEA PARTIDEI DE 
SLATINA „tmi pare răn că nu -pot apăra 
tăzi, dar ’am mare încredere tn Raeoltea E 
portar foarte curaios. căru-ln îi trebuie Insă si 
experiența necesară*. De cel" snnse le portarul 
echipei noastre naționale ne-am convins ano! ne 
parcursul meciului 
rai dintre buturi I 
ioas? pie sardelor 
tii ușoare, pe care

o'asament e*
Olt în nărtida 
mitlocasnl M 
celor sa 1e minute.

-3 n*t<: 'țpennpl
n<orii qtao ip
rt* n f-vp

I Raeolțea led nd eu mult 
stonînd cîteva

dar d ratînd 
le-ar fi putut 
Cel mal b’»n 

cu
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bare de mentalitate iuterveni- 
tă in jocul său. Mircea Dridea 
are satisfacția de a-și vedea 
răsplătită munca în sensul că. 
avînd un lot fără nume mari, 
a reușit să-l aducă la un bun 
nivel general de pregătire, 
solid sudat sufletește, care a- 
bordează și partidele din de
plasare cu mult spirit de ini
țiativă și curaj. F.C. Olt mar
chează, sub noua baghetă teh- 
nieă asigurată de Gh. Con
stantin. • creștere a calității 
jocului. Elementul important 
al acestei ascensiuni îl repre
zintă utilizarea unor jucători 
tineri, de perspectivă, oeea ce 
prezintă garanții pentru viitor. 
„U* CIuj-Napoca si F.C. Ar
geș (antrenori R. Vîad si. res- 

. pectiv. FI. Halagian) continuă.
de fapt, bunele trasee din tre
cutul campionat, demonstrînd 
că rămtn două dintre forma
țiile de nădejde ale primei 
scene. înregistrăm ofensivele 
susținute ale echipelor S.C. 
Bacău (antrenor N. Vătaful si 
Victoria (antrenor D. Nicolae- 
Nicușor), în evidentă creștere 
de potențial și constantă, câș
tiguri obținute — Iarăși demn 
de subliniat — tot prin folosi
rea multor jucători tineri, din 
noile promoții.

Ne oprim aici la observațiile 
asupra campionatului. Nu însă 
Înainte de a nc exprima spe
ranța eă celelalte două compo
nente ale .cvartetului", Spoi
tul Studențesc și Universitate» 
Craiova, ale căror starturi au 
arătat ezitare 
vor regăsi rit 
nia normală 
Aceasta, și
examenelor de miercurea vii
toare din cupele europene !

și inconstanță, 
mai repede Ti
de comportare, 

în perspectiva

cluri • Pe lîngă absența Iu! Lan* (dureri 1a 
coloana din partida eu Galatasaray), alte două 
absențe notabile în „ll*-!e craiovean : Ungurea- 
nu și Mănăilă, ambii cu cite două cartonașe gal
bene. „Pe amîndouă, ne spunea ultimul, le-am 
luat cu mare ușurință, dar mi-au fost învățare 
de minte, să nu mai zic absolut nimic după ce, 
Huleră arbitrul". 0 Tililioi, despre returul cu 
Galatasaray : „Atacă Iute turcii, dar cu calm și 
decizie în apărare sper să nu primim gol l>ină 
la pauză, după care no! vom ti stăpîni pe frî- 
lele jocului".
• ÎNAINTE DE Â ÎNCEPE' PARTIDA OȚELUL 

— CORVINUL, conducătorii tehnici ai celor două 
echipe ne-atț comunicat mai multe indisponi
bilități : Valșcovlci — nerefăcut după accidentul 
dinaintea meciului cu F.C. Argeș, M. Stan — 
acumularea a două cartonașe galbene. (la Oțe
lul), Mărginean — în tratament după ijn acci
dent mai vechi, Mateuț — amigdalltă, cu1 febră 
mare (la Corvinul). Dar, după pauză, Vaișcovici 
șl Mateuț au intrat pe teren, fiecare depunînd 
eforturi vizibile pentru ea, împreună cu colegii 
lor, să obțină un rezultat favorabil. A fost o 
dovadă de dragoste pentru clubul în care acti
vează... • Cu cîteva minute înaintea primului 
fluier, crainicul stadionului Oțelul a prezentat 
cele două formații, precum șl brigada de arbitri. 
După scurtele prezentări ale lui Klein, Gabor 
șl I. Igna tribunele au aplaudat îndelung. Un 
gest pe care și noi li aplaudăm !
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a primit vestea eă • devenit bunic. După-amlază. I 
băieții Un echipa s-au grăbit să-i adauge aces- ! 
tel bucurii sl satisfacția unei noi victorii in ț 
denia*

• LA O MINGE ÎNALTA, BRAȘOVEANUL 
NAGIII ȘI VlLCEANUL DEACONESCU S-au Cioc
nit și .ambii au trebuit să părăsească terenul în 
min. 75. Ieri l-am reîntîlnit pe Naghi și, după 
eomoțla suferită, el se simțea bine. In ce-1 pri
vește pe Deaconescu, acesta a fost dus la spital 
pentru o scurtă intervenție chirurgicală, după 
care s-a Întors la Hm. Vîlcea. Dar Chimia, eiec- 
tutnd cele două schimbări, a trebuit să joace 
15 minute in 10 oameni. 0 O altă veste la .fel 
de neplăcută. Ex-taternaționalul Nleolae Pesca
rii, antrenorul echipe! de speranțe de la F.C.M. 
Brașov, s-a accidentat grav tatr-un meci ue, 
old-boys (rupere de tendon) șl, pentru. mult 
timp, va trebui să stea cu piciorul în ghips. 
Pescaru a Jucat peste 800 de meciuri în Divizia 
A, dar nu a avut un asemenea accident 0 în 
partida de speranțe F.C.M. Brașov — Chimia 
scorul a fost 3—0 șl toate golurile au fost în
scrise de Cîmpean. ' 
citate maximă, pe 
așteaptă confirmată 
tal prima echipă 0 
fac golaveraj. După __  ___... ._
2»—2, tnvlngînd cu 5—0, 12—1 și 11—1. Va crește 
o nouă generație de fotbaliști buni la Brașov ? 
0 Chimia Rm. Vtlcea, pe lîngă mal puțin cu- 
noscuții Deaconescu și Tudosă, a trimis, dumi
nică, ta teren, șl pe Gaiță, un jucător cu fru
moase perspective.

Deci, la speranțe — efica- 
eare conducerea tehnică . o 
și cînd Cîmpean este adus 
Juniorii lui F.C.M. Brașov 

trei etape, ei au golaverajul

Galță, un jucător cu fru-

PETROȘANI i-a cam dat 
spupe — arbitrului vîlcean

e MECIUL DE LA 
de furcă — cam se 
Ton Crăciunescu, care s-a văzut nevoit să apeleze 
de șase ori la cartonașul galben șl o dată la 
cel roșu, de fiecare dată însă în mod îndreptă
țit. Autoritar și exigent, mereu pe fază, el a 
condus foarte bine acest joc dificil, după cum 
remarca și observatorul federal, fostul arbitru 
internațional Gh. Limona. De altfel, după meci, 
atît învingătorii (oaspeții), cît și învinșii (gazde- 
lei au apreeiat la unison arbitrajul „centralu
lui* I. Crăciunescu, care a fost foarte bine aju
tat și de colegii de la linie : V. Curt șl L. Pan- 
tea O După ce că în timpul jocului nu a dat 
nici pe departe randamentul așteptat de la el, 
vtrful de atac al Jiului, Vancea, s-a găsit, prin 
minutul 80. deși primise în prealabil un cartonaș 
galben, să aducă injurii arbitrului de centru. 
Firesc, a fost invitat să părăsească terenul, lă- 
sîndu-șl astfel echipa în 9 oameni, fiindcă și 
Răluță ieșise din joc din pricina unei acciden
tări. El va avea timp să reflecteze asupra urîtei 
sale atitudini în etapele de suspendare pe care 
— cu siguranță — 1 le va da Comisia de dis
ciplină. • Tn chiar dimineața meciului de la Pe
troșani, antrenorul Petrolului, Mircea Dridea,
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, g

ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA SPORTIVI ROMANI ÎN COMPETIȚII PESTE HOTARE

ELENA CEAUȘESCU,
DÎMBOVIȚA

i

In județul

ț Trei luptători învingători la Lodz @ Gabriela Coțovan - primul loc la tir cu 
arcul 0 Alte medalii Ia Balcaniada de ciclism

3

VARȘOVIA. 23 (Agerpres). —
Participînd la concursul inter- 

..................................... i „Ma-

(Urmare din pag, 1)

S-a vizitat apoi ferma 
zootehnică a COOPERATIVEI 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE 
PETREȘTI, unitate distinsă 
cu înaltul litiu de „Erou al 
Muncii Socialiste” pentru pro
ducțiile vegetale și animaliere 
obținute.

Vizita de lucru in județul 
Dîmbovița a continuat in ora
șul Moreni.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și' tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost primiți cu multă căldură 
de miile dv ’ locuitori ai orașu
lui.

în aplauzele și oralele mul
țimii, înalții oaspeți au stră
bătut, într-o mașină deschi
să, principalele artere ale 
orașului, Moreni înfățișîndu-se 
ca o localitate în plină dezvol
tare, cu un însemnat potențial 
economic, cu o bogată zestre 
urbanistică.

Tovarășul Nicolae Ceaușeseu, 
tovarășa Elena Ceaușeseu au 
fost întâmpinați cu aceleași sen
timente de aleasă stimă și 
profundă prețuire Ia sosirea 
la ÎNTREPRINDEREA ME
CANICA DE UTILAJ TEHNO
LOGIC.

în cadrul dialogului purtai de 
conducătorul partidului ți 
statului cu factorii., de răs
pundere, cu specialiștii au fost 
analizate probleme legate de 
modul în care se acționează 
pentru îndeplinirea sarcinilor 
de plan pe acest an și pe în
tregul cincinal, pentru organi
zarea și modernizarea proce
selor de producție, creșterea 
aportului întreprinderii Ia În
făptuirea programelor prio
ritare, pentru ridicarea ni
velului tehnic și ealitativ al 
produselor, sporirea eficienței 
întregii activități economice.

în continuare, a fost vizitată 
ÎNTREPRINDEREA „AUTO- 
MECANICA”.

Si aici, secretarul general al 
partidului a examinat, împreună 
eu cadre de conducere și spe
cialiști, modul cum se acțio
nează pentru realizarea unor 
producții cu performanțe teh- 
■ico-funcționale ridicate ți 
creșterea eficienței activității 
economice. ’

Vizita in orașul Moreni s-a

entu- 
Miile de oameni ai 

— petroliști, construc- 
de mașini și textiliști,

Încheiat într-o atmosferă 
ziastă. 
muncii 
tori — —.— -
aflațl pe stadionul orașului — 0 (52 kg), 
au ovaționat, din nou, eu ' m‘

‘ înflăcărare pentru partid și 
secretarul său general, scandînd 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!”.

In aclamațiile entuziaste ale 
mulțimii, elicopterul preziden
țial a decolat, îndreptîndu-se 
spre Tîrgoviște, municipiul 
reședință de județ.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
sosit, apoi, în municipiul Tîr- 
goviște, veche cetate de scaun 
a Tării Românești, astăzi înflo
ritoare cetate a civilizației 
noastre socialiste.

Fe stadionul orașului, unde a 
aterizat elicopterul preziden
țial erau prezenti mii de tîr- 
govișteni, care au făcut o e- 
moționantă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu, aclamîndu-i 
și ovaționîndu-i îndelung.

înir-o mașină deschisă. iu
biți! oaspeți s-au îndreptat 
spre sediul Comitetului jude
țean de partid, unde a avut 
Ioe întîlnirea cu membrii 
Biroului Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R.

De-a lungul traseului stră
bătut, locuitorii orașfilu! au 
salutat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu bucurie In inimi, 
cu flori, eu multă însuflețire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie manifes
tărilor pline de entuziasm ale 
cetățenilor municipiului.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialisto Româ
ni», împreună eu tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-a întîlnit, 
marți seara, eu membrii Birou
lui Comitetului județean Dîm
bovița al P.C.R.

In cadrul ședinței a < 
nuat analiza cuprinzătoare des
fășurată In cursul dopă-amlezil 
în unități industriale și agri
cole, pornlndu-se de la con
cluziile desprinse ia timpul 
vizitei, de la sarcinile impor
tante ce revin județului Dîm
bovița in actualul cincinal.

național de lupte libere — 
0 rele premiu al orașului Lodz”,

sportivii români s-au compor- 
§ lat excelent, reușind să se 
g claseze pe locul I la trei ca- 
g tegorii de greutate : Nicu Hîncu 
g (52 bg), Claudiu Tămăduianu 
g (74 kg) și Vasile Pușcașu (100 
gk^. Iată și alțl câștigători ai 
g competiției : R. Pavlov (Bul- 
ggaria) — 57 kg, J. Reyes
g (S.U.A.) — 68 kg, A. Gogoliș- 
gvili (U.R.S.S.) — 82 kg, K. To- 
g mov (Bulgaria) — 90 kg, Z. 
gTurmanidze (U.R.S.S.) — 130

1 *
Proba feminină din cadrul con-

• TELEX. 9 TELEX •
AUTOMOBILISM • Clasamentul 

final al. celui de-al doilea raliu 
Ifeng Kong — Beijing : Stlg 
Blomqvist — Bruno Berglund 
(Srodia — Audi Quattro) 8h 19:58, 
r.u Nlngjun 
rR. P. — 
th 53:17, 
Kolcbl. Abe 
10 h 05:12.

Zhao Yenxlang 
Chineză — Mitsubishi) 

Hironorl Satoh — 
(Japonia — Toyota)

BOX ©
Johnson și-a 
campion ■ mondial 
semigrea , —
prin abandon.
In Tepriza a 13-a, pe
Jean-Marie Emebe.

Americanul Marvin 
păstrat titlul de 

' la categoria 
(W.B.A.), tnvingîndu-1 

dictat de arbitru 
francezul

CICLISM • „Tour de l’Avenlr” 
s-a încheiat la Torino cu victoria 
rutierului spaniol Miguel Indu- 
rain. urmat în clasamentul final 
de francezul Petrice Esnault — 
la 47 s șl americanul Alexl Gre- 
vval — la 1.46. Ultima etapă, a 
14-a Spstriere — Torino (91 km), 
a fost cîștîgată de francezul 
Christian Chaubet In lh 48:53.0 
(medie orară 56,145 km).

«
TENIS 9 în finala probei de 

dublu bărbați de la Los Angeles, 
sue .ezll Edberg — Jarryd au dis
pus cu 3—6. 7—5. 7—6 de pere
chea americană McEnroe — 
Flemming. • în primul tur al 
turn ului de la Barcelona, aus
triacul'Thomas Muster l-a între
cut surprinzător pe favoritul nr. 
2. foakim Nystrdm, cu 6—2. 7—5. 
Alte rezultate : ’ ....
Purcell 6—4, 
osta
6- 4.
7- 5.
6- 3.
7— 6.

Benhabilles —
6—2 ; Srejber ' —

6—2. -6—2 ; Motta — Oresar
6—4 ; Jalte — C. Panatta

6—2 : SundstrSm — Ingaramcr
6—4 ; Smdd — Mattar 6—1

TUNIS DE MASA 0 tn primul 
tur .1 Cupei Europei, echipa fe
minină Spartak Topolcany (Ce
hoslovacia) a întrecut, tn depla
sare. formația franceză U.S. Saint 
MalO cu 5—-0.

cursului international de tir cu 
arcul de la Varșovia a revenit 
sportivei române Gabriela Co- 
șovan cu 1201 p., urmată de 
polonezele Alicia Tiskowska — 
1195 p. si Eva Sibor — 1188 p. 
La masculin, pe primul loc s-a 
clasat K, Vlosik (Polonia) — 
1245 p.. urmat de coechlp erul 
său S. Kaleta — 1204 p, și V. 
Weselowski (România) — 1176 p.

puncte. 120 ture (40 km',, pe 
locul întii s-a situat sportivul 
bulgar S. Stancev cu 68 punc
te. G. Lăutaru (România) ■ 
ocupat locul 4 — eu 33 puncte.

In proba de 
nat Învingător 
gar S. Stoicev, 
nul L George.

viteză a termi- 
concurentul buL 
urmat de romă-

SOFIA, 23 (Agerpres). — 
Proba de urmărire pe echipe 
din cadrul Balcaniadei "de ci
clism. desfășurată pe velodro
mul din orașul bulgar Kazanlîk, 
a fost cîștîgată de selecționata 
Bulgarie! — 4:37,15, urmată
de România — 4:39,50 ți
Grecia. In cursa cu adițiune de

MEREU
la Înălțime

AZI, START ÎK EDIȚIA A Xl-a A €.M. DE VOIEI (m)I _ 

g ediția a Xl-a a Campionatului 
g Mondial masculin de volei. O 

ediție care inaugurează noul 
sistem de disputare a competi- 
țieL, pe grupe valorice. In !h- 
trecerea elitei, sînt angrenate 16 
echipe.

0 De astă dată, echipele au 
fost Împărțite tn . grupe prell- 
minare de cite 4 (cu Jocuri tn 

g 24, 25 ți 26 septembrie), astfel : 
Franța, Italia, R.P. Chineză, 

ă Venezuela (gr. A, la Mont- 
g pellier) ț U.R.SJ3„ Cuba. Polo- 
g nia, Taiwan (gr. B. la Tour- 
g going) ; Brazilia, Bulgaria, Ceho- 
g slovacia, Egipt (gr. C, la 
g Clermont-Ferrand) : Argentina, 
g S.U.A., Japonia, Grecia (gr. D, 

la Orleans). Echipele subliniate 
socotim că au cele mal mari 
șanse la podium. Primele 3 tn 
grupe se caltflcă tn tnrnede se- 

I

Astăzi debutează in Franța mifinale de la Nantes (gr. 
A>C) și Toulouse (gr. B + D), 
iar ultimele clasate vor juca 
direct, la Evreux, în turneul fi
nal pentru locurile 13—16. Du
pă turneele semifinale (29, 30 
sept și 1 oct), in care contea
ză și rezultatele ■ directe din 
preliminarii, primele două cla- 

. sate vor Juca in cruciș (4 oct.), 
Învingătoarele dispuți ndu-și la 
5 octombrie titlul mondial, iar 
Învinsele locurile 3—4.

In cadrul 
tism de la 
Kostadinova 
demonstrat 
sărind — după cum am anunțai 
— 2,00 m. 
au Intrat 
sportivă tn obișnuință... 
celelalte probe 
să menționăm 
Decker-Sla ney, 
tegoric de

reuniunii de atle- 
Sao Paulo, Stefka 

(Bulgaria) și-a 
din nou clasa,

Asemenea rezultate 
pentru talentat* 

Din 
disputate, 

că 
învinsă 

MariCica 
la „mila” de pe Fifth Avenue 
din New York, a câștigat ace
eași distanță cu 4:42,64. Alte 
rezultate : 890 m (b) : W.
Wuyke (Venezuela) ’ 1:47,62 ; 
trlplusalt : J. Dos Santos
(Brazilia) 16,82 m ; prăjină :
J. Dial (S.U.A.) 5,70 m.

Hcciul pentru titlul mondial de șah

A ARBITRAT
2800 DE PARTIDE !

0 SOFIA. 23 (Agerpres). — 
conți- Umil dintre cet mai cunoscuțl 

" de volei din Europa,
Todor Todorov, s-a 

g retras din activitate, după ce a 
g condus 2 800 de partide interne 
g si internaționale. In mod sim- 
g boite, T. Todorov a arbitrat ul- 
g timul său med In cadrul cam- 
<5 ptonatulu] școlar.

DUPA meciul Atletico Madrid 
— Werder Bremen (2—0), din 
Cupa U.E.FA, cîțiva huligani au 
asaltat pur și simplu un autocar 
al suporterilor vest-germanl, 
spărglndu-1 geamurile. O per
soană a fost grav rănită 1 Pe 
bună dreptate, cum menționează 
France-Presse, conducerea echi
pei din Bremen a depus un me
moriu la U.E.F.A., certnd pedep
si-ea Clubului madrilen pentru 
lipsr d securitate a partidei.

Uel Chaiana, care activează la 
Bordeaux, a fost operat de un 
fibrom la piciorul sting și va 

’reveni pe teren abia după două 
luni 1 Brazilianul Zlco (33 ani) 
va fi supus unei noi Intervenții 
chirurgicale '.a genunchiul sting. 
Dană operația nu* va reuși, el 
va abandona fotbalul. McDonaid 
(Liverpool) a suferit o dublă 
fractură la picior șl va f! absent 
din echipa sa în acest an.

Mary 
ca- 

Puică

DISPUTA A REDEVENIT PASIONANTA
De la Leningrad, unde Garri 

Kasparov și Anatoli Karpov se 
pregătesc pentru ultimele asal
turi ce le dau titlului mondial 
de șah, ne sosesc tn continuare 
interesante ecouri. Se vorbește 
mult despre răsturnarea de si
tuații survenită pe tabela me
dului, unii comentatori fac 
chiar alăturări cu primul med, 
cel anulat In 1985. Atund Kar
pov avusese o sansă uriașă, 
conducând cu 5—0 si fi mal 
trebuia o singură partidă câș
tigată pentru a rămâne cam
pion. N-a reușit. Acum Kas
parov a avut 3 puncte avans, 
după victorii în partidele a 
14-a st a. 16-a. Nimeni nu se 
mai îndoia de superioritatea sa. 
Șl iată că brusc, contrazicând

ÎN ITAI-LA campionatul este abia 
la a doua etapă, dar manifestările 
nesportive au și apărut I La 
Bergamo după partida Atatanta 
— Roma (0—1), suporterii celor 
două tabere s-au tacălerat. Iar 
poliția a trebuit să Intervină cu 
gaze lacrimogene. Numai așa au 
putut fi liniștiți tlfosll („pttngtnd” 
unii de... bucurie, alții de... su
părare..). La Verona, noul auto
car al echipei Milan a fost 
complet deteriorat de către 
porteril” formației locale.

NUMEROASE transferări. Da
nezul Lunde de la Young Boys 
va evolua la Bayern Mdnchen, 
iar Internaționalul scoțian Dodds 
a fost transferat de la Neuchâ- 
tel, la Aberdeen. Transferări șl 
la nivelul antrenorilor : McNeill 
va fi la ctrma echipei Aston

Vina (după ce a activat la Man
chester City), care n-a clștl- 
gat nici un joc ta șase partide 
susținute— tn urma startului 
slab, antrenorul KcssUer de la 
F.C. Kilin a fost schimbat cu se
cundul său Damn. Pentru viitor 
se pare că „principalul” va fi to
tuși, Feldkamp de la Uerdtngen.

PEDEPSE... eficiente, se speră. 
Bruno Conti (Roma) a fost as
pru criticat de antrenorul său, 
suedezul Eriksson, după evoluția 
slabă tn jocul cu Corr» din pri
ma etapă. Ba mat mult, el a fost 
scos dta lot șl amendat 1 Alt e- 
xemnlu • jucătorii de la Preston 
(liga a treia engleză), care au 
primit un cartonaș galben stat 
obligați de către conducerea clu
bului ca timp de o săptămlnă 
să... măture tribunele stadionului. 
Se pare că InăSura va f! deose
bit de eficientă șl va f! preluată 
șl de alte cluburi mal mari...

Rubrică realizată de
Ion OCHSENFELD

șl el
„su-

careDATORITA unor tntUnîri 
au depășit I'mlta sportivității, 
numeroși jucători au fost acci
dentați, fiind la ora actuală in
disponibili. Foarte multe aseme
nea cazuri ta campionatul din 
R. F. Germania dintre care cele 
mal Importante stat ale fotbaliș
tilor de te Bayern MQnchen. 
Dieter HCness lntr-o ciocnire 
violentă cu Borowka (MSnchen- 
gtadbach) a suferit o fractură 
facială devenind indisponibil cel 
ouțln 3 săptămtel. Internaționalii 
Brehm- și MatthSus vor sta șl 
el pe ’ 
are o 
A chile, 
dentat 
azi. în 
R. F. Germania 
de la Copenhaga. Cunoscutul ju
cător din reprezentativa Portuga-

banca rezervelor. Primul 
întindere la tendonul lui 

Iar al doilea este aecl- 
te mină sl nu va evolua 
part*da amicală dintre' 

șl Danemarca

CONȘTIINȚA RISCULUI
•Această superbă întrecere a săriturii cu pră- 

9? jlna este una dintre cele care-1 obligă tn cel 
Imai înalt grad pe „aleșii” săi să întrunească o 

mulțime de calități care, aparent, se bat cap 
în cap. Serghel Bubka, atlet al secolului XXI 
evolutad în veacul nostru, declară în prefața 
„Cărții de aur a atletismului 
1985“ apărută recent la Paris, că 
„un săritor cu prăjina trebuie să 
fie vitezist de primă mină, să

'i aibă forța șl puterea de a plia o 
. J prăjină, suplețea gtmnaștilor la 
] trecerea peste bariera urcată tn 
i j Înălțimi, detenta unui cangur___ practică 

triplul salt...” Ce încercare dificilă. intr-adevăr, 
să pul un numitor comun între atîtea tendințe 
opuse ale unul corp în mișcare, să le unești și 
să le dai un sens unic tar rezultatul să fie ace! 
centimetri cîștigați înălțimilor din jurul lui 6 
metri 1
Dar mal e oeva. Nici un mare performer ai

toate pronosticurile, șalangerul 
vine din urmă și reduce han
dicapul la un singur punct. 
Mai Sînt 6 partide in fată, ul
timul sfert al Întâlnirii, sad 
„linia dreaptă” cum se spune, 
acolo tinde se va juca decizia.

Spectaculoasă această a 18-a 
partidă, ultima jucată Înaintea 
tlme-out-ului cerut de campio
nul mondial.- Un atac 
câștigător ,al lui Kasparov l-a 
obligat pe Karpov să caute 
mutări-limită de apărare. Cea
sul de control, acest „cerber” 
al jocului pe eșichier, l-a frl- 
nat nemilos pe campion din 
acțiune, se pare că i-a deter
minat și unele inexactități 
chiar __ 
timp. Karpov a revenit 
nlc, după Întrerupere, a 
la rindul său în atac si 
tigat convingător.

Firește, sînt ratări în ____
La fel se poate plînge Karpov 
pentru înfrângerea, se spună 
nemeritată, din a 16-a partidă. 
Dar acum, in pragul finișului, 
ratările pot fi fatale. Si ulti
ma. evident, îl afectează în 
mod deosebit pe Kasparov. El 
mai are voie să piardă o sin
gură dată, fiindcă și-ar păstra 
titlul șt la scor egal (12—12). 
Va juca acum campionul mimai 
la remiză, pentru păstrarea re
zultatului ? Sau va brava 
nou, încercând să cîștlge 
două ori pînă la cifra 
echivalentă cu victoria 
meci 7

Deocamdată, Kasparov 
Karpov 9.5—8,5 (4—3 și 11 re
mize) este scorul de la care 
pornește din nou disputa.

aparent

și unele
jnaintea controlului de 

puter- 
fost 

a cîș-

meet

de

Radu VOIA

zilelor noastre nu poate deveni astfel deeit dacă 
poartă in el un anume simț al riscului. Șl e 
normal. Niciodată, *n Istorie, omul n-a călcat 
pe terenuri nedesțelentte decît expunlndu-se. Ce 
altceva este această dorință de a urca la 6 me
tri șl de a coborî de lă etajul 2, In cădere li
beră î Și dacă exemplul prăjlnlștilor nu este cel 
mal bun, atunci poate fi numit altfel decît un 
mare risc parcurgerea unui traseu automobilis
tic cu . 400 de ' “ - - -kilometri pe oră ? Sau expunerea 

fără mască de oxigen, tocmai 
pentru a îngreuna taoercarea, la 
peste 7 coo de mutrl altitudine, a 
alpinistului 7 Sau rătăcirea cu 
bună știință pe Întinsul oceane
lor tatr-o 
mal 7 

Înconjura de 
neta ? Sînt, desigur, 
zuri-limltă. dar nu e mai

ambarcațle 
metri 

unul 
toate _____ .puțin adevărat că de

de nu- 
în dorința 
singur Pla- 

acestea, ca-
acum înainte, orice probă care tine de domeniul <J 
marii performanțe conține în ea germanele unul
risc deloc minor dar conștient asumat. In ci
clism. ta scrimă tn «aeeple-chese, în schi. în.

Radu 1
a schi, In...
TIMOFTE
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