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Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună ca tovarășa 
Elena Ceaușescu, a început, 
joi, 25 septembrie, o vizită de 
lucru în județul Prahova.

Au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Emil 
Bobii, Silviu Curticeanu.

Noua întilnire de lucru a 
conducătorului partidului și sta
tului nostru cu oamenii muncii, 
cu locuitorii județului a eviden
țiat remarcabilele prefaceri pe 
care le-a cunoscut acest jude), 
odată cu țara intreagă. în anii 
de glorie și măreție ai „Epocii 
Nicoiae Ceaușescu*'.

în cadrul noului dialog pe 
care secretarul general al par
tidului il poartă cu făuritorii 
de bunuri materiale și spirituale 
din județ este analizată munca 
desfășurată in diferite sectoare, 
cvidcnțiindu-se rezultatele în
registrate și, pe această bază, 

■ măsurile ce se impun în vede
rea ridicării întregii activități 
la un nivel superior de calitate 
și eficiență, corespunzător ce
rințelor actualei etape de dez
voltare economico-socială a 
țării, punerii in valoare a pu
ternicului potențial uman și 
material de care dispune jude
țul Prahova, astfel incit acesta 
să-și aducă o contribuție tot 
mai mare la înfăptuirea istori
celor hotărîri ale Congresului 
al XIII-Iea al.partidului.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați la sosirea în ju
deț cu deosebită stimă, de pri
mul secretar ai Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., 
Virgil Cazacu, care, în numele 
comuniștilor, al oamenilor mun
cii prahoveni, le-a 
călduros bun venit.

★
Tovarășul Nicoiae 

împreună cu to 
Elena Ceaușescu au 
25 septembrie, Muzeul

Mii de localnici, 
și femei, tineri și 
au făcut t o v a r ă 
Nicoiae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu o primire en
tuziastă. S-a scandat îndelung, 
cu înflăcărare, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și popo
rul „Stima noastră Și min- 
rlria, Ceaușescu — România 
Coruri reunite interpretau cîn- 
tece patriotice, revoluționare.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți’tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, celelalte per
soane oficiale au parcurs mal 
multe secții ale fostei închisori, 
îu care organele represive ale 
regimului burghezo-moșieresc 
au întemnițat militant! dc sea
mă ai pafiidului pentru dîrze- 
nia cu care și-au afirmat pro
fundele convingeri comuniste, 
pentru activitatea lor revoluțio
nară, pentru hotărirea mani
festată de a apăra cu orice 
preț, pină Ia supremul sacTi-

adresat un

Ceaușescu, 
v a r ă ș a 
vizitat, joi, 

Doftana. 
bărbați 

vîrstnici, 
ș ti 1 11 i 
tovarășe^

Reflecții după ultimele evoluții ale halterofililor

SE APROPIE „MONDIALELE" Șl MAI SÎNT SEMNE DE ÎNTREBARE
Cu foarte mare șl deplin justificat interes au 

fost așteptate Campionatele Naționale de haltere 
pentru seniori, de la Cluj-Napoca. Pe de o par
te, pentru că orașul de pe Somes este recunos
cut ca un vechi centru al acestui sport, cu an
trenori șl sportivi reputati, mulți dintre ei de 
valoare internațională, iar pe de altă parte pentru 

că, organizată cu șase săptămîni înaintea „mon
dialelor" de la Sofia, această ediție a Campio
natelor Naționale era menită să reprezinte o ul
timă verificare de anvergură în preajma com
petiției supreme.

Iată de ce organizatorii s-au străduit să ofere 
un cadru adecvat competiției găz’duite de Sala 
Sporturilor, în care s-au reunit 112 participant 
din marile cluburi și asociații sportive ale țârii. 
Dacă organizarea arbitrajului (Gh. Enciu, M. 
Cristea, V. Mereuță, P. Banciu. A. Chintea. I. 
Panait), secretariatul (C. Tabarcea, Gh. și T. Apos
tol, N. Bajenaru) și unele rezultate au fost la înăl
țime. au existat si decepții, mai cu seamă din 
partea unor halterofili din lotul național. Firește, 
avem in vedere și faptul că la această „repetiție 
generală" nu trebuiau vizate performanțe ma
xime. vîrful de formă urmînd să fie atins Ia 
întrecerea din capitala Bulgariei.

Foarte bine s-au comportat juniorii. în frunte

i.

cu A. Czanka, D. Negreanu (ambii în virstă de 
numai 17 ani), autori ai unor valoroase recorduri 
de juniori, competitive chiar și la seniori pe 
plan internațional 1 De asemenea, dintre seniori 
s-au evidențiat Nicu Vlad, C. Urdaș, Dumitru 
Petre, veteranul Gh. Groapă, Dumitru Tîrdea. 
Dar lista remarcaților se oprește aici. Am fost 
decepționați de evoluțiile unor sportivi de la 
care, prin prisma talentului si palmaresului, aș
teptam mai mult. Tinărul Aurel Sîrbu. bunăoară, 
la categoria 52 kg nu a reușit decît 205 kg (fa’a 
de 215 kg, realizate recent la C.M. de juniori). 
Petre Becheru. campion olimpic, în declin • de 
mai mult timp, n-a izbutit, nici măcar să ob
țină titlul national la „total" (cat. 90 kg). Junio
rul Andrei Socaci, care s-a afirmat pe plan 
mondial și în rîndul seniorilor, a evoluat mult 
sub valoarea lui. punînd ratarea de la „smuls" 
pe seama accidentului suferit nu de mult la 
Cardiff. Dacă Socaci ar fi fost cu adevărat acci
dentat, atunci 
asumat riscul 
l-ar fi privat

antrenorii si medicii nu și-ar fi 
unei recidive care, în mod sigii* 
pe multiplul campion al lumii de

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag 2-3)

• Rezultate de egalitate
g

f

ficiu, drepturile și libertățile 
democratice, independența, su
veranitatea șl integritatea ță
rii, interesele fundamentale ale 
națiunii noastre,

Printr-o semnificativă coinci
dență, se împlinesc, in acest 
an, cînd se aniversează glorio
sul jubileu al partidului, 50 de 
ani de la întemnițarea in
tre zidurile Doftanei a emi
nentului militant revoluționar 
Nicoiae Ceaușescu, în urma 
unei aspre și nedrepte sentințe 
pronunțate la procesul de la 
Brașov al luptătorilor comu
niști și antifasciști. Strălucite
le însușiri de comunist ale 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, 
demonstrate de aii tea ori în 
focul luptei revoluționare, s-au 
afirmat cu putere și în grelele 
condiții ale detenției, reliefind 
un mare destin de militant re
voluționar patriot.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au asistat, 
apoi, la un vibrant moment e- 
vocator, intitulat sugestiv „Dof
tana, școală a luptei de comu
niști eroi".

Spectacolul prezentat s-a con
stituit intr-un profund omagiu 
adus gloriosului nostru partid 
comunist, care, prin întreaga sa 
activitate, a dovedit că nu are 
decît un singur țel suprem — 
măreția patriei, bunăstarea și 
fericirea întregii națiuni, apă
rarea independenței și suvera
nității țării, victoria socialismu
lui și comunismului în Româ
nia.

In același timp, s-a dat ex
presie sentimentelor de ne
țărmurită dragoste, stimă și re
cunoștință pe care comuniștii, 
toți cetățenii patriei le poartă 
conducătorului iubit, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu, a cărui pil
duitoare viață se identifică, de 
peste cinci decenii, cu lupta 
eroică a partidului, cu interese
le vitale ale țării, cu idealurile 

. scumpe de libertate, indepen
dență și progres ale poporului 
român.

Intimpinat cu cele mai alese Jî 
sentimente de dragoste ți stimă, g; 
a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii $ 
Socialiste România.

Cuvîntul cald și însufletitor 
ai conducătorului partidului și 
statului nostru a fost primit cu 
deosebită bucurie și satisfacție, 
cu profundă mîodrie patrioti
că, fiind subliniat în repetate 
rinduri cu îndelungi aplauze, 
uraie și ovații.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost, în continuare, oaspeți 
ai unor colective muncitorești 
din Cîmpina.

încă de la sosirea pe stadionul

(Continuare în pag. 4)
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ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE ÎN DIVIZIA A DE HANDBAL
In partidele feminine

Confecția - Chimistul și Dorobanțul - Rapid
a Vil-a în Divizia AIeri s-au desfășurat etapele 

feminină de handbal și a Vl-a în întrecerea masculi
nă. In general s-au înregistrat rezultate scontate, 
poate doar egalitățile de la Ploiești și București (în 
jocurile feminine Dorobanțul — Știința si Confecția 
— Chimistul) se detașează. De notat, de asemenea, 
că Dinamo București si H. C. Minaur Baia Mare au 
cîștigat în deplasare. Amănunte de la meciuri.

(confirmînd 
acest cam- 
replică lip- 
jocul a fost

MASCULIN 
Seria* A

STEAUA — UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 31—20 (16—8). 
Victoria bucureștemilor nu a 
stat nici un moment sub sem
nul Întrebării, deși din for
mația lor lipseau Stingă si 
Mirică, accidentați. în aceste 
condiții, plus faptul că stu
denții craioveni 
buna evoluție în 
pionat) au dat o 
sită de complexe, 
echilibrat in primele minute, 
după care Steaua se desprin
de : 6—1 în min. 8 și în con
tinuare diferența pe tabela de 
scor crește continuu, prima 
repriză terminindu-se cu un 
avantaj confortabil. La relua
re, conducerea tehnică a bucu- 
restenilor trimite în teren tot 
mai multi jucători tineri. De
și nu în toate acțiunile ei au 
și succes, sînt menținuți, pen
tru rodare, evident De la for
mația învingătoare am reținut 
din nou evoluția bună a por
tarilor Munteanu și Tudor, iar 
Ghimeș, pe - post de conducă
tor de joc, a imprimat mal

g

De azi, in Sala Sporturilor din lași

FINALELE CAMPIONATELOR
REPUBLICANE DE LUPTE LIBERE ale etapei a Via

în Sala Sporturilor din lași 
au loc, Incepînd de azi și pină 
duminică, finalele Campionate
lor Republicane individuale de 
lupte libere ale seniorilor. S-au 
calificat, din etapele anterioare, 
peste 170 de luptători^ între 
care și aproape toți campionii 
ediției de anul trecut. La pri
ma categorie de greutate. 48 
kg, se profilează o finală între 
Dumitru Drăghici (Steaua), de
ținătorul titlului, și tinărul Ro- 
mică Rașovan (C.S.M. Reșița). 
Steliștii Nicu Hîncu și Ghcor- 
ghe Neagoe au prima șansă la 
categoria 52 , kg. Deosebit de 
interesantă se anunță întrece
rea pentru locul I la „57 kg". 
Campionul categoriei, Andrei 
Kerekeș (Comerțul Tg. Mureș) 

A

multă viteză in 
acțiuni decât mai 
tinărul coleg Ștot. 
O remarcă pentru 
Berbece, care în
cepe să-și pună 
din nou In valoa
re calitățile. Din 
formația craiovea- 
nă am remarcat 
execuțiile tehnice 
ale lui Marian Ga
briel, un jucător 
care promite sL In 
general, o dis
ciplinare tactică « 
întregii echipe su
perioară 
anterioare a Divi
ziei A.
ce 7, M. 
nescu 6,
3, Petre 3 și Costache 
tru Steaua, respectiv M. Ga
briel 7, Gh. Dumitru 6, Prică
4, Agapie 2, Olteanu 1. Au ar
bitrat corect : B. Amancea și 
M. Fleșeriu, ambii din Piatra 
Neamț.

ediției

Marcatori :
Dumitru 

Marc 4,

Berbe- 
C. Io- 
Ghimeș 
2, pen-

Mihail VESA

este asaltat, între alții, de cam
pionul mondial de juniori Dă- 
nuț Prefit (Steaua). Pe lista 
firuiliștilor de la „62 kg" se 
află 19 concurenți, dintre ei de- 
tașîndu-se Măricel Popa (C.S. 
din Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej). Dificilă orice antici
pație pentru „68 kg". Campio
nul, Aron Cîndea (Jiul Petri- 
la), nemaiputîndu-se încadra în 
limitele categoriei, a abandonat 
(!) luptele, preferind rugbyul. 
în absența sa, pentru primul 
loc au șanse apropiate Tr. Ma
rinescu (Dinamo Brașov), Octa
vian Țenț (UNIO Satu Mare) 
și Endre Elekeș (C.S.Ș. Stea
ua). Claudiu Tămăduianu 
(Steaua) este de departe favo
rit la „74 kg". Campionul bal
canic de juniori, Gheorghe Mî- 
țu (Dinamo Brașov), posesorul 
titlului la „82 kg", și Constan
tin Mărăscu (Steaua) se vor 
„duela" probabil, în finală. La 
„90 kg" îi vedem în meciul de
cisiv pe Ciprian Radu (Steaua) 
și Alexandru Koteleș (înfrăți
rea Oradea). Pentru „100“ și 
„130 kg“ luptă rămîne deschisă 
mai multor tinaliști.

Vineri și slmbătă întrecerile 
au loc de la orele 10 și 16,30, 
iar duminică (finalele) de la 
ora 10.

Slmbătă și duminică, la Pitești,

Cei mai buni tineri judoka 
din țară se întîlnesc la Pitești' 
pentru desemnarea campionilor 
naționali de tineret (pină la 
vîrsta de 21 de ani). Campio
natele Naționale constituie și 
un ultim prilej de verificare 
pentru alcătuirea lotului națio
nal în vederea participării la 
Campionatele Europene (5—11 
noiembrie, în Austria). După

Marian Dumitru înscrie pentru Steaua. 
Fază din 

Universității
partida de joi, in compania 
Craiova. Foto : Iorgu BĂNICA

POLITEHNICA TIMIȘOA
RA — C.S.M. ELECTROMU- 
REȘ TG. MUREȘ 33—27 (20—8). 
Timișorenii și-au onorat pri
mul loc ocupat în seria A, e- 
voluînd bine, deși din forma
ție au linsit Buligan. Matei și 
Dobrescu. Au înscris : Folker 12, 
Popescu 6, J. Nagy 4. Ionescu 4, 
D. Nagy 3, Baranga 2, Giurgea 1, 
Banu 1, respectiv Moldovan 7.

(Continuare în pag. 2-3)

din Divizia A de fotbal

F. C. ARGEȘ - SPORTUL
STUDENȚESC 1-0 (0 0) 

UNIV. CRAIOVA-
OTELUL GALATI II (10)
(Citiți cronicile în pag 2—3)

în urma acestor rezultate,
clasamentul „la zi" al cam-
pionatului este următorul :
1. STEAUA 4 4 0 0 9- 1 8
2. Dinamo 4 3 10 16- 4 7
3. FC Argeș 6 3 12 6-4 7
4. FC Olt 4 3 0 1 7-3 6
5.gPetroIul 5 2 2 1 5-3 6
6. Cj.-Nap, 5 3 0 2 6-6 6
7. SC Bacău 5 2 12 7-7 5
8. Rapid 5 2 12 5-5 5
9. Victoria 5 2 12 5-6 5

10. Oțelul 6 13 2 4-5 5
11. Sportul Stud. 6 12 3 7-7 4
12. FCM Brașov 5 2 0 3 4‘ 5 4
13. Corvinul 4 12 1 2-3 4
14. Univ. Cv. 6 0 4 2 4-8 4
15. Flacăra 5 2 0 3 4-9 4
16. Gloria 5 3 0 3 6-15 4
17. Jiul 5 113 7-9 3
18. Chimia 5 113 5-9 3

ședința tehnică de vineri după- 
amiază. slmbătă și duminică, 
în Sala Sporturilor d-i£ Pitești, 
vor avea loc întrecere la care, 
printre alții, vor fi prezenți 
Stanică Olteanu, Nicoiae Iosif, 
Adrian Clinei, Arcadie Mariasi. 
Dragoș Bolbose, Florin Lascău. 
Petre Anițoaie, Călin Gaje. 
Dan Rad.



IN PRIM-PLAN, CARACTERUL FORMATIV-EDUCATIV
fiecare an, luna septem- 
programează „Cupa Uniu- 

la 
competiție-bilant

In 
brie 
nii Tineretului Comunist' 
parașutism, 
pentru narticipanțiî la taberele 
de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei, organizate 
de C.C. al U.T.C. împreună cu 
Aeroclubul Central Român. A- 
flată la a 8-a ediție. întrecerea 
a fost găzduită de această dată 
de aeroclubul orădean. Cu pro
nunțat caracter de masă, con
cursul celor mai tineri parașu- 
șutiști a reunit pe cîmpul de 
zbor 64 de sportivi (29 de fete 
Si 35 de băieți) reprezentind 
27 de județe. Practic, au fost

prezenți competitori din toate 
zonele geografice, fapt care a- 
testă marea popularitate și 
larga răspîndire a acestei dis
cipline aeronautice în rîndurile 
tinerei generații. întrecerea a 
pus accentul pe caracterul for- 
mativ-educativ, deoarece spor
tivii participanți se aflau 
diverse trepte de pregătire, 
torate numărului diferit 
lansări pe care le aveau la 
tiv. Firesc, incepătorli au
losit parașute cu deschidere 
automată, iar cei avansați au 
trecut la libera comandă, un 
prim pas spre performanță.

Normal, la începutul practi
cării acestui sport, competiția

de 
ac- 
fo-

CEFERIADA LA A 10-a EDIȚIE
A REVENIT CRAIOVENILOR

Ediția jubiliară, a X-a, a 
Ceferiadei. competiție sportivă 
de masă desfășurată sub gene
ricul Daciadei și rezervată lu
crătorilor din transporturi 
telecomunicații, a reunit, 
municipiul Cluj-Napoca, în e- 
tapa finală pe țară, reprezen
tanții a 8 regionale și 5 ramuri 
de sport: atletism, șah, popice, 
volei si tenis de masă. La ca
pătul unor dispute atractive, 
pe locul I în clasamentul gene
ral s-au situat sportivii Regio
nalei C.F.R. Craiova, cu 57 p. 
I-au urmat cei din Cluj (50,8 
p). București (50,6 p) Timiș,

Și 
tn

REZULTATELE ETAPEI
A ll-a A DIVIZIEI B

DE VOLEI
In etapa a Il-a a campionate

lor Diviziei B Ia volei »-au În
registrat următoarele rezultate :

FEMININ, seria I î Chimia Tr. 
Măgurele — CSU-IEFS București 
3—0, Ceahlăul TCMRIC Piatra 
Neamț — ITB-Electra București 
3—2, Confecția Suceava — Confec
ția București 3—1, Chlmpex Con
stanța — Știința Bacău 1—3, ASSU 
Craiova — CSM Oțelul Tîrgoviște 

0—3, Comerțul Constanța — Metalul 
33 București 3—1; SeriaaII-a: Ar
mătura Zalău — Olimpia Oradea 
3—1, Rapid București — Spartac 
București 3—0, 
„U" Cluj-Napoca 
nlca Tg. Mureș 
Caransebeș 1—3, 
pllța — Braiconf I 
ratex Bala Mare 
Timișoara 3—0.

MASCULIN, seria I : Metalul 
Tîrgoviște — IMG București 1—3, 
Oltul Rm. Vilcea — CSU Galați 
3—1, Gloria Tulcea — IPC Slati
na 3—0, IATSA Dacia Pitești — 
SARO Tîrgoviște 3—0, Viitorul 
TC Bacău — Prahova IPG Plo
iești 3—0. ASA Buzău — Calcu
latorul București 2—3 ; seria a 
Il-a : CFR Arad — CSU Oradea 
1—3. PECO Ploiești — Tractorul 
II Brașov 3—0, Voința Alba lu
ll a — Vulcan București _3—2, 
CSM Caransebeș — ExpMrări 
știința II Baia Mare 2—3, Elec
trotehnica Bistrița — Metalul 
Hunedoara 3—0, Voința. Zalău — 
Oțelul Oraș dr. “ * *

Corespondenți 
Gh. Lazăr, O. 
I. Mindrescu, _______
M. Vlădoianu, N. Danciu, C. Albu, 
V. Coșarcă, A. Crișan, M. Avanu,
Iancu. 
I. Toma.

Galați, Constanța, Brașov 
Iași.

In probele atletice, eîștigăto- 
ril au fost desemnați după 
cum urmează: fete, 100 m — 
Lakmă Gafar (Constanța), 800 
m — Elena Albescu (București), 
lungime — Iuliana Popa (Con
stanța), greutate — Petra Sta
nică (Craiova), 4X100 m — 
Constanta; băieți, 100 m — E. 
Rădulescu (Craiova), 1 500 m — 
I. Dumitru (Galați), lungime — 
Gh. Parpală (Craiova), greuta
te — M. Comșa (Timișoara), 
4X100 m — Craiova.

Clasamentele la celelalte dis
cipline sportive:

Șah (echipe mixte): 1. Bucu
rești. 2. Galați, 3. Timiș.'. Po
pice. băieți: 1. Cluj, 2. Galați, 
3. Craiova; fete: 1. Craiova, 2. 
Timiș. 3. Cluj. Volei, băieți: 
1. Cluj, Z Craiova, 3. Bucu
rești; fete: 1. Cluj, 2. Bucu
rești, 3. Constanța. Tenis 
masă, băieți: 1. Craiova, 
Cluj, 3. București; fete: 1. Cra
iova, 2. Timiș, 3. București.

Acest ultim act al competi
ție! s-a bucurat de o organi
zare excelentă, asigurată de 
Uniunea sindicatelor din trans
porturi și telecomunicații și 
Regionala C.F.R. Cluj, care au 
oferit frumoase prmii sportivi
lor prezenți pe podium.

Ioan POKOL, coresp.

Vi

de
2.

CSM Lugoj — 
0—3, Metaloteh- 

— Explormin 
Toplitana To- 

Brăila 3—1, Ma- 
: — Politehnica

P. Groza 3—0.
N. Mateescu, 

Guțu, V. Tătaru, 
Ch. Goldenberg,

------, - ------------ 1»
Diaconu, ‘ Narcisa Fețeanu, I. 

O. Bălteanu, N. Magda,

Z,CUPA CARPAJI"
Patru divizionare A masculine 

de volei au luat parte la un 
turneu tradițional (ediția a 15-a), 
organizat la Brașov și dotat cu 
«Cupa Carpați*. Competiția a 
oferit participantelor un bun 
prilej de pregătire în vederea 
apropiatului start în noua edi
ție a campionatului. Trofeul a 
revenit formației locale Tracto
rul, care a dispus în finală de 
A.S.A. Electromureș Tg. Mureș 
cu 3—0 (8,
tate : „Poli“ 
Electromureș 
C.S.M. Delta 
Electromureș 
Tractorul — „Poli* 3—2.

14. 9). Alte rezul- 
Timișoara — A.S.A.
3—2. Tractorul — 
Tulcea 2—3, A.S.A. 
— C.s.M. Delta 3—2.

Carol GRUIA, coresp.

a programat proba cea. mai a- 
decvată pentru tinerii concu- 
renți, aterizarea la punct fix, 
care a prilejuit dispute pasio
nante de-a lungul celor cinci 
manșe. Și dacă rezultatele au 
fost consemnate acum în metri, 
peste cîțiva ani, desigur, mulți 
dintre concurenți vor lupta cu... 
centimetrii. De fapt, principa
lul tel urmărit, atragerea tine
retului spre acest sport al stă- 
pînirii de sine și pentru for
marea unor deprinderi stricte, 
impuse de disciplina aeronauti

că. a fost îndeplinit cu succes.
Cît despre cei care se vor de
dica performanței, rolul tabe
relor de pregătire a tineretu
lui pentru apărarea patriei !n 
depistarea talentelor autentice 
este binecunoscut. Mulți dintre 
actualii component! ai loturi
lor naționale au trecut și ei 
cu ani în urmă prin această 
etapă de formare, ureînd apoi 
prin muncă asiduă pe scara 
valorilor. '

Tată ordinea primilor clasați, 
FEMININ: 1. Elena Palievici 
(Suceava), 2. Domnica Ungu
reanu (Olt). 3. Claudia Marcu 
(Prahova): MASCULIN: 1. Flo
rin Zamfira (Argeș), 2. Ilie 
Puia (Caraș-Severln), 3. Cătă
lin Tarălungă (Tulcea); ECHI
PE: 1. Prahova, 2. Argeș, 3. Olt

turneu internațional 
cu 

la care au

CUPA POLITEHNICA77 LA BASCHET FEMININ
A FOST CIȘTIGATA DE „U77 CLUJ-NAPOCA

Timi-

lURNEL IJlTfRAIATIONAlE
puține 

pe 
La

In sala Olimpia din 
șoara s-a desfăurat zilele tre
cute un 
de baschet feminin dotat 
„Cupa Politehnica' 
participat formațiile Partizan 
Belgrad (Iugoslavia), Widzew 
Lodz (Polonia), F. C. Kecske
met (Ungaria), Universitatea 
CIuj-Napoca și Politehnica Ti
mișoara. După meciuri specta
culoase. urmărite cu interes de 
iubitorii baschetului din loca-

In cele două turnee interna
ționale studențești de șah din 
Capitală s-au produs 
modificări în clasament 
parcursul ultimelor runde, 
masculin, continuă să conducă 
Mihail Marin cu 7,5 p, urmat 
de Malcolm Pein (Anglia) cu 
6 p, Dragoș Dumitrache și Pa
vel David (Cehoslovacia) cu 
cite 5,5 p. La feminin poloneza 
Halina Jalowiec a luat un ușor 
avans (de jumătate de punct) 
față de iucătoarea noastră Ele
na Gavrilă, 7 p respectiv 6,5 p. 
Pe locul al 3-lea se află Ma
riana Nechifor care a acumu
lat 5,5 p.

Iată rezultatele rundei a 
IX-a, la feminin: Candea — 
Jalowiec 0—1, Nechifor — Io- 
niță 1—0. Caels — Popcscu 
1—0, Gavrilă — Veniamin 1—0, 
Stanca — Stegăroiu 1—0, Bă
diță — Sorescu 1—0, Dan — 
Rzeczycka remiză. La mascu
lin: David — Thesing 1—0, 
Typek — Pein 1—0 (prima în-

o

SE APROPIE „MONDIALELE" DE HALTERE
(Urmart din pag. 1)

participarea la „mondialele" 
de seniori, din noiembrie, 
înclinăm însă să credem că 
Socacl n-a făcut altceva de- 
cît să pună pe seama trecutu
lui accident actuala sa formă 
slabă, datorată mai ales delă
sării 
mai 
viața 
cinte 
Este 
lui, ca și 
turilor, a 
toare, pentru că unii antrenori 
nu au respectat planurile alcă
tuite de forul de specialitate. 
Avem însă convingerea că, gra
ție calităților sale, unul plus 
de seriozitate, Andrei Socaci

la antrenamente și —Încă 
grav — abaterilor de la 
sportivă, ale căror conse- 
au

clar
Început să se vadă, 
faptul că pregătirea 

a altora în cadrul lo- 
fost necorespunză-

poate redeveni în scurt timp 
campionuj cu care ne obișnu
isem. Pentru aceasta însă va 
trebui să muncească din răs
puteri, cu deplină responsabili
tate, adueîndu-și aminte că e 
greu de cucerit o culme, dar e 
și mai greu de păstrat!

Se impune, deci, o preocupa
re sporită și din partea facto
rilor de resort, (îndeosebi a 
antrenorilor de lot) în perspec
tiva apropiatelor 
Este necesar ca 
semnalate Ia halterofilii noștri 
fruntași, care ne vor reprezen
ta la Sofia, să fie remediate 
printr-o strădanie foarte inten
să, de zi cu zi, efeientă pentru 
asigurarea unei pregătiri co
respunzătoare și atingerea unui 
vîrf de formă, Ia nivelul exi
gențelor unei mari competiții.

„mondiale", 
deficientele

BASCHET. FRUMOASA Inițiativa A. S. Să
nătatea București de a organiza, pe terenurile 
„Drept* si Floreasca, o competiție în cinstea 
Anului Internațional al Păcii. Cele 15 echipe 
masculine îșl dispută Intîletatea In flecare 
miercuri, Joi si duminică (pînă la 19 octombrie) 
In mijlocul unui real interes. (D. ST).

CANOTAJ. CIteVA cuvinte despre Lacul 
Dorobanț, din apropierea lașului, gazda Cam
pionatelor Naționale pentru ambarcațiunile mici, 
disputate la sflrșltul săptămînil trecute. El este 
mărginit de dealuri șl deci ferit de vînturi. Cel 
2000 de metri ai curselor se termină cu o bu
clă naturală care permite efectuarea manevre
lor de Întoarcere. Dacă la toate acestea adău
găm balizarea perfectă, conformă ultimelor 
standardurl Internaționale, precum șl dotarea 
adecvată a turnului de arbitraj, nu mal surprinde 
nici hotărîrea federației de a organiza aici cinci 
regate ale anului 1987, nici succesul notabil al 
clubului local CSM (antrenori : C. Cătescu șl 
I. Lazariuc), car» și-a adjudecat, prin Elena 
Pintilie, onorantul titlu de campion național tn 
proba senioarelor. (I. C.).

HALTERE. IUBITORII acestui sport tșl aduc, 
desigur, aminte că, tn urmă cu ani buni. Ion 
Panait a fost de multe ori campion șl record- 
rr«sn al țării la categoria 56 kg. La recentele 
Campionate Naționale, de la Cluj-Napoca, el a 
revenit la sportul car»-l este atît de drag. Nu 
In calitate de concurent, ci de oficial. El ne-a 
spus că a dat examenul de arbitri la haltere 
pe care l-a trecut cu brio (I. O.).

HOCHEI. SPECTATORII redescoperă... ho
cheiul pe gheață, dovadă tribunele la unele par
tide din Campionatul de seniori. Meciul Steaua 
— Dinamo a avut cea mal numeroasă asistentă, 
semn că nu promisiunile, el „firma" aduce lu
mea in arena de sport. Deci facețl-vă firmă, 'sti
mate... cluburi și asociații, și veți avea și ve
nituri ! (» VECHEA NDASTRA CUNOȘTINȚA,
prof. Titinel Teodorescu : „Cind Joacă Ia „23 
August" mari echipe de hochei din Europa, 
nu ai loc pe sala vestiarelor, fiindcă toți tac 
„Încălzire”, aproape un ceas Înaintea meciuri
lor. Cind Joacă a! noștri, te poți plimba tn 
voie». Fără comentarii... • DELEGĂRILE de 
arbitri sînt modificate ad-hoc. la cererea unora 
dintre el. Ba că unul nu vrea să arbitreze cu
tare elvb. ba că altuia nu-1 plac ochii unul 
coleg de brigadă. Cineva trebuie să ' “ ' "
Hchldînd tn primul rfnd CAUZELE 
asemenea cereri • fRATD L șl 
sînt întîlnlți frecvent pe banca de

facă regulă, 
care duc Ia 
D. Popovicl 
pedepse. La

partida Dinamo — Spirt Club în mln. 25, au 
stat alături. Păcat; că de talent nu duc lipsă... 
(M. C.).

POLO. IN moi sportiv echipa campioană, 
Crișul Oradea, salută pe toți cel prezenți tn 
bazin, la îndemnul căpitanului formației, Ivan 
Fejer : „Pentru public arbitri șl echipa adver
să I". Mal puți", sportiv însă comentează bihp- 
renll (cei drept nu numai ei), în timpul sau 
după terminare? partidei, deciziile arbitrilor. 
Ceea ce se răsfrînge direct asupra evoluției lor, 
așa cum s-a văzut la turneul desfășurat săptă- 
mlna trecută 1p Capitală. • DUPĂ foarte multi 
ani, cunoscutul ex-lnternațional V. Rus nu s-a 
mal numărat printre cei 1’ jucători dinamoviști 
trecuți pe foaia de arbitraj, ca și alte nume in
trate tn obișnuință pentru formația antrenată 
de I. Capșa (Spinu, Ungureanu. Ciobăniuc etc.). 
Adevărul e ci a devenit dificil să „prinzi" o 
caschetă In garnitura clubului Dinamo, care s-a 
întărit eonsiderabi’ prin ven'rea apreclațllor in
ternaționali Simion șl E. Ionescu, dindu-se tot
odată credit tinerilor, alături de Găvruș, spre 
pildă, fiind destul de des folosit promițătorul 
Olaru. Tineri sin* și majoritatea celorlati. Arde
lean, de exemplu, evoluînd — cel puțin în două 
partide — la nivelul speranțelor puse nu de 
mult in el. • APROPO șl de Crișul, și de Di
namo : cu obiectivitate, antrenorul orădean I. 
Alexandrescu remarca exprimarea în joc a 
bucureștenlior, „în frumoasă creștere in acest 
început de sezon mai angajată, mai serioasa, 
modernă*. • DEȘI acum, 'n anii de pensie, 
respectabilul și muu respectatul antrenor Fran- 
ctsc Crișan a rev nit, imediat cînd a fost so- 
llctlat, pe banca echipei sale de suflet. Steaua, 
conducîndu-1 din nou, ca șl în anii lor de început, 
pe copiii de mai ieri deveniți studențl, alături 
de alti tineri Jucători de real talent. Dispunînd 
de un lot valoros, mai cu seamă în perspec
tivă, secția puternicului club militar a făcut un 
gest care merită aplaudat permițând unor po- 
loiștl care nu intră tn prima sa garnitură să 
joace la alte echl’-e (G. R.).

TENIS. SPRIJINUL ACTIVIȘTILOR OBȘTEȘTI 
este de neînlocul îr. tenis (ca și în alte ra
muri) acesta venind din partea unor mari pa
sionați al sportului in același timp excelenți 
cunoscători ai d’sciplinei respective. La recen
tele'-campionate, 
de probleme) a 
fost Jucător de 
firmă că atunci 
Turcu — un alt — . .. ---------
sebite pe plan organizatoric — se ocupă de o 
competiție de tenis, este absolut sigur că nici 
un detaliu nu vă scăpa din vedere. Perfect ade
vărat ! (I. GV.)

secretariatul (cu o mie șl una 
fost asigurat de Tănase Florea, 
hochei și de tenis. Sportivii a- 
cînd „nea Florică* sau cind Ilie 
activist obstesc cu merite deo-

litate, trofeul pus In joc a re
venit echipei noastre campioa
ne „U“ CIuj-Napoca, care a 
cîștigat toate partidele dispu
tate: 89—67 cu Politehnica, 87— 
84 cu Partizan, 94—54 cu Wid
zew și 70—41 cu F.C. Kecske
met. Următoarele locuri au 
fost ocupate de Partizan Bel
grad cu 3 victorii. Politehnica 
Timișoara cu 2, Widzew Lodz 
cu o victorie și F.C. Kecskemet.

Constantin CREȚU-coresp.

frîngere a șahistului englez), 
Marin — Oltean 1—0, Dumitra- 
che — Crișan 1—0, Negulescu 
— Defize și Ștefanov — Vlad 
remize, Vasilescu — Berechet 
întreruptă.

Mai sînt de disputat 4 run
de. turneele încheindu-se du
minică. Rundele a X-a, a Xl-a 
și a XII-a se joacă după a- 
miaza 
ultima 
că, se 
la 8,30

între orele 14—19, iar 
rundă, cea de dumini- 
va juca dimineața, de 
pină la Încheiere.

DIVIZIA A LA HAN
(Urmare din pag. I)

Bădău 5, Ciobanu 5, Furnea 5, 
Vajda 3. Rotar 2. Au arbitrat : 
P. Flueraș și E. Sirbu (Arad). 
(C. CREȚU — coresp.).

STIINTA BACĂU — INDE
PENDENȚA CARPAȚI MIRȘA 
24—21 (11—5). Au înscris :
Bondar 8. Chiri lă 6, Vasilca 5, 
Gîrlcscu 3, Berbecaru 1, Zam
fir 1, respectiv Cojocaru 7, 
Omer 5, Paraschiv 4, Becicheri 
2, Tătaru 2, Iakobi 1. Au 
arbitrat : T. Curelea și I. Pău- 
nescu, ambii din București. 
(E. TEIRAU — coresp.).

Seria B
DACIA PITEȘTI — DINAMO 

BUCUREȘTI 27—33 (11-15).
Peste 2 000 de spectatori 
asistat la o partidă în 
gazdele au dat o ripostă 
campionilor, cîștigători 
merit Au înscris : Cozma 15, 
Mihăilă 3, Barbu 2, Mihai 2, 
Costache 2, Bogdănescu 2,
Albu 1 ~ ‘ "
haria 5, Oprea 5, Durau 
Mocanii — 
4, Licu 
bovsehi
Dinamo București. Au arbitrat 
R. Iamandi 
(Buzău). (I. 
coresp.).

au 
care 

dîrză
pe

Bogdănescu 
pentru Dacia ; Za- 

-. 4,
4, Dogărescu 4, Ștefan 
3, Flangea 2, Gra- 

1, Jianu 1 — pentru

și G. Zaharia
FEȚEANU —

BISTRIȚA — 
BAIA MARE

METALUL
H.C. MINAUR _____ __ ___
18—19 (11—9). în prima repriză 
—mai slabă — bistrițenii s-au 
desprins către final, la 2 goluri. 
Minaur egalează, apoi se 
tașeâză (17—15 în min. 
Scorul se va menține din 
egal pînă în min. 
Minaur realizează 
toriei. Au marcat : 
7, Țermure 5, Dan 2, 
Irimieș 1, Țetcu 1, 
Rădulescu 4, M. 
Boroș 2. Ilalmagy 2, 
Iacob 2, Stamate 1, 
Baria 1.
si V. Erhan (Ploiești). 
TOMA — coresp.).

de-
50). 
nou 
cind 
vic-

59,
golul

Cojocaru 
Avram 2, 
respectiv

Voinca 4, 
Porumb 2, 

, Cuc 1, 
Au arbitrat D. Purică 

(FL.

DINAMO BRAȘOV — CON
STRUCTORUL ORADEA 24—21 
(16—11). Au înscris : Nicolescu 
8. Micle 5. Andrcescu 4, Do- 
nose 3. Cian 3. Roșea 1 — pen
tru Dinamo Brașov ; Cristache 
7. Mîrza 4. Tudor 4, Bartl 3, 
Varșadi 1. Porumb 1, Vranău 1 
— pentru Constructorul. Au 
arbitrat C. Cristea și Gh. Du-

mitresc
GRUIA

CON1 
CHIMII 
28—26 
contura 
tenceloi 
lueze t 
de con 
Așa 
ce a, 
min. 1: 
finalul 
cele ( 
vîlcenc» 
în veri 
prima 
au luai 
26—25 
minute, 
cului. 1 
la seo, 
listele 
pat mi 
și deci 
extrem 
urmărit 
Vcrigea 
ras in 
citatea, 
în fai 
scriam, 
echipei 
goras £ 
cu. 5, 
Constai 
rina A 
pentru 
Vcrigea 
trea 3, 
condr 
craic 
Mihău„

ȘTII? 
SIBIU 
scris: 
I.uca 3. 
tre 3, 
respecți 
Rău 2. 
Hamza 
trat bi 
C. Su. 
coresp.)

CONS 
MARE 
ȘOV 1? 
cele ci: 
scris: S 
Ilut 3. 
zăr 1, i 
Marian 
2, Ilie 
cilă (E 
(Ploieșt 
coresp.)
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I Ieri, In etapa a Vl-a
CANOTORII NOȘTRI AU CRESCUT, a Diviziei A
CREDEȚI!" N-O SĂ CREDEM!...

colegi, 
'iu u- 
or de 
implu. 
n bu- 
între- 

1 dis- 
ost o 
> vă 
acum, 
limon, 

mine 
“norul 
nostru

Cum 
întreb 
Lotuși, 
de să 
ia, la

neu se 
plăcu- 
afișaj 
Nord, 
fluvii 
lă a- 
nosfe- 
erioa- 
putea 
•b ca 
plicați 
strate 
icenta 
ottin- 
— cît 
! pu

țin : în fond, locul 8 cucerit 
de Toma Vaier și Petru Iosub 
la 2 rame nu este chiar atît 
de rău, mai ales dacă avem 
!n vedere că acest echipaj 
e și campion olimpic ! Nu 
merge nici așa. Altfel trebuie 
formulată întrebarea. Am gă
sit : Cum explicați acest bi
lanț — sub așteptări — realizat 
de canotorii noștri, de cînd

dumneavoastră li pregătiți 
cu... 7 Formidabil, ce lapsus 
am ! Cu ce se pregătește un 
lot ? „Cu pasiune și compe
tență 1* — îmi șoptește un 
marangoz aflat lîngă mine. 
Exact : Cum explicați acest 
bilanț — sub așteptări — rea
lizat de ramerii. noștri, de cînd 
dumneavoastră fi pregătiți cu 
pasiune și competență ?...

Arunc pixul și carnetul cu 
notițe cît colo și dau să plec, 
să fug, să mă ascund undeva, 
în stufărișurile cele mari ale 
Pantelimonului. Adrian. Da
vid zîmbește cu îngăduință și 
îmi explică : • Valoric, bă

ieții noștri au crescut, n-o 
să credeți .* • N-o să cred ! 
Adică, cum n-o să cred ? Au 
crescut și ’ gata ! Cu cît au 
crescut ? • Față de anul tre
cut, au crescut cu 3 secun
de... Vă dați seama 7 • Nu-mi 
dau seama ! Oricum, bine că 
au crescut 1 Ce făcea echi
pajul Vasile Tomoioagă — 
Dimitrie Popescu (vicecampion 
olimpic în 1984, vicecampion 
mondial anul trecut), dacă nu 
creștea ? Mai venea pe locul 
4 în proba de 24-1 ? Nu mai 
venea ! Fantastic, însă, cît au 
putut să crească valoric cel 
de la 2 rame ! Păi, dacă noi, 
care în această probă am o- 
cupat locul 8, am crescut cu 
3 secunde, cei care au ieșit 
primii cred că au trecut li
nia de sosire precum un pa
puc zburător !...

Nu știu alții cum sînt, dar 
eu cînd iau interviu unui 
antrenor coordonator de lot 
mă pierd pur și simplu. Ba 
nu găsesc pixul, ba uit că 
sînt la finalul discuției și în
cep cu prima întrebare : Cum 
explicați rezultatele slabe în
registrate de canotorii noștri 
la recenta ediție a C.M. ?...

Vasile TOFAN

IBĂNUȚA (prîntr-un șut imparabil) ADUCE SUCCESUL
I F. C. ARGEȘ 1 (0)

SFORTUL STUDENȚESC 0
I Stadion 1 Mai ; teren bun ; 

timp însorit, dar cu vînt ; spec- 
Itatori circa 18 000. Șuturi 11—8 

(pe poartă 4—3). Cornere : 6—10. 
A marcat BĂNUȚA (min. 53).

F. C. ARGEȘ : Speriatu — 
IVOICU, BALAUR II. STANCU, E- 

duard — Acltlm, Badea, BANU- 
ȚA, Jurcă — D. ZAMFIR (min. 

185 Guda), Radu n.
SPORTUL STUDENȚESC : Cris

tian — Pologea, PANA, IORGU- 
LESCU, M. Marian — ȚICLEA- 

INU, CRISTEA (min. 52 Burchel), 
BOZEȘAN, Hagi — Terheș, Sta
nici (min. 81 D. Popescu).

IA arbitrat bine M. Neșu (O- 
radea) ; la linie N. Blțin (Salon- 
ta), șl St. Rotărăscu (Iași).

I Cartonașe galbene : CRISTEA. 
HAGI, POLOGEA. GUDA.

La speranfe : 1—2 (1—0).

PITEȘTI, 25 (prin telefon). 
Deși programat la mijloc de 
săptămînă, derby-ul etapei a

umplut tribunele stadionului 
din Trivale, suporterii piteș- 
tenilor fiind dornici să-și 
încurajeze echipa de inimă 
aflată după înfrîngerea de la 
Moreni. învinsă și ea, în etapa 
trecută, și intenționînd să 
„repete" pentru Nicosia, for
mația bucureșteană și-a re
grupat forțele — în lipsa lui 
Munteanu II și a lui Coraș — 
dînd partenerei de întreoere o 
replică puternică. A rezultat 
un joc aprig disputat, în 
pofida vîntului ostil, cu e- 
xecuții tehnice reușite, precum 
și cu destule faze încinse la 
ambele porți ; ceva mai lu
crate și mai clare, spre butu
rile apărate de Speriatu (min. 
10 — Stanici ; min. 20 — 
Cristea ; min. 29 — dih nou 
Stănici). „Recordmenul" arge
șenilor, în această primă jumă
tate a meciului. a fost 
mijlocașul Achim. cel care, In 
min. 12 (mai ales atunci) și 
în min. 44 a ratat din poziții 
bune.

Imediat după reluare. for
mația oaspete rămîne fără 
Cristea (contrat aspru de E- 
duard). iar puțin după aceea 
(min. 53) va primi și golul, 
înscris de BĂNUȚA care, la 
o lovitură liberă, a șutat 
năpraznic din afara suprafeței 
de pedeapsă : 1—0. Replica
„alb-negrilor" este pe cît de 
promptă pe atît de precipitată, 
ei actionînd vădit marcați de... 
perspectiva unui nou eșec ; 
mai ales că și Hagi. neu
tralizat de „umbra" lui, Bănuță, 
nu și-a putut face jocul obiș
nuit. Și, în pofida superiorității 
teritoriale bucureștene, cei care 
vor trece foarte aproape de 
gol sînt piteștenii. ei ratînd. 
în min. 66, prin Radu II. o 
mare ocazie. Sfîrșitul partidei 
îi găsește pe studenții bucu- 
resteni în plin forcing. Dar 
cele trei cornere consecutive 
în poarta lui Speriatu vor 
rămîne fără efect.

Gheorghe NICOLAESCU
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TEXT. DOROBANȚUL PLO
IEȘTI — RAPID BUCUREȘTI 
14—14 (7—7). Partidă foarte 
disputată, în care echilibrul s-a 
menținut perfect de la început 
și pînă la sfinșit. Au Înscris : 
Barzu 4, Curea 4, Bănică 3, Sto- 
enescu 1, Anton 1, Mocanu 1. 
respectiv Oprea 7 (cea mai bu
nă de pe teren), Grigore 4, Ia- 
găru 2, Stanciu 1. Au arbitrat 
brașovenii Gr. Bolocan și 
Sticea. (I. TANASESCU — 
resp.).

lincianu 3, Andriuc 3, Iacob 2, 
Vișan 2, Laszlo 2, Andor 2, Fur
tună 2, Cutina 1, respectiv Co- 
valiuc 6, Haidău 4, Anton 3, 
Duca 2, Nisipeanu 2, Cozma 2, 
Horga 1. Au arbitrat : Al. Isop 
(Pitești) și Gh. Mihalașcu (Bu
zău). (Gh. BRIOTA — coresp.).

| CRAIOVENII AU DOMINAT, DAR VICTORIA ÎNTjRZIE

șt.
co-

C.S.M. SF. GHEORGHE 
TEROM (AȘI 17-20 (7-9) 
șencele au cîștigat spre sfîrși- 
tul partidei. Au marcat : Mi-

Ie-

HIDROTEHNICA CONSTAN
ȚA — MUREȘUL IMATEX TG. 
MUREȘ 26—20 (16—11). Joc e-
chilibrat în prima repriză, gaz
dele desprinzindu-se in min. 24, 
pentru ca în min. 40 să condu
că cu 21—13. Au înscris : Caza- 
cu 12, Manea 5, L. Carapetru 3, 
E. Carapetru 2, Mih&ilescu 2. 
Motoșcă 1, Cămui 1, pentru Hi
drotehnica, respectiv Laszlo 10, 
Moszi 7, Buciuman 2, Bărbat 1. 
Au arbitrat bucureștenii P. Cîr- 
ligeanu $1 C. Dumitrescu. (Cor
nel POPA — coresp).
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DESPRE ARBITRI, Șl DE BINE
Rareori se spun lucruri 

bune despre arbitri. în toa
te sporturile, fără excepție. 
Pentru că părerile celor din 
tribună 
tru că preferințele spectato
rilor — e dreptul lor — au 
o consistentă doză de subiec
tivism. Pentru că penalizarea 
favoritului de multe ori este 
considerată ca o nedreptate. 
Pentru că sportivii, nu o da
tă, doresc să cîștige cu orice 
preț. Pentru că, în definitiv, 
arbitrii sînt și ei oameni șl 
li se mal întîmplă să 
șească. Nici tenisul 
nu e scutit de mo
mente controversa
te.
sînt

sînt împărțite, pen-

și gre-

Daniela Ivana colecționează 
mal multe greșeli de picior 
tocmai cînd victoria II suride. 
Intuiția și-a spus, pesemne, 
cuvîntul, iar prezența arbi
trului principal în preajma 
scaunului, deși discretă, s-a 
dovedit benefică.

Finala de simplu masculin. 
Cîteva momente cu păreri 
împărțite asupra locului de 
impact. încă doi arbitri, de
semnați la linie, și-au luat 
funcțiile în primire. Firesc, 
sursa nemulțumirilor a secat. 
Prompt,

5

I CRAIOVA, 25 (prin tele
fon). Publicul craiovean, sim
țind momentele mai grele prin 

Icare trece formația favorită, a 
ținut să infirme pesimismul u- 
nora din jurul echipei, venind 

Iîn număr mare la stadion și, 
mai ales încurajînd-o. Și. par
că din dorința de a r'ăspunde 
cît mai repede acestei încre- 

Ideri, jucătorii craioveni s-au 
străduit să deschidă rapid sco
rul. Aceasta este și explicația I precipitării lor în fazele ofensi
ve, manifestată mal ales prin 
imprecizia paselor în fazele I decisive și prin multele șuturi
expediate in „blocaj". Șl, 
totuși, în min. 10, Universita
tea a deschis scorul, prin 

IBIȚA, care, aflat în careul mic, 
și fructificând o pasă bună la 
semiînălțime a Iui Săndoi. a I trimis balonul în plasă, pe
Ungă Călugăru, aflat pe linia 
porții. Otelul. adversar re
dutabil, a dat o replică bună. 

Ipînă la marginea suprafeței de 
pedeapsă, pentru că în această 
zonă jucătorii gălățenl își I pierdeau aplombul. Două e-
xemple edificatoare : în min.

13, M. Stan s-a infiltrat inge- 
Inios pînă la 16 m. dar a ezitat,

dîndu-i posibilitatea lui Un- 
gureanu să trimită in corner, 
acțiunea repetîndu-se în min. 

117, doar cu protagoniștii schim
bați, respectiv Ralea și Mi- 
huț. De altfel, în prima repri
ză gălățenii n-au expediat 

Iniei un șut pe spațiul porții Iul 
Lung.

Repriza a doua poate fi con
siderată, din punctul de ve
dere al craiovenilor, cea a ma
rilor ratări, iar din punctul de 
vedere al gălățenilor cea a 
maximei eficiente. Pentru că 
Universitatea, deși a beneficiat 
in prima parte a acestei repri
ze de multe ocazii de a în
scrie (în min. 52. 60, 63 — la 
prima dintre ele, Gh. Popescu, 
încurcîndu-se în propriile 
picioare la 6 m, la cea din 
urmă Biță, parînd lateral în 
loc să șuteze în poarta goală), 
nu a reușit să aducă scorul 
conform cu dominarea sa. 
Oaspeții, care în ultimele 10 
minute au ieșit mai deciși la 
atac, au avut o singură acțiune 
perpendiculară pe poarta ad
versă. încheiată cu singurul 
șut pe poarta lui Lung, și 
atunci au înscris. Era în min. 
80, la pu(ine minute după in
trarea în teren a lui HAN- 
GHIUC. si acesta, primind o 
pasă lungă, în diagonală, prin
tre fundașii centrali adverși, a 
șutat nestingherit de Ia 16 m, 
învingindu-1 pe Lung : 1—1.

UNIVERSITATEA CRAIOVA 1(1) 
OȚELUL GALAȚI 1 (0)

Stadion „Central"; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
20 000. Șuturi: 14—7 (pe poartă: 
7—1). Cornere: 6—9. Au marcat: 
BIȚA (min. 10). respectiv HAN- 
GHIUC (min. S0).

UNIVERSITATEA: Lung — AD. 
POPESCU, Tilihoi (min. 50 Bîcu), 
Rada, UNGUREANU — Gh. Po
pescu (min. 58 Clrțu), Mănăllă, 
Săndoi, Irimescu — GEOLGAU, 
Biță.

OȚELUL: CALUGARU — C. 
Stan, ANGHELINEI, Agiu, Popes
cu (min. 65 Dumitru) — M. 
STAN, BURCEA, Rotaru (min. 72 
Hanghiuc), Antohi — Ralea, Mihuț.

A arbitrat, în general bine, M. 
Nicnlescu; Ia linie: J. Grama 
(ambii din București) șl V. Curt 
(Medgidia).

La speranțe: 4—2 (2—1).

Astfel, Universitatea Craiova 
n-a reușit încă să cîștige în 
actualul campionat...

Paul SLÂVESCU

Pe teme de educație
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Mai ales, cînd 
în 
de campioni, 
din acest an 
naționale a seniorilor a 

conferit laurii celor mai buni, 
celor mal în formă sportivi, 
meritul aparține și arbitrilor 
care, prin prestația lor, 
asigurat corectitudinea 
țațelor. Este drept, au 
cîteva momente de 
pentru cîțiva dintre ei. 
și rezolvate prompt. De fapt, 
tocmai aceasta dorim să o re
levăm. La o întrecere care 
a programat concomitent mal 
multe dispute, valoarea celui 
care a vegheat la corecta 
desfășurare a jocurilor — și 
ne referim la arbitrul 
cipal Mihai Algiu — a 
nat greu in balanță.

Meci de sferturi la

joc titlu-
a compe-

au 
rezul- 

fost și 
derută 
Scurte

prin- 
atîr-

fete.

• CIȘT1GURILE TRAGERII 
.MARILOR ClȘTIGURI" LA 
LOTO DIN 19 SEPTEMBRIE ’86 :

FAZA I — Cat. 1: 1 variantă 
25% — autoturism Dada 1300 ;
cat. 2: 2 variante 100% a 20 927 
lei și 8 variante 25% a 5 232 lei; 
cat. 3:3 variante 100% a 5 S33 lei 
șl 36 variante 25% a 1 458 lei; 
cat. 4: 16,50 variante a 4 242 Iei; 
cat. 5: 130 variante a 538 lei; 
cat. 6: 200,50 variante a 349 lei, 
cat. X: I 217,50 variante a 100 lei.

Report la cat. 1: 500 000 lei.
Autoturismul „Dacia 1300“ de la 

categoria 1, a revenit participan
tului Rotaru Dumitru din Bacău.

FAZA A tl-a — Cat. A: 2 va
riante 25% a 29 871 lei; cat. B: 
18 variante 100% a 12 082 lei, In 
cadrul cărora o excursie de un 
loc tn R. P. Bulgaria și diferența 
In numerar șl 106 variante 25% 
a 3 021 lei. f
• Tragerea obișnuită Loto de 

astăzi, vineri 26 septembrie, va 
avea loc în București, în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 15,50. 
Transmisia desfășurării tragerii

eficient.
„Colocviul- In fi

nala de dublu mas
culin. Cei patru 
dinamovlști șl ar
bitrul de scaun dis

cută prietenește dacă este 
cazul să fie schimbate min
gile sau nu. Amuzant, dar nu 
trebuia să se întîmple. Auto
ritatea „principalului* (bo
nom, dar concis) pune « punct 
consultării.

Doar cîteva secvențe, dar 
care denotă competență, co
rectitudine, tact. La fel a fost 
la „Internaționalele* de la 
Mamaia. Un om de tenis care 
acționează rapid șl eficient, 
impunînd respect. Ni se pare 
firesc să fie astfel, dar se 
mai întîmplă să apreciem va
lorile doar cînd le simțim 
lipsa. S-o facem șl cînd sînt 
în plină activitate. Se pot 
spune lucruri bune șl despre 
arbitri...

Dinu COSTESCU
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Azi, la Cluj-Napoca

„U“ - DINAMO
Al treilea meci al etapei a 6-a 

(după cele două disputate ieri 
la Pitești și Craiova), Cluj-
Napoca — Dinamo București este 
programat astăzi pe Stadionul 
Municipal din Cluj-Napoca. Par
tida va începe la ora 17.
• ORA DE DISPUTARE A 

MECIURILOR JUNIORILOR. Par
tidele etapei de duminică din 
Campionatului Republican de ju
niori I se vor disputa de la 
ora 12.

ARBITRII ETAPTI

CHEIA VESTIARULUI
...sau despre spiritul de echipă

se va face la radio pe progra
mul I, la ora 16,15. Numerele 
extrase vor fi radiodifuzate, de 
asemenea la ora 23, pe progra
mul I, precum șl mtine, simbă- 
tă, in reluare, la ora 8,55, pe a- 
celași program. După efectuarea 
operațiunilor de tragere, va rula 
un film artistic. Intrarea liberă.

9 INCA doua ZILE pînă 
la TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO de duminică, 28 septembrie 
a.c. Reamintim că cele 13 categorii 
de dștigurl ale tragerii oferă im
portante sume de bani, autotu
risme „Dacia 1300“ și excursii în 
U.R.S.S.
• Cu numai 10 lei puteți să 

obțineți, orlcînd șl oriunde vă 
aflațl, în modul cel mal simplu 
cu putință, un autoturism „Da
cia 1300“ sau diverse sume de 
bani. Această posibilitate vă este 
oferită de toate agențiile Loto- 
Pronosport și vînzătoril volanți 
din Întreaga țară, care, de cu- 
rfnd, au pus în vînzare LOZUL 
TOAMNEI, emisiune limitată care 
atribuie cîștlgurl suplimentare 

din fond special.

I A Vl-a A DIVIZIEI A
VINERI

I„U“ Cluj-Napoca — Dinamo : 
C. Gheorghe ; Gh. Pop (ambii 
din Suceava) și I. Velea (Cra
iova) .

IS ÎMBĂTA
Steaua — Jiul : A. Gheorghe 

I(P. Neamț) ; M. Dragu (Galați) 
șl D. Buciuman (Timișoara).

Victoria București — F.C.M. 
Brașov : S. Necșulcscu ; I. Tă- 

Inase (ambii din Tîrgoviște) și 
Gh. Constantin (Rm. Vîlcea).

Corvlnul Hunedoara — Flacăra 
Moreni : Al. Mustățea ; D. Cio- 

Ilan (ambii din Pitești) și I. Coț 
(Ploiești).

DUMINICA

I Chimia Rm. Vîlcea — Gloria 
Buzău : M. Constantinescu ; V. 
Angheloiu și E. Pătrașcu (toți 
din București).

IS. C. Bacău — F. C. Olt : 
A. Porumboiu (Vaslui) ; I. Ni- 
culițov (Focșani) șl A. Moroianu

I (Ploiești).
Petrolul Ploiești — Rapid : M. 

Salomir (Cluj-Napoca) ; C. Po- 
povici (Cîmpia Turzii) și C. Co- 
rocan (Reșița).

Un mare antrenor de fotbal 
a spus odată că forța unei e- 
chipe depinde mult de calita
tea rezervelor sale. Dezvoltînd 
Ideea. cronicarii s-au referit la 
faptul că banca de rezervă, 
trăind la cel mai înalt nivel 
zbuciumul coechipierilor de pe 
teren, are o contribuție reală, 
deși aparent invizibilă, la vic
toria echipei.

Problema rezervelor a căpă
tat un nou Impuls o dată cu in
troducerea clauzei de regula
ment care permite trimiterea a 
doi jucători noi în formație, 
ceea ce a pus capăt hazardului 
care „sancționa" o echipă, obli- 
gînd-o să joace în 10 sau chiar 
9 in cazul unor accidentări. 
(Cu aproape cinci decenii în 
urmă, la București, echipa Ro
mâniei a fost nevoită să 
joace cu Anglia „în zeoe", după 
accidentarea gravă a funda
șului timișorean Burger.)

Fotbalul „în 13“ a deschis și 
alte perspective. Cei doi care 
pot intra — chiar fără acciden
tarea coechipierilor — permit 
antrenorului să regîndeaseă în 
mers formula tactică. Deseori, 
o schimbare aduce un suflu 
nou echipei. (După cum asis
tăm uneori și la schimbări care 
se vor dovedi neinspirate, dar 
asta e o altă problemă: buna 
intenție a antrenorului nu poa
te fi pusă la îndoială).

De ce am ridicat această 
problemă? Pentru că unii ju
cători nu admit să fie... schim
bați. De cele mai multe ori, 
spectatorii asistă la scene de 
neînțeles. Jucătorul care ur
mează să fie schimbat îl ful
geră din priviri pe antrenor. 
Asta în cel mai bun caz, de
oarece deseori el „dialoghează" 
cu tribuna, încercînd prin toa
te mijloacele mimicei să-I con
vingă pe spectatori că acolo, 
jos, pe banca antrenorului, se 
află un ignorant, nus să-i facă 
lui jucătorului, mizerii.

Dar acest „dialog" penibil 
nu e încă totul. Pentru a-și în

tregi protestul, jucătorul x sau 
y îi cere masorului cheia de la 
vestiar și, în loc să ia loc pe 
bancă, pentru a urmări și chiar 
a pune umărul, de acolo, de 
jos, în slujba echipei, el por
nește cu pas martial și iritat 
spre vestiar, pentru ca nu 
cumva să piardă minutele care 
ÎI separă de fluierul final. (Nu 
de puține ori, jucătorul „prigo
nit" de antrenor părăsește ves
tiarul, impecabil și elegant, în 
momentul în care coechiperii 
lui revin, obosiți, de pe teren, 
după încheierea meciului... Vă 
imaginați că uneori jucătorul 
în cauză, cu ochii mereu la 
ceas, uită să-și întrebe colegii 
cu ce scor s-a încheiat partida).

...Am ridicat această proble
mă pentru că în ultima vreme 
se vorbește și se scrie tot mai 
mult despre forța colectivului 
în lupta pentru victorie. Dacă 
este așa. atunci asemenea sce
ne nu fac decît să compromită 
ideea.

La Mundialul recent încheiat 
s-a spus că Argentina a cîști
gat în primul rînd pentru că 
a fost o ECHIPĂ în sensul cel 
mai înalt al cuvîntului. O e- 
chipă atît de legată. încît pînă 
pi marele maestru Maradona a 
acceptat cu dăruire, nu o dată, 
si rolul soldatului de rînd. Si 
poate că nu întîmplător, după 
acest Mundial, Napoli (al lui 
Maradona) nu strălucește de 
Ioc, iar puternicul club fran
cez Nantes, unde joacă Burru- 
chaga șl Olarticoechea, pierde 
eu 0—4 în fata lui Torino. Fo
cul care a animat echipa pe 
Azteca nu mai arde...

„Toți pentru unul, unul pen
tru toti!“ e o formulă mai va
labilă ca oricînd în fotbal. In 
numele acestei idei, așteptăm 
ea jucătorii înlocuit! să se gîn- 
dească la motivul înlocuirii, la 
efortul celor care au rămas pe 
teren și nu la cheia vestiarului I

loan CHIR1LÂ



îflCOLAE CEAUȘESCU
wÎmpreună cu tovarășa

ELENA CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL

(Urmare din pag. I)

PRAHOVA
Tinerelului, unde a aterizat 
elicopterul prezidențial, mii 
de locuitori ai orașului, bărbați 
și femei, tineri și virstnici. 
și-au manifestat bucuria de a 
participa la acest moment de 
însemnătate hotărîtoare în 
viața Cîmpinei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie manifestă
rilor mulțimii și s-au îndreptat, 
intr-o mașină deschisă, spre 
prima unitate economică vi
zitată in Cimpina.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu la ÎNTREPRIN
DEREA „NEPTUN” din Cimpina 
a fost salutată cu deosebită 
bucurie, cu puternice urale și 
ovații.

Dialogul cu cadrele de 
conducere, cu specialiști și alți 
oameni 
la care 
zentanți 
ferului 
Greu, 
resort - 
importante ale îndeplinirii im
portantelor sarcini ce revin în
treprinderii. ale dezvoltării și 
modernizării 
producției.

Următorul 
a fost ÎNTREPRINDEREA ME
CANICA, unitate constructoa
re de mașini ce s-a dezvoltat 
puternic in ultimii ani.

La plecare secretarul general 
al partidului a arătat că vizita 
în întreprindere £-a 
impresie bună. 
Ia necesitatea 
calității produselor, 
Nicolae Ceaușescu a

o
ce muncesc, care 
calitatea lor de 
de producători și 
constituie o ne-

ai muncii dc aici — 
au luat parte repre- 
ai conducerii Minis- 
Industriei de Utilaj 

centralei industriale de 
- a cuprins probleme

în continuare a

obiectiv vizitat

făcut o
Referindu-se 
îmbunătățirii 

tovarășul 
subliniat 

obligație acă aceasta este 
tuturor celor 
decurge din 
proprietari, 
beneficiari, 
cpsitate pentru economia națio
nală, pentru creșterea avuției 
generale a poporului.

Pe întreg traseul străbătut de 
coloana oficială, locuitorii Cîm
pinei și-au exprimat din nou, 
cu căldură și entuziasm, satis
facția pentru noua 
lucru efectuată de 
Nicolae Ceaușescu în 
lor.

Pe stadionul orașului 
nea aceeași atmosferă 
ziastă.

Vorbind in fața miilor de

vizită de 
tovarășul 

orașul

dom- 
cntu-

oameni ai muncii prezenți 
stadion, secretarul general 
partidului a evidențiat 
nou aprecierile 
lectivelor 
vizitate.
Ceaușescu 
oamenii 
trebuie 
deosebită 
calității, nivelului tehnic 
exportului și, pe această bază, 
creșterii eficienței economice, 
contribuind astfel la realizarea 
programelor de dezvoltare a 
patriei, de modernizare a în
tregii activități economice, de 
creștere a venitului național, 
baza ridicării bunăstării 
nerale a poporului.

Vizita de lucru a continuat 
Ia COOPERATIVA AGRICOLA 
DE PRODUCȚIE BUCOV, uni
tate fruntașă pe țară pentru re
zultatele bune obținute in pro
ducție, in activitatea economico- 
financiară.

Primirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu in municipiul 
Ploiești a avut loc in aceeași 
atmosferă entuziastă.

La sosire, care a avut Ioc pe 
stadion, au venit în intimpinare 
zeci de mii de locuitori ai mu
nicipiului — reședință a jude
țului, care purtau 
tovarășului Nicolae 
al tovarășei Elena 
pancarte cu urări 
partidului și secretarului său 
general, a patriei noastre socia
liste.

La coborîrea din elicopter, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost intimpinațl de 
tanți ai 
partid și

într-o 
tovarășul 
tovarășa 
îndreptat 
țean de partid.

Pe întregul traseu străbătut 
se aflau mii de localnici care 
au exprimat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu sentimente de 
aleasă stimă și profund respect.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al ~ 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste 
împreună cu i 
Elena Ceaușescu, 
joi seara, cu membrii _______
Comitetului județean Prahova al 
P.C.R.

la adresa co- 
întreprinderile 

Nicolae

LA C.M. DE ȘAH, SCOR EGAL!ÎNCEPUT CAMPIONATUL
MONDIAL DE VOLEI (ni) Cd6 29.Ne7 Cc8 3O.N:c5

31.Te5 f6 32.Tf5 b6 33. Ndl
31.N:f6 T:d5 35.Tg5 + T:g5
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a TELEX a TELEX •
CICLISM Q Italianul Guido 

Bon tempi și a confirmat renu- 
rriile de cel mai bun sprinter al 
„plutonului” internațional, cîști- 
gînd cea de-a 13-a cursă a sa 
din acest an. Ultima victorie a. 
fost in tradiționala întrecere Pa
ris — Bruxelles, aflată la a 66-a 
ed'ție. Bontempi a acoperit 310 
km în 8h 37 min.. devansînd la 
sprintul Boal oe irlandezul Sean 
Kelly șl belgienii Capiot șl Van- 
deraerden, @ Comitetul de orga- 
n'zare al Cursei Păci! '87 a ho- 
tă”ît itinerarul pe care urmează 
să se desfășoare cea de-a 40-a 
ediție a celei mal Importante 
curse cicliste rezervate rutierilor 
amatori, startul urmînd să se 
dea din Berlin la 8 mai. Cara
vana va traversa aboi R. D. Ger
mană, Cehoslovacia și Polonia in 14 etape. ~ ....
Varșovia,

Cursa se va încheia 
la 23 mal 1987.

RUGBY
fecțuează
Nord "... 
la Belfast, 
arțar” t ' 
vinde: Ulster, de cane a fost' în- 
vlns nu 32—13 (14—3).

Echipa Canadei 
turneu în Irlanda 
partidă desfășurată 

XV-le „Frunzei de 
a intîlnit selecționata pro-

un
Tntr-o

e- 
de

TENIS • Turul doi la Barce
lona : Sanchez ~
6—4 : 
6—3 ; 
6— : 
Luna 
6—1 ; 
■J—0 ț
Forget — Osterlhun 6—2 4—6, 6—1. 
Mauret — Agenor 2—6, 6—3, 6—1 
•6 Prima zi la San, Francisco : 
Sadrl — Anger 6—4, 6—4 ; Fle
ming — Holmes 6—2. 6—4 ; •
Alte rezultate din prlrrcil tur al 
turneului feminin de la Tulsa : 
Giidemeister — Reynolds 
6—4 : White — LlndstrZJm 
6—3 ; Piatek — Russo 4—6. 6—3. 
6—4 : Harper — Allen 6—2. 7—5 ; 
Medrado — Fulco 6—2. 6—3.

Gomez 6—4
Keretic — Tulasne 6—4. 
Sundstrfim — Muster 6—3. 
Srejber — Arrese 6—1, 6—4;

4—6
6—1.

7—5 ;
— Gunnarson 6—2, 
Carlsson — Plmek 
Smld — Vajda 6—0,

6—4,
6—2.

din
Tovarășul
a subliniat că toți 

muncii din Cimpina 
să acorde o atenție 

realizării pianului, 
ȘÎ

ge-

portretul 
Ceaușescu, 
Ceaușescu, 
la adresa

rcprezen- 
locale deorganelor 

de stat.
mașină 
Nicolae 

Elena Ceaușescu s-au 
spre Comitetul jude-

deschisă, 
Ceaușescu.

A început, în Franța, ediția 
Xl-a a Campionatului Mon

dial masculin de volei. în prir 
tna zi, 3 partide de mare in
teres si de un pronunțat echi
libru, dar soldate cu rezultate 
pe care le socotim normale, a- 
vînd în vedere capacitatea de 
acum a combatantelor (Cuba — 
Polonia,, S.U.A. — Japonia și 
Bulgaria — Cehoslovacia). Un 
al patrulea joc care 
fie echilibrat (Italia 
Chineză) nu a fost, 
chinezii aliniază o 
secundă... Iată rezultatele pri
mei zile: Franța — Venezuela 
3—0 (2, 4, 3), Italia — R. P. 
Chineză 3—0 (1, 10, 10), în gru
pa A, la Montpellier; U.R.S.S.
— Taiwan 3—0 (2, 4, 6), Cuba
- Polonia 3—1 (5, 15. —11. 4),
în grupa B, la Tourcoing; Bra
zilia — Egipt 3—0 (6, 8, 3),
Bulgaria — Cehoslovacia 3—0 
(12. 15, 11), în grupa C, la 
Clermont-Ferrand; Argenti
na — Grecia 3—0 (6, 3, 6) și 
S.U.A. — Japonia 3—1 (—9, 8, 
15 6), în grupa D, la Orleans.

trebuia să 
— R. P. 

pentru că 
garnitură

Meciul pentru titlul mondial 
de șah ia o turnură dramatică. 
De trei ori consecutiv, Garri 
Kasparov a fost dominat de 
șalangerul său, Anatoli Kar
pov. Iar acum, tabela de scor 
a ajuns din nou la punctul de 
echilibru: 9,5—9,5. Totul trebu
ie luat de la început și chiar 
dacă, sub semnul egalității, 
actualul campion se află încă 
în posesia titlului, handicapul 
său psihologic îl aduce în si
tuație precară.

Partida de miercuri a reflec
tat fidel aspectul general al 
confruntării, cu Karpov în pu
ternică revenire și Kasparov 
negăsind mijloace de a-1 stopa 
din ascensiune. Iată fișa de 
joc:

KARPOV — 
(C.M. ’86, partida 
CfG 2.c4 g6 3.Cc3 
5.Db3 d:c4 6.D:c4 
8.Ne2 c5 9,d5 e6
Il.e:c!5 Nf5 12.Nf4 Te8 13.Tadl 
Ce4 14.Cb5 Df6 15. Nd3 Cb4 
16.Cc7 C:d3 17.C:e8T:e8 18.D:d3 
D:b2 19.Tdel Db4 2O.Cd2 Da4 
21.Dc4 D:c4 22.C:c4 Nc3 23.Cd2 
N:d2 24.N:d2 Nd7 25.Nf4 Nb5 
26. f3 g5 27.N :g5 N:fl 28.R:fl

KASPAROV
a 19-a) 

d5 4.Cf3 
0—0 7.e4 
10.0—0

I.d4 
Ng7 
Ca6 

e:d5

i Feliei meridiane
PRELIMINARIILE C.E,

STOCKHOLM : 
veția 2--0 ti—0), 
de Ekstrom (min. 
friguros, 27 000 
meci fără virtuți 

. torie clară a gazdelor într-o par- 
§ tidă contînd pentru grupa a n-a

l

$

as
ii
%

Suedia — El- 
goluri marcate 
20 șl 79). Timp 
de spectatori, 
deosebite, vlc-

preliminară. SUEDIA : Moller — 
Nllssen, Hysen, Larsson, Fre- 
driksson, Eriksson, Stromberg, 
Prytz, Palmer (min. 82 Engqvist). 
EkstrOm, Nilsson ; ELVEȚIA : 
Bruenner — Wittner, Albon, Egll. 
Ryf, Mottiez (min. 56 Sulser). 
Geiger, Hermann, Bickel (min. 
73 Breggy), Maissen, Halter.

OSLO : Norvegia — R.D.G. o—0. 
în cadrul grupei a IlI-a, la ca
pătul unei partide în care, lip
sită de aportul căpitanului el. 
Halve Thoressen, formația gazdă 
n-a Izbutit mai mult. NORVE
GIA : Thorstvedt — Fjalberg, 
Giske, Kojedal, Nordt, Berg, Her- 
lovsen, Osvold, Sundby, Haberg, 
Okkland ; R.D.G. : Muller — 
Kreer, Rohde, Saenger, Zdtzsche,

rezulțat nescontat, cu atît mai 
lăudabil cu dt, în cupele eu
ropene, cluburile islandeze au 
Încasat 19 goluri în 3 meciuri I 
Comentatorii de la fața locului 
apreciază că formația sovietică 
se poate dedara mulțumită cu 
rezultatul de egalitate I Intîlnirea 
s-a disputat tot în grupa a ni-a. 
Vom reveni.

MECIURI AMICALE
DANEMARCA — R.F.G. 0—2 

(0—2) la Copenhaga, in fața a 
peste 43 000 de spectatori, record 
absolut 1 Prilejuit de retragerea

Partidului 
președintele 

! România, 
tovarășa 
s-a intîlnit. 

Biroului

ș Kreer, Rohde, Saenger, Zdtzsche, 
Stabner, Liebers, Kristen, Pastor, 
Ernst, Thom.

Ș REYKJAVIK : Islanda — U.R.S.S. I -------------------- Islanda — U.R.S.S. 
l—1 (1—1) I Gazdele au deschis 
scorul prin Gudjhonssen, care 
joacă la Anderlecht (mln. 23), 
oaspeții au egalat prin Sulahve- 
lidze (min. 43). înainte de a re
veni (agențiile de presă n-au 
transmis încă formațiile care au 
evoluat pe stadionul „Laugar- 
dals“), să notăm că, după ce a 
ținut In șah pe campioana Eu
ropei, 0—0 cu Franța la 10 sep
tembrie, modesta (oare 7!) for
mație a Islandei a mai izbutit un

CUPA DAVIS DIN NOU IN ACTUALITATE
O nouă rundă in cadrul Cu

pei Davis urmează să se des
fășoare la începutul lunii oc
tombrie, așa că pregătirile au 
intrat în ultima lor fază. Că
pitanul nejucător al echipei 
Spaniei, Manuel Orantes, a a- 
nuntat că din formația sa, care 
va întîlni in meci de baraj se
lecționata Noii Zeelande, la

TENISMENI ROMÂNI
VICTORIOȘI LA SOITA

SOFIA, 25 (Agerpres). în 
prima zi a turneului interna
tional de tenis de la Sofia ju
cătorul român Mihai Vanță l-a 
întrecut cu 6—1, 6—1 pe Hris- 
tov, iar Comănescu a cîștigat 
cu 6—1, 6—0 partida cu Kova- 
cev.

LENDL —TOT „NUMĂRUL 1“
NEW YORK. 25 (Agerpres). — 

In Clasamentul „Marelui premiu” 
masculin de tenis continuă să 
conducă jucătorul cehoslovac 
Ivan Lendl, cu 4 489 p. urmat de 
vest-germanul Boris Becker — 
2 361 p, suedezii Joakim Nys- 
tro am — 2 097 p, Ștefan Edberg 
— 1 896 p, Mats Wilander — 1 685 
p, francezii Henri Leconte — 
1 567 p șl Yanick Noah — 1 553 
p, ecuadorianul Andres Gomez — 
1 504 p etc. Absent multă vreme 
dm competiții, americanul John 
McEnroe se află pe locul 35.

3—5 octombrie, vor face parte 
Fernando Luna, frații Emilio 
și Javier Sanchez și, respectiv, 
Vicario * " ■ — - -
derația 
formula 
raj cu
se va desfășura, la Madras, în
tre 5 și 7 octombrie: 
Amritraj, Ramesh

. Anand Amritraj și 
Vasudevan,

și Sergio Casai. Și fe- 
indiană a definitivat 
dentru partida de ba- 
formatia U.R.S.S., ce

Vijay 
Krishnan, 

Srinivasan

7/

CULISELE
Numeroase subiecte ale co

mentariilor din presa interna
țională sînt oferite de boxul 
profesionist. Pentru că, poate 
mal mult ca alte discipline, 
la profesionism „nobila artă" 
s-a îndepărtat foarte mult de 
esența sa inițială, pur sportivă, 
de frumoasa Idee a întreoerii 
loiale între parteneri care do
resc să contrazică aparența 
disputei lor. Boxul a deve
nit astăzi un domeniu al tu
turor posibilităților, numai 
că, din păcate, tragediile pre
valează, In mod covirșltor, 
satisfacțiile de orice fel. Șl 
nici ultimul caz, cel oferit 
de Jean-Marie Emebe, came- 
runez prin naștere, francez 
prin adopțiune, nu face ex
cepție, alllndu-se șl el la o 
lungă șl nefericită listă.

Intîlnirea sa din iarna tre
cută pentru titlul mondial al 
semigreilor, cu americanul

Td8
Cel

36.

In această poziție după 5 ore 
de joc, Karpov a înscris în plic 
a 41-a 
albului 
flancul 
vanseze . 
calului ’— nu prezenta 
Motiv pentru care jocul 
mai fost reluat ieri, Kasparov 
recunoscîndu-se învins.

mutare. Superioritatea 
— cu un pion în plus, 
drept amenințînd să a- 
și nebunul superior 

dubii.
n-a

nezui fiind reținut de Monaco 
pentru campionatul Franței.

SPANIA — GRECIA 3—1 (2—0) 
la Gijon. Au marcat Salina» 
(mln. 35), Francisco (min. 39). 
Victor (min. 79), respectiv Skar- 
tados (min. 81). Viitoarea noas
tră adversară a învins fără pro
bleme, Munoz folosind garnitura 
Zubizarreta — Tomas, Goicoechea, 
Gallego, Camacho, Michel, Fran
cisco, Victor, Alberto, Salinas, 
Butragueno.

CAMPIONATE, CUPE
FRANȚA. Miercuri, s-a dispu

tat etapa de campionat cu nr. 
11, consemnîndu-se rezultatele : 
Marseille — Saint Etienne 1—0, 
Nancy — Bordeaux 0—1. Paris 
S. G. — Rennes 1—0, Toulouse — 
R. C. Paris 3—0, Monaco — Lille

Publici rid această fotografie de la meciul Rapid Viena — F. C. 
Bruges, 4—3, in Cupa Cupelor, vă reamintim că m-arcuri,

1 octombrie, sînt programate partidele retur din manșa l a cupelor 
europene intercluburi.

din naționala daneză a lui Allan 
Simonsen, meciul a fost net do
minat de elevii lui Beckenbauer, 
care au înscris prin Thon (min. 
24) și K. Allofs (min. 44). DA
NEMARCA : Qvist — Slvebaek. 
M. Olsen, Nielsen, Andersen 
(mln. 80 Jensen), Bertelsen (mln. 
32 P. Larsen), Berggreen. Simon
sen (mln. 20 Eriksen), J. Olsen, 
Larsen, Laudrup ; R.F.G. : Schu
macher — Herster, Buchwaid 
Kohler, Berthold. Rolff. Matthaus 
Thon (mln. 70 Rahn), Frontzech. 
Voller, K. AUofs (min. 83 Was). 
De remarcat lipsa lui Lerby. da-

1—0, Laval — Nice 0—0, Auxerre 
— Nantes 1—0, Brest — Metz 0—0, 
Le Havre — Sochaux 3—1, Lens — 
Toulon 2—1. Deși a cîștigat in 
extremis (gol Sliskovici in min. 
88), Marseille continuă să con
ducă in clasament, avînd un gol
averaj superior .Iul Bordeaux 
(ambele cu 17 p). Urmează 3. 
Paris S. G. 15 p, 4. Toulouse 14 
p, 5. Lille 12 p, 6. Monaco 12 p... 
18. Saint Etienne 8 p, 19. R, 
Paris 8 p, 20. Toulon 4 p.

SCOȚIA. Glasgow Rangers 
Dundee United 2—1 în semifinala 
Cupei ligii.

c.
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ADESEA VALOAREA
Marvin Johnson, ar fi trebuit 
să fie pentru africanul pornit 
pe drumurile Europei apuse
ne, in căutarea unei vieți mal 
bune, un binecuvîntat liman, 
scăldat în cel 100 000 de do
lari al bursei ce 1 s-ar fl 
cuvenit In urma disputării 
meciului. In contul acestor 
bani, Emebe s-a deplasat tn 
Statele Unite, 
pregăti 
condiții asemănătoare cu ale 
partidei. A cheltuit pe hotel 
pe chiria sălii de antrena
ment, șl-a plătit cel doi 
sparring-partneri. S-a adunat 
un total care s-a dovedit 
pînă la urmă cu mult mai 
mare decît suma mult rîvni- 
tă. Mal mult, cu cîteva zile 
înaintea medului, a aflat cu 
stupoare că adversarul său 
s-a accidentat (revista ameri
cană de specialitate „K.o.“ 
afirma, însă, la vremea po-

pentru a 
la fața locului,

se 
In

trivită, că „umărul lui John
son nu devine dureros decît 
atunci cind el află că Emebe 
e... în formă maximă" !) și 
că partida se va amina, o 
dată făcute, cheltuielile s-au 
dovedit cumplit de... inutile, 
așa că șalangerul a luat din 
nou drumul Europei, fără 
titlu șl fără bani în buzu
nar. A strîns apoi, iarăși, din 
meciuri mici, în gale obscure, 
suma necesară pentru o nouă 
călătorie în America, E lesne 
de înțeles că în aceste con
diții, pregătirea lui n-a mal 
fost aceea care trebuia pen
tru dura înfruntare cu John
son. Confirmînd o dată în 
plus că nu Intotdeâuna valoa
rea reală a unui sportiv de
termină învingătorul, epilo
gul a fost unul singur : 
marți seara, în partida care 
a avut, tn sfîrșit, 
sul a fost — in. 
tor pronosticuri I 
Marie Emebe...

loc, învin-
Ciudă mul-

— Jean-

Radu TIMOFTF
>:


