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Mîine, în cupele europene la fotbal

ECHIPELE NOASTRE SUSȚIN MECIURILE RETUR
După cum se știe, reprezentantele noastre in cupele europene de fotbal susțin mîine, ia 

București, Nicosia și Istanbul, manșa a ll-a a primului tur. lată vești din cele trei tabere ;

DINAMO BUCUREȘTI pre
gătește cu multă atenție si riv- 
nă partida retur cu „17 Nen-

Craioveanul Bicu (in prim-plan), „asistat" 
de Mănăilă, surprinși intr-o frumoasă ati
tudine de joc 
ray (2—0) din

în prima manșă cu 
Cupa U.E.F.A.

Foto : Aurel D.
tori“, în care va lupta nu nu
mai pentru a-și lua dorita re
vanșă, cj pentru a obține o

Campionatele Naționale de judo (tineret)

NOII ÎNVINGĂTORI AU FOST DESEMNAȚI
IN URMA UNOR ÎNTRECERI DiRZ DISPUTATE
• Trei victorii linaic pentru sportivii din<nnovi$ti

Simbătă șl duminică. • Sala 
Sporturilor din Pitești a găz
duit finalele Campionatelor Na
ționale de judo rezervate tine
retului (21 ani).

Programate cu cinci săptă
mîni înaintea Campionatelor 
Europene, întrecerile au consti
tuit unul dintre ultimele, teste 
de selecție în vederea partici
pării Ia competiția continenta
lă. Pentru acest motiv cei vi
zați să facă parte din lotul 
național au depus eforturi con
siderabile, încercînd 
leze cunoștințele și 
de luptă. Așa se 
nivelul tehnic și _. 
destul de ridicat al concursu
lui, ca și evoluțiile mult îm
bunătățite ale unor judoka, fa
ță de comportarea de acum 

să-și eta- 
potențialul 
și explică 
spectacular

După ultimele lor confruntări internaționale

CANOTORII JUNIORI AU RĂMAS DATORI. PÎNĂ CÎND?
Finalul de sezon internațional i-a aflat pe ju

niorii noștri în două regate importante, cu ecou 
in lumea canotajului : Balcaniada și Concursul 
Prietenia (rezervat băieților). Cum si Balcaniada 
• avut un program preponderent masculin (pre- 
văzînd doar două curse feminine, ambele de 
simplu), bilanțul general ne permite o aprecie
re obiectivă a potențialului canotorilor noștri ju
niori in momentul de față. Mai mult, prevede
rile regulamentare (generația născută în 
pentru Balcaniadă, cea din 1969, cu drept 
participare la „Prietenia") ne înlesnesc si o 
lecție paralelă asupra celor două eșaloane 
Virstă care alcătuiesc lotul nostru reprezentativ.

Rezultatul la Balcaniadă a fost salvat, să nu 
ne ascundem după deget, de prestația celor două 
fete (Georgeta Soare și Margareta Coșeri), cîști- 
gătoare sigure ale curselor lor. în acest fel, 
procentul lor maxim de reușită a întregit feri
cit zestrea medaliilor delegației noastre, comple
tate cu încă un loc I șj două locuri II, în cele-

Din 
se a- 
indis- 
Doar

Galatasa-

NEAGU

victorie la cel puțin două go
luri diferență, necesară califi
cării în turul II al Cupei Cu

pelor. După me
ciul de campionat 
de la Cluj-Napoca, 
dinamoviștij au e- 
fectuat duminică 
și ieri antrena
mente de intensi
tate sporită.
Iotul lor nu 
nuntă nici o 
ponibilitate.
Orac va lipsi mîi- 
ne, fiind in con
tinuare suspendat. 

Echipa ' albaneză, 
în frunte cu in
ternaționalii săi, a 
sosit — după o că
lătorie cu autoca
rul — ieri după- 
amiază în Capitală. 
In cursul scrii, 

• oaspeții au făcut 
un antrenament de 
relaxare în sala Di
namo, urmînd ca 
în această dimi
neață să efectueze 
un antrenament de 
acomodare cu te
renul de joc.

Meciul de mîi
ne va. începe la 
ora 14,30 si va fi 
condus de o bri
gadă de arbitri din 
Cipru, avîndu-1 la 
centru pe Afxen- 
tiou.

• SPORTUL STUDENȚESC
SPERA... Miercuri, la Nicosia.
Sportul Studențesc susține re

săptămîni, la „Internațio- 
Cind afirmăm aceasta,

două 
nale". 
ne gîndim la sportivi ca Dra- 
goș Bolbose (60 kg). Florin 
Lascău (78 kg) și Adrian Cli
nei (95 kg), care la Pitești au 
avut comportări aproape de 
realul lor nivel valoric, deve
nind campioni naționali.

Dragos Bolbose (Dinamo 
București) și mai tânărul său 
adversar din finală, Stelian Pă- 
trașcu (CSS Viitorul Pitești), 
au oferit celor prezenți un 
meci de o rară frumusețe, pre
sărat cu acțiuni de mare spec
taculozitate și cu răsturnări de 
situații. Primul a punctat Pă-

Mihai TRANCA

(Continuare în paa. 2-3)

1968, 
de 

pro- 
de 

Ialte 9
Astfel, _ _ . . .
za dereglării unor echipaje, determinată de im
posibilitatea, de ultimă clipă a trei sportivi, de 
a face deplasarea — au fost out-sideri intr-o 
competiție dominată clar de juniorii greci, care 
au cîștigat 6 locuri I ! Succesul lor net de la 
Ada Ciganlija (Belgrad), a rupt orice tradiție, 
constituind in același ^imp o vagă compensație 
pentru delegația noastră, cimi antrenorul echipei 
învingătoare, Manos Apostolos, ne-a declarat 
într-o cursivă limbă românească : „Tot ceea ce 
știu am invățat !a> cursurile de la I.E.F.S., absol
vite acum trei ani, în București. Metodologia 
am deprins-o în lecțiile de specialitate ale pro
fesorului Scrgiti Zelinschi" (care zîmbea, flatat, 
fiind de față, in calitate de arbitru internațio-

curse (masculine), rămase in program, 
juniorii noștri — avînd, ce-1 drept, seu-

Ion CUPEN

turul întîlnirii cu echipa ci
priotă Omonia, din cadrul Cu
pei U.E.F.A. După cum se știe, 
in prima întîlnire echipa noas
tră a câștigat cu 1—0, ceea ce 
face ca jocul-retur să se anun
țe deosebit de dificil. In vede
rea întîlnirii de miercuri, după 
jocul de campionat, de la Pi
tești. fotbaliștii bucureșteni au 
urmat un program special de 
pregătire, cu recuperare, cu an
trenamente zilnice, la care au 
participat toți jucătorii. Doar 
Cristea este încă nerefăcut du
pă un accident suferit la Pi
tești si folosirea lui este încă 
incertă. Va intra Cazan, care 
a efectuat etapa de suspenda
re pentru două cartonașe gal
bene.

Pregătirile din București au 
fost încheiate. în cursul dimi
neții de azi. Sportul Studen-

(Continuare în pag 2-3)

întrecerile republicane de călărie (juniori)

SPORTIVII DL LA C.S.M. LUGOJ AO DOMINAT ETAPA FINALĂ
Pentru călăreții juniori, se

zonul competițional 1986 a luat 
sfîrșit o dată cu disputarea 

Ioana David s-a dovedit cea mai bună in întrecerea fetelor, rea- 
lizind parcursuri fără greșeală

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare in pag 2-3)

SPARTAC BUCUREȘTI 0 PEPINIERĂ A TINERELOR TALENTE
Frecvent intilnită 

unor competiții de 
de performanță, 
BUCUREȘTI este

in cronicile 
masă sau 
SPARTAC 
denumirea 

uneia dintrț cele mai mari a- 
sociații sportive din țară. Ea 
numără in jur de 38.000 
membri, care* lucrează în re
țeaua comerțului și turismului 
din Capitală, activitatea fiin-

de

V AA

(Continuare în pag. a i-a)

La Bistrița, 0 Importantă competiție a tenisului de masă

CAMPIONI MONDIALI Șl LUROPFNI 
LA „INTERNAȚIONALELE** ROMÂNIEI

• in concurs, peste 200 dt sportivi din 13 țări
♦ Rcprczcntonfil noțtrf, printre protagoniști

Dublă medaliată cu bronz la „europenele- de senioare 1933, codata 
noastră Otllia Bădescu (componentă a echipei Spartac C.S.Ș. 1 Bucu
rești) te anunță printre favoritele Campionatelor Internaționale ale 
României.

în lunga istorie a Campio
natelor Internaționale ale Ro
mâniei la tenis de masă, 
municipiul Bistrița' devine — de 
vineri pînă duminică — pentru 
prima oară gazda acestei im
portante competiții. De la in
cluderea în circuitul pentru 
„Marele Premiu", „internațio
nalele" României s-au bucurat, 
la fiecare ediție, de o partici
pare deosebită, cu atît mai 
mult cu e4t~ele fac parte din 

etapei finale a Campionatului 
Național, care s-a desfășurat în 
condiții organizatorice irepro- 

du-i îndrumată de ' Comitetul 
sindicatului din Ministerul Co
merțului Interior.

REPORTAJUL 
'nestru.

Profilată indeosebi pe spor
tul feminin, datorită specificu
lui muncii din comerț (unde 
marea majoritate o reprezintă 
femeile), asociația (președinte 
— Alexandru Chiș ; secretar —

Turul II al finalei Campionatului de oină

ECHIPA COMBINAIUlIII POIIGRAIIC „CASA SCINTf 11“

Penultimul tur al finalei pe 
tară a Campionatului Republi
can de oină, ediția 1986, s-a 
desfășurat în comuna Gheră- 
ești (situată la circa 15 km de 
municipiul Roman), una din 
vetrele sportului nostru națio
nal, unde sîmbătă și duminică 
a fost o adevărată sărbătoare 
sportivă. Un public entuziast 
și competent a umplut coche- 

grupa A, cîștigătorii primind, 
astfel, un număr substanțial d« 
puncte.

Este si motivul pentru car» 
șl la actuala ediție și-au anun
țat participarea jucători și ju
cătoare din 13 țări, majoritatea 
cu un palmares bogat în vic
torii la marile competiții ale 
acestei discipline, care va fi
gura. începînd din 1988. si în

(Continuare in pag. a 4-a)

Țg) Ioana David, cea 
mai bună în compstiția 
fetelor $$ După baraj, 
izabela Nădășan (Agri
cola Tg. Mureș) învin- 
gătoarea la „16 ani‘‘ 0 
Steliștii — pe prime’s 

locuri la dresaj

șabile pe baza hipică din Lu
goj.

Timp de patru zile, „genera
ția viitorului" și-a etalat baga
jul de cunoștințe tehnico-tac- 
tice Intr-o competiție solicitan
tă pe mai multe planuri, atît 
prin densitatea probelor, cit și 
prin dificultatea parcursurilor.

Ion Iaru) are 8 secții, dintre 
care 6 la nivel de performanță. 
De altfel, trebuie remarcat că 

■ în cadrul acestei asociații se 
realizează o strînsă și eficien
tă ‘ îmbinare între sportul de 
masă și cel de performanță.

Ponderea o deține, cum este 
și firesc, activitatea de masă, 
desfășurată — cu frumoase re
zultate — în cele 51 de cercuri 
sportive reprezentind între
prinderile comerciale șt de tu
rism din Capitală. Pe baza unor

Constantin FIRĂNESCU

(Continuare in pag. 2-3)

tul stadion de aici în ambele 
zile, iar cele 5 echipe rămase 
în cursa par.tru titlu au ofe
rit jocuri de bună calitate.

SURPRIZA DE PROPORȚII: 
LAMINORUL ROMAN — DI
NAMO BUCUREȘTI 18—17

Traian IOANITESCU

(Continuare in pag 2-3)



în etapa a lll-a a Diviziei A de popice De azi tenis, la Progresul și T. C. B După î etape Ia rutțfty REMA

CAMPIOANELE AU
Evoluînd pe irenele proprii în etapa a IIT-a a Diviziei A de po

pice deținătoarele titlului au ob
ținut greu victoriile. Iar în cîteva 
partide masculine favoritele n-au 
confirmat așteptările. gazdele 
pierzînd puncte prețioase. Iată 
rezultatele :

FEMININ « C.S.M. ELECTRO- 
MURFȘ TG. MURES — VOINȚA TG. MUREȘ 2535 — 2530 (3—31.
Rezultat i.icert pînă Ia ultima 
lovitură, campioanele cîștigînd in-extremii. Princxoălele realiza
toare : — Doina Țăgean — 445. 
Mel’nda Demeter — 431. respec
tiv EUsabeta Bonta — 440. Ildi- 
ko Szasz — 439 (C. ALBU — co- 
resp.l. « RECORD CLUJ-N A FO
CA — CONSTRUCTORUL GHER
LA 2295 - 2239 (4—2). Meci viu 
disputa* pînă la ultimele schim
buri S-au remarcat Rodiea Să- 
lăirn («-. - H9. Tu di th Wihali
(C — 401. (M. RADU — coresp.) 
• VOINȚA PLOIEȘTI — GLORIA 
BUCUREȘTI 2505 - 2452 (4—2).
A METROM BRASOV — MUCA
VA MOLID VAMA 2514 — 22S9 
(5—1) o HIDROMECANICA BRA
ȘOV — DERMAGANT TG. MU
RES 2366 — 2355 (3—3). • LARO- 
MET BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 2544 — 2333 (4—2).

CÎȘTIGAT greu
7

VOINȚA TIMIȘOARA - C.S.M. 
REȘIȚA 2460 — 2264 (5—1). • VOINȚA BUCUREȘTI — PETROLUL 
BAICOI 2525 - 2312 (6-0).

MASCULIN : • AURUL BAIA 
MARE — C.S.M. ELBCTROMU- 
REȘ TG. MUREȘ 5418 — 5374 
(3—31 Meci de bună factură teh
nică deținătorii titlului impti- 
nîndu-se în final. Și-au confirmat valoarea S. Boariu — 963, 
N. Ghergheli 966, AL Naszodl — 
934, respectiv, L. Sielodi — 953 șl M Farkaș — 912. (O. NEMEȘ
— COK-sp.). • FLACĂRA BRA
ȘOV — VOINȚA BUCUREȘTI 
4624 — 4840 (2—4). Derbyul pro
movatelor » dat dștig de cauză 
oaspeților. • OLIMPIA REȘIȚA

UN1O S MARE K00 — 5127 
(2,5 — 3.5). • PETROLUL CIM- 
PINA — RULMENTUL BRAȘOV 
4992 — 5912 (2—4). • OLIMPIA 
BUCUREȘTI — CHIMPEX CON
STANȚA 4710 — 4509 (6—0). •
CONSTRUCTORUL TG. MURES
— C.FJ? TG. MUREȘ 5253 — 5181 
(4—2). • VICTORIA TIMISOARA
— 1ND SlPMTI C. TURZTI 4890
— 4646 (5,5 — 9.5). • GLORIA
BUCUREȘTI — CARPAȚI SINAIA 5Z13 — / 4950 (4—2). « META
LUL ROMAN — C.F.R. CONS
TANTA 5177 — 4882 (5—1). .

TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI A (grupa 1-6)

începi nd de azi și pînă sîm
bătă, pe dotă arene din Capi
tală se va disputa ultima com
petiție importantă a anului: 
Campionatul Diviziei A — se
niori și senioare (grupa valo
rică 1—6). Iau parte următoa
rele formații : Steaua, Dinamo 
București, Progresul București, 
Dunărea Galați. Dinamo Bra
șov $1 Tenis Club București 
(masculin), Dinamo București, 
Steaua, Electrica Timișoara, 
Metalul Tîrgoviște, Politehnica 
Bueurești și Progresul Bucu
rești (feminin). Fiecare echipă 
are de susținut — în cadrul 
unei intîlniri — cite 6 -partide 
de simplu și 3 de dublu.

Iată programul, marți, 
arena Progresul) : Steaua
Dunărea Galați, Dinamo Bucu
rești — Progresul (m) : Dinamo 
București — Electrica Timișoa-

(la

ECHIPA COMBINATULUI POLIGRAFIC „CASA SCiNTEII" ȘI-A SPORIT ȘANSELE
(Urmare din pag l)

(10—9). Foștii campioni au fost 
nevoiți să părăsească terenul 
învinși chiar din prima parti
dă a programului. Laminorul 
Roman, de fapt o formație cu 
oiniști care locuiesc în comuna 
Gherăești, susținută permanent 
de suporteri, s-a mobilizat 
exemplar la „prinderea" mingii, 
a combinat cu precizie si si-a 
surprins 5 adversari în poziții 
penetrabile de apărare, scorul 
fiindu-i favorabil la pauză: 
10—9 (punctele dinamoviștilor 
din „bătaia" mingii au fost re
alizate de T. Perșinaru — 2, 
F. Dincă — 2, A. Burbulia — 2,
C. Oancea — 2 și T. Sîrbu — 1)* 
Bine conduși de antrenorul I. 
Chifan și ia „bătaia mingii", 
unde au aplicat tactica grupe
lor la intrarea în teren, lami- 
noriștii au obținut si ei 8 
puncte suplimentare prin C. 
Bereșoaie —2, V.i Turculeț —2,
D.

si 
prin

2, VJ Turculet 
Eneșoaîe — 2 și M. Mihăluț 
2, adjudeeîndu-și o victorie 
cit de nesperată, pe atît 

prețioasă.
MECI

CONSTANTA

pe 
de

UN MECI NEOBIȘNUIT : 
ASA CONSTANTA — IMP 
BUCUREȘTI 13—9 (0—9). Mili
tarii n-au reușit să lovească 
nici un adversar în repriza de 
la „prindere". în timp ce 
bucureștenii au acumulat 9 
puncte din „bătaia" mingii prin 
E. Stoian — 2. R. Jerlăianu — 
2, I. Discă — 2, M* Bobîrnac 
— 2 și E. Cărbunaru — 1. La 
0—9. nici cei mai optimiști su
porteri ai constănțenilor nu mai 
sperau în răsturnarea rezulta
tului. Dar, trasă parcă la... in
digo după prima parte, in re
priza secundă a fost rîndul 
oiniștilor de la ASA să treacă 
neloviti prin ambele culoare. 
Dovedind mai multă iscusință 
In mînuirea bastonului, milita
rii au Înregistrat 13 puncte:
1. Turculet — 2. M. Duluță —
2. S. Purice — 2. V. Purice —

2, D. Crăciun — 2, D. Blaj — 
1, I., Ciubotea — 1 și M. Mol
dovan — 1, Intr-un meci cu o 
rară evoluție a scorului.

CAMPIONII S-AU IMPUS 
LA „PRINDEREA" MINGII : 
CPB „CASA SCÎNTEII" — ASA 
CONSTANTA 16—15 (2-8). Cu 
doar două puncte din „bătaia" 
mingii (autor — M. Stănescu), 
deținătorii titlului, tipografii 
bucureșteni, au avut de recu
perat un greu handicap Ia 
„prinderea" mingii. Juclndu-și 
adesea adversarii pe ambele - 
culoare, sau prinzîndu-i la... 
mijloc. campionii au reușit, 
gratie unor inspirate manevre 
tactice ale mijlocajului I. Pau- 
iescu, să țintească 7 din cei 11 
oiniști constănteni, obținînd o 
victorie în-extremis. 
punctelor din „bătaia" 
ale constănțenilor : M.
— 2, I. Turculeț — 2, L. 
tea — 2 și S. Purice

ETERNUL DERBY, 
LA ÎNĂLȚIME: CPB 
NAMO'17—15 (11—6). 
crezut, dar în meciul 
tipografii și-au regăsit _ 
bătăilor, făcînd ca minuscula 
minge să poposească de 6 ori 
ia zona de fund a terenului :

Autorii 
mingii 
Dulută 
Cîubo- 
- 1.

MEREU 
— DI- 
De ne
decisiv, 
ritmul...

A. Georgescu — 2. I. Serban
— 2, M. Stănescu — 2, M. Si- 
moiu — 2, Gh. Drăghici — 2 
și I. Faulescu — 1, în timp ce 
dinamoviștii au țintit doar 3 
adversari. Tipografii au lovit 
tot 3 adversari, fiind rîndul 
dinamoviștilor să-și etaleze ca
litățile Ia „bătaia" mingii, prin 
A. Bobeică — 2. A. Stoian — 
2. Fi. Dincă — 2. N. Păsărică
— 2 și A. ’ Burbulia — 1, in 
total 9 puncte suplimentare, 
dar insuficiente pentru o vic
torie care i-ar fi relansat în 
cursa pentru titlu. S-au remar
cat frații I. și N. Paulescu, O. 
Popa, Gh. Gruianu, M. Simoiu, 
Gh. Drăghici, respectiv F. Din
că, T. Perșinaru și N. Păsă
rică. Elevii antrenorului I. Da- 
cău, învingători pe toată linia, 
și-au netezit drumul pentru 
menținerea titlului în ultimul 
tur al finalei, programat sîm
bătă și duminica viitoare pe 
stadionul Tineretului din. Ca
pitală. de la următorul cla
sament : 1. CPB „Casa Scân
teii" 24 p, 2. Dinamo Bucu
rești 18 p, 3. ASA Constanța 
14 p, 4. Laminorul Roman 11 
p (punciaveraj mai slab), 5. 
IMP București 10 p.

ra (f). La arena TCB : TCB — 
Dinamo Brașov (m) ; Steaua — 
Metalul Tîrgoviște, Progresul — 
Politehnica București (f). 
Miercuri (Progresul) : Steaua — 
Progresul, Dinamo București — 
TCB (m) ; Dinamo București 
—Metalul Tîrgoviște (f) : la 
TCB : Dunărea — Dinamo Bra
șov, (m). Steaua — Progresul 
și Electrica — Politehnica (f) ; 
joi (la Progresul) : Steaua — 
Dinamo Brașov, Dinamo Bucu
rești — Dunărea (m), Dingno 
București — Politehnica (f) I 
la TCB: TCB — Progresul (m), 
Progresul — Metalul și Steaua
— Electrica (f). Vineri (la are
na Progresul) : Steaua — TCB, 
Dinamo București — Dinamo 
Brașov (m), și Dinamo Bucu
rești — Progresul (f) : la TCB : 
Progresul — Dunărea (m). și 
Steaua — Politehnica, Metalul
— Electrica (f). Sîmbătă (la a- 
rena Progresul) : de la ora 8,30 
va avea loc derby-ul masculin 
Steaua — Dinamo București. 
Progresul — Dinamo Brașov 
(m). apoi derby-ul feminin Di
namo București — Steaua ; la 
TCB : TCB — Dunărea (m) și 
Progresul — Electrica, Metalul
— Politehnica (f). Meciurile în
cep, zilnic, Ia orele 8,30 și 14.

înaintea șirului celor. patru 
angajări internaționale ale tri
colorilor, campionatul de rugby 
(ce-și va relua firul disputei 
în noiembrie) ne-a oferit du
minică o etapă cum nu se prea 
văd într-o întreagă ediție. Exis
tă, astfel, o seamă de rezul
tate mult comentate in lumea 
balonului oval. în primul rînd, 
e limpede pentru oricine, a pro
dus surpriză — am putea spu
ne chiar senzație — victoria 
maramureșenilor la Constanța. 
Știți car* era scorul m care 
se impunea Farul, pe Litoral, 
acum, să zicem, doi ani ? 
40—3, cu aceeași echipă Știința 
CEMIN 1 Atunci constănțenii 
nu erau campioni (terminau 
pe locul 3), acum sînt, ceea ce 
adaugă noi elemente de remar
cabil la performanța bălmăre- 
nilor din urmă cu două zile, 
cîștigători cu 6—3 acolo unde 
se cîștigă foarte, foarte rar.

E, totuși, atît de mare sur
priza produsă de echipa tînă- 
rului antrenor FI. Popoviei ? 
Si aoeastă întrebare pare fi
rească. din moment ce Pujină, 
Nistor, Sugar, V. Ion — ex- 
constănțeanul ! — și ceilalți nu 
sînt alții decît (și) performerii 
etapei precedente, 15—6 în me
ciul cu puterniea garnitură 
dinamovistă. O concluzie se 
impune limpede : echipele din 
afara „trioului de elită" au 
prins mai mult curai în Intîl- 
nirile cu componentele acestuia. 
A demonștrat-o. de altfel, tot 
duminică și XV-le Sibiului.
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CAMPIONATELE NAȚIONALE DE JUDO (tineret)
(Urmare din pag. 1)

TURNEU PRELIMINAR AL C.N. DE BASCHET (m)
Unul din turneele prelimi

nare ale Campionatului Natio
nal de baschet masculin șe 
desfășoară de azi plnă joi In 
Sala Sporturilor din Oradea, cu 
participarea echipelor : Dinamo 
Oradea, Academia Militară Me
canică Fină București, Politeh
nica CSȘ Unirea Iași și RA- 
MIRA (fostă IMUAS) Baia 
Mare. Prima clasată va evolua 
în grupa 1—6. următoarele Jn 
grupa 7—12. Celelalte ' turnee 
preliminare vor ayeu loc. de 
vineri plnă duminica, la Con
stanta (masculin). Timișoara și 
Hm. Vîlcea (feminin). Campio-

natele vor începe la 11 octom
brie, prin etape săptămînale. 
cu jocuri duble.

• Clasamentul final al tur
neului masculin disputat in 
sala Construcția-ICED: 1. 
ICED-CSȘ 4 (103—80 cu Poli
tehnica București, 114—110 cu 
Academia Militară, 106—79 cu 
CSU Balanța Sibiu), 2. Acade
mia Militară Mecanică Fină 
(106—96 eu CSU, 106—101 eu 
Politehnica), 3. CSU Balanța 
Sibiu (88—77 cu Politehnica), 
4. Politehnica Sportul Studen
țesc București.

traseu (yuko), apoi .a egalat 
Bolbose si tot el a luat si 
conducerea (wazaari), reușită 
care s-a dovedit decisivă, cu 
toate eforturile lui Pătrașcu 
(încă un koka). La 71 kg, pi- 
testeanul Stanică Olteanu s-a 
prezentat din nou lntr-o for
mă bună de concurs. în finală, 
el l-a învins la puncte (koka) 
pe principalul său adversar. 
Nieolae Mîhu (Dinamo Buc.).

Ca și la „Internationale". 
Nieolae Iosif (TCI Oradea) s-a 
dovedit mai bun decît ieșea
nul Petre Anițoaie, pe care 
l-a întrecut la puncte (koka). 
La semigrea, Adrian Clinei 
(Dinamo Buc), și-a dominat din 
nou destul de ,clar adversarii 
(o surpriză plăcută, piteșteanul 
G. Beșleagă), iar la grea. Ar- 
eadie Mariași (Steaua) a adus 
singura victorie finală echipei 
sale. înainte de a încheia, tre
buie să consemnăm arbitrajele 
corecte și autoritare ale bri
găzii de arbitri condusă de 
Mihai Pjaton, din care s-au 
remarcat I. Papa, C. Ciolan si 
C. Isac (București), M. Popa 
(municipiul Gh. Gheorghiu 
Dej), C. Savu (Ploiești) și I. 
Mălăescu (Craiova).

Iată primii trei clasați SU- 
PERUȘOARÂ : 1. Dragoș Bol- 
bose (Dinamo București), 2. 
St. Pătrașcu (CSS Viitorul Pi
tești), 3. O. Zamfir și O. Mos
covici (ambii Rapid București): 

Mure- 
A. 
L. 
V. 
U-

SEMIUȘOARA : 1. Dan 
șan (Dinamo București). 
Neagu (CSM Borzești).
Caia (Otelul Tîrgoviște) 
Moldovan (CPL Bistrița) ;
ȘOARA : 1. Stanică Olteanu
(CSS Viitorul Pitești). 2. N- 
Mîhu (Dinamo București), 3. 
I. Rusu (Steaua) și C. Vale- 

-rian (Dinamo București) : SE- 
MIMIJLOCIE : I. Florin Las- 
cău (TCI Oradea), 2. P. Fluie- 
raru (ASA Tg. Mureș), 3. D. 
Rad (Steaua) și L. Tordai 
(Constructorul M. Ciuc) ; MIJ
LOCIE : 1. Nieolae Iosif (TCI 
Oradea), 2. P. Anițoaie (Poli
tehnica Iași), 3. R. Ivan (Ra
pid Buc.), și M. Luca (Polit. 
Iași) ; SEMIGREA : 1. Adrian 
Clinei (Dinamo Buc.). 2. Gh. 
Beșleagă (Petrochimistul Pi
tești), 3. M. Grozea (Steaua) 
și Șt. Cristeseu (Rapid Buc.) ; 
GREA : 1.
(Steaua), 2. 
toriâ Buc.).

. Oradea) și
Borzești).

2.
3. 
și

Arcadie Mariași 
S. Cojocaru (Vic- 
3. I. Naiger (TCI 
CI. Doboși (CSM
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SPORTIVII DE LA C.S.M. LUGOJ
(Urmare din pag. 1}

la start aflîndu-se competitori 
din 10 cluburi și asociații: Stea
ua, Dinamo, C.S.M. Sibiu, 
C.S.M. Lugoj, Petrolul Ploiești, 
C.SJW. Craiova, A.S.A. Cluj- 
Napoca, Agricola Tg. Mureș, 
Agricola P .Neamț și Izvorul 
M. Ciuc.

Concursul juniorilor a fost 
dominat de călăreții localnici — 
Albert Mocanu și Octavian Ha- 
neș (antrenori Cornel și Ligia 
Ilin), ambii eomponenți al lo
tului național — care și-au ad
judecat titlurile de campioni și 
la individual — 18 ani și la 
echipe, In timp ce în disputa 
amazoanelor dinamovista Ioana 
David (antrenor Andrei Costea) 
nu a avut contracandidată. Se 
cuvine, de asemehea, să men
ționăm și pe cîștigătoarea de 
la .16 ani", mureșanca Izabela 
Nădășan (antrenor Mircea 
Chirvăsuță), precum și faptul 
(previzibil de altfel) că sporti
vii de la Steaua s-au impus la 
dresaj.

Să reținem, deci, comporta
rea foarte bună a lugojenilor, 
în substanțială creștere de la 
un an la altul — munca antre
norilor Cornel și Ligia Din se 
faoe din ce In ce mai simțită 
prin performanțe de valoare—, 
ea și faptul că Ioana David ie

detașează net, ea puțind să-și 
găsească locul printre cei patru 
eomponenți 
de seniori, doar 
puțind 
succes.

ai reprezentativei 
Ligia Bin 

să i se alăture eu 
Trebuie, totuși, să 

subliniem faptul că nivelul de 
ansamblu nu a fost chiar cel 
așteptat. S-au comis foarte 
multe greșeli tn eonducerea ca
lului pe parcurs, se observă 
poziții incorecte In șa In timpul 
abordării obstacolelor ș.a. gre
șeli care s-au transpus în foar
te multe puncte de penalizare. 
Si aceasta nu la cluburi cu o 
experiență mal scăzută pe plan 
competițional (am spune că, 
spre exemplu, cei de la Izvo
rul M. Ciuc au oferit o lecție 
de apreciat prin frumoasa lor 
comportare), ci chiar la cele eu 
pretenții. Ne referim la C.S.M. 
Sibiu, Petrolul șî, chiar, Steaua 
și Dinamo. în același timp, O- 
limpia (aflăm că este urmarea 
indisciplinei sportivilor) și 
C.S.M. Iași (așteptăm explica
ții) au lipsit de la finale, ceea 
ce spune multe despre modul 
cum se lucrează la nivelul 
secțiilor. Că mi se muncește 
corespunzător este argumentat 
și de faptul că, la „juniori 18 
ani", din 30 de concurenți 19 
(!) au abandonat sau au fost 
eltminați, dintre ceilalți majo
ritatea avînd la rîndul lor foar-

te multe puncte de penalizare, 
singurul fără greșeală fiind lu
gojeanul Albert Mocanu.

Evident, sînt mulți călăreți 
tineri cu reale posibilități — 
nu-i menționăm acum, pentru 
că evoluțiile lor oscilante de la 
o zi la alta ne impun reținere 
—, dar ei trebuie îndrumați cu 
mai multă atenție, mai bine 
pregătiți tehnic, pentru că au 
fost cazuri tind ... calul a în
dreptat greșelile călărețului!

Iată, deocamdată, doar cîteva 
notiții despre aceste finale, în 
așteptarea confruntărilor de la 
seniori (Sibiu, 16—21 octombrie), 
atunci cînd se va pune punct 
actualului sezon competițional 
la călărie.

)
CLASAMENTE FINALE : indi

vidual — juniori ÎS ani i 1. IZA
BELA NĂDASAN (Agricola Tg. 
Mureș) cu Jaleș 0 p (35.1 s). 2. 
Florian Dincă (C.S.M.
cu Bizanț 
tin Velea 
0 p (36,4 
ani : 1.
(C.S.M. Lugoj) cu Aida 0 p. 2. 
Ocjtavian Haneș (C.S.M. Lugoj) 
cu Reghin 4 p 3. Florian Dincă 
(C.S.M. Craiova) cu dtarat 7 p ; 
echipe — 1. C.S.M. LUGOJ (Al
bert Mocanu. Octavian Hanes) 8 
p, 2. Steaua 12 p, 3. C.S.M. Sibiu 
20 p : fete ; 1. IO ANA DAVID 
(Dinamo) cu Schija 0 p, 2. Ioana 
David cu Gorjan 7 ■/« p. 3. Ligia 
Hir. (C.S.M. Lugoj) cu Aida 8 o ; 
DRESAJ — 1. CLAUDIU GHEOR- 
GHE (Steaua) cu Lorrado 483 p. 
2. Ioana Rusu (Steaua) cu Bujor 
463 p 3. Gabriela Neagu (Dina
mo) CU Liliac 463 p.

Craiova) 
0 p (36,1 s), 3. Valen- 

(Steaua) cu Liniștea 
s) — d.b. ; juniori 18 
ALBERT MOCANU

O PEPINIERA A TINERELOR TALENTE
(Urmare din pag. 1)

programe de activități sipti- 
mînale, aceste cercuri — după 
cum ne informa tovarășa Ele
na Țoca, instructor principal 
in cadrul asociației — angre
nează in întreceri sportive, dis
putate sub egida Daeiadei, 
circa 20.000 de participant. Deșt 
asociația nu dispune de baze 
sportive proprii pe măsura 
amplei activități desfășurate, 
se asigură totuși condiții pen
tru ca acești mii ți mii de iu
bitori ai sportului să participe 
la tradiționalele campionate ale 
asociației la fotbal (18 echipe), 
volei (16 echipe), tenis de 
cimp (14 echipe) și orientare 
turistică (30 de echipe), la 
competiții de tenis de masă, 
tir, popice și șah, la crosuri, 
la întrecerile dotate cu „Clipa 
ziarului Comerțul socialist". 
Reprezentanții asociației Spar- 
tac au cîștigat anul trecut, pen
tru a 5-a oară consecutiv, lo
cul I pe țară la finalele „Cu
pei Comerțului", cea mai im
portantă competiție de masă a 
Uniunii sindicatelor pe ramu
ră. De asemenea, ei reușesc 
deseori să se claseze pe locuri 
fruntașe In competițiile orga
nizate de Consiliul municipal 
al sindicatelor.

Cu totul remarcabile sint și 
rezultatele obținute de asocia
ția Spartac in activitatea de 
performanță, in care ponderea 
o dețin — fapt demn de apre
ciere — juniorii. Numai in bi
lanțul acestui an, de pildă, fi
gurează, printre altele, cele 
două medalii de bronz cucerite 
de Otilia Bădescu la C.E. de

tenis de masă (senioare), alte 
două medalii de argint și una 
de bronz cîștigate de Emilia 
Ciosu la C.E. de tenis de masă 
(junioare), proaspăta medalie 
de argint obținută de boxerul 
Nieolae Aliuță la recentele 
Campionate Europene, ale ju
niorilor și titlul de campion 
balcanic la juniori cîștigat tot 
de el, medalia de argint a lui 
Ion Simion la Turneul Priete
nia de judo.

Așa cum rezultă și din acest 
bilanț, poziția de frunte in ca
drul asociației o deține secția 
de tenis de masă (antrenori: 
Laurențiu Gheorghiu și Viorica 
Dragu), care este de nivel in
ternațional. Cu palmares in
ternațional se inscriu, de ase
menea, secțiile de box (antre
nor : Gh. Tomeseu) și judo (an
trenori : Radu Abălaru și Ion 
Diaconescu). Pe plan competi- 
țional intern, in frunte se si
tuează aceleași secții, echipele 
de tenis de masă și judo par- 
ticipind la campionatele Diviziei 
A respective. In Divizia B sînt 
reprezentate secțiile de șah 
(locul III la ultima ediție) și 
de volei (echipa - feminină este 
recept .promovată in acest eșa
lon), iar de nivel municipal 
sînt secțiile de handbal și fot
bal (cu o echipă de juniori II 
și una feminină). Tenisul de 
masă, șahul și voleiul au echi
pe care participă și in campio
natele municipale (categoria O- 
noare), cu scopul creșterii de 
elemente tinere, de perspecti
vă, pentru formațiile diviziona
re.

O secție mai nouă (înființa
tă in vara lui 1985), dar aflată 
in plină afirmare, este cea de 
atletism, profilată pe probele
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Mintalei comisii de selecție (in 
ea Insă Provincia e, practic, 
necuprinsă !)...

Geo RAEȚCHI

Seria I

I ASCENSIUNE
I

1. STEAUA
2. Șt. Petroșani
3. Grlvîța Roșie
4. CSM Sibiu
5. CSM Suceava
*. Rulm. Birlad
1. T.C. Ind. C-ț»
8. Sportul Stud. 
». IAMT Oradea

18. „V Cluj-Nap.

7 1 • • 23*- 88 21
7 5 1 1 Ml- O 187 111 Ml- M 18
7 8 • 3 131- 73 15
7 8 3 3 188-116 15
7 3*8 *2-1*1 13
7 3*8 *6-173 13
7 3*5 72-135 11
7 1*8 51-137 3
7 • • 7 24-118 7

Seria a n-a
1. DINAMO
A Șt. Bata Mare
3. Farul 
A Polit. lași
A Gloria Buc.
8. Contact. Bz.
7. TimișoaraA Rapid
3. Mașini Grele 

1*. Gl. ptt Arad

7 « • 1 388- SI 19
7 5*3 137- 83 17 
(5*1 146- 3* 16
7 4*3 131- 15
7 2 1 8 88-215 12
3 3*2 78-1*1 11
7 2 * 5 85- 72 11
7 2 * 5 71-179 M
7 2*5 57-121 11
8 114 27-135 8
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SERIA A
1. „Poli" 7610 1S1-164 20
2. Steaua 7101 206-155 19
3, Universitatea 7 3 1 4 158-171 12
1. Știința 7214 151-174 12
5. Electromureș 7205 162-187 11
6. Carpați 7115 154-171 10

SER I A B
1. Dinamo Buc. 7110 196-150
2. H.C. Minaur 7520 169-130 19
3. Dlnamo Bv. 7322 165-166 16
<. Dacia 7 2.1 4 140-173 12
5. Metalul 7106 155-172 9
6. Constructorul 7 1 0 6 132-156 9
• Etapa a VIH-a (joi, 2 octom

brie) programează meciurile: U-

I
I
I
I
I
I

Revenim azi cu cîteva notații 
după meciul de campionat sus
ținut vineri de Dlnamo pe sta
dionul Municipal din Cluj-Na- 
poca, în compania lui „U“. Se 
pune Întrebarea : a fost această 
a 59-a confruntare dintre cele 
două echipe un prilej de verifi
care a potențialului formației 
bucureștene Înaintea examenului 
de miercuri din Cupa Cupelor 7 „ pen,ru efi

«Rimelor 
dovedit o 
întrecere 
scriam șl

Hotârlt. da I 
„U“, pe linia 
susținute, s-a 
parteneră de
Dinamo. Cum ..... , 
ntcă, a rezultat un Joc 
late, indlrjit, disputat

partide 
demnă 
pentru 

ta ero
de cali- 
lntr-un

STEAUA
CONTRIBUȚIILE „BĂNCILOR TEHNICE"

Am revăzut, alaltăieri, la Ba
cău. două echipe In evidentă 
schimbare de ațgistru : Sport 
Club șt F.C. Olt. Și dacă deseori 
slnten. obligați să vorbim des
pre scăderi in munca tehnică, 
aeum vom remarca meritele ce
lor doi tehnicieni in imprimarea 
unui bun spirit elevilor lor. Cu 
o remarcabilă forță șl eu o fru
moasă atitudine de recunoaștere

Etapa s-a încheiat
comentariile continua

I
I
I
I 
I
I

Asiâ/i. mcci-rcsianfâ

in Divizia A

Diversitatea — Carpați, Steaua — 
Electromureș și Știința — Politeh
nica, în seria A, Constructorul — 
H.C. Minaur, Dinamo Brașov — 
Dinamo București și Metalul — 
Dacia, în seria 13.

TROFEUL „SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

I
I
I

tempou foarte viu, ta care elanul 
studenților, dublat de o bună 
pregătire tehnică, a constituit o 
replică valoroasă jocului mai *-. 
laborat al bucureștenilor. Supu- 
nîndu-1 pe dinamoviștl unor ne
încetate „contre", obllgtndu-i să 
se întrebuințeze din plin, „U" a 
fost o valoroasă parteneră. Pe de 
altă parte, Dinamo a acționat In 
viteză cînd pe stingă, cînd pe 
dreapta, ceea ce a incomodat 
vădit defensiva Iul „U“. Pe. scurt, 
actualele echipe ale foștilor an
trenori de acum cîțiva ani ai 
Corvinuilui Mircea Lucescu și 
Remus Vlad, au probat din nou, 
cu brio, capacitățile celor doi 
tehnicieni.

Privind jocul din punctul de ve
dere al reprezentantei noastre ta 
Cupa Cupelor,' opinăm că meciul 
de la Cluj-Napoca reprezintă o 
creștere pe curba evoluției for
mației din șoseaua ștefan cel 
Mare în așteptarea partidei cu 
" Mentori". Ceea ce a nemulțu- 

a fost nefructificarea ocazii- 
(unele rarisime, ca acelea ale 
Damaschln n de două ori, 

calitatea

[2 22
r3 2-i FEMININ: 1. Esztera Laszlo 
1 20 (Mureșul) 84 de goluri; 2. Ma- 
13 19 riana Tîrcă (Știința) 75; 3. Ma
il 19 ria Verlgeanu (Chimistul) 69; 4. 
'9 18 Mariana Stan (Constructorul) 66; 
;9 17 5. Rodica Grigoraș (Confecția) 59; 
'3 14 6. Larisa Cazacu (Hidrotehnica) 
0 13 58 ; 7—8. Vasillca Dobre (Rapid)
4 11 și Cristina Tactic (Rulmentul) 47; 
12 10 9. Rodica Covaliuc (TEROM) 46; 
10 8 10. Elena Mocanu (Dorobanțul) 
care 42; 11. Denisa Romele (Chimistul) 
du- 40; 12. Daniela Pastlu (C.S.M. Sl- 
inde biu) 36.
pid, MASCULIN: 1. Măricel Voinea 
1 — (H. C. Minaur) 59 de goluri; 3.
OM, Alexandru Fdlker („Poli") 51; 3.
S.M. Tudor Roșea (Dlnamo Bv.) 49; 4.
I. Dumitru Berbece (Steaua) 47;
i — 5—6. Olimpiu Flangea (Dlnamo
itrat Buc.) șl Petre Cozma (Dada) 45;
nțla 7. Marian Gabriel (Uniyersltatea)
i tn 44; 8. Marian Dumitru (Steaua)
(se- 38; 9. Dorin Cristache (Construc-
ac- torul) 36; 10. Remus Chlrllă (Ști-

lon- ința) 35; 11—12. Gheorghe burni
țele tru (Universitatea) și Macedon

Termure (Metalul) 33.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
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mit 
lor 
Iul
Dragnqa și Mihăescu), 
combinațiilor dintre Bnia de mij
loc și ofensivă. De asemenea, 
Cămătaru a fost vădit incomo
dat In jocul său (cu excepția a- 
celei pătrunderi, pe sttaga, din 
prima repriză) de „umbra" sa, 
Poplcu.

Mircea TUDORAN

a munci’ unul antrenor care nu 
ma’ face parte acum din club, 
actuala conducere a S.C.-ului 
ne-a vorbit despre roadele depu
se, In anii eînd a fost Ia condu
cerea echipei, de către acest mo
dest. șl stăruitor tehnician care 
este D. Nicolae Nlcușor. Tot ceea 
ee a clădit el are însă și contri
buția actualului antrenor, Nico
lae Vătafu, și este evident că aici 
a avut ioc o productivă „prelua
re de ștafetă" așa cum, din păca
te, nu se prea întimplă cînd 
„banca tehnică" se schimbă. Bă
căuanii joacă acum mai repede, 
vitez acțiunilor lor a crescut 
simțitor și un asemenea ciștlg se 
tacadretză tn tendința asimilării 
unui fotbal modern. Ceea ce se 
cere acum ar fi o creștere a lim
pezimi’ acțiunilor în regimul 
mult mal ridicat al tempoului ; 
și ale putem vorbi despre a- 
portul mal constructiv, variat al 
serviciului mijlocașilor în combi
națiile cu oamenii de virf. Doar 
C. Solomon șl. oarecum. Burlea- 
nu joacă în stilul cerut celor din 
compartimentul median. Retu
șuri pe care chiar halful ofensiv 
car a fost N. Vătafu are cu si
guranță priceperea de a le face 
ta continuare. In fine, se cere 
să subliniem și priceputa campa
nie de transferări efectuată la Ba
cău n-ru sosit jucători cu nume 
mari — Fulga, Pachițeanu, Iva
nov — dar toți se dovedesc utili 
echipei. Mai cu seamă primul 
care poate fi un cîștig în actua
lul sezen.

Competența antrenorului Gheor- 
gbe Constantin nu mal are ne
voie de sublinieri. Dovada palpa
bilă 9 capacității lui apare ur
mărind jocul de astăzi al Iul 
F.C. OH. Disciplina tactică evl-- 
dentă o aporHă capacitate de e- 
fort o Îmbunătățire a disciplinei 
ta teren evoluție exactă ta faza 
defensivă, lată ee am văzut du- 
rrtnlc la Bacău. Dar'Gh. Con
stantin este departe de a fi mul
țumit. „Nu am arătat Încă tot 
ee putem. In faza ofensivă lipsa 
de ultim moment a fundașului 
Laurențiu ne-a privat de o mult 
mal activă prezență Iii atac. Mal 
aveau mult de muncit șl in direc
ția atingerii unei corecte și dis
ciplinate atitudini față de pregă
tire a întregului lot" — ne spu
ne? antrenorul principal al lui 
F.C OH. O „nemulțumire" care 
anunță noi acumulări calitative 
ale formației de eare se ocupă.

i ■

CORV1NUL
Astăzi, cu începere de la 

ora 16. stadionul din Ghencea 
găzduiește, in cadrul campio
natului Diviziei A. un meci a- 
tractiv. Este vorba de partida 
(restantă din etapa a- doua) 
care, va opune liderei clasa
mentului. STEAUA. formația 
CORVINUL HUNEDOARA. în 
perspectivă, un joc de bun 
nivel tehnic, pe măsura nume* 
roșilor internaționali aflați In 
componenta celor două echipei 
Iovan, Bumbeseu, Beloriedicf, 
Băioni. t. Stoiea, Piturcă, Lă
cătuș, Klein, Matcuț, Gabor.

Meciul va fi condus de Gh. 
Constantin, care va fi ajutat Ia 
linie de A. Mițaru (ambii din 
Rm. Vîlcea) și M. Axent» 
(Arad).

El ti mie IONESCU

A LIPSIT DUMITRU...

DIVIZIA

de VI in Campionatul juniorilor
-on- I. La rîndul el, Lucia Neșcu’

un (elevă la Șc. gen. nr. 101, din
inat Popefti-Leordeni) t-a numărat
litor printre fruntașele probei de 5
in- km la Campionatele de tineret

oase din acest an. Dar de mare
ju- perspectivă se anunță îndeosebi

ttis- a fi Rozica Pavel (in vîr*td de
tme. numai 13 ani, elevă la aceeași

că școală generală), care a început
tec- să practice atletismul doar din
esta acest an.
Re- Este, desigur, de anticipat că 
ioa- aceste talentate atlete, ca și
rșă- dlți sportivi din celelalte sec-
Ște- ții aflați la virsta junioratului
dus- se vor face in viitor și mai
etis- mult remarcați in aria perfor-
teva manței, spre mindria asociației
I in lor. al cărei simbol este —

la după cum am văzut — tocmai
ocul tinerețea.

I
I 
I
I
I
I
I
I

tn partida restantă din etapa a 
4-a cu Cnimla, disputată la Rm. 
Vîlcea, Rapid a obținut, ca șl in 
trecuta ediție a campionatului, 
un rezultat de egalitate. Nu 0—0 
cit a fost In primăvară, ci 1—1, 
după ce vîloenii deschiseseră 
scorul. O dovadă, desigur, că e- 
chipa a avut puterea de luptă și 
forța morală necesare trecerii 
peste șocul primirii unui gol. 
reușind nu numai egalarea. ci și 
un joc. bun pînă in finalul parti
dei. Patru zile mai tîrziu. Rapi- 
du' s-a prezentat la un alt exa
men în deplasare, pe eare nu l-a 
mal absolvit însă, deși. după 
cum a început jocul, nici pe de
parte nu se prevedea scorul de 
forfait cu care avea să fie în
vinsă. Rapid a avut cîteva si
tuații bune de a deschide scorul, 
ocazii cioate nu atît în urma u- 
nor acțiuni gîndite de jucătorii 
feroviari, cît de ezitările apărării 
ploieșteniior, ^Îndeosebi ale. lui 
Pitulice. Dar nu era... vina Ra
pidului că greșeau apărătorii e- 
chipe' locale. Rapidul a greșit 
altundeva, a greșit cînd N-A 
ȘTIUT CUM SA DESFAȘOA-

RE ACȚIUNILE DE CON
TRAATAC după recuperarea ba- 
loanelor de către apărarea lui 
Ion Marin. S-au încercat cîteva 
acțiuni pe stingă, prin Cojocaru. 
care n-a fost însă, sprijinit <k 
nimeni. Cineva afirma ta tribu
te. cînd a văfut cum sînt „bu
buite" baloanele din careul fero
viarilor, că se vede clar LIPSA 
LUI DUMITRU. Și. totr-adevăr, 
s-a văzut nu clar, ci foarte clar, 
lipsa unul om care să ordoneze 
acțiunile unor iacători ea Niță, 
Ivan. Tîră sau Damaschin toți 
patru evoluînd foarte slab. S-a 
simțit și linsa lui Goantă. un alt 
component al „ll“-lui giuleștean. 
care In returul trecut a avut un 
randamen* constant bun.

Dincolo de scăderile din tabăra 
bueureștenilc r, să notăm încă o 
dată forma bună a Petrolului în 
acest început d campionat, o e- 
chlpâ care SE E TE — in sen
sul bun al cuvîntulul — pentru 
flecare balon, ta fiecare meci. 
Și rezultatele, iată, vin să con
firme eforturile oe eare le face.

Laurentîu DUM!TRC5CU

REZULTATELE ETAPEI A V-A

T LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ERII 2. spr« deosebire de tragerile 
'EM- Loto 2 obișnuite, noua formulă 
antă prevede desfășurarea tragerii în 
1300“ două faze succesive : faza I, cu 
% a două extrageri a cite 6 numere
;e a (din 75) și faza a Il-a, cu cîte 5
ie a numere (tot din 75). Tragerile de
lei ; la fiecare din cele două faze

. 6 : fiind ..legate" două cîte două, se
75 a pot obține cîștiguri atît cu 3 nu-

. . mere cîșHgătoare (din 12 și, res-
ie1, peetiv, 10 extrase), cit și cu 2
lei. numere din 6 și, respectiv, 5 ex-
re. trase. Din toate acestea rezultă

n că șansele se prezintă mult.9po-
L,u" rite, avînd în vedere evantaiul

mai larg al extragerilor (4 în loc 
de 3) și al numerelor extrase (22 

RIE, în loc de 12). Cîștigurile atribuite
avea sînt deosebit de atractive. eu-
□UA prinse în 13 categorii : se acordă 
nind autoturisme .Dacia 1300“. ex- 
ientă cursii în R.S. Cehoslovacă și In- 
par- semnat? sume de bani, de cuan- 

de turnuri fix< ei variabile. Biletele 
luce, a 25 lei varianta participă la
aînă. toat extragerile (și. deci, au ac-
?RA- ce~ la întreaga gamă de cîști- OT3 guri)

I
I
I
I
I
I
I
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SERIA I
Cetatea Tg. Neamț' — Șiretul 

Pașcani 0—1 (0—0), Chimia Fălti
ceni — Carpați Gălănești 1—0 
(1—0), Avlntul Frasin — Metalul 
Botoșani 2—1 (0—0), Cristalul Do- 
rohoi — Zimbrul Șiret 2—1 (1—1), 
TEPRO Iași — Metalul Rădăuți 
1—0 (1—0), Minerul Vatra Domei
— Relonul Săvineștl 0—1 (0—0), 
Electro Botoșani — Constructorul 
Iași 1—0 (1—0), C.S.M. Bucecea — 
Explorări Cimpulung Moldovenesc 
1—0 (0—0).

Pe primele locuri r”l. ȘIRETUL 
PAȘCANI 13 p (9—1), 2. Relonul 
Săvineștl 13 p (10—4), 3. TEPRO 
9 p (0—9).... pe ultimele : 15. Con
structorul Iași 3 p (5—7), 16. Zim
brul Șiret 3 p (4—9).

SERIA A O-*
Steaua Mecanica Huși — Pe

trolul Moineștd 1—8 (0—0). Lami
norul Roman — C.SJI. Borzeșli 
•—1 (0—0), DVA Portul Galați — 
Partizanul Bacău 3—* (0—0). Vic
toria IRA Tecuci — Inter Vaslui 
0—0, Minerul Comănești — Meta
lul Roman 3—0 (0—0), Textila Bu- 
huși — Unirea Negrești 3—0 (2—0), 
Letea Bacău — Proletarul Bacău 
1—0 (1—0), Mecanica Vaslui — 
Gloria Galați 2-0 (1-0).

Pe primele locuri : 1. TEXTILA 
BUHUȘI 15 p (14—2), 2. Inter
Vaslui 13 p (7—1), S. C.S.M. Bor- 
zești 12 p (10—4).„ pe ultimele :
14. Gloria Galați 3 p (2—6), 15. 
laminorul Roman 3 p (3—10), 16. 
Partizanul Bacău 1 p (5—11).

SERIA A III-a
Arrubium Măcin — Minerul 

Mahmudla 2—1 (1—0), Petrolul
Berea — Carpați Neholu 3—0 
(1—0), Constructorul Hidrotehnica 
Focșani — Luceafărul Adjud •—0. 
Granitul Babadag — Victoria Gu- 
gești 2—2 (1—2), Metalul Buzău — 
Chimia Buzău 2—1 (3—1), Energ' 
Mărășești — S.N.-CSȘ Tulcea 1—1 
(0—1), Progresul Isaccea — Lami
norul Viziru 0—0, Chimia Brăila
— Petrolul Ian.ca 1—0 (0—0).

Pe primele Incuri : 1. PETRO
LUL BERCA 10 p (11—3), 2. Me
talul Buzău 9 p (10—6), 3. Chimia 
Brăila 9 p (5—3)... pe ultimele :
15. Minerul Mahmudla 4 p (6—10),
16. Progresul Isaccea 4 p (2—7).

SERIA A IV-a
-F.C.M Dunăreană Giurgiu — 

Viitorul ctilrnogi 2—1 (0—1), Uni
rea Urzicenl — Sportul „30 De
cembrie" 1—3 (0—2), ISCIP Ul- 
meni — Oțelul Călărași 3—2. 
(0—1), Victoria Lehllu — Petrolul 
Roata de Jos 3—3 (2—1), IMU-
CSȘ Medgidia — Voința Constanța 
1—1 (0—1). Metalul Mangalia —
Victoria Țăndărei 3—0 (1—0).
Portul Constanta — S.N. Oltenița 
3—1 (2—1). Olimpia Slobozia —
Cimentul Medgidia 2—1 (1—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
MANGALIA 12 p (6—3), 2. Ci
mentul Medgidia 10 p (15—8), 3. 
Portul Constanta 9 p (9—4)... pe 
ultimele : 15. Victoria Lehliu 4 p 
(5—10), 16. Unirea Urzicenl 1 p
(4—13).

SERIA A V-a
Metalul București — IUPS Chi

uia 3—0 (2—0), Metalul Mija — 
Vlscofil București 2—0 (2—0), Ci
mentul Fieni — Electrica Tltu 
S—2 (2—1), Tehnometal București
— Chimia Găești 1—0 (0—6),
MECON București — Minerul 
Șotînga l—o (0—0), Abatorul 
București — ICSIM București 1—0 
(0—0), Voința București — Danu
biana București 2—1 (2—0), Avi
cola Crevedia — CFR-IACP Bucu
rești 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. TEHNO
METAL BUCUREȘTI 12 p (7—5), 
3—3. Metalul București 10 p (7—2), 
Avicola Crevedia 10 p (6—1)... pe 
ultimele : 15. Electrica Titu “ ~ 
(5—10), 16. ICSIM București 3 p 
(3-*).

3 p

SERIA A Vl-a
Chimia Victoria Tr. Măgurele

— Progresul Băilești 5—0 (1—0),
Recolta ‘ ‘ "
zo4 6—0 .
teșii — Dacia Pitești 1—2 (0—1), 
Viitorul Drăgășani — Progresul 
Corabia --------------------- --
ștori — ________ __ . __
(1—0), Constructorul TCI Craiova
— C.F.R. Craiova 1—0 (1—0), 
Sportul Muncitoresc Caracal — 
I.O.B. Balș 4—1 (2—1). Automati
ca Alexandria — Electronistul 
Curtea de Argeș 5—0 (T—0).

Pe primele locuri : 1. CHIMIA 
VICTORIA TR. MĂGURELE 13 p 
(13—1), 2. Dada Pitești 10 p
(10—5), 3. Automatica Alexandria 
9 p (9—4)... pe ultimele : 15.
I.O.B. Balș 4 p (3—8), 16. Progre
sul Corabia 4 p (6—15).

SERIA A Vll-a
Minerul Anina — Petrolul Tl- 

clenl 4—0 (1—0), Mecanizatorul 
Șlmian — Minerul Motru 2—0 
(0—0), Minerul Oravița — Armă
tura Strehaia 4—0 (1—0), C.F.R. 
Victoria Caransebeș — Dierna Or
șova 2—0 (1—0), Metalurgistul
Sadu — C.S.M. Caransebeș 1—0 
(0—0), Gloria Reșița — Minerul 
Moldova Nouă 2—0 (2—0), Victo
ria înainte Vînju Mare — Energia 
Minerul Rovinari 4—1 (2—0), Mi
nerul Mătăsari — Metalul Oțelu 
Roșu 4—0 (2—0).

Pe primele locuri : 
ANINA 11 p (15—4), 
Motru 10 p (12—4), 
Mătăsari 10 p (9—8)... 
mele : 14—15. C.S.M. I
4 
4 
4

Stoicănești — Lotrul Bre- 
(2—0), Constructorul Pi-

3—4 (0—0), Textila Ro- 
Muscelul Cimpulung 1—*

1. MINERUL
2. Minerul
3. Minerul 

pe ulti-
___  .. ... _____ Caransebeș 
p (3—7), Minerul Moldova Nouă 
p (6—10), 16. Armătura Strehaia 
p (4—13).

SERIA A VlII-a
Metalurgistul Cugir — Minerul 

Ghelar 6—0 (2—0), Victoria Călan
— Unirea sînnicolau ț—2 (1—0). 
Obilici Sînmartinu
C.S.M. Vagonul Arad 0—1 (0—0), 
Progresul Timișoara — C.F.R, Ti
mișoara 1—0 (0—0). Șoimii Lipova
— Minerul știința Vulcan 3—1 
(2—0). C.F.R. Simeria— U.M. Ti
mișoara 4—0 (1—0). Minerul Lu- 
peni — Strungul Chișineu Criș 
3—n (2—0). Unirea Tomnatic — 
C.S.M. Lugoj 3—0 (1—0).

Strbesc

Pe primele locuri : 1. UNIREA 
SÎNNICOLAU 15 p (11—3), 2. Pro
gresul Timișoara 12 p (7—4), 3. 
Vagonul Arad 11 p (9—3)... pe ul
timele : 15. Minerul Ghelar 3 p 
(4—14), 16. Obilici Sînmartinu Sîr- 
besc o p (3—9) — echipă penali
zată cu 3 puncte.

SERIA A IX-a
Unirea Alba Iulla — Olimpia 

Gherla 4—0 (2—0), Industria^ Sir- 
mel Cîmpla Turzil — Unirea" Va
lea lui Mihai 6—0 (2—0), Minerul 
Șunculuș — Gloria Beiuș 1—0 
(0—0), Minerul Or. dr. Petru Gro
za — înfrățirea Oradea 0—1 (0—1), 
Motorul IRA Cluj-Napoca — Sti
cla Ariesul Turda 1—1 (0—0), Re
colta Salonta — Bihoreana Mar- 
ghita 5—0 (1—0), Metalul Alud — 
Oțelul Or. dr. Petru Groza 3—0 
(0—0), Tîrnavele Blaj — Mecanica 
Alba Iulia 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. METALUL 
AIUD 15 p (12—2), 2. înfrățirea 
Oradea 12 p (13—4), 3. Sticla
Arieșul Turda 10 p (15—5)... pe 
ultimele: 15. Oțelul oraș dr. P. 
Groza 3 p (8—10), 16. Minerul Or. 
dr. P. Groza 3 p (3—9).

SERIA A X-a
Minerul Băluț — Bradul Vișeu 

2—0 (1—0), Someșul Satu Mare — 
Minerul Borșa 2—0 (2—0), Minerul 
Băița — Chimia Zalău 4—0 (2—0), 
Chimia Tășnad — Chlmforest Nă- 
săud 5—0 (2—0), Oașul Negrești — 
Minerul Rodna 3—0 (2—0). Victo
ria ’Cărei — Laminorul Beclean 
8—2 (2—2), Minerul Sărmășag —
Silvania Cehu Silvaniei 4—0 (1—0). 
Mecanica Bistrița — Minerul 
Baia Sprie 0—1 (0—0). Pe primele 
locuri : 1. ȘOMEȘUL SATU MA
RE 12 p (9—4), 2. Chimia Tășnad 
10 p (15—7), 3. Minerul Bălța 10 p 
(*—«)... pe ultimele : 13. Minerul 
Borșa 4 p (4—7), 14. Laminorul 
Beclean 4 p (6—11), 15. Bradul

3.

Vișeu 4 p (4—11), 16. Mecanica
Bistrița 3 p (9—10).

SERIA A XI-a
Mureșul Luduș — Viitorul Gheor

gheni 2—1 (1—1), I.P.A. Sibiu —
Progresul ■ Odorhei 2—o (0—0). Me
talul Reghin •» Metalul Sighișoara 
1—0 (1—0), Unirea Cristuru Se
cuiesc — Metalotehnica Tg. Mu
reș 2—0 (1—0). Minerul Bălan — 
Mecanica CSU Sibiu 2—r (0—1), 
Avîntul Reghin — Carpați Agnita 
3—0 (0—0). Electromureș Tg. Mu
reș — Unirea Ocna Sibiului 3—0 
(1—0), Automecanlca Mediaș — 
Oțelul Reghin 2—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. AVÎNTUL 
REGHIN 15 p (17—4), 2. Electro
mureș Tg. Mureș 12 p (7—1). 3. 
Metalul Reghin 10 p (9—3). 4. Mi
nerul Bălan 10 p (6—4)... pe ulti
mele : 14. Viitorul 
(5—12), 15. Metalul 
(2—9), 16. --------
3 p (5—15).

SERIA A
Unirea

Gheorgheni 4 p
Sighișoara 3 p
Ocna Sibiului

_______ XII-a
Precizia Săcele — Torpedo ză£- 

nești 3—0 (2—0). Petrolul Băt oi 
— ASA Chimia bolești I—4 (0—1>. 
Metalul Plopeni — Electro Sf. 
Gheorghe 2—0 (1—0). Carpați Si
naia — Unirea Cimnina 3—0 (1—0). 
I.P.T. întorsura Buzăului — 11- 
tromania Făgăraș 2—1 (0—01. Mi
nerul Filipești — Cimentul Ho- 
ghiz 2-0 a—0), Metalul Tg. Se
cuiesc — Victoria Florești 4—0 
(3—0), Minerul Baraolt — Mobila 
Măgura Codlea 1—0 (0—0). •

Pe primele locuri : 1. METALUL 
PLOPENI 13 p (12—2). 2. Precizia 
Săcele 10 p (11—4). 3. Metalul Tg. 
Secuiesc 10 p (10—5)... pe niti- 
mele : 15. Torpedo Zărnești 4 p 
(2—8), 16. Mobila Măgura Codlea 
1 p (1—8).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții noștri voluntari.

ECHIPELE NOASTRE IN CUPELE EUROPENE
(Urmare din pap D

țese va pleca în Cipru, unde 
speră într-un rezultat bun. Mai 
notăm că meciul de miercuri 
va fi condus de arbitrul grec 
Voutsaras.
• UNIVERSITATEA CRA

IOVA. CU ÎNTREG LOTUL 
VALID. După cum se cunoaș
te, returul meciului cu Gala
tasaray, din Cupa U.E.F.A., es
te abordat de „alb-albaștri“ cu 
o nouă conducere tehnică: Sil- 

"viu Siănescu — Nicolae Zamfir. 
Aceasta a supus pe cei 18 ju
cători, care vor face deplasarea 
la Istanbul, la antrenamente in
tense. cîte două pe zi. Unul, 
dimineața (cu caracter fizic), 
celălalt după-amiaza (cu con
ținut tehnico-tactic). întreg lo
tul craiovean este valid, chiar .

5i Negrită fiind refăcut, după 
ușorul traumatism intercostal 
suferit în meciul din campio
nat eu Oțelul Galați. Tilihoi, 
absent In patru etape, a rein
trat, în a șasea, antrenorii cău- 
tînd să-l aducă la . realele lui 
posibilități. Din program n-a 
lipsit, firește, analiza pe video 
a unor jocuri disputate acasă 
de Galatasaray. Evident că s-a 
pus „sub lupă“ și jocul _ craio- 
venilor din prima manșă, cu 
minusurile lor apărute in faza 
defensivă și la... finalizare, dis
cuțiile purtate pe această temă 
relevînd hotărîrea echipei cra- 
iovene de a face totul pentru 
calificarea în turul II al com
petiției. Plecarea spre Istanbul 
— în cursul acestei dimineți. 
Arbitrul întîlnirii va fi italia
nul Lo Bcllo jr.



CÎSIIGĂIORI ÎN TURNEUL
Ot LA SOFIA

SOFIA. 29 (Agerprcs) — Tur
neul internațional de tenis de 
la Sofia s-a încheiat cu o du
blă victorie românească In pro
bele de simplu. La’ masculin, 
in finală, Marius Cotnănescu 

■ l-a întrecut cu 1—8, 7—6, 6—3 
pe bulgarul Julian Stamatov, 
după ce 1n semifinale îl elimi
nase cu 6—3, 6—1 pe sovieticul 
Cernijki. La simplu femei a 
cîștigat Mădălina Voinca, În
vingătoare cu 1—6, 6—4. 6—2 in 
finala susținută cu coechipiera 
sa Florentina Curpenc. în se- 

a întrecut-o 
pe Nikolova

mifinale. Voinea 
CU 6—1, 6—1
(Bulgaria).

Rezultate ale 
dublu masculin : 
jasalov

finalelor de 
Cernitki, A- 

;__ (U.R.S.S.) — Vanță,
Comănescu 6—3, 6—3 ; feminin: 
Malacldze. Rizova — Radu, 
Curpene 4—6. 7—5. 7—6.

De azi, In sala Rapid

începînd de azi si pînă joi, 
sala Rapid din Capitală va 
găzdui un Interesant turneu 
internațional de box (juniori), 
dotat cu „Cupa capitalelor prie
tene". La întrecere, devenită 
tradițională, vor participa ti
neri pugiliști din Sofia, Varșo
via și București (cu două for
mații). în fiecare zi galele 
vor începe la ora 17.
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I cheamă Jacky Vlmond. 
dar numele iul apare ta pre
să de regulă. sub forma 
..Maximum" Vimond, ca alți- 
zle la faptul că, totr-o carie
ră 
tul francez 
pe tot oe__ ___  _____
Anul acesta, de pildă, terml- 
nînd învingător ta 7 Mari 
Premii, Vlmond a devenit 
campion mondial de moto- 
cros. ta ghidonul unei Yama
ha YZ 250 demonstrând . din 
nou că este cel mai bun din
tre cei rr«i buni.

Spre ă sărbători izbînda, 
firma japoneză a închiriat sa
te cabaretului parizian „Le 
Paradis Latin", pe care a 
umplut-o cu 250 de taivitați, 
chemați nu atit spre a ciocni 
un pahar 
aului, cit 
o dată în 
□ firmă 
așa î.) cu 
motive exclusiv 
patronii lui Vimond au decis 
ca „senzația" serii s-o consti
tuia coborîrea din tavanul cabaretului a motocicletei „fără 
rival" cu însuși campionul lu
mii tn șa, scenă împrumuta
tă firește din recuzita Holly-

strălucitoare. motociclis- 
a ctștigat aproa- 
era de eîștlgat.

CflfU\gț IKfelAl

BAL

ambele 
foarte

treilea 
două ?

dar 
aici... 

un al 
mal 

primele

nou sosite 
a tenisului, 

și Tracy 
însă rapid

CUPELE EUROPENE 
LA HANDBAL

Rezult .e înregistrate în turul 
al cupelor europene. C.C.E. ; 

(Ins. Feroe) —

SUCCESUL GIMNASTEI

NIVELUL MARII!

Telefoto : A.P. AGERPRES

SPITAL !

GABRIELA POTORAC
Evoluind in finalele pe pa

rate ale Concursului internlțio- 
nal de gimnastică sportivă de 
la Catania (l.aha) sport’va ro
mână Gabriela Potorac a re
purtat un frumos succes, termi- 
nind victorioasă în toate pro
bele : sărituri — 19,750 p, para
lele — 19",450 p. bîrnă 19,800 p 
sol — 20 p.

I
VIF Westmanna (Ins. Feroe) — 
Viking Reykjavik 26—26. Feminin: 
Macchl Magnano (Italia). — Altl- 
nordou Izmir 37—27 (21—12) ; 
Sverresborg IF Trondheim (Nor
vegia) — IF Stjernen (Danemar
ca) 22—19 (10—8) ; Stade Franțais 
Issy les Moullneaux — Balonma- 
no Valence (Spania) 23—15 (12—8). 
CUPA CUPELOR (m) : stjamer 
(Islanda) — Birkenhead (Anglia) 
36—3 ; ȚSKA Moscova — SK Rapp 
Trondheim (Norvegia) 21—1» 
(10-8). ____________

KASPAROV —KARPOV, REMIZĂ
Iert, la Leningrad, a 2C-a par

tidă pentru titlul mondial de șah, 
pe care șl-1 dispută Garri Kas
parov șl Anatoli Karpov, s-a în
cheiat remiză după al mutări. 
Scorul meciului continuă să fie 
egal: 10—10. Mal sînt de jucat 
4 partide, următoarea miercuri, 
cînd Karpov va avea albele.

AL TREILEA VAL
Asaltul noilor generații la 

pozițiile vîrf e. și în 
sport, o lege nescrisă a pro
gresului. E normal să fie 
așa, șț e la fel de normal 
ca argumentele acestei lupte 
mereu reînnoite să fie cele 
ale valorii- etalate pe te
ren. în tenis lucrurile nu 
stau altfel, dar cu o corec
ție : niciodată în istoria fe
minină a acestui sport — 
de peste un secol! — ju
cătoarele aflate astăzi în 
vîrful piramidei. ______ 
vechea generație 
am spune, n-au 
rezistat acolo vre
me atit de îndelunga
tă, cu atîta brio si 
cu atîta autoritate. Un. de
ceniu și mal bine, orice în- 
tîlnlre cu Chris Evert-Lloyd 
șl Martina Navratilova a 
însemnat pentru oricine 
sfîrșltul „aventurii", în orice 
turneu. Si nu se poate spu
ne că. în acest deceniu, 
n-au existat și „ataturi" din 
partea tinerelor 
în aria de vîrf 
Andreea Jaeger 
Austin, pierite 
din cauza suprasolicitărilor 
psihice, cărora le-au căzut 
victime și personaje mat 
înalte, precum Borg. au în
semnat primul val. ’ Cum 
graba tinereții le-a jucat 
festa acestor tinere, sarcina 
detronării celor două super- 
campioane a căzut pe ume-

c c

parcă 
Shri- 

-au 
a

tn onoaspa campio- 
pentr# a se vedea 
plus, că Yamaha e 
generoasă șl (nu-i 
dare de mină. Din 

publicitare,

woodulul. Numai că. la 
metri de podea, Yamaha s-a 
desprins din cabluri șl, 
Vlmond cu tot 
peste mesele 
rind 1 Căderea, 
multora impresia că e regiza
tă a fost atit de gravă, înclt 
„Maximum" Vimond s-a ales, 
după ce va fi scăpat fără nici 
o zgirietușfc de pe circuitele 
Marelui Premiu (străbătute 
uneori șl cu 200 km pe oră !), 
cu „un omoplat fracturat, o 
coas+ă ruptă șl o vertebră fi-» 
surată" !

Chiar dacă se zice că, în 
drum spre spital, Jacky și-a 
recăpătat s’mțul umorului 
(„Data viitoare, nu uitati 
să-mi puneți și o parașu
tă...") accidentul rămîne și el 
reprezintă încă o filă in do
sarul șl așa încărcat al unul 
sport tot mai manevrat de in
teresele unei publicități care 
îmbracă forme din ce în ce 
mai aberante și, totodată, mai 
periculoase. Mergînd plnă a- 
colo înctt, de dragul tam- 
tam-ului. nu se sfiește să 
pună în pericol chiar viața 
unu' mare campion.

Ovidiu IOANIȚOAîA

______ cu 
s-a prăvălit 
din primul 

care a lăsat
RETURUL PRIMEI ETAPE 
A CUPELOR EUROPENE

Azi, miine după-amiază șl joi 
se vor desfășura partidele-retur 
din prima etapă a cupelor euro
pene. Citeva jocuri sînt progra
mate astăzi : în C.C.E. : Vitko
vice — Paris St. Germain (în tur 
2—2) • în CUPA CUPELOR. Bor
deaux — Waterford (2—1) ; ta 
CUPA U.E.F.A., valerengen — 
Beveren (0—1) șl Sredet — F.C. 
Tiro' (in tur 0—3). Și joi mal 
sînt citeva întîlniri, în CUPA CUPELOR, Katowice — Reykja
vik (2—0) și în CUPA U.E.F.A. 
Boavista Porto — Fiorentina 
(0—.1) și A.E.K. — Internaziona- 
le (0—2).

Dar programul de miine este 
foarte bogat. Prin prisrraa scoru
rilor din prima manșă, numeroa
se echipe au mari șanSe să pă
șească în turul al doilea. In 
C.C.E. de pildă, Bayern Miin- 
chen F.C. Porto, Austria, Viena, 
Juventus, Steaua Boșie, Dinamo

CANOTORII JUNIORI AU RĂMAS DATORI
(Urmare din oag îi

nai. din partea tării noastre). 
Ceea ce ar sugera, în ultimă 
instanță, viabilitatea școlii ro
mânești de canotaj, care poate 
rodi pe o arie extinsă, dar sa
tisfacția totală rămîne numai 
cind fructele cele mai frumoa
se sînt culese in grădina casei.

„Concursul Prietenia" de Ia 
Trakai (U.R.S.S.) n-a putut 
consolida din păcate, bilanțul 
bclgrădean. Pregătirea sumară 
și statutul de începător ale ma
jorității sel-ecționabililor (doar 
4 oameni, din 24. au mai 
făcut parte din lotul național, 
adausurile, improvizate, ape- 
lînd din linsă de efectiv, chiar

lâ sportivi sub limita de vîrs- 
tă) s-au făcut simțite. în cele 
7 curse (din 8) la care am 
participat, s-au obținut doar 
două locuri III. fiind devan
sați în clasamentul general de 
toate celelalte țări participante, 
cu excepția Poloniei. Chiar dacă 
alți participant s-au abătut de 
la litera regulamentului, pre- 
zentînd juniori de vîrstă mai 
mare, clasarea nenjultumitoare 
este accentuată de reculul în
registrat la o comparație cu 
noi înșine din ediția preceden
tă (cînd sportivii români au 
urcat de două ori pe treapta 
de sus a podiumului de pre
miere). N-ar rămîne din a- 
ceastă reprezentare modestă

(sub cota atinsă la Balcaniadă) 
decît un cîștig, cu bătaie mai 
lungă, preconizat de antreno
rul Eugen Unguritu, care acor
dă echipajului de_4 + l (Grijuc, 
Hemen. Maliș, 
trich), venit la numai două se
cunde în urma locului I, șansa 
unei medalii de aur la „mon
dialele” din 1987.

Cum s-ar zice, decalajul din
tre fete (la Concursul Prie
tenia. din august, disputat în 
Polonia, ele au obținut, reamin
tim, trei locuri I și două locuri 
II) Si 
nivelul 
juniori, 
lideze" 
problemă aparent insolubilă, 
căreia prestigioasa noastră 
școală de canotaj trebuie să-i 
găsească, ‘însă, grabnic, dezle
garea.

Bănică, Die-

băieți. constatat si la 
actualului eșalon de 

amenință să se „conso- 
Pe termen lung. Este o 

aparent 
prestigioasa

wiNnmiHmLEiE
(Urmare din nag h

ll DE TENIS DE MASA

rii altei generații, 
mai răbdătoare. Pam 
ve’r si Kathy Jordan . 
încercat puterile, prima 
smuls citeva seturi, dar nu
mai atit, ambele vreo două 
victorii, 
oprit 
cum 
poate 
cit v 
cu mai multe 
timpul trece, ___ ,
Stefi Graf e lidera ultimei 
generații

lucrurile s-au 
Si iată a- 
treilea val, 

îndrăzneț de- 
două, poate 

șanse, căd 
nu-i așa 7...

sosite să-și încer
ce puterile și. la 
doar 17 ani, pare 
a fi cea mai în
dreptățită să de- 

schimbarea. Laclanșeze
Flushing Meadow, Navratilo
va s-a întrebuințat serios pen
tru a salva citeva (I) mingi 
de meci, iar Hanna .Mandliko- 
va a scos-o din cursă pe 
Evert-Lloyd. Această pro
moție ■ redutabilă, ea Însu
mează și alte nume care
nu se mal arată dispuse să 
fie barate : Helena Sukova, 
Claudia Kohde-Kilsch, lingă 
Graf si Mandlikova. rezerve 
fiind Gabriela Sabatini și 
Manuela Maleeva, 
foarte tinere, ambele 
talentate.

Să aibă acest al 
val soarta primelor 
Acesta este astăzi punctul 
de interes al tenisului fe
minin, la nivel de vîrf. .

CEL MAI BUN Șl LA

Franceso Moser este noul re
cordman al lumii, cu 48,542 km, 
parcurși intr-o oră, duminică, 
pe velodromul Vigoralli — 
Milano, La 34 de 'ani, ciclistul 
italian deține recordul mond al 
pe unitatea de timp sl la alti
tudine : 51,151 km.

Radu TIMOFTE

Kiev. Brondby, Celtic Glasgow 
șl Vitkovice, care în tur au ob
ținut rezultate excelente. In CU
PA CUPELOR, favorite sînt F.C. 
Bruges, Bordeaux, Ajax Amster
dam Olympiakos, Katowice, Lo
komotive Leipzig, Velez Mostar 
etc iar tn CUPA U.E.F.A., prin
tre candidatele la callfieare se 
află Midlothian, Torino, Lever
kusen, Gy5r, Uerdingen, Trakla 
Plovdiv, Standard Liăge ș.a.

Vineri va avea loc tragerea la 
sorți a meciurilor din etapa a 
doua Să sperăm că toate repre
zentantele noastre vor ft prezen
te tn această » doua fază a competițiilor

CAMPIONATE NAȚIONALE
• In etapa a 5-a a campiona

tului albanez de fotbal echipa 
„17 Nentorl", jucînd îri deplasare 
a terminat la egalitate 2—2 cu 
formația Bessa.

SPANIA (et. 6). Real Madrid — 
Real Sociedad 1—0, Bilbao — F.C. 
Barcelona 2—2, Las Palmas — Gl- 
jon 3—4. Valladolid — Osasuna 
' ' Cadiz — Atletico Madrid 

Z Mallorca 1—3,
Sevilla — Santander 2—0,

Espanol — Betis 3—1, Murcia — 
Zaragoza 1—2. Pe primele locuri : 
Rea1 Madrid 10 p. F.C. Barcelona 
9 p. Valladolid, Mallorca șl Gl- 
jon cu cite 8 p ; pe ultimul loc. 
18. Murcia 2 p.

UNGARIA (et. 8). Honved — 
Bekescsaba 2—1, Ujpesti Dozsa 
— Zalaegerszeg 4—0, Eger — Fe- 
renevaros 1—1, 
Szombathely

1—1
0—1. Sabadell 
F.C.

O faza de camobonai
Hamburger S.V — Homburg (3—1). în prim- 
plan, okonskl (in dreapta) din echipa învin
gătoare, urmărit de Buncol

Telefoto : A.P. — AGERPRES

D unau j varos —
6— 2. Pecs — Vasas 
0—0, Siofok — Vi
deoton 0—2, Gyor — 
Debrețin 1—1 M.T.K. 
— Tatabanya 3—1. 
Pe primele locuri : 
Uipesti
Szombathely, 
rencvaros și 
cu cite 11 p ; 
ultimul : 
nauiyaros 4 p.

BELGIA 
Lokeren - 
âge 1—1, Racing Jet 
Bruxelles —. Ant
werp 3—0. Malines — 
Waregen 3—1. Cour- 
tral — Bcrchem
7— 0. Molembeek — 
La Gantoise 4—0, 
Charleroi — Beve
ren 0—4, F.C. Bru
ges — Anderlecht 
2—1, Beerschot — 
Cercle Bruges 1—0, 
Standard — Seratng 
1-»1. Pe primele 
locuri : F.C. Bruges 
9 p Standard și 
Beveren cu cite 8 
p : pe ultimele : 
17—18. Cercle Bru
ges și Berchem eu 
cite 2 p.

16.

Boz sa, 
Fe-

Pecs 
r>e 

Du-
(et. 5).

F.C. Li-

LECȚIE K)E GENEROZITATE

programul Jocurilor Olimpice. 
Se vor prezenta, așadar, la 
start peste 200 de sportivi din 
Belgia, . Bulgaria. Cehoslovacia, 
Franța. R.D. Germană, 
Germania, 
goslavia, 
U.R.S.S. si

O simplă 
competitorilor care vor fi pre- 
zenți in Sala Sporturilor din 
Bistrița aduce in prim-plan pe 
Andrzej Grtibba, Leszek Ku- 
cliarskî (Polonia). Csila Bator- 
fi, Edith Urban, Zsolt Kriston 
(Ungaria). Valentina Popova, 
Fiiura Bulatova, Narine An
tonian, Andrei Maznnov

R.F.
Grecia, Israel, Iu- 
Polonia, Ungaria 
România.
trecere în revistă a

(U.R.S.S.), Zoran Kalinici, Ilia 
Lupulescu, Zoran Primorac (Iu
goslavia), Ilka Bohning, Katija 
Nolten (R.F.G.). Patricia Ger
main (Franța). Daniela Davî- 
dkova. 
vacia), 
Marian 
Michel 
actuali 
peni 
mondiali sau balcanici, laureați 
în ..Masters".

Alături de acești foarte valo
roși jucători se vor afla în 
comp< itie și reprezentanții 
noștri, multi dintre ei binecu
noscut! pentru per^rmanțele 
realizate pînă acum : Maria 
Alboiu, Oiiîia Bâdescu, Kinga

Jiri Javourek (Cehpslo- 
Daniela • Gherghelceva, 

Lukov (Bulgaria). Jean 
Saive (Belgia) ș.a. — 
și foști campioni euro- 

(de seniori si iuniori).

Lohr, Emilia Ciosu, Anca Che- 
ler, Liana Măcean, Maria Bo- 
goslov, Adriana Năstase. lulia 
Rișcanu, Vasile Florea, Andras 
Fejer, Simion Crișan, Călin To
ma, Călin Creangă etc., sportivi 
care numai în acest sezon s-au 
aflat printre cei mai buni la 
Campionatele europene de se
niori și iuniori, la „Europa 
Top 12" sau la meciul Europa 
— Asia.

Desigur, pe participanții la 
actuala ediție a ..internaționa
lelor" îi vom mai prezenta și 
în numerele viitoare, cert este 
însă faptul că — începînd de 
vineri, de la ora 8,30, cînd con
cursul va debuta cu întrecerile 
echipelor masculine — există 
toate premisele pentru a asista 
la o competiție de un înalt 
nivel tehnic si spectacular.

Unul dintre troleele fair-play „Pierre de Coubertin" pe 1985, de
cernate zilele trecute la Paris, a fost atribuit fotbalistului egiptean 
Mokhtar Aii Mokhtar. Grav rănit tn cursul unul meci, nu doar scos 
(la 27 de ani) din activitatea competiționalâ. d devenit invalid, 
Mokhtar a acceptat, cu prilejul unei partide organizate pentru re
tragerea iul, sâ facă un tur de pistă braț la braț cu cel oare l-a 
provocat accidentul șl suferința. Nu i-a cerut despăgubiri vinovatu
lui și nici nu l-a dat tn judecată. A zis doar „Acesta e fotbalul, sa 
mal tnttmplă șl necazuri". Tulburătoare, veți fi de acord, generozi
tate...

TELEX O TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Ma

ratonul Păcii de la 
Varșovia a fost cîști
gat de polonezul Mit
ka în 21119:48 • Ma
ratonul *de la Mont
real a revenit etiopia
nului Abebe Mekon- 
nen în 2hl0:30,4.

BASCHET (t Echi
pele Bulgariei și Sue
diei (f) s-au calificat 
în turneul final al 
C.E. din 1987. care va 
avea loc la Cadiz. In 
ultimele, meciuri: Bul
garia — Portugalia

110—52, Suedia — Bel
gia 82—69 • In meci 
prelimniar al C.C.E. 
(m) — retur : Benfica 
Lisabona — 
ter United 
tur 67—91.

Manches-
87—79 ; în

• Marele 
Națiunilor

CICLISM
Premiu al 
(contracronometru) de 
la Cannes a revenit ir
landezului Sean Kelly, 
care a parcurs 89 km 
in 2h04 :21 (medie o- 
rarâ 42,943 km), ur
mat la 5 sec. de fran-

cezul Daurent Fignon.
SCRIMA • Turneul 

internațional de spa
dă de la Durkheim 
(R.F.G.) a avut ca în
vingător pe francezul 
Sreckl cu 8 v, urmat 
de Joos (Belgia) 6 v 
și Horger (R.F.G.) 5 v.

TENIS e Finale ta 
diferite turnee, e La 
San Francisco: Mc-Bn- 
roe — Connors 7—6, 
6—3. a La Tulsa (O: 
Lori McNeil — Beții 
Herr 6—0, 6—1.
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