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Astăzi, etapa a doua a Diviziei A de fotbal

LA BRAȘOV Șl GALAȚI, MECIURI DE MARE INTERES
• Victoria are prima șansă în meciul cu A.S.A,, dar punctele pierdute de mureșeni pat fi o 

motivație specială. • Flacăra Morenl în fața unei echipe în revenire : Universitatea Craiova • 
Sportul Studențesc și dorința de afirmare a sucevenilor • F.C. Olt e favorită, dar Rapid a mai „re
mizat" la Slatina • Iși va regăsi Corvinul „norma de trei goluri" in fața lui „Poli" ? • F.C.M. 
Brașov, învinsă la Suceava, încearcă reabilitarea in fața ltd Dinamo • La Galați, intre jocul echi
librat al Oțelului și dezlănțuirile Stelei • La Ploiești, Petrolul speră să mai recupereze ceva din 
pasivul său cu Dinamo.

PROGRAMUL INTiLNIRILOR
! _ ------- ... . gI

I

București :
(stadionul

doreni: 
București :

(stadionul Sportul Studențesc)

VICTORIA - A.S.A. TG. MUREȘ
din incinta complexului Dinamo)

FLACĂRA - UNIVERSITATEA CRAIOVA
SPORTUL STUD.- C.S.M. SUCEAVA

la

Slatina : F.C. OLT - RAPID
Hunedoara : CORVINUL - „POLI" TIMIȘOARA
Pitești s .F.C. ARGEȘ - S.C. BACAU
Brașov : F.C.M. - DINAMO
Galați : OȚELUL - STEAUA
Ploiești : PETROLUL - „U“ CLUJ-NAPOCA

Toate partidele vor începe 
de la Slatina, programat ta ora

ora 18, cu excepția meciului 
16.

I
I

CLASAMENTUL
1. DINAMO
9. Steaua

11005-0
11004-0

3— 4. C.S.M. Sv. 1 1 0 0 3-1
Univ. Cv. 11003-1

5— 6. F.C. Argeș 1 1 0 (1 2-1
„U“ Cj.-N. 11001-0

7—12. Victoria 10101-1
„Poli" Tim. 10101-1
S.C. Bacău 10 11) 2-2
Flacăra M. 10 10 2-2
Rapid 10 10 1-1
Oțelul Gl. 10 10 1-1

13—14. A.S.A. 10011-2
F.C. Olt 10010-1

15—16. Sportul 10011-3
F.C.M. Bv. 10 0 11-3

17. Corvinul 1001 0-4
18. Petrolul 1001 0-5

Secvență din ultimul meci dintre Dinamo ?i F.C.M. Brașov, 
disputat la 8 martie, la București, în returul ediției nr, 69 a 
campionatului. Astăzi, cele două formații vor fi din nou față in 
față, dar pe Stadionul Municipal din Brasov.

LA SIBIU, ORIENTAREA TURISTICĂ 
POATE REDOBlNDI FAIMA DE ALTĂDATĂ!

Dacă este să te referi la o- 
rlentarea turistică din Sibiu, 
cifrele îți sugerează două în
trebări retorice și contradicto
rii. Prima — eine n-a auzit 
acum cîțiva ani de „Chemarea 
toamnei?**  și urmează cifrele 
1040 de participant! in 1971, 
2784 în 1975, 4112 în 1576, 6000 
în 1977, 11110 tn 1978, 12320
(primăvara) și 19326 (toamna, 

record mondial de participare, 
neoficial) în 1979, 39000 (record 
mondial de participare, neofi
cial) în 1980. A doua — cina a 
mai auzit în ultimul timp de 
„Chemarea toamnei"? gi nu 
mai urmează cifrele, pentru 
că, in loc de 60000 de parti
cipant cit se propusese pentru 
1981, s-a consemnat... abando
nul, menținut pînă in prezent. 
Si ne întrebăm: S-a stins, oare, 
viața falnicei „Chemări a 
toamnei"? Căci un recul atît 
de violent pare neverosimil, 
tocmai acum cînd progresia 
cantitativă și cea calitativă au 
devenit probleme cotidiene în 
orice domeniu de activitate, 
deci șl în sport. De ce copiii 
și elevii, însoțiți de dascălii, 
părinții șl bunicii lor, tinerii 
în salopete albastre, studenții, 
militari! în termen, ofițerii și 
subofițerii, membrii gărzilor 
patriotice, oamenii muncii, 
pensionarii, prezenți cîndva la 
„Chemarea toamnei" ca frunza 
și iarba — de te mirai <ie unde 
atita forță de atracție —. nu 
mai răspund prezent minunatei 
competiții din Dumbravă ?

La fiecare început de an de 
după abandon, în cadrul ple
narei mișcării sportive din ju
dețul Sibiu, se mai găsea cite 
o voce care să propună timid 
încercarea de reînnodare a a- 
cestei tradiții de la care bule
tinul oficial al federației inter

naționale de specialitate aș
teaptă, la fiecare sfîrșit de an, 
continuarea consemnării de noi 
recorduri mondiale înregistrate 
de sibienl. Am stat de vorbă, 
pe această temă, cu animatorul 
nr. 1 al orientării turistice 
din Sibiu, Dezideriu Heintz, o

Horia CRISTEA

(Continuare in pag. 2-3)

TRAGEREA LA SORȚI
: ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL ii

Ieri, la sediul Federației Internaționale de Handbal din ! [ 
i Basel, a avut loc tragerea Ia sorți a competițiilor europene, | 
' in care sînt înscrise și formațiile din România.

In CUPA CAMPIONILOR EUROPENI - masculin :
Steaua București — T.S.K.A. Septemvrisko Zname (Bulge- |

i ria). I;
In CUPA CUPELOR : ; !

[ Politehnica Timișoara - Balkan Loveci (Bulgaria) 11
In CUPA I.H.F. i
H.C. Minaur Baia Mare — Tatran Presov (Cehoslovacia) j > 

! Partidele din primul tur (21—27 septembrie) se joacă |1 
[ acasă. Returul, între 28 septembrie — 4 octombrie.

| Formațiile feminine Știința Bacău (C.C.E.), Mureșul Tg. 1| 
i Mureș (Cupa Cupelor) și Rulmentul Brașov (Cupa I.II.F.) ; 
! stau în primul tur. ] i

în Divizia A de rugby

UȘI MECI MAI ATRACTIV DECÎT ALTUL...
La Tei, cuplaj de mare spectacol

Astăzi, din nou o etapă (a 
3-a) în Divizia A de rugby, se
ria I, care se anunță extrem de 
interesantă. Reține atenția nu 
numai cuplajul de la București, 
ci și celelalte meciuri programa
te în Capitală șl în țară, după 
următorul program :

BUCUREȘTI, Complexul
U.A.S.C.R. Tei, de la ora 16,39 : 
Dinamo București — Contactoa- 
re Buzău (arbitru, Stoica Manea 
— Sibiu), ora 18: Sportul Stu
dențesc TMUCB — „Poli" Iași 
(Dumitru Costea — Brașov); 
stadionul Parcul Copilului, ora 
17,30: Grivița Roșie — Știința
Petroșani (Constantin Stanca — 
Constanta); TIMIȘOARA, stadio
nul „1 Mal“ II, ora ÎS,30: „U“ —

C.S.M. Sibiu (Gh. Huștiu — 
București) ; BAIA MARE, Com
plex, ora 15,30: Știința C.E.M.I.N. 
— Farul Constanța (Florian 
Dudu — Buctirești).

Meciul Steaua — C.S.M. Sucea
va s-a jucat în devans (scor, 
50—23), echipa noastră campioa
nă avînd programat astăzi, la 
Moscova, tradiționala întîlnire 
internațională în compania re
prezentativei Armatei Sovietice.

„Concursul Prietenia**  la volei

DISPUTA IN SERII, TOI NAI KIHLIDRATĂ
GALAȚI, 25 (prin telefon), 

întrecerile din cadrul etapelor 
preliminare ale „Concursului 
Prietenia" la volel-juniori, găz
duite de Sala Sporturilor din 
localitate, devin tot mai capti
vante prin strădaniile echipe
lor de a prinde turneul final 
al fruntașelor. în grupa din 
care face parte și echipa pri
mă a României, una dintre fa
vorite la un loc pe podium este 
formația R.D. Germane, care, 
în cele trei partide susținute 
pînă acum, a impresionat prin 
gabarit, prin forță și Drin exac
titatea execuțiilor. Așa se ex
plică și victoria el, luni, în fața 
uneia dintre favorite, Bulgaria, 
la un scor net (3—0), deși pe 
fondul unui pronunțat echili
bru în flecare set. De la în
vingători, o bună impresie 
ne-au lăsat Dellnitz și Haber- 
lein, iar de la învinși Stoikev.

După eșecul din prima zi 
(2—3, In fața Bulgariei), echipa 
noastră reprezentativă a făcut, 
luni, în compania celei a Un
gariei. o partidă mai aproape 
de cerințe și valoarea ei, oh- 
ținînd o victorie netă, în trei 
seturi integral dominate. Volei
baliștii români — în sextetul:

Crețu (Feru), Pițigol. Vlaicu. 
Stoian, Mader, Rotar — au fost 
mai atenti în apărarea din linia 
a doua, au servit puternic (în 
special Rotar și Stoian, ambii 
din săritură) și au dominat mai 
des la fileu. Dar, trebuie să 
precizăm că nici învinșii n-au 
furnizat o replică deosebită. Ac
centul echipei noastre în tur
neul locurilor 1—4 va fi con
diționat în primul rînd de re
zultatul din meciul de miercuri, 
cu R.D. Germană, apoi de cel 
ultim, de joi, cu Cehoslovacia 
și de... jocul rezultatelor.

Tn seria a II-a, unde evoluea
ză și România II, favorite sînt 
formațiile Poloniei șl U.R.S.S.

Iată rezultatele înregistrate 
marți : Polonia — România II 
3—1 (13. —12. 4, 2). U.R.S.S. — 
R.P.D. Coreeană 3—0 (8, 7, 10), 
R. D. Germană — Ungaria 3—0 
(13, 6, 7) și Bulgaria — Ceho
slovacia 1—3 (—13, —5 6, —10).

Programul de miercuri, ora 
10,30 : U.R.S.S. — România 
II; de la ora 15 : Ungaria — 
Cehoslovacia, România I — 
R.D. . Germană și Polonia — 
Cuba.

Telemac SIRIOPOL, coresp.

„OBSTACOLELE" TOAMNEI TREBUIE TRECUTE CIT MAI SUS!
• Călăreții in faja unui important ciamcn : Balcaniada • lin nou regulament 

pentru stabilirea clasamentelor • Revine In
Incet-încet, zilele toamnei se 

apropie. Și toamnă, spune un 
vechi proverb, se numără bo. 
bocii. Lucru valabil și pentru 
componenții loturilor naționale 
de călărie care, în aceste zile, 
pregătesc cu asiduitate partici
parea la prima Balcaniadă 
completă în formulă nouă, care 
va începe luni, la Sofia. Pri
ma completă, pentru că senio
rii și fetele se întîlnesc, acum, 
o dată la doi ani, în timp ce 
juniorii, anual, la Sofia din- 
du-și, așadar, întîlnire toate 
cele trei categorii ; în formulă 
nouă, pentru că se va aplica 
regulamentul Campionatului 
European, potrivit căruia ti
tlurile individuale se vor a- 
corda și pe baza rezultatelor 
obținute în proba pe echipe, 
după un calcul extrem de 
complicat ținînd seama de pe
nalizări, coeficienți etc... Iată, 
deci, tot atîtea premise pentru 
ca reprezentanții noștri să a- 
bordeze competiția cu maximă

atenție, să dorească, în același 
timp, o cît mai fructuoasă parti
cipare, să dovedească aceleași 
calități care, în edițiile trecute, 
i-a numărat printre medaliații 
acestei întreceri ajunsă acum 
la cea cu numărul 16.

...La baza hipică a clubului 
Dinamo — generoasă gazdă

REPORTAJUL 
’ 'nostru.

pentru aspiranții la titulariza, 
rea în echipele de bază — lu
crul este în toi. Cei trei an
trenori, Dumitru Hering, An- 
drei Costea și Alexandru Bo- 
zan. urmăresc cu atenție fie
care săritură. îndemnînd, corl- 
jînd, certînd... Staționate, oxe. 
re, banchete, combinații duble 
și triple, parcursuri cît mal

program $1 dresajul
complicat alcătuite, situații po
sibile la apropiatele întreceri 
de la Sofia. „Fără îndoială — 
ne spune antrenorul D. Hering 
— competiția se anunță foarte 
dificilă, avind în vedere sporul 
calitativ al tuturor călăreților 
ce se vor alinia la start. Este 
drept, noi ne pregătim cu a- 
tenție, dar nu trebuie să uităm 
că, în echitație, avem de a 
face, practic, cu doi sportivi, 
omul și calul, care trebuie să 
se afle în același moment in 
maximum de formă, incit să 
răspundă cît mai bine proble- 

- meior puse de șeful de pistă 
care a alcătuit parcursul. Este 
Ceea ce încercăm și sperăm 
să reușim..." Noi și noi sări
turi, obstacolele ureînd și co. 
borînd în înălțime. La seniori 
și fete, lucrurile par definiti-

Emanuel FÂNTANEANU

(Continuare in pag. a i-a}

na

de 
s-au 
unor

de

în întreaga țară au 
continuat să se desfă
șoare numeroase și am
ple concursuri omagiale. 
Iată cîteva din entuzias
tele întreceri dedicate 
sărbătorii noastre 
ționale :

BISTRIȚA. Sute 
tineri și maturi 
aliniat Ia startul 
reușite competiții
handbal, fotbal, popice, 
șah, tenis de cîmp și 
tenis de masă. După 
confruntări viu disputa
te, primele locuri au 
fost cucerite de Viitorul 
C.P.L. la fotbal. Textila 
Năsăud (f) și Oțelul (m) 
la handbal. Viitorul în- 
vățămînt la șah. C.F.R.

COMPETIȚII
OMAGIALE

la popice, Mecanica la 
tenis de cîmp si C.S.S.- 
Sticla la tenis de 
masă. Duminică, pe sta
dionul Progresul, tn 
prezența a mii de spec
tatori, au avut loc atrac
tive demonstrații de a- 
tletlsm. aeromodele, ra- 
cheto-modele. scrimă, 
haltere, lupte, judo ți 
box executate de spor
tivii tuturor secțiilor de 
performanță din orașul 
Bistrița (FI. Constantin
— coresp.).

GALAȚI. Aproape 
5 000 de tineri și tinere 
s-au angajat în însufle
țite întreceri de popice, 
șah, tenis de masă, hand
bal, baschet și volei. 
De asemenea, pe plat
forma combinatului g&- 
lățean au fost organiza
te concursuri de tenis, 
șah, volei, popice și fot
bal la care au participat 
33 de echipe ale dife
ritelor secții de pro
ducție. Terenurile de te
nis ale asociației Dacia 
și A.B.S. au găzduit 
peste 200 de amatori ai 
sportului alb din cadrul 
unităților de comerț și 
proiectare (T. Siriopol
— coresp.).

BUFTEA. într-o or
ganizare ireproșabilă a- 
sigurată de Consiliul 
Sindicatelor și I.T.I.A., 
s-a disputat pe apa la
cului Buftea un popular 
concurs de înot, la care 
au luat parte și sportivi 
din Capitală. Iată în
vingătorii : Gh. Zamfir 
(Rapid) la 5 000 m se
niori, M. Petroff (C.S.Ș. 
nr. 2 Bucur sști) la 1 000 m 
juniori. Daniel Godea- 
nu (I.T.I.A.) la 1 000 m 
și D. Rădulescu (I.T.I.A.) 
ia 1 800 m veterani. Tro
feul pus în 1oc a fost 
cucerit de reprezentanții 
clubului sportiv Rapid.



IICFfMi- ÎN PtBIOADA ACUMULĂRII OR SPORI hl
Secvențe din tabăra de instruire a
După cum se știe, în peri

oada vacanței de vară, C.C. 
al U.T.C. organizează prin 
secția P.T.A.P. ți Sport dife
rite tabere printre care și una 
de instruire a președinților 
asociațiilor sportive din licee 
și școli profesionale, avînd 
drept scop însușirea de noi 
cunoștințe teoretice și practice 
legate de organizarea activită
ții competiționale și practica
rea unor discipline sportive 
individuale sau colective. De 
data aceasta, tinerii activiști 
sportivi și-au ales ca sediu 
de pregătire Liceul industrial 
din Beclean (director — prof. 
Vasiic Greluș), unde cei 232 
de elevj din prima serie, ve- 
niți din 20 de județe și din 
municipiul București, au locuit 
în cămine confortabile și au 
avut la dispoziție tot ceea ce 
le era necesar : terenuri de 
handbal, tenis de cîmp, sec
toare de atletism, sală de 
sport, bibliotecă, dispensar, la
boratoare și cantină. Acești lice
eni au învățat împreună timp 
de 12 zile, sub îndrumarea 
profesorilor Tudor Crăciun, 
Dan Dăscălcscu (ambii din Su
ceava), Liliana Șuia (Satu 
Mare), Ion Popa (București) 
și alte cadre didactice. Recu
noscute pentru competența lor 
profesională, aceste cadre di
dactice au ajutat cursanții 
să-și completeze documenta
rea cu planuri de activitate, 
grafice, rubrici, cifre, coloane, 
„decantarea" datelor respecti
ve făcîndu-se în cabinetele 
metodice de atletism, handbal, 
fotbal, volei, tenis de cîmp, 
baschet, șah și badminton. A- 
pol, elevii au fost supuși unor 
probe practice de control edi
ficatoare în cadrul „Cupei ta
berei", un adevărat filtru prin 
care au ieșit în evidență ur
mătorii tineri, clasați pe pri
mele locuri : Marinela Șolma- 
ru (Bacău), Pavel Bula! (Ba
cău) Ia cros, Liliana Unguru 
(Hunedoara). Gabriel Lazăr 
(Hunedoara) la săritura în lun
gime, Cristina Florea (Hune
doara), Daniel Damian (Foc
șani) la tenis de cîmp, Lucre
tia Petri (Timișoara), Augustin 
Dașcă (Timișoara) la tenis de 
masă. în jocurile contînd pen
tru aceeași competiție, fot
baliștii Olimpiu Nicoară (Bra
șov) și Cristina Mîrț (Constan
ta) — da, au jucat și fetele

ORIENTAREA
(Urmare dm pag I)

autoritate în materie. El ne-a 
declarat, sincer si modest, că 
este hotărit să se consacre trup 
și suflet refacerii traseului

ANUNȚ
' Aducem la cunoștință ce- i 
i lor Interesați că in ziua de 1 
i 30 august 1987 magazinele !
' de desfacere a autoturis- I 
i meilor din București, Pi- i 
i teștl șl Craiova funcționea- !
1 ză cu următorul program , 
| de lucru: 7,30—16. i
' De asemenea, magazinele 2 
| de desfacere a autoturis- i 
i meilor din București. PI- 1 
i teștl și Bacău livrează ptnă | 
| la data de 31 august 1967 i 
i autoturisme DACIA cum- 1 
' părătorilor programați du- | 
| pâ cum urmează: magazl- , 
i nul auto București plnâ la ' 
i nr. 3.000,i 988, magazinul ' 
' auto Pitești ptnă la nr. , 
, 7.000/1995 și magazinul au- i 
i to Bacău ptnă la nr. 300/ 1
> W86. ;

SAMIR A CÎȘTIGAT „PREMIUL VICTORIEI- HI P I SM
Lansat din start, Samir a luat 

repede conducerea alergării do
tată cu „Premiul Victoriei", pe 
care nu a mai cedat-o plnă la 
sosire, elevul antrenorului D. 
Todută arătind frumoase dispo
nibilități și o formă remarcabilă. 
Repriza a II-a a cursei a fost 
eîștigată de Dedițel, care * * con
firmat. la rîndu-i, forma bună 
din ultima vreme. Reuniunea a 
fost dominată de formația lui G. 
Suditu (care este însă girată de 
G. Tănase, titularul fiind sanc
ționat pentru grave abateri), 
eare a cîștlgat trei alergări, cu 
Galu și Fornădia în cursele ca
ilor de doi ani șl cu Osman. R. 
Costică făcînd dovada unei e- 
nergil deosebite. Alte două for
mații au reușit cîte două victorii 
M. Dumitru cu Socola șl Stre- 
tean. conduși fără greșeală, iar 
V. Pătrașcu cu Runcșor, tn 

• CIȘTIGURILE concursu
lui PRONOSPORT DIN 23 AU
GUST 1987. Categoria 1 (13 rezul
tate) — 17 variante 25% a 9.378 
lei ; Categoria 2 (12 rezultate) — 
25 variante 100% a 1.666 lei și 474 
variante 25% a 417 lei ; Categoria 
3 (11 rezultate) — 264 variante 
100% a 263 lei și 4.888 variante 25% 
a 67 lei.
• Tragerea obișnuită Pronoex- 

preș de astăzi, miercuri, 26 au
gust, va avea loc în București, 
în sala clubului din str. Doam
nei nr. 2, cu începere de la ora 
15,50. Aspecte de In desfășurarea 
tragerii vor fi radiodifuzate pe 
programul I, la ora 16,15.

O Informăm participant! că 
duminică, 3o august, se organi
zează ultima acțiune cu caracter 
deosebit din cursul acestei luni, 
respectiv TRAGEREA EXCEPȚI
ONALA PRONOEXPRES caracte
rizată prin: extragerea a 42 de nu
mere în. cadrul a 6 extrageri in 
două faze ; eîștigurile se acordă 
pe 13 categorii de premiere ; va

uteciștilar organizată la Beclean
fotbal, trofeul fiind cucerit de 
Detașamentul I —, -handbaliș- 
tii Relu Anghel (Focșani) și 
Daiana Epure (Timișoara) fi
ind go’geterii echipelor res
pective.

...în tabără, ziua de muncă 
începea la ora 7 și se termina 
la ora 22, cuprinzînd antrena
mente. cursuri teoretice si în
drumare cultural-educativă. in
tr-o cursă continuă cu timpul. 
Program uniform, monoton ? 
„Deloc !“ — ne-au spus-o
mul ți participanți. Aid. totul 
a fost plăcut, chiar și atunci 
cînd se lucrează în plin efort. 
Și aerul curat de afară și mai 
ales ozonul inhalat în drume
țiile Ia Băile Sîngeorz. stați
unea Figa sau împrejurimile 
orașului, și vizitele la casele 
memoriale Liviu Rebreanu și 
George Cosbuc. si spectacolele 
vizionate la teatrul din locali
tate, șl mîncarea bună... ca 
acasă. Iubitori dc cărți, muzi
că și teatru, tinerii sportivi își 
încheiau adesea programul cu 
spectacole în care actorii și 
spectatorii erau elevii, prin
cipalele personaje fiind Ale
xandra Cîhiță (Arad) la mu
zică ușoară, Izabela Bucătaru 
(Brașov) la muzică populară 
și Carmen Roman (Galați) la 
recitări. Iar „Mis-tabăra" a 
fost aleasă Beatrice Toma din 
București.

„Acțiunea dc instruire con
tinuă, ne-a spus prof. Stelian 
Caracaș, activist al C.C. al 
U.T.C., directorul taberei. Pes
te cîteva zile va începe seria 
a II-a, cu alți 230 de președinți 
de asociații sportive din licee 
și școli profesionale, care vor 
avea ca preparatori 20 dc ca
dre didactice. Primul grup a 
fost o serie foarte bună. Im
portant mi se pare faptul că 
dincolo de hărnicia, conștiin
ciozitatea, talentul și temeini
ca pregătire polisportivă a 
participanților, aceștia sînt do
tați cu o gîndire novatoare, 
tineri activiști sportivi capa
bili să conceapă și să susțină 
un cadru organizatoric șl teh
nic corespunzător unei bogate 
activități sportive in unități
le respective de învățămînl".

Noi ce putem să mai adău
găm ? Decît că sîntem de a- 
ccrd cu aceste opinii si aștep
tăm efectele dorite de toți...

Traian IOANITESCU

TURISTICĂ
care a dus orientarea sibiană 
pe culmi atît de înalte, păstrîn- 
du-și același statut de activist 
voluntar. Dar, pentru aceasta 
ar fi necesar să se rezolve u- 
nele deziderate, și anume : 1) 
întreaga activitate de orienta
re să cadă numai in sarcina 
elubuluî de orientare din Si
biu. întrucît această activitate, 
cu toate realizările ei, trebuie 
să aparțină, așa cum este fi
resc. întregului municipiul 2) 
clubului de orientare să I se a- 
tribuie un sediu, asa cum au. 
fără excepție, toate cluburile de 
fotbal, de atletism, de box etc., 
în care să-si păstreze arhiva, 
documentele la zi, biblioteca, 

unde să se încaseze cotizațiile: 
3) chiar dacă acum este pen
sionar (al întreprinderii de re
țele electrice din Sibiu), să-i fie 
valorificate la maximum cunoș
tințele si capacitățile: 4) în con-

cursa de fond, șl Sălcioara In 
cursa amatorilor. Au mai ciștigal 
Briza, intr-un final de excepție, 
Îl Bemflca, în frumos progres, 
n încheierea acestor rindurl nu 

putem omite gravele erori făcute 
de serviciul jocuri, care a comu
nicat alte rezultate decît cele 
oficiale date din turn, ceea ce 
a produs o mare confuzie.

REZULTATE TEHNICE: Cursa 
I: Fornădia (Costică) 1:37,7. Co
ta: cîșt. —. Cursa a II-a: 1.
Sălcioara (Matei) 1:31.2; 2. Tran- 
daf; 3. Anin. Cota: cîșt. 68, ev. 
68, ord. triplă 2959. Cursa a III-a 
1. Bemfica (Molse) 1:41,3; 2. Ki
ra; 3. Pasagera. Cota: ctșt. 22, 
ev. 60, ord. triplă 440, triplu I-II- 
mi 1540. Cursa a iV-a : 1. Ru.nc- 
șor (Pătrașcu) 1:29,2. Cota: clșt. 
18, ev. 32. Cursa a V-a : 1. Sa
mir (Toduță) 1:24,9; 2. Craidon;

In rugby — tend inf ă net ofensivă ?

PRIMII! IMPRESII SINT ÎNCURAJATOARE
330 dc puncte In prima etapa, cu n dc eseuri, 
cilrc care spun CEVA in orientarea antrenorilor

între impresiile după pri
mele etape ale campionatului 
Diviziei A de rugby — seria 
I valorică — reținem un fapt 
încurajator : avalanșa de
puncte înscrise, 330 în etapa 
I, 220 în etapa a II-a. N-am 
mai văzut de multă vreme un 
asemenea apetit ofensiv al e- 
chipelor noastre fruntașe, cu 
tendință spre joc deschis, cu 
șarje care au făcut în multe 
rîndurj deliciul tribunelor. 
Numai în prima etapă s-au 
înscris 43 de eseuri, cele mai 
multe de către echipa campi
oană, Steaua (17), urmată de 
Dinamo (8), Farul (5), Uni
versitatea Timisoara (3), C.S.M. 
Sibiu, C.S.M. Suceava, Știința 
Petroșani și Sportul Studen
țesc (cîte 2). Grivița Roșie șl 
Știința C.E.M.I.N. (rite unul). 
Doar „Poli" Iași și Contac- 
toare Buzău n-au ținut pasul 
la acest capitol. S-au revan
șat, însă, în etapa următoare, 
cînd s-au aflat și ele printre 
formațiile cu eseuri înscrise, 
în schimb, Farul nu s-a mai 
repetat (XV-le constănțean 
este un specialist în mate
rie !?), în timp ce Sportul Stu
dențesc a ratat cei puțin trei 
ocazii clarisime de eseu.

Pozitiv este și un alt aspect: 
prezența mai activă a mingii 
în teren. Timpul efectiv de 
joc. în cuplajul din „Parcul 
Copilului", de pildă, a fost de 

63 de minute de fiecare par
tidă. iar în meciul de pe „Tei", 
de 61 de minute. Revăzînd no
tațiile la unele meciuri din 
campionatul precedent, am în- 
tîlnit partide care abia au a- 
juns la durata unei reprize. 
Decî, o participare directă la 
joc, mult mai angajantă (do
vadă 
și o 
ră a

Să __________
de valoare al unor echipe si
tuate în a doua jumătate a 
primei grupe valorice, C.S.M. 
Suceava, spre exemplu, care 
reușește să realizeze 77 de 
puncte în 3 meciuri (un meci 
în devans, din etapa a III-a) 
tn fața unor formații de frun
te, ca Steaua, Farul șl Știința 
C.E.M.I.N. Baia Mare și chiar 
Sportul Studențesc, care, în po
fida unei masive întineriri a 
lotului (Cojocaru, pînă mai 

eseurile, cum am văzut) 
pregătire fizică superioa- 
echipelor.
semnalăm totodată plusul

ieri cel mai tînăr jucător al 
alb-negrilor, se află acum în

ducerea clubului de orientare să 
fie aleși oameni dispuși să fie 
integral activi, utili. Convorbirea 
a continuat, apoi, în prezenta 
tovarășului loan Biriș, pre
ședintele C.J.E.F.S. Sibiu. Fi- 
ind acum informat asupra a- 
devăratelor cauze ale prelun
gitului reflux al orientării tu
ristice sibiene, el a promis tot 
sprijinul său îu vederea redre
sării acestei nec">st:sitoare. dar 
utile activități. Cel mai mare 
regret al său era că popu
lația sibiană a fost privată în 
ultimii ani de binefacerile ac
tivității de orientare, subliniind 
că, în primul rînd, interesează 
participarea zecilor de mii de 
oameni la mișcarea în aer li
ber, în plină natură, și nu
mai după aceea eforturile 
performerilor, a căror masă 
este doar de ordinul zecilor sau 
al sutelor. în final, cei doi in
terlocutori și-au exprimat, con
vingerea că orientarea turisti
că sibiană poate și trebuie să 
renască. Ceea ce ne-ar bucu
ra să consemnăm curînd...

3. Dedițel. Cota: cîșt. 24. ev. 6, 
ord. triplă 212. Cursa a Vl-a: 1. 
Briza (Tănase) 1:24,9; 2. Coba-
din; 3. Vandalic. Cota: cîșt. 17. 
ev. 3, ord. triplă 260, triplu IV- 
V-VI 92. Cursa a Vil-a: 1. Stre- 
tean (M. Dumitru) 1:28,9. Cota: 
cîșt. 50, ev. 27. Cursa a VIII-a: 
1. Dediț-el (Moise) 1:26,4; 2. Reușit; 
3. Craidon. Cota: cîșt. —, ev. 270, 
ord. triplă 666. Cursa a IX-a: 1. 
Socola (M. Dumitru) 1:27,2. Co
ta: cîșt. 65, ev. 220, triplu VII- 
VIU-IX 2960. Cursa a X-a: 1.
Galu (Costică) 1:34,7; 2. Tily; 3. 
Mânu. Cota: cîșt. —, ev. 134, or i. 
triplă închisă. Cursa a Xl-a: 1. 
Osman (Costică) 1:30,0; 2. Po
rumbița. Cota: cîșt. 14, ev. 20, 
ord. 29, triplu IX-X-XI 916.

A. MOSCU 

grupa vîrstnicilor, alături de 
M. Ionescu și Vlădilă...) a a- 
bordat cu aplomb două dintre 
cele măi dificile meciuri din 
campionat, cu Dinamo și Stea
ua, înscriind nu mai puțin de 
41 de puncte și, poate lucru și 
mai important, esențial pentru , 
viitorul acestei echipe, orien
tarea exclusivă spre acțiuni 
ofensive : multe lovituri de 
pedeapsă, din poziții bune de 
transformat, le-a jucat „la 
mină" , deci în spiritul rug- 
byului modern, constructiv, pe 
care treptat va trebui să și-1 
aproprie TOATE echipele 
noastre de rugby.

Nădăjduim că și formațiile 
competitoare cuprinse în se
ria a II-a valorică, care du
minică își vor face apariția o- 
ficială, vor fi călăuzite de a- 
cest spirit al jocului modern, 
contribuind astfel la ridicarea 
calității rugbyului nostru.

Tiberiu STAMA

Campionatele Naționale și ale Daciadei I

JUNIORII MICI IȘI VOR DESEMNA AZI

lor

Campionatul Republican de 
tenis juniori mici (15—16 ani), 
care se desfășoară în aceste 
zile pe terenurile Centrului „23 
August" din Capitală, a reunit 
la start primii 32 de juniori 
și tot atîtea junioare (califi
cați în urmă cu două săptă- 
mînl, într-un concurs de se
lecție), la care s-au adăugat 
copiii clasați pe locuri frun
tașe la recent încheiatul 
Concurs Republican.

Cei prezenți — părinți, 
trenori sau spectatori — 
asistat la cîteva partide 
disputate, fără însă ca acestea 
să se ridice și la nivelul teh
nic așteptat.

întrecerile 
finalelor. La 
calificate pentru_ ultimul^ 
sînt Loredana 
București) și Angela 
(Electrica Timișoara), cele do-

an- 
au 

dîrz

au ajuns în faza 
individual, fetele 

act 
Bujor (Dinamo 

Kerek

ORGANIZAREA, UN „FAP 
ÎN LUMEA TIRULUI CU

O întrecere ca aceea desfă
șurată pe poligonul amenajat 
în incinta Stadionului „23 Au
gust" din Rădăuți, cu partici
parea a peste 80 de arcași și 
arcașe din 12 cluburi și aso
ciații sportive, nu este ceea ce 
se cheamă un „fapt divers", 
pentru că implică, neîndoielnic, 
din partea gazdelor, eforturi 
deosebite. Dincolo de proble
mele de primire a sportivilor, 
antrenorilor, arbitrilor .și ofi
cialilor, poligonul trebuie să 
fie în bună stare, țintele să se 
schimbe la nevoie, afjșajul șă 
fie prompt ș.a. La Rădăuți, 
toate acestea s-au bucurat de 
atenția cuvenită a organelor lo
cale, a factorilor cu atribuții 
în mișcarea sportivă și a mi
cilor trăgători dc la C.S.Ș. Me
talul și Voința din localitate, 
care, în afara obligațiilor de 
întrecere, au participat cu în
suflețire la acțiunile in care era 
nevoie’ de ei, vrînd parcă să 
demonstreze că „ia noi mișca
rea de tir cu arcul și-a găsit 
un teren extrem dc prielnic și 
un animator pe măsură, profe
sorul Alexandru Dencș", cum 
remarca primarul orașului, Mi
hai Frunză, la festivitatea de 
premiere.

Să fie. oare, acesta criteriul 
după care F.R. Tir acordă 
dreptul de a fi gazde ale unor 
asemenea întreceri doar unor 
cluburi și asociații care mani
festă un interes similar ? Pri
vitor la prezența în Cupa Ro
mâniei, răspunsul este afirma
tiv, pentru că doar Minerul A- 
ninoasa, C.S.M. Iași, Olimpia 
București, asociațiile sportive 
Voința din Satu Mare și din 
Tg. Mures au organizat, în ul
tima vreme, astfel de concur
suri. Ce se întîmplă, însă, la 
celelalte unități sportive, mai 
ales acolo unde și rezultatele 
bune ar îndreptăți primirea a- 
cestui drept ? Ne gîndim, în 
principal, la două cluburi — 
Petrolul Ploiești și Steaua 
București — eare de mai bine 
de cine; ani obțin, prin tragă -

ZJ

impună într-o com- 
de primă mină, cum 
dintotdeauna „Con- 
Prie tenia".
sub semnul tradiției 

regulamentului), 
‘ ' cu

gustat 
nostru, 

sol.

Gimnastele noastre, fete
le noastre, continuă să ne 
incinte ; din nou atît de 
familiarele costume albe cu 
„v“-ul tricolor, nedezmin
țit simbol de victorie, s-au 
înscris pe superbe traiec
torii al căror punct final 
a fost treapta întîi a po
diumului de la Baia Mare. 
Aceeași piesă, alte eroine, 
numite de data aceasta 
Mirela Sidon, Gabriela Po- 
torac, Cristina Bontaș, dem
ne purtătoare ale tradiției 
gimnasticii noastre femini
ne, de vreme ce au izbutit 
sa se 
petiție 
a fost 
cursul

Tot
(și al... 
concursul s-a încheiat 
momentul atît de 
de către publicul 
cel al exercițiilor la 
Șj spunînd aceasta, am fă
cut, de altfel, și pasul 
spre subiectul nostru de 
astăzi — partiturile muzi
cale ale exercițiilor pre
zentate la acest aparat de 
către reprezentantele noas
tre. între acompaniamentul 
ritmat, modern. în multe 
pasaje electronizat, al ce-

Iei mai... 
ponente a 
Mi-re-la S 
și cel cu 
t.er folclor 
Bontaș (l 
„Tezaurulu 
mlădiat p< 
Dumitru î 
evident, 
de stil, î) 
multe pu 
splendida 
deala șinei 
mentele ai 
tiv cele Iii 
lor și. ma 
racordare 
de exprim 
ale sportiv 
neînțeles, 
valorii de 
xercițiilor. 
că Un eli 
nota 10 pe 
arbitre a 
ba de sol 
tive amlnt

Fie-ne î 
mic proce 
să-l acord 
muzicale 1 
eca care : 
exercițiilor 
be de măi 
di...

uă urmînd „calculul hîrtiei". 
In prima semifinală, Bujor a 
dispus lejer — cum de altfel 
a făcut-o în toate meciurile 
susținute în acest concurs — 
și de Gabriela Mitrică (Steaua 
6—1, 6—1), confirmînd evolu
țiile bune din acest an. în cea
laltă semifinală, Angelei Ke
rek l-au trebuit trei seturi 
pentru a o întrece pe tenacea 
jucătoare de la C.S.Ș. Dîmbo
vița Tîrgoviște, Claudia Neac- 
șu: 6—3, 3—6, 6—1. Situație 
similară — ca scor — si în se
mifinalele juniorilor: Ciprian 
Porumb (Universitatea Cluj- 
Napoca) a încheiat repede con
turile cu Dan Moise (Steaua 

6—2, 6—2). Al doilea meci a 
necesitat și setul decisiv pen
tru ca victoria să fie pecetlu
ită, Daniel Dragu (C.S.Ș. 2
Petromar Constanța) învingîn- 
du-1 neașteptat pe Marian O- 

nilă (Prop 
1, cu 0—6, 
în princip 
concentrări 
cheie.

Rezultate 
turi“, fem 
ca Năstasc 
Mitrică — 
(C.S.Ș. Dî 
6—3, 7—6; 
Dragomir 
C. N.', »u 
oanu (D 
masculin: 
(Victoria < 
Dragu — 
Porumb — 
ria C.C.I.? 
se — C. 
tromar Ce

Finalele 
au loc i 
de Ia ora

torii formați de alții, perfor
manțe valoroase, numeroase ti
tluri de campioni republicani 
și de cîștigători ai Cupei Ro
mâniei. Dar nici unii, nici alții 
nu au răspuns direct de orga
nizarea unei competiții în ulti
mii ani ?!

★

Iată, însă, că pe scena tirului 
cu arcul a apărut, de nici un 
an, o nouă asociație sportivă, 
care, prin priza la copii și prin 
rezultatele obținute, va recla
ma cit de curînd acest drept, 
de organizare. Este cazul lu 
I.M.P. Sf Gheorghe, care la 1 
noiembrie anul trecut a înfiin
țat o secție cu 15 trăgători, din 
inițiativa conducerii întreprin
derii dc morărit și panificație 
(director, îng. Mihai Czaszar) 
și a factorilor cu răspunderi în 
activitatea sportivă. Munca le-a 
și fost răsplătită, deocamdată.

la concur: 
vergură ș 
vîrstă, jti 
pe echipt 
sală și la 
Mures), i 
„Cupa Fc 
prezențe 
miere — 
III, Eva L
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curînd, s< 
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și recordr 
trelor car 
va : iar î 
pensă, pr: 
găzdui mr 
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divers" i 
arcul, acc 
doar cei 
varea act 
pice, prin 
și prin ci 
valoroși.
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„Runda“ de astăzi a primei divizii

„PUNCT DE CONTROL" IN PREAJMA MECIURILOR INTERNAȚIONALE
La 72 de ore după startul c- 

diției nr. 70, cele 18 concuren
te de pe prima scenă sint che
mate din nou în arenă. Din 
plecare, deci, divizionarele A 
sint supuse unui test de rezis
tență, semnificativ tocmai pen
tru că se produce după o lun
gă perioadă pregătitoare și 
poate fi concludent în privința 
roadelor săptămînilor de antre
namente și meciuri de verifi
care.

„Runda" de astăzi, care ni le 
prezintă pe primele patru ac
tuale ocupante ale locurilor cla
samentului evoluînd în depla
sare, are importanță însă în 
privința unei ultime verificări 
a selecționabililor din loturile 
A și olimpic. Așa cum s-a mai 
anunțat, cele două selecționate 
vor susține in următoarele zile partide cu formații similare. 
Echipa A va evolua, în ziua 
de 2 septembrie, la Bydgoscz,

într-o partidă amicală cu re
prezentativa Poloniei. Iar se
lecționata olimpică se află în 
fața dificilului meci din pre
liminariile J.O. cu „unspreze- 
ccle“ similar al Danemarcei, joc 
care este programat la 3 sep
tembrie la Bacău. Pentru an
trenorii Emerich Jenei și, res
pectiv, Florin Halagian întil- 
nirile de astăzi se constituie, 
deci, în „puncte de control"

• MARE RISIPA DE ENER
GIE, angajament fizic bun in 
meciul Rapid — Oțelul, Dar 
cum șutul și golul materiali
zează toată munca din teren, 
acestea sînt indispensabile u- 
nul meci bun. Rapid și Oțe
lul n-au excelat la acest ca
pitol. raportul șuturilor fiind 
edificator : 11—8 și doar 6—2 
pe spațiul porții. • Promiță
toare evoluțiile celor mai ti
neri jucători din teren : Ma
tei fie ani) și Ghinea (21), de 
la Rapid, I. Glgl (20) și Măs- 
iăcan (doar 17 ani I), de la 
Oțelul, uit-.imul a fost șl au
torul unul gol frumos. • 
Pentru buna informare a ci
titorilor. e de dorit ca și clu
bul Rapid să aducă la masa 
presei formațiile. bătute la 
mașină, cu numerele jucători
lor, inclusiv ale rezervelor. 
Acestea au apărut pe tabela 
electronică, dar succesiunea 
rapidă nu permite notarea lor. 
Ș! în teren au apărut destui 
jucători mal puțin cuinoscuți 
sau chior debutanți.
• ABSENȚELE DIN LOTUL 

DINAMOVIST în partida cu 
Petrolul s-au numit Andone 
(o etapă suspendare din sezo
nul trecut) șl Sabou — acci
dentat. în echipa de tineret 
au evoluat multe dintre „spe
ranțele" clubului din șos. ște
fan cel Mare : Prunea, Rădu- 
cloiu, Cr. Sava, Teodorescu, 
M. Stoica, Bănică. • Debu
turi pe prima scenă la Petro
lul : Ruse (22 ani) și Purcă- 
reață (21 ani). Din păcate, a- ■ 
ceste apariții în Divizia A 
s-au produs Intr-un meci cu 
un rezultat slab pentru forma
ția ploieștcană. Ceea ce nu în 
seamnă că cei doi, ca și alți 
jucători tineri din lotuil Pe
trolului, nu au posibilitatea 
să se afirme. încă 33 de me
ciuri le stau la dispoziție I • 
Iși face loc- cu tot mai mare 
siguranță, în prima formație 
dinamovistă Lupescu. Evo
luând, până la Intrarea lui Mo
vilă, ca „libero" șl apoi în 
linia de mijloc el a acționat 
calm șl dezinvolt. Sînt toate 
șansele, deci, ca frumoasa ca
rieră în performanță a inter
naționalului rapidlst Nicolae 
Lupescu să fie continuată de 
fiul său ! 9 Jipa — in afara 
unei partide extrem de soli
citante, in care aproape n-a 
avut clipă de răgaz — a tre
buit să suporte și handicapul 
preluării succesiunii lui Lili
ac, El a reușit, in clud-a pri
mirii a cinci goluri, să se a- 
chlte de m’siune.
• DATA FIIND indisponibl-

litatea lui T. Stoica șl Majaru, 
echipa campioană Steaua a 
folosit linia de mijloc : Rota- 
rlu, Balint, Bclloni, Hagi. Din
tre aceștia, Rotarlu a fost cel 
mai bun de pe teren. Neobo
sit, un adevărat piston. Rota- 
rlu și-a făcut deseori prezen
ța la finalizare, fiind coautor 
a două gokiri șl autor ai ulti
mului din cele patru marcate 
în poarta Corvânulu:. Un gol 
de excepție, cu un șut sec, 
fără pendulare, mingea oprin- 
du-se la... păianjen. • Tină- 
rul Dan Petrescu a debutat la 
Steaua. Deși a jucat numai. 
12 minute, înloculndu-1 pe 
Ungurcanu, acest jucător pro
mite (a demonstrat-o în evo
luțiile bune din campionatul 
trecut la F.C. Olt) să aspire la 
titularizarea In echipa care l-a 
format. Pentru că D. Petrescu 
a început fotbalul la centrul 
de copil și junior! Steaua. • 
Antrenorul Anghei Iordănescu 
a urmărit sâmbătă, la Buda
pesta. meciul M.T.K. — Uj- 
pestl Dozsa. «Deși viitoarea 
adversară a echipei Steaua |n 
C.C.E. a pierdut Întâlnirea cu 
4—», jucînd insă fără patru 
titulari, noi trebuie să ne 
luăm toate măsurile pentru a 
fi scutii! de orice surpriză" — 
spunea antrenorul principal al 
eohiipei noastre campioane.
• PREȘEDINTELE lui Sport 

Club Bacău, prof. Cornellu 
Costlnescu, după jocul cu Fla
căra Morenl : „N-am jucat 
rău, mai ales în prima repri
ză și in primul sfert de oră

Stanescu
din a doua. Sigur că ne a- 
fectează punctul pierdut nu 
numai din cauza marii gre
șeli a lui Arvinle. Trebuie să 
analizăm cu calm părțile sla
be și să facem corecturile care 
se Impun. Dar trebuie să re
cunoaștem că și Flacăra are 
meritele ei. Este o altă echi-

ale definitivării loturilor pentru 
meciurile amintite.

Primele semne, oferite de e- 
tapa inaugurală, sînt promiță
toare dacă ne gîndim la evo
luțiile echipelor Steaua, Dina
mo, Universitatea Craiota. clu
buri care dau selecționabili lo
turilor A și olimpic, categorie 
în care intră și F.C. Argeș, 
singura formație învingătoare 
în „runda" întîia. Să sperăm 
că și meciurile din etapa nr. 2

pă, are idei tactice, presingul 
efectuat in repriza a doua 
ne-a blocat jocul la mijlocul 
terenului, iar contraatacurile 
ne-au surprins de multe ori..." 
Un punct de vedere realist al 
unui președinte care ne-a o- 
blșnult cu fair-playul său. • 
Apropo de Flacăra Morenl, 
cum spunea cineva, ea are 
de-acum o bună „coloană ver
tebrală" : Dohot — Butufel — 
Stăneseu — D. Sava — Văi- 
dean. Șl dacă ar mai fi fost, 
la Bacău, șl Dragnea („capul 
limpede" al formației, cum îi 
opune antrenorul I. Nunwell- 
ler), atunci emoțiile gazdelor 
ar fi fost, probabil, și mal 
mari. Oricum, p.lmul examen 
aii campionatului a fost trecut 
cu bine.
• FOARTE UTIL programul

meciului „U" — F.C. Olt, cel 
puțin prin „Noutățile în Inter
pretarea 
fotbal" 
IV-a. lată 
«...Arbiurut 
la Mecare 
socotește 
urmare a _ _  .
tării in afara terenului de joc 
a jucătorilor accidentați, pier
derii de timp sau oricare alt 
motiv". Prin, urmare, se spu
ne în continuare, de acum 
Înainte „tactica" tragerii de 
timp cu schimbările de jucă
tori și accidentările sînt „con
tabilizate" de arbitri și adău
gate timpului regulamentar de 
joc la sfîrșitul reprizelor,,. 
Parcă a.r fi prevăzut autorii 
programului situația care a- 
vea să se întâmple la sfârșitul 
meciului cu F.C. olt... • Ab
sențe importante în ambele 
echipe care s-au întîlnit la 
Cluj-Napoca: Sabău la „U" 
(operații de apendicită șl her
nie), Ad. Georgescu (încă ne
refăcut după o mai veche ac
cidentare) și Dudan (pe cal" 
de însănătoșire) la F.C. Olt • 
Mujnal a fost duminică cel 
mal silab jucător de pe teren. 
Nu s-a... remarcat declt prin 
Încetineala cu care a acționat.
• ECHIPA DE SPERANȚE 

VICTORIA (antrenor, Gheor- 
ghe Timar) este performera 
etapei inaugurale în campio
natul rezervat acestei catego
rii, fiind singura formație ca
re a cîștigat în deplasare. în 
echipă șl-a făcut debutul 
cu această ocazie fostul ju
cător al Jiului — Henzel. El 
a fost în vervă, fiind coautor 
la primele două 
semnîndu-1 pe cel 
lea • Antrenorul 
nescu a prezentat, 
se știe, o linie 
Inedită, avlndu-1 ea vîrf 
Oloșutean. iar ca aripi pe 
debutanțil Ilieu și China. Ce! 
trei tineri au imprimat jocu
lui un tempo rapid, cu deru-

regulamentului de 
publicate In pag. a 

una dintre ele : 
trebuie să adauge 

repriză timpul care 
că s-a pierdut ca 
Înlocuirii, transpor

goluri șl 
de al trei- 
Ion V. io- 

. după cum 
de înaintare .

pe

vor întări constatările „cole„? 
gei“ sale și că, astfel, campio
natul se va dovedi util prijj 
punctele de reper oferite teh
nicienilor celor două loturi. De 
asemenea, cele nouă partide 
sînt încă o ocazie pentru nu
meroșii tineri, pentru debu- 
tanții primei scene, să de
monstreze că promovarea lor in 
loturile A este justificată de 
valoarea lor sportivă.

iar 
pe

nu s-a înregistrat. Sln- 
aparține meciului Dlna- 
hicru pe care l-am’ dori

jucători, antrenori și conducători 7
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s-au dat

ATENȚIE LA CARTONAȘELE GALBENE!
A începui campionatul. Furtunos, ou goluri multe și specta

culoasa : 29, în total, care înseamnă o medie de peste trei go
luri de meci ! Să recunoaștem că nu-i deloc rău, mai ales că 
primele două echipe ale campionatului, participante la cupele 
europene Steaua și Dinamo, au realizat normele cede mai mari.

Neplăcut atrag atenția, însă, cele 20 de cartonașe galbene dis
tribuite de arbitri în etapa inaugurală, deși în perioada dinain
tea startului antrenorii și conducător i de (duhuri au făcut de
clarații publice că și pe plan educativ se fac intense pregătiri 
pentru un fair-play desăvîrșit pe terenul de joc. și, totuși... 20 
de jucători au primit avertisment, cu doi mal mult decît în pri
ma etapă a campionatului trecut. Atunci am consemnat și unul 
roșu, ceea ce duminică, fapt lăudabil, * ~ ‘ s-z
gura casetă fără... cartonașe galbene 
mo — Petrolul (deci, se poate și așa), 
repetat la toate jocurile, de aici încolo.

Să notăm acum și pentru ce anume 
mintite : 13 sînt urmarea unor faulturi repetate sau a pno 
tacuri violente, 3 pentru proteste la deciziile arbitrilor și 4

cartonașele a- 
---- - -mor a- 

........ . ......   _ ,_____ r_________ ________ , l pen
tru tragerea de tricou a adversarului sau șutarea batonului in 
afara spațiului de joc, după fluierul arbitrului. Este vorba de 
aceleași vechi probleme ale campionatului nostru.

Ce părere aveți stimați jucători, antrenori și 
(S. Tr.).

tau te schimburi de locuri, 
China a deschis scorul 
stadionul dtn Timișoara.
• „BANCA ABGEȘEANA- 

din nou refractară la regula
mentul de ordine... în afara 
suprafeței de joc Prin mani
festările ei (vociferări, pără
sirea inoportună a locului) 
șl-a atras un cartonaș galben 
(arătat antrenorului) și unul 
roșu (pentru un component al 
conducerii secției). în aceste 
condiții, cartonașele galbene 
văzute de cei din teren, ște
fan și Badea, devin pe deplin 
explicabile.
a INCA DE LA ORA 15,30, gru

puri compacte de craioveni 
au început să se îndrepte spre 
stadionul Central. II atrăgeau 
disputa ca atare, dar și nou
tățile din lotul echipei gazdă : 
Vancea, Ghiță. Ciurea. Au ju
cat toți trei, și au jucat foarte 
bine. Cu alte cuvinte,. două 
debuturi de bun augur. Gh'țâ 
șl durea, ultimul reușind și 
primul lui gol în Divizia A. 
• „Am jucat bine și ar fi 
fost păcat să nu cîștigăm" — 
afirma după meci antrenorul 
secund Nicolae Zamfir. „Cra- 
iovenii au fost mai proaspeți 
în repriza secundă și victoria 
lor este pe deplin meritată" 
— concluziona, la rîndul Iui, 
antrenorul bucureștenilor Mir
cea Rădulescu, aplaudat la 
apariția lui pe stadionul Cen
tral. O dovadă că iubitorii 
fotbalului din Bănie n-au ui
tat perioada cînd el a fost an
trenor la Craiova. • St. 
Stoica a jucat cu o vigoare

leșită din comun. Țirlea 
marcat un gol cu singe rece, 
primul pentru noua sa echi
pă. Doi jucători care vor mai 
atrage atenția asupra lor.
• FRUMOSUL STADION 

“Areni" (4n haine de sărbă
toare. cu vestiare și grup dc 
refacere noi) s-a do-vedit nc- 
încăpător la meciul de debut 
al echipei siucevene. Puse î.i 
vânzare vineri, biletele do in
trare s-au epuizat Intr-un 
timp record. Ar fi bine ca a- 
cest mare interes al publicu
lui față de echipa sa favorită 
să rămînă constant de-a lun
gul întregului campionat. A- 
șa cum, de altfel, in momen
tul când formația brașovean 3 
luase conducerea cu 1—0 
spectatorii de la tribuna a 
Il-a s-au și angajat prin scan
darea : „Suceava, orice-ar fi. 
noi mereu te vom iubi". 0 
Portarul Alexa (accidentat la 
umăr) și Mulțescu (entorsă 
la picior) au fost încerțl pen
tru joc pînă în ultimul mo
ment. Ambii .însă au ținut să 
intre în teren, iar primul din
tre ei s-a remarcat în mod cu 
totul deosebit, contribuind 
substanțial la victoria echi
pei sale. De subliniat că pen
tru Mulțescu, meciul de dumi
nică a fost al 400-lea ca nu
măr în Divizia A 0 Deși sub 
nivelul remarcabilei evoluții 
din turneul de la Baia Mare. 
F.C.M. Brașov a lăsat o bună 
impresie și la Suceava. de 
unde ar fi putut pleca cu un 
punct.

aici, în 
e orbita 
anipioni 
zul cen-
așa ce- 
recom- 

tul de a 
Așadar, 
n „fapt 
Jlui cu 
mindu-1
pj-omo- 

e clim
ate, dar 
sportivi

OVAC

rept de 
tze, res- 
e ; cîști- 
in-t auto- 
i. ambe- 
..jcursiile 
leroasel-e 
ariabile). 
t cele 13 
rogramul 
)RT de
Ceahlăul 

1 Pașcani 
ir Vaslui

Metalul 
; 5. Pro-

6. S-por - 
— Chi

ar tul „30 
rgoviște ; 
Gaz Me
tr qp utere 
tșov ; 10. 
Strungul 
- C.S.M. 
Istrița —

Olimpia 
ra Zalău.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
I 
I 
I 
I 
I

PROGRAMUL TURULUI DIVIZIEI C, EDIȚIA 1987-1988
SERIA I

Etapa I (4 septembrie). Carpațl 
Gălănești — Electro Botoșani. 
Aurora Tg. Frumos — Cetatea 
Tg. Neamț, Constructorul Iași — 
Zimbrul Șiret, Steaua Minerul 
Vatra Dornei — Tepro Iași, Chi
mia Fălticeni — Minerul Gura 
Humorului. Metalul Avîntui Bo
toșani — Metalul Rădăuți. I.T.A. 
Celuloza Piatra Neamț — Avântul 
Frasin, A .S A. Explorări Cîmpu- 
lung — Relonul Săvlneștl.

Etapa a H-a (13 septembrie). 
Relonul — Î.T.A. Celuloza, E- 
lectro — A.S.A. Explorări. Ceta
tea — Carpațl, zimbrul — Auro
ra, Tepro — Constructorul, Mi
nerul G.H. — Steaua Minerul. 
Metalul — Chimia. Avlntul — 
Metalul Avântul. ■

Etapa a in-a (20 septembrie). 
Carpați — Zimbrul, Aurora — 
Tepro, Constructorul — Minerul 
G.H.. Stca.ua Minerul — Metalul, 
Chimia — Avlntul, Metalul A- 
vlntul — I.T.A. Celuloza, A.S.A. 
Explorări — Cetatea. Relo.mil — 
Electro.

Eiapa a IV-a (27 septembrie). 
Cetatea — Relonul. Zimbruil — 
A.S.A. Explorări, Tepro — Car
pați. Minerul G.H. — Aurora. 
Metalul — Constructorul, Avlntul 
— Steaua Minerul. Metalul Avân
tul — Chimia. I.T.A. Celuloza — 
Electro.

Etapa a V-a (4 octombrie). Car
pațl — Minerul G.H., Aurora — 
Metalul, Constructorul — Avîntui. 
Steaua Minerul — Metalul Avân
tul. Chimia — I.T.A. Celuloza, E- 
lectro — Cetatea. A.S.A. Explo
rări — Tepro, Relonul — zimbrul.

Etapa a Vl-a (11 octombrie). 
Zimbrul — Electro, Tepro — Re- 
lonui. Minerul G.H. — A.S.A. Ex
plorări, Metalul — Carpați, A-

vlntul — Aurora. Metalul Avântul
— Constructorul, Chimia — Stea
ua Minerul, I.T.A. Celuloza — 
Cetatea.

Etapa a Vil-a (18 octombrie). 
Cetatea — Zimbrul, Carpațl — A- 
vintul, Aurora — Metalul Avân
tul. Constructorul — Chimia. 
Steaua Minerul — I.T.A. Celulo
za, A.S.A. Explorări — Metalul, 
Relonul — Minerul G.H., Electro
— Tepro.

Etapa a VIII-a (25 octombrie). 
Steaua Minerul — Constructorul. 
Tepro — Cetatea, Minerul G.H. — 
Electro, Metalul — Relonul, A- 
vîntul — A.S.A. Explorări. Me
talul Avlntul — carpațl, Chimia
— Aurora, I.T.A. Explorări — 
Zimbrul.

Etapa a IX-a (1 noiembrie). A.S.A. 
Explorări — Metalul. Relonul — 
Avântul, Constructorul — I.T.A. 
Celuloza. Aurora — Steaua Mine
rul, Electro — Metalul. Cetatea — 
Minerul G.H., Zimbrul — Tepro. 
Carpațl — Chimia.

Etapa a X-a (8 noiembrie). Mi
nerul G.H. — Zimbrul, Metalul — 
Cetatea, Avîntui — Electro, Me
talul — Relonul, Chimia — A.S.A. 
Explorări. steaua Minerul — 
Carpațl, Constructorul — Aurora. 
I.T.A. Celuloza — Tepro.

Etapa a Xl-a (15 noiembrie). 
Aurora — I.T.A. Celuloza, Carpațl
— Constructorul. A.S.A. Explo
rări — Steaua Minerul, Zimbrul
— Metalul, - Cetatea — Avântul, 
Relonul — Chimia. Electro — Me
talul Avîntui, Tepro — Minerul 
G.H.

Etapa a XII-a (22 noiembrie). 
Metalul — Tepro, Avlntul — Zim
brul, Metalul Avlntul — Cetatea. 
Chimia — Electro, Steaua Mine
rul — Relonul, Constructorul — 
A.S.A. Explorări. I.T.A. Celuloza
— Minerul G.H., Aurora — Câr
pa ți.

Etapa a XIH-a (26 noiembrie).

Cetatea — Chimia. A.S.A. Explo
rări — Aurora, Zimbrul — Meta
lul Avîntui. Tepro — AvintuL 
Minerul G.H. — Metalul, Carpațl
— I.T.A. Celuloza, Relonul — 
Constructorul, Electro — steaua 
Mizil.

Etapa a XlV-a (25 noiembrie). 
Avîntui — Minerul G.H.. I.T.A. 
Celuloza — Metalul. Carpațl — 
A.S.A. ExpSorărl, Aurora — Beto
nul, Constructorul — Electro. 
Steaua Minerul — Cetatea, Chi
mia — Zimbrul, Metalul Avlntul
— Tepro.

Etapa a XV-a (« decembrie). 
A.S.A. Explorări — I.T.A. Celu
loza. Relonul — Carpați. Electro
— Aurora, Cetatea — Constructo
rul, Zimbru! — Steaua Minerul. 
Tepro — Chimia. Minerul G.H.
— Metalul Avîntui. Metalul — 
Avîntui.

SERIA A II-a
Etapa I (6 septembrie). Partiza

nul Bacău — Luceafărul Adjud, 
Forcsta Gugești — c.S.M. Bcr- 
zești, Laminorul Roman — Cons
tructorul Hidrotehnica Focșani, 
Proletarul Bacău — Petrolul 
Mo In ești, Meeon Gh. Gheorghiu- 
Dej — Steaua Mecanică Huși. U- 
nirea Negrești — Aripile Victoria 
Ba-cău, Moldosin Vaslui — Tex
tila Buhuși, Minerul Contenești
— Mecanica Vaslui,

Etapa a Il-a (13 septembrie). 
Mecanica — Moldosin, Luceafărul
— Minerul, C.S.M. — Partizanul, 
Constructor ui Hidrotehnica — Fo
res ta, Petrolul — Laminorul, 
Steaua Mecanica — Proletarul, 
Aripile Victoria — Mecon. Texti
la — Unirea.

Etapa a IlI-a (20 septembrie). 
Partizanul — Constructorul - Hi
drotehnica, Foresita — Petrolul, 
Laminorul — Steaua Mecanică,

Proletarul — Aripile Victoria, 
Mecon — Textila, Unirea — Mol
dosin, Minerul — C.S.M., Meca
nica — Luceafărul.

Etapa a IV-a (27 septembrie). 
C.S.M. — Mecanica, Constructorul 
Hidrotehnica — Minerul, Petrolul
— Partizanul, Steaua Mecanica
— Forests, Aripile victotria — 
Laminorul, Textila — Proletarul. 
Unirea — Mecon. Moldosin — 
Luceafărul.

Etapa a V-a (4 octombrie). Par
tizanul — Steaua Mecanica, Fo
rest» — Aripile Victoria. Lamino
rul — Textila, Proletarul — Uni
rea, Mecon — Modosân, Luceafă
rul — C.S.M. Minerul — Petrolul. 
Mecanica — Constructorul Hi
drotehnica.

Etapa a Vl-a (11 octombrie). 
Constructorul Hidrotehnica — Lu
ceafărul, Petrolul — Mecanica. 
Steaua Mecanica — Minerul, Ari
pile Victoria — Partizanul, Texti
la — Forests, Unirea — Lamino
rul, Mecon — Proletarul, Moldo
sin — C.S.M.

Etapa a VH-a (18 octombrie). 
C.S.M. — constructorul Hidroteh
nica, Partizanul — Textila, Fo- 
resta — Unirea, Laminorul — 
Meco,n, Proletarul — Moldosin 
Minerul — Aripile Victoria, Me
canica — Steaua Mecanica. Lu
ceafărul — Petrolul.

Etapa a VIII-a (25 octombrie). 
Proletarul — Laminorul, Petrolul
— C.S.M.. Steaua Mecanica — 
Luceafărul, Aripile Victoria — 
Mecanica. Textila — Minerul, U- 
nlrea — Partizanul, Mecon — 
Foresta. MoMosin — Constructo
rul Hidrotehnica.

Etapa a IX-a (1 noiembrie). 
Minerul — Unirea, Mecanica — 
Textila. Laminorul — Moldosin, 
Foresta — Proletarul, Luceafărul
— Aripile Victoria, C.S.M. — Stea
ua Mecanica Constructorul Hi

drotehnica — Petrolul, Partizanul
— Mecon.

Etapa a X-a (8 noiembrie). 
Steaua Mecanica — Constructorul 
Hidrotehnica, Aripile Victoria — 
C.S.M., Textila — Luceafărul, U- 
nirea — Mecanica. Meeon — Mi
nerul, Proletarul — Partizanul, 
Laminorul — Foresta. Moldosin — 
Petrolul.

Etapa a Xl-a (15 noiembrie). 
Foresta — Moldosin, Partizanul
— Laminorul, Mânerul — Proleta
rul, constructorul Hidrotehnica
— Aripile Victoria, C.S.M. — Tex
tila. Mecanica — Meeon. Lucea
fărul — Unirea, Petrolul — Stea
ua Mecanică.

Etapa a Xll-a (22 noiembrie). 
Aripile Vlotoria — Petrolul, Tex
tila — Constructorul Hidrotehni
ca, Unirea — C.S.M., Mecon — 
Luceafărul, Proletarul — Mecani
ca. Laminorul — Minerul, Moldo- 
-in — Steaua Mecanică, Foresta
— Partizanul.

Etapa a XIII-a (26 noiembrie). 
C.S.M. — Mecon. Minerul — Fo
resta, Constructorul Hidrotehnica
— Unirea, Petrolul — Textila, 
Steaua Mecanica — Aripile Vic
toria, Partizanul — Moldosin, Me
canica — Laminorul. Luceafărul
— Proletarul.

Etapa a XIV (29 noiembrie). 
Textila — Steaua Mecanică, Mol
dosin — Aripile Victoria, Partiza
nul — Minerul, Foresta — Meca
nica. Laminorul — Luceafărul, 
Proletarul —- C.S.M., Meeon — 
Constructorul Hidrotehnica, Uni
rea — Petrolul.

Etapa a XV-a (6 decembrie). 
Minerul — Moădosin, Mecanica — 
Partizanul, Luceafărul — Foresta, 
C.S.M. — Laminorul, Constructo
rul Hidrotehnica — Proletarul, 
Petrolul — Mecon, Steaua Me
canica — Unirea, Aripile Victoria
— Textila.

Stca.ua
Relo.mil


S-A ÎNCHEIAT „TURNEUL PRIETENIA"
LA HANDBAL PENTRU JUNIORI

TIMIȘOARA. 25 (prin tele
fon). Marți seara. în Sala Spor
turilor „Olimpia" s-a încheiat 
cea de a XX-a ediție a „Tur
neului Prietenia" la handbal, la 
startul căruia au fost prezente 
reprezentativele de juniori ale 
Bulgariei, Cehoslovaciei. Cubei, 
R.P.D. Coreene. R. D. Germane, 
Poloniei, Ungariei, Uniunii So
vietice si României (cu două 
formații). La capătul unor dis
pute în care calitatea specta
colului s-a situat de cela mai 
multe ori la înălțime, primul 
loc a revenit puternicei repre
zentative a Uniunii Sovietice. 
Echipa de juniori a României, 
care după opinia noastră a 
avut o comportare în ansamblu 
bună, s-a situat pe locul se
cund. handbaliștii noștri ratînd 
copilărește „aurul11 datorită re
zultatului (25—25) cu reprezen
tativa U.R.S.S.

în ultima partidă a turneului 
primei grupe valorice. România 
A a întrecut cu 28—23 (15—13) 
formația Ungariei, 
meci 
noștri 
timul 
a fost 
ori: 
în min. 51). Avînd o prestație 
superioară echipei Ungariei atît 
în atac, cît si în apărare, ti
nerii handbalist! din echipa 
României s-au desprins la 3—1 
în min. 6. conducînd apoi cu 
cîte 3—4 goluri: 12—9 min. 22. 
14—10 în min. 24. După egala- 
rea survenită la 22—22 a ur
mat o suită de trei goluri con-

A fost un 
dominat de handbaliștii 
din primul si oină în ul- 
minut de ioc (egalitatea 
consemnată doar de două 

16—16. min. 33 si 22—22.

AU LUAT SFIRSIT
JOCURILE PANAMERICANE
NEW YORK, 25 (Agerpres). - 

La Indianapolis s-au încheiat 
întrecerile celei de-a 10-a edi
ții a Jocurilor Panamericane.

Competiția de box a fost do
minată de puglllștii cubanezi, 
învingători la 9 dintre cele 12 
categorii de greutate. Printre 
cîștigătorl s-au numărat Cande- 
lario Duvergel (categoria 
ră), Angelo Espinosa 
mijlocie), Pablo Romero 
semigrea) șl Felix Savon 
grea).

Turneul masculin de 1

ușoa- 
(categ. 
(categ. 
(categ.

_____ _ baschet
a luat sfîrșit cu victoria surprin- 

-----  _ echipei Braziliei, care 
în finală cu scorul de 
(54—68) selecționata 
la învingători, Oscar 
realizat 46 p. 

turneului
a

zătoare a 
a întrecut 
120—115 
S.U.A. De 
Schmidt a 

în finala 
reprezentativa S.U.A. 
cu 111—87 (56—43) de 
Braziliei.

La baseball, Cuba a _______
S.U.A. cu 13—9. In alte finale: 
volei femei : Cuba — Peru 3—0 ; 
polo: S.U.A. — Cuba 6—4.

feminin, 
dispus 

formația

Întrecut

semnate de Fielck 
Gal si reprezentativa 
pune definitiv stăpî- 
ioc. în această partidă

secutlve 
(2) si 
noastră 
nire pe 
a fost rîndul lui Sorin Săftescu 
să se remarce, toate cele 10 
goluri înscrise de el 
acțiune. Au marcat: 
10. Cicu 3. Bursuc 3. 
Șlot 2. Gal 2. Urs 2.
si Licu pentru reprezentativa 
României, respectiv L. Kovacs 
8. Kaloksay 6, T. Kovacs 3, 
Roka 2. Eles 2 si Kertesz 2. 
Au condus foarte bine: R. Pet- 
kov si S. Saev (Bulgaria).

Un foarte frumos si palpitant 
meci s-a disputat întră forma
țiile Uniunii Sovietice -i Ceho
slovaciei. Reprezentativa
U.R.S.S. a cîștigat cu 32—18 
(15—8), cei mai eficienți fiind 
Kariazin, Bebesko. Karpuk si 
Volovik, cu cîte patru goluri, 
de la învingători, resoectiv 
Para 6 si Prokop 4. Au arbitrat 
foarte bine: Gh. Sandor — N. 
Iancu (România).

Celelalte rezultate dia ultima 
zi: Polonia — Bulgaria 33—17 
(14—7). R.D. Germană — Cuba 
34—33 (15—13).

CLASAMENTUL FINAL: 1. 
U.R.S.S. 5 p., 2. România 4 p„ 
3. Cehoslovacia 3 p.. 4. Ungaria 
0 p.. 5. R. D. Germană. 6. Polo
nia. 7. Cuba, 8. Bulgaria. 9. 
R.P.D. Coreeană. Reprezentativa 
secundă a tării noastre a evo
luat în afară de concurs.

Cel mai bun iucător — 
Serghei Bebesko (U.R.S.S.): cel 
mai bun portar — Mihail Sapo- 
valov (U.R.S.S.); golgeter — 
Ryszard Maslon (Polonia), cn 
53 de goluri înscrise: Cupa 
fair-play a revenit echipei Po
loniei.

fiind din
Săftescu

Fielck 2, 
Pupo vi ci

Ion GAVRILESCU

ATLEȚI ROMÂNI PARTICIPĂ LĂ „MONDIALE
Parcă ieri a fost Helsinki-ul 

primei ediții a Campionatelor 
Mondiale de atletism și, gata, 
iată-ne acum în preajma celei 
de a doua ediții a competiției 
care va începe sîmbătă 
„Stadio dei Centomila" 
capitala Italiei. Și, ca în urmă 
cu patru ani, România va fi 
prezentă la întrecerile ediției 
a doua a acestui mare eveni
ment al atletismului interna
țional. Și, sperăm ca la Roma 
să fie depășite realizările din 
’83 (o medalie de argint — 
Anișoara Stanciu la săritura

PRINTRE
• „Stadio del 

Centomila", gazda 
ediției a doua a 
C.M. de atletism, a 
adăpostit de-a lun
gul anilor nume
roase competiții de 
anvergură: Jocurile 
Olimpice — I960,
1974 — „europene
le", 1975 — Univer
siada (organizată 
numai Ia atletism), 
1981 — Cupa Mon
dială, 1984 șl 85 — 
Finalele '
Premiu 
bil etc. 
stadion 
rat, _. 
mulțl atleți 
mare valoare; 
întreaga lume.

Marelui 
TAAF-Mo- 

Pe acest 
au coneu- 

evldent, foarte 
de 

din 
Rc-

*»!
Vali Ioncscu (lun- 
Mihaela 
figurează 

care s-au 
onorabil în

Loghin 
cîteva 
com- 

diferite

(3 000 m), 
gime) și 
(greutate), 
sportive 
portat
concursuri de anvergură : Mi
tica Junghiatu (800 m), Paula 
Ivan (1 500 și 3 000 m), Marie- 
ta Ilcu (lungime), Mariana Io- 
nescu-Lengyel (greutate și 
disc), Liliana Năstase (hepta- 
tlon). Lor li se adaugă tînăra 
Carmen Sîrbu (lungime), re
velație a acestui an, și trei 
atlete junioare, care s-au com
portat bine la Jocurile Balca-

CULOARE
stadionuluicordul 

la aruncarea greu
tății femei este de
ținut de atleta ro
mână Mihaela Lo- 
ghin, cu 
din 1985.
• Zilele

au avut 
pionatele 
slovaciei. Cîteva re
zultate — înălțime: 
Jan Zvara 2,36 m, 
greutate: Remigius
Machura 21,93 m, 
femei: 200 m: Jar- 
mila Kratochvilova 
23,96, 400 m: Kra
tochvilova 62,33.
• Norveglanca 

Grete Waitz, cam
pioană mondială în

acestea 
loo cam- 

Ceho-

1983, la maraton, a 
declarat că după 
desfășurarea Între
cerilor de la Roma 
va abandona acti
vitatea competlțlo- 
nală. La fel va 
proceda și ceho
slovaca Kratochvi- 
lova, care după ce 
abandonase 
mul, din 
medicale, a 

totuși, în 
an. Dar lucru- 
nu mai merg 
ar fi dorit. Șl 
sînt încă și 
atleți pentru 

„mondialele* 1 
însemna punc-

• PE SCURT •

atletis- 
motive 

rein- 
a-trat, 

cest 
rile 
cum 
mai 
alți 
care 
vor------
tul terminus al ca
rierei lor sportive.

la suli-în lungime, un loc V 
ță — Eva Zorgo-Raduly șl trei 
locuri VI — Doina Melinte la 
800 m șl 1 500 m, Mihaela Lo- 
ghin la greutate).

în lotul care face deplasarea 
în Italia, alături de sportivele 
experimentate, care au dus 
greul multor „bătălii11 atletice, 
precum Doina Melinte, Ma- 
ricica Puică (1 500 m), Puică

la Pitești și la Cam- 
Europene de la Bir- 

au obținut

CĂLĂREȚII IN FAJA UNUI IMPORTANT EXAMEN
(Urmare din pag. 1) cu

vate. Au fost teste, concursuri 
de selecție, astfel că s-a ajuns 
în momentul de față la o for
mulă pe care tehnicienii o 
cred cea mai bună : Mircea 
Neagu cu Vîsc, Ionel Bucur 
cu Lăstun, Gruia Deac cu Ma
troz, Florin Georgescu cu Mult 
Iubit, David Ioana cu Schija, 
Ligia Ilin cu Pamela, Cristina 
Ciocan cu Radiana, Izabela Nă- 
dășan cu Jaleș. Doar la ju
niori mai există semne de în
trebare, urmînd ca alături de 
Albert Mocanu cu Papu, Nicu- 
șor Paraschiv cu Spartac șl 
Răzvan Bozan cu Erasmus »ă

Al învins, continuă! Ai pierdut, continuii!

BĂTRÎNUL și muntele
îl cheamă Telichl Igarashi șl 

esta japonez. Recent, el a ur
cat pentru a 12-a oară pe 
Muntele Fuji, ajungînd pînă în 
vîrf. adică pînă la 3 TIS de me
tri. Escaladarea celui mai 
înalt munte dim țara soarelui 
răsare nu mai reprezintă, de 
mult, o ispravă demnă de un 
campion sau măcar de Guineas 
Book, cartea recordurilor cu
rioase, căci Fuji Jama e, pînă 
aproape de culme, electrificat 
șl asfaltat, fiind ușor de în
vins. Veți fi însă de acord că, 
în cazul iul Igarashi, întreaga 
poveste capătă o semnificație 
șl o tulburare aparte, căci 
împătimitul alpinist numără 
100 de ani ! Ultima oară, a 
răzbătut pînă în virf însoțit 
de una dintre cele 8 fiice ale 
sale și de 3 din cei 38 de ne
poți. Afirmind că „nu l-am 
luat cu mine decit pe cei tn 
stare să reziste la greu”, fos
tul pădurar, ieșit la pensie 
imediat după al doilea război 
mondial a dat dovadă de un 
ales simț al umorului, deși se 
cuvine să acceptăm, tocmai 
pentru că faptele noastre o Iau 
uneori înaintea vorbelor 
noastre, că a făcut și proba 
unei cutezanțe ieșite din co
mun. Nu doar pentru că e pri
mul căruia l-a reușit, ba încă 
pentru a 12-a oară, o aseme
nea ascensiune, ci și pentru 
că. spre a imblînzl așa-zlsuiî 
Munte Stint, Igarashi nu și-a 
luat nici o măsură specială de 
precauție. După ce a refuzat, 
nu numai din pudoare, încăl
țămintea savantă dăruită de 
firma „Tlger“, ca și asistența, 
hai să-i spunem tehnică a 
televiziunii nipone, bătrînu.1 a 
urcat cu bocancii săi de iar
nă. pe care însă, cam la ju
mătatea drumului, i-a lepădat, 
folosind niște ciorapi mai

groși. Și-a pus în rucsac, la 
indicațiile medicilor, o groază 
de vitamine, dar nici măcar 
nu s-a atins de ele, mîneînd. 
vreme de două zile, doar ouă 
tari.

La întoarcere, Teilchl Iga
rashi a fost așteptat de o mul
țime de ziariști. Lucid, calm, 
a răspuns cu lux de amănun
te la fiecare întrebare, cu a- 
drese șl precizări, parcă întă
rind afirmația, datorată nu 
știu cui, că bătrânețea începe 
nu din clipa în care uiți, ci 
din aceea în care îți amin
tești. Mai ales o replică, a ce
lui mal vîrstnic bărbat care a 
cîștigat lupta cu Muntele Fuji 
i-a surprins pe cei de fată. 
„Recunosc, a zis Igarashi, că 
înaintea acestei ultime ascen
siuni nu m-am simțit in for
ma de altădată, nici cu ochii, 
nici eu picioarele. Dar nu 
m-am gindit să abandonez 
dintr-un motiv pe care nu văd 
de ce nu vi l-aș comunic». 
Pentru că, renunțind anul a- 
cesta, n-aș mai fi fost sigur 
că voi reuși la anul".

Dacă reputatul Edmund Hil
lary spunea, emoționantă pro
fesiune de credință, că și-a 
propus — și a izbutit — să 
urce Everestul numai pentru 
că el, „acoperișul lumii", exis
tă, iată-1 pe venerabilul Tel- 
Ichi Igarashi, tînăr in etate de 
100 de ani, oferind, chiar fără 
să-și dea seama, o pe cît de 
frumoasă, pe atît de . 
explicație a continuității 
performanță. E sigur, și 
asta am încheiat, că înțelep
ciunea se dobîndește cu vîrsta, 
dar la fel de adevărat e. spro 
a întregi judecata, că mișca
rea, sportul adaugă ani vieții 
Si viață anilor fiecăruia.

mai vină Valentin Velea 
Nimb sau Aurel Cojocaru cu 
Patron. „Noul regulament — 
ne spune A. Costea — va per
mite o mai bună ierarhizare 
a valorilor, eliminînd in mare 
măsură... șansa, dar sporește, 
firesc, munca la antrenamente, 
fiind necesar acum să se ia in 
calcul toate posibilitățile. Va 
fi greu, in plus noi pregătin. 
du-ne pe nisip, în timp ce 
concursul va avea loc pe iarbă. 
Dar, nu ne dăm bătuți...".

De la Balcaniada de la îs- 
tanbul, sportivii noștri s-au în
tors, ca de fiecare dată, cu 
medalii. Atunci, Ioana David 
devenea pentru a doua oară 
campioană : „Este ceea ee do. 
resc și acum, deși, sint sigură, 
adversarele mele vor lupta din 
răsputeri să-și ia revanșa. 
Cum va fi ? La această între
bare trebuie să răspundă și... 
Schija ! Pînă atunci, parcursuri 
de pregătire".

Dar nu numai specialiștii în obstacole au emoții, el și cei 
de la dresaj, cu atît mal mult, 
cu cît această probă n-a mal 
figurat in programul Balcania
delor din 1984. Deci, o misiune 
dificilă și pentru Gheorghe 
Nlcolae, Marius Curteanu și 
Radu Marcoci, cei care încear
că să-și desăvîrșească pregă
tirea sub îndrumarea unui 
„veteran" al dresajului, mul. 
tiplul campion Dumitru Velicu.

Antrenamente,
Călăreții 
primul și cel mai 
examen al 
te cît mai

nice de 
pionatele 
mingham, unde 
medalii de argint. Este vorba 
de Cătălina Gheorghiu (800 m), 
Dorina Calenic (3 000 m) și 
Alina Astafei (înălțime), spe
ranțe autentice ale atletismu
lui nostru. în sfîrșit, din lot 
face parte și un bărbat (doar 
unul!): Sorin Maici (înălțime).

Deși întrecerea din „Cetatea 
Eternă" va fi foarte grea — 
se știe prea bine lucrul aces
ta — avem încredere că aleșii 
atletismului nostru nu-și vor 
drămui eforturile, dimpotrivă, 
ca și cu alte ocazii (ne gîn- 
dim, în special, la ultima edi
ție a Jocurilor Olimpice, de 
la Los Angeles) vor face tot 
ce le stă în putință pentru 
a avea o evoluție cît mai bu
nă și a se clasa astfel pe 
locurile fruntașe ale clasamen
telor.

V

exactă 
tn 
cu

Ovidiu IOANIȚOAIA
> tx-*  v<

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
a

antrenamente. 
doresc să absolve 

important 
toamnei eu rezulta, 
bune.

BASCHET a Competiția inter
națională feminină de la Sofia 
a fost cîștigată de reprezentativa 
Bulgariei, care a întrecut, in 
meciul decisiv, cu scorul de 104— 
99 echipa URSS. Pe locurile ur
mătoare în clasamentul final 
s-au situat formațiile Iugoslavi
ei, R.P. Chineze, Spaniei și Po
loniei.

CICLISM • Cursa de la Va
rese a revenit rutierului italian 
Franco Ballerinl, înregistrat pe 
distanța de 254 km in 6.47:00. 
locul doi, în același timp cu în
vingătorul, a -----
Kjell Nilsson.

GIMNASTICA 
URSS la ritmică 
victoria sportivei 
cu 79,70 puncte, urmată de Anna 
Konceva — 79,15 p șl Tatiana 
Drucinina — 79,10 p. Acest con
curs a constituit un ultim prilej 
de selecție pentru campionatele 
mondiale ce vor avea loc lă 
Varna, în luna octombrie, pen
tru această competiție lotul so
vietic fiind format din Marina 
Lobaci, Tatiana Drucinina, Anna 
Konceva, Aleksandra Timoșen- 
ko. Marina Nikolaeva și Larisa 
Medvedeva.

HOCHEI PE GHEAȚA. • Ora
șul canadian Hamilton a găzduit 
meciul amical dintre selecționa
tele Canadei și Cehoslovaciei. 
Hochelștil canadieni au obținut 
victoria cu scorul de 4—2 (3—0.
1—2. 0—0). • C. E. masculin, la 
Moscova : Olanda — Italia 7—0, 
Anglia — Spania 3—0, Scoția — 
Belgia 2—2.

VOLEI • In 
tulul Mondial 
competiție ce _ __ .
aceste zile la Manama (Bahrein), 
selecționata Japoniei a învins cu 
scorul de 3—1 formația Bulgari
ei, Iar reprezentativa URSS a 
dispus cu 3—0 de echipa Egiptu
lui. Alte rezultate: Japonia — 
Peru 3—0; Cuba — R.P. Chineză 
3—0; Argentina — Grecia 3—0.

sosit suedezul

• Campionatul 
s-a încheiat cu 
Marina Lobaci,

cadrul Campiom- 
pentru juniori, 

se desfășoară în

Intr-adevăr, se pare că bintute o modă a „retragerilor" din 
activitatea sportivă (vezi Carlos Duran, Zico, Ray Leonard, Pla
tini...), așa cum în luimea formațiilor de muzică ușoară proli
ferează moda „separărilor" (Bonney M, ABBA etc. etc.) ; pe
semne că reintrările ce urmează în majoritatea cazurilor, ca șl 
concertele de... împăcare, nu sînt lipsite de unele efecte bene
fice asupra conturilor în bancă...

Bineînțeles, asta nu înseamnă eă trebuie, precum în povestea 
ou ciobanul și lupul, să extindem bănuiala asupra tuturor ce
lor ce — la figurat vorbind — anunță ei vor pune ghetele Sn 
ctd. Sînt și performeri, și nu doar dintre cei cărora vîrs-ta le-a 
picurat plumb în picioare, în viața cărora intervin momente în 
măsură să te „taie respirația". Cum stau lucrurile cu celebrul 
ciclist olandez Joop Zoetemelk, pe care-1 vom lăsa să-și poves
tească el însuși pățania : „Se împlinesc aproape 1.1 ani de cind, 
prins Sn vlrtejul marilor «Tururi» europene, al diferitelor cam
pionate și criterii, al lungilor stagii de pregătire, eu, practic, 
nu am casă în adevăratul înțeles al cuvîntulul. o căsătorie 
intre... două starturi, un băiețel născut eu șapte ani in urmă 
au conturat, e drept, o noțiune de familie. Dar, o familie căreia 
l-am accrdat nepermis de puțin din timpul meu... Intuiam acest 
lucru, dar l-am realizat exact, și la un mod brutal, abia in cli
pa in earc, revenit Intr-o seară acasă, soția ml-a arătat compu
nerea pe care o scrisese fiul meu, ajuns de acum elev tn clasa 
I. «Cum v-ați petrecut duminica ?» — era tema dată de învă
țătoare. Unii copil povestiseră despre excursia în care fuseseră 
eu părinții, alții eum șl-au ajutat tatăl la reparatul mașinii. Ei 
bine, nul meu a scris textual : «duminică a venit la noi... Joop 
Zcetemelk !►>“.

Să considerăm o simplă colnoldență faptul că, a doua zi 
chiar, fostul campion mondial și-a anunțat retragerea 7 Parcă, 
nu. Șl parcă nu e nevoie să fii expert în psihologie pentru a 
simț! că e vorba de o retragere ce nu se încadrează în... modă.

Sorin SATMARI

fr O E 8J f Wîj
REPARTIZAREA ECHIPELOR PE 
CONTINENTE PENTRU

DIN 1990
C.M.

Comitetul Executiv 
țlel Internaționale 
(F.I.F.A.), reunit la ___
anunțat că la turneul final 
Campionatului Mondial din 1990, 
ce va avea loc in Italia. Europa 
va fi reprezentată de 14 echipe 
din cele 24 de finaliste, inclusiv 
formația Italiei, calificată din 
oficiu ca țară gazdă. Celorlalte 
continente le-au fost repartizate 
următoarele locuri: America de 
Sud — 3 formații, Asia, Africa 
și zona America de Nord, Cen
trală și Marea Caraibilor — cite 
2, ultima echipă calificată ur- 
mlnd să fie cunoscută după un 
baraj pe care îl vor disputa ciș- 
tigătoarca zonei Oceania și o 
reprezentativă sud-americană. 
Tragerea la sorți a grupelor 
preliminare se va efectua la 12

al 
de
Zii rich,

Federa- 
Fotbal 

a 
al

decembrie, anul acesta, Zflrtch.

CAMPIONATE

ta

ELVEȚIA, fet. 4). Young Boys 
Berna — Lausanne 3—1; Basel 
— Grasshoppers Zurich 0—1; 
Lucerna — Bellinzona 1—1; St. 
Gallen — Aarau 0—0; Servette 
Geneva — Neuchâtel Xamax 
3—1; F.C. Zurich — Sion 3—0.

B.F. GERMANIA (et. 4). Mon- 
chengladbach — Leverkusen 2—1, 
NUmberg — Dortmund 
Schalke — Kaiserslautern 
Koln — Uerdingen 2—0, 
burg — Bayern MUnchen 
Mannheim — Hamburger
2— 2, Hannover — Karlsruhe
3— 2. Bremen — Bochum 0—0, 
Frankfurt — Stuttgart 0—2. tn 
clasament: Stuttgart 7 p, Bayern, 
Kftln, Bremen, Monchengladbach 
« p.

BULGARIA (et. 3). Lokomotiv

Hom- 
3—2!, 
S.V.

Sofia — Vrața 2—9, Beroe — Silvia 
0—1, Etâr — Spartak Pleven 
5—1, Lokomotiv Plovdiv — Tra- 
kia a—5!, Sliven — Oreahovița
1— 0, Plrin — Cernomoreț ' * 
Pernik — Spartak Varna 
Vitoșa — Sredeț 2—2. în 
ment: Lokomotiv Sofia șl 
eu cite 4 p.
• Turneul de la Mount 

(S.U.A.) a revenit echipei co
lumbiene Deportlvo Cali, care a 
întrecut în finală formația 
Aquila din Salvador. In meciul 
pentru locul 3 echipa ecuadori- 
ană Barcelona Quito a învins cu
2— 0 pe Olympiakos Pireu.

• Finala turneului de la Ma
drid a fost ciștlgată de F.C. Li
verpool, care a dispus de Atle
tico Madrid cu 1—0 (0—0), prin 
golul marcat de Wark (min. 78).
• Jan Rush (Juventus) a fost 

accidentat (contuzie la coapsa 
piciorului sting) în meciul de 
Cupă, cu Lecce, șl va fi indispo
nibil circa o lună. Astfel, el nu 
va juca în meciul reprezentati
vei Țării Galilor cu Danemarca 
(0 septembrie), în preliminarii’e 
C.E. șl nici în prima etapă a 
campionatului Italian (13 sep
tembrie).

1-2, 
s-A clasa- Sla

Veron
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