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Astâzi și miine, o semietapă in Divizia A la fotbal

La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste Româ
nia, marți, 8 septembrie, a so
sit la București președintele 
Republicii Kenya, Daniel 
Toroitich arap Moi, care efec
tuează o vizită oficială de 
prietenie in țara noastră.

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut loc pe aeropor
tul Otopeni. Pe frontispiciul 
aerogării se aflau portretele 
președinților Nicolae Ceaușescu 
și Daniel Toroitich arap Moi, 
încadrate de drapelele de stat 
ale României și Kenyei. Pe 
mari pancarte erau înscrise 
urări de bun venit pe pămîn- 
tul României, precum și la 
adresa prieteniei și colaborării 
dintre cele două țări și popoare.

La ora 12,15 aeronava cu 
care a călătorit șeful statului 
kenyan a aterizat.

La coborîrea din avion 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a întimpinat cu căldură 
pe președintele Daniel 
Toroitich arap Moi, pe ceilalți 
oaspeți.

O gardă militară a prezeutat 
onorul. Au fost intonate im; 
nurile de stai ale Kenyei și 
României, în timp ee, in semn 
de salut, au fost trase 21 de 
salve de artilerie.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Daniel Toroitich 
arap Moi au trecut în revistă 
garda de onoare.

Un grup de pionieri au ofe
rit președinților Nicolae 
Ceaușescu și Daniel Toroitich 
arap Moi buchete de flori.

tn încheierea ceremoniei, cei 
doi șefi de stat au primit 
defilarea gărzii de onoare.

Numeroși oameni ai muncii 
din Capitală aflați pe aeroport 
au făcut președinților Nicolae 
Ceaușescu și Daniel Toroitich 
arap Moi o caldă manifestare 
de stimă și prețuire.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Daniel Toroitich 
arap Moi au răspuns cu prie
tenie acestor manifestări.

La reședința rezervată înal; 
tului oaspete pe timpul șederii 
în țara noastră, cei doi 
președinți s-au întreținut
într-o ambianță cordială.

★
Președintele Republicii Ke

nya. Daniel Toroitich arap 
Moi, a făcut, marți după-a- 
miază, o vizită protocolară 
președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la Palatul 
Consiliului de 

întrevederea 
președinți, 
convorbirilor 
desfășurat într-o ambianță de 
caldă cordialitate, sub semnul 
bunelor relații, de prietenie și 
colaborare, care s-au statorni
cit șl se dezvoltă între țările 
și popoarele noastre.

★
La Palatul Consiliului 

Stat au început, marți, 8 sep-

Stat, 
dintre eci doi 

premergătoare 
oficiale. s-a

de

oficiale 
Nicolae

tembrie, convorbirile 
dintre tovarășul 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, și 
Daniel Toroitich arap Moi. 
președintele Republicii Kenya, 

în cadrul convorbirilor, ana- 
dez- 

ra- 
s-a 
fa- 

i lor

8

lizindu-se posibilitățile i 
voltării, in continuare, a 
porturilor româno-kenyene, 
apreciat că există premise 
vorabile pentru extinderea 
în viitor, pe multiple planuri.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Daniel Toroitich. 
arap Moi au abordat, în timpul 
convorbirilor, aspecte impor
tante ale vieții internaționale. 
S-a subliniat că, în actuala 
situație, care se menține gra
vă și complexă, se impune să 
se facă totul pentru 
cursei înarmărilor si 
la măsuri efective de 
mare, în primul rînd 
dezarmare nucleară.

în cadrul convorbirilor, 
relevat necesitatea soluționării 
globale a problemelor subdez
voltării și edificării unei noi 
ordini economice mondiale, în
temeiată pe deplină egalitate 
și echitate în relațiile dintre 
state.

A fost exprimată solidarita
tea cu lupta popoarelor africane 
împotriva colonialismului și 
neocolonialismului, a politicii 
rasiste, de apartheid.

S-a reliefat faptul că în re- 
zolvarea problemelor complexe g: 
ce confruntă omenirea un rol 
însemnat revine țărilor mici și 
mijlocii, țărilor în curs de dez. 
voltare. care constituie marea 
majoritate a lumii si sint direct 
interesate într-o politică de co
laborare si nace.

Convorbirile au loc într-o 
atmosferă de caldă prietenie, 
de stimă și înțelegere reciprocă.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socia
liste România, a oferit, marți, 
un dineu oficial în onoarea 
președintelui Daniel Toroitich

oprirea 
trecerea 

dezar- 
de

$

MECIURI INTRE ECHIPELE FRUNTAȘE

CLASAMENTUL

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Victoria Buc.
4. F.C. Argeș

3 3 0 0
3 3 0 0
3M0
3 2 0 1

11-1 6 
»-l 6
4-2 5
6-4 4

5— 6. C.S.M. Sv. 3 12 0 5-3 4
Flacăra Moreni 3 12 0 4-2 4

7. Univ. Craiova 3 2 0 1 4-3 4
8. Corvinul 3 2 0 1 5-5 4
9. Petrolul 3 2 0 1 4-5 4

10, cj-Nap. 3 111 2-4 3
11. Poli“ Tim. 3 0 2 1 3-4 2
12. F.C. Olt 3 10 2 2-6 2
13. A.S.A. 3 0 12 3-5 1

14—16. S.C. Bacău 3 0 12 4-7 1
Sportul- Stud. 3 0 12 4-7 1
Rapid 3 0 12 1-4 1

17—18. Oțelul Galați 3 0 12 2-6 1
F.C.M. Brașov 3 0 12 2-6 1

Fază frumoasă 
din meciul Steaua 
— F. C. Olt. Un 
nou atac la poar
ta oaspeților, pe 
care, insă, Belo- 
dedici, in poziție 
de... virf, nu 
putut finaliza.

• In Regie, interesant „colocviu" între studenții bu„u- 
reșteni ți cei de pe Someș • Derbyul semieiape: 
opune — in Complexul sportiv Dinamo — pe Victoria 
ți Universitatea Craiova • La Ploiești, campioana 
țării, Steaua, va primi replica uneia dintre periorme- 
rele etapei precedente. Petrolul • Miine, la Moreni. 

o intilnire între două echipe neînvinse.

Foto :
Râzvan MILCA

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR

ASTĂZI
SPORTUL STUD. - „U" CLUJ-NAPOCA
A. porumboiu (Vaslui); I. Velea și V. Ainghelohi 

st.adioiuul Spoitul Studențesc

VICTORIA - UNIV. CRAIOVA
S. Rotărescu (Iași); D. Buciuman și M. Axente 
stadionul Victoria din complexul sportiv Dtaamo

PETROLUL - STEAUA
M. Salomlr (CJ.-N.); C. Teodorescu șl A. MustSțea

MIINE
FLACĂRA - DINAMO
Gh. Constantin (Rm. V.); V. Amtohi și R. Petrescu

Partidele vor începe Ia ora 17.

SE APROPIE STARTUL IN NOUL AN ȘCOLAR.
CUM ILINTIMPINĂM Pi

g: început de septembrie... Fe- 
bra pregătirilor pentru noul an

Jr școlar si
g: creștere.

Raidul nostru prin unități
de invățămint din Capitală

universitar este în 
________ ______ ______ _____ „____ O simțim peste tot. 1 

arap Moi. la Palatul Consiliu- J: in librării (pentru completarea 
lui de Stai.

La dineu au luat parte mem
bri si membri supieanti ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. ai P.C.R., secretari ai 
Comitetului Central al partidu
lui, membri ai C.C. al P.C.R.. 
ai Consiliului de Stat si ai 
guvernului, conducători ai unor 
instituții centrale.

Au participat persoanele ofi
ciale care îl însoțesc pe șeful 
statului kenyan în vizita in 
tara noastră.

în timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă cor
dialitate si prietenie, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Daniel Toroitich aran 
Moi au rostit toasturi, urmă
rite cu deosebit interes.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Kenya si 
Republicii Socialiste România.

amfiteatrele, laboratoarele, a- 
telierele-școalâ. abia așteaptă 
să-și primească oaspeții dragi. 
Dar. amenajările pentru viitoa
rele lecții de educație fizică si 
activitățile sportive ? Cum se 
prezintă acestea ? în căutarea 
răspunsului, am întreprins un 
raid prin școli, licee si institu
te de învâtămînl superior din 
Capitală...

O ... .—-. ,,—----- -  ----------
g rechizitelor). în magazinele de 
g confecții (în căutarea unor u- 
g niforme cit mai frumoase) si. 
g bineînțeles. în unitățile de în- 

vătămînt. cele mai multe a- 
proape gata de start : clasele.

TOTUL CA IN PLINĂ ACTIVITATE DIDACTICĂ I

șî Așa se prezintă Școala nr. 
190. din Sectorul 4. Complexul 

îj pentru atletism lasă impresia 
că este în așteptarea unor în- 
treceri de anvergură („Chiar 

șș din această lună vom organiza 
îs tradiționalele concursuri de se- 
jS’ecție, cu participarea elevilor 
g: din toate școlile sectorului" ne 

atrage atentia prof. Doru Bă- 
Jj dini) si Ia fel sala de sport. 
Jș Va fi o plăcere pentru elevii 

de la ..190“ să lucreze aici, ca- 
drul de activitate invitînd la o 

g: muncă rodnică. Școala nr. 54.

din Sectorul 3 oferă o imagine 
asemănătoare : terenurile, sala 
de sport, profilate mai ales pe 
baschet, sînt gata pentru pri
mele lecții. Este o scoală-pepi-

C.S.Ș. 4. așa cum este
26. din același 

C. S. Voința ;

nieră a 
si Liceul nr. 
sector, pentru 
sau Școala nr. 50 si Liceul „Di- 
mitrie Cantemir". pentru C.S.S. 
2. Condiții excelente de lucru 
oferă si Liceul de matematică 
si fizică nr. 3. unde aflăm cu 
satisfacție că „peste 200 de 
proaspăt absolvenți. TOTI 
FRUNTAȘI SI ÎN SPORT, au 
trecut cu brio concursurile de 
admitere in învătămîniul supe
rior" (prof. Lulu Raus). Altfel 
spus, simbioza învătătură-sport

Tiberiu STAMA
(Continuare tn vag 2-3)

La „naționalele14 de canotaj

0 DEMONSTRAȚIE DE MĂIESTRIE

DUPĂ MEDALIA DE ARGINT LA C.M., 
LUPTELE LIBERE VIZEAZĂ NOI SUCCESE Șl LA J.O. 
Opinii despre comportarea și perspectivele reprezentanților noștri

A CAMPIONILOR LUMII

O dată încheiate Campionatele Mondiale de 
lupte libere, atn considerat necesar să prezentăm 
amănunte privind desfășurarea competiției. 
L-am abordat, în acest scop, pe antrenorul eme
rit Nicolae Pavel, coordonatorul lotului nostru. 
Datorită faptului că urmau să înceapă Campio
natele de juniori de la Katowice, publicarea 
interviului a fost amînată pînă după întrecerile 
tinerilor noștri luptători, pentru a putea avea o 
privire mai cuprinzătoare asupra luptelor libere

— Cum apreciați nivelul întrecerilor de la 
Clermont Ferrand ?

— Ediția 1987 a C.M. a fost una dintre cele 
mii ’ populate pe care le-am urmărit in ultimii 
ani. Au fost prezenți 214 concurenți din 49 do 
țări. La unele categorii, cum a fost 74 kg, s-nu 
înscris 32 de sportivi, participare care a îngreu
nat mult competiția. Tendința luptelor libere 
vizează nu numai o pregătire fizică excepțio
nală, ci și cunoștințe tehnice avansate. Or. toc
mai sportivi care au dispus de aceste mijloace 
de exprimare, în rîndul cărora s-au aflat de 
data aceasta, în afara luptătorilor sovietici, și 
mulți concurenți din Asia șl S.U.A.. au fost cei 
care au avut acces la locurile fruntașe. în acest 
sens, trebuie făcută precizarea că unii dintre 
mcJa’iații Campionatelor Europene din 1937

n-au reușit să-și repete performanțele, fiind 
eliminați din primele tururi. Spre satisfacția 
noastră, unul dintre reprezentanții României. 
Vasile Pușcașu, a reușit să se impună atît în 
întrecerea continentală, cit și în cea mondială 
Competiția ne-a arătat însă că sportivii noștri 
nu au suficientă forță pentru a putea să-și pună 
în valoare pregătirea fizică deosebită de care 
au beneficiat, ca și cunoștințele tehnice apre
ciabile de care dispun. A fost îmbucurător pen
tru mine că toți cei patru concurenți români au 
realizat, în toate partidele, acțiuni tehnice de 
atac, care le-au adus puncte, capitol Ia care 
majoritatea lor erau deficitari.

— Despre evoluția fiecăruia dintre sportivi» 
noștri ce ne puteți spune ?

— Alin Păcuraru (48 kg) a pierdut primele 
două meciuri, fiind eliminat. Dacă vizavi de 
întîlnirea cu sud-coreennul Sang Ho Lee nu 
1 se poate reproșa nimic, statura sa înaltă defa- 
vorizîndu-1 în disputele cu sportivi asiatici — 
care practică o luptă cu garda foarte

Mihai TRANCÂ

(Continuare tn pag 2-3)

Recenta ediție a Campionate
lor Naționale de canotaj a în
semnat un succes. Organizarea 
fără cusur și valoarea înaltă a 
întrecerilor au conferit acest 
atribut, căruia vechiul om de 
canotaj, Zoltan Benedek, arbi. 
trul principal al regatei, îi gă
sește, la rîndu-i, următoarele 
argumente : „A fost cel mai 
tare concurs din ultimii 20 de 
ani. Noua prevedere care dă 
posibilitate aceluiași sportiv 
să concureze in mai multe pro
be, ca și participarea membri
lor lotului național, a căror 
forță a fost probată nu de 
mult, la mondialele din Dane, 
marca, a stîrnit emulație, a 
echilibrat, la nivel ridicat, 
lupta sportivă".

într-adevăr, tricolorii, reîn- 
torși la cluburile „mamă" (cu 
precădere. Steaua și Dinamo), 
abia sosiți de la Copenhaga cu 
o salbă de 8 medalii, s-au an- 
grenat, cu toată priceperea și 
ambiția lor, în cucerirea tit
lurilor naționale, asigurînd dis
putelor, majoritatea strînse, în. 
verșunate, un grad de atracti- 
vitațe inedit . pentru tînăra 
bază nautică de la Dorobanț. 
„Duelul", previzibil. Steaua — 
Dinamo a polarizat toate fina

lele, prima echipă cîștigînd 
cele mai multe titluri șl în 
condițiile unor inadvertențe din 
contul celei de a doua, scoasă, 
astfel, pe alocuri, din calcule: 
defecțiune tehnică (din crasă 
neglijență !) în proba de 4+1 
fete, urmată de abandon ; de
fecțiune tehnică (imprevizibilă) 
în proba de 8+1 fete, ceea ce 
a făcut ca o barcă, în compo
nența căreia intrau valori mon. 
diale, ca Adriana Chelariu, 
Anișoara Bălan, Elisabeta Lipă 
sau Ecaterina Oancia, să se 
claseze pe locul trei (întrecu, 
tă și de Voința București); ne- 
participarea Elisabetei Lipă 
în cursa de 2 vîsle fete 
a dus, de asemenea, la a- 
bandon. De altfel, accidentele 
de acest soi ale Elisabetei 
Lipă, tot mal acute în ultima 
vreme, care au afectat-o, în trea
căt fie spus, și la Copenhaga, 
ar trebui să intre în sfera de 
preocupări a Centrului de me- 
dicină sportivă, pentru a con. 
feri deplinătate forțelor aces
tei sportive de mare valoare 
internațională.

Ion CUPEN

(Continuare in pag. 2-3)



CONCURSURI AUTOMOBILISTICE
Pe șoselele județului Caraș- 

Severin s-au disputat, in două 
zile, etape ale Campionatelor 
Naționale de automobilism — 
viteză (în Lunca Pomostului 
din municipiul Reșița) și viteză 
în coastă (în Valea Domanu- 
lui). Remarcăm reușita acestor 
concursuri (merite speci ile 
revin organelor locale, în 
principal, Clubului județean 
de automobilism și karting), 
numărul mare de spectatori 
(circa 20 000) care au urmărit în
trecerile disputate, de bun 
nivel tehnic. Rezultatele :

VITEZA ÎN COASTĂ, grupa
—........ 2.

3. 
C.
1. 
2.

(ITA Argeș) ; gr. C, cl. 6
1. V. Nicoară (Dacia Pitești),
2. Gh. Preoteasa (IDMS Bucu
rești), 3. Șt. Iancovici (Dacia 
Pitești) ; grupa Easter-tip for
mulă : 1. E. Peteanu, 2. T. Ge
deon (ambii CJAK Caraș-Seve- 
rin), 3. W. Kulpinschl (Motor 
Oradea) ; echipe — 1. Dacia 
Pitești, 2. CJAK Caraș Seve
rin, 3. ITA Argeș.

A : 1. P. Cojocaru (Oltcit), 
S. Dinu (Alfa București), 
P. Iovan (Automotor IJTL 
Severin) ; gr. C, cl. 7 — 
N. Grigoraș (Dacia Pitești). 
W. Hirschvogel (CJAK Olim
pia Reșița), 3. A. Gheorghe

VITEZĂ PE CIRCUIT. în a 
ceasta etapă, la grupele C 
cl. 7, la Easter și pe echipe 
ordinea clasării automobiliș’i- 
lor și a echipelor este aceeași 
ca la etapa de viteză în coas
tă. Diferite, deci, doar clasa
mentele de la grupa A : 
Mazilu (Dacia Pitești), 2. 
Andronic (IT București), 
P. Cojocaru (Oltcit) și grupa 
C, cl. 6 — 1. V. Nicoară, Șt. 
Iancovici, 3. Gh. Preoteasa.

La reușita spectacolului au
tomobilistic a contribuit pre-

1. O.
H.
3.

Viteză in coastă : la volan, mereu cel mai bun, campionul piteș- 
tean Victor Nicoară

zența, în afară de 
patru automobiliști 
Germană, care au 
mașini de tip Easter și 
Trabant.

Text șl foto :
Petre FUCHS, coresp.

în „Cupa UNCAP** la

CÎSTIGĂTOAREA A FOST STABIUTi
„Cupa UNCAP“ la oină, 

competiție înscrisă pe generi
cul etapei de vară a Dacia- 
dei, și-a derulat ultimele sec
vențe pe stadionul Progresul 
din Bistrița. Asistînd pentru 
prima oară la o finală pe țară 
a sportului nostru național, 
spectatorii prezenți la cele 5 
reuniuni au fost pe deplin sa- 
tisfăcuți de calitatea jocurilor 
furnizate de cele 14 echipe.

Fiind de forțe sensibil egale, 
majoritatea finalistelor s-au 
angajat, din start, in lupta 
pentru un loc pe podium, Via
tă Nouă Olteni (jud. Teleor
man) și Energia Rîmniceîu 
(jud. Buzău) terminînd turne
ul final la egalitate de punc
te. Conform regulamentului au

CUPA „FARUL**
LA CULTURISM

Peste 40 de sportivi din orașele 
cu secții de culturism au parti
cipat la cea de-a cincea ediție a 
„Cupei Farul". întrecerea s-a 
desfășurat la Casa de Cultură 
din Constanța. în prezența a 
peste 500 de soectatori. Iată și 
dștigătoril în ordinea categorii
lor : 70 kg — M. Albu (Vagonul 
Arad), 76 kg — AL Costache 
(Rapid București), 82 kg — E. 
Kantor (Vagonul Arad), 88 kg — 
CL Brunoiu (Farul C-ța), 
kg — P. Ciorbă (C.F.R.
Concursul „open" a fost ctștlgat 
de P. Ciorbă, Pe echipe a cîș- 
tlgat Farul, urmată de Vagonul 
și C.F.R. lași (C. POPA — coresp.).

4-38 
Iași).

„NAȚIONALELE"
(Urmare din Bag. I)

Referitor la amintitul aprig 
duel Steaua — Dinamo, un sin
gur regret: practic nu s-a 
amestecat nimeni în treburile 
celor două „mari" bucureștene. 
Desființarea (regretabilă) a 
Clubului Nautic Universitar, 
cu numai o lună și ceva în 
urmă, diluarea unor centre 
tradiționale, ca Aradul sau Ti
mișoara (ne întrebăm ; ce va 
face, într-o bună zi, Voința din 
localitate, care nu se poate 
baza la infinit pe „veterana" 
Maria Sava, campioană mon. 
dială ?) au condus la sărăcirea 
peisajului în canotajul nostru, 
compensația concentrării for
țelor în mîna a două echipe, 
fiind viabilă, dar parcă neîn
destulătoare,

Cîteva cuvinte despre 
sportivă Dorobanț, gazda 
ționalelor, care a „răpit",

baza 
na. 

. ----- - în
utlima vreme, toate drepturile 
de organizare: ea s-a instalat, 
rapid, în decorul unui fost lac 
părăginit din marginea lașului, 
datorită preocupărilor organe, 
rol de resort județene și a 
contribuției unor întreprinderi 
locale, unde arde flacăra pa. 
siunii pentru canotaj șl caiac, 
canoe (Direcția apelor Prut, 
Oficiul de gospodărire a ape
lor, Antrepriza de construcții 
industriale Est, întreprinderea

REVISTA 
ROMANA

Nr. 8/1987

PREZINTĂ CITITORILOR SĂI

CU MATERIALE DE SINTEZĂ
Șl ACTUALITATE

• Ani de prestigioase a- 
. firmări ale șahului româ
nesc,
O Iubitorii de șah din două 
mari întreprinderi
O ..Someș ’87“ — o tradiție 
mereu confirmată
• Marile turnee de la 
Camaguey și Nathanya
• Nlkollci învinge un 
,.trlo“ de ași
• Doi pioni blocațl contra 
turn
• Finiș în C.E. prtn co
respondență
• Noii campioni de șah 
artistic
• Concursul dezlegătorilor 

Șah — Magazin 
Știri
CEREȚI „REVISTA

ROMANA DE ȘAH“ LA 
CHIOȘCURI Șl OFICHLE 
POȘTALE I

A ÎNCEPUT CAMPIONATUL
DIVIZIEI B TINERET LA VOLEI

Duminică a început Campiona
tul Republican de volei (I, m), 
Divizia B — tineret, care în edi
ția 1987/1938 se desfășoară după o 
nouă formulă (4 serii — a cite 6 
echipe — alcătuite pe criterii 
zonale). Rezultatele primei etape:

FEMININ, seria 1 : Hidroteh
nica Focșani — Metalolehnica Tg. 
Mureș 3—2, Toplitana Toplița — 
ACMRIC P. Neamț 3—0, Penici
lina n Iași — Confecția Suceava 
3—1 ; seria a Il-a : C.S.M. Oțe-

DE CANOTAJ
metalurgică, I.J.I.M., Direcția 
de drumuri și poduri, între
prinderea de prelucrare a lem
nului, întreprinderea materiale
lor de construcții). Metamorfo. 
za a fost spectaculoasă — ta- 
luzare, îndiguire, căi de acces, 
canalizare, turn de arbitraj, ba- 
lizare conformă cu normele 
internaționale, urmînd ca, în 
perspectivă, perimetrul să se în
tregească pînă la dimensiunile 
ideale, printre altele cu spații 
de refacere și bloc-starturi 
fixe.

Modernizarea „Dorobanțului- 
nu face decit să țină pasul cu 
înalta calitate a canotajului 
românesc, laureat la Campio
natele Mondiale.

lui Tîrgoviște — Bralconf Brăila 
3—Hi, Chimpex Constanța — Co
merțul Constanța 3—2, A3.S.U. 
Craiova — Chimia Tr. Măgurele 
3—0 ; seria a LU-a ; C.P. Bucu
rești — Metal 33 București 0—3. 
Voința București — Calculatorul 
București 0—3, Spartac STIROM 
București — I.T. București 1—3 ; 
seria a IV-a : Maratex Baia Mare 
— G1GCL Brașov, amînat, Ex- 
plormin Caransebeș — Poli
tehnica Timișoara 3—2, Armătura 
Zalău — „U“ Electronica “ ' 
Naipoca 3—0.

MASCULIN, seria I : 
Tulcea — C.S.U.-I.M.N.
lăți 0—3, PECO Ploiești — 
Tîrgoviște 0—3, Metalul 
viște — C.S.M. Delta Tulcea 1—3; 
seria a Il-a : I.O.R. București — 
Calculatorul București 0—3, Elec
tra București — Prahova I.P.G. 
Ploiești 3—1, Rapid București — 
I.M.G. București 3—0 ; seria a
III- a: C.F.R. Arad — IATSA Da
cia Pitești 0—3. Metalul Hune
doara — C.S.M. Caransebeș 3—1, 
Oțelul Oraș Dr. P. Groza — Ol
tul. Rm. Vilcea 3—0 ; seria a
IV- a : Electrotehnica Bistrița — 
Voința Zalău 3—1, Silvania Șim- 
leul Silvaniel — Voința Alba Iu- 
lia 3—1, A.S.A. Electremureș II 
Tg. Mureș — Explorări Motorul 
II Baia Mare 3—L

Corespondenți : N. Mateescu, 
Gh. Lazăr, o. Bălteanu, FI. Je- 
cheanu, M. Avanu, Ch. Golden
berg, M. Vlădoianu, N. Magda, N. 
Danciu, M. ștefan, M. Domlțlan, 
O. Berbecaru, C. Albu, I. Toma, 
I. Diaconu.

Cluj-

Gloria
Ga- 

SARO 
Tirgo-

B

SE APROPIE STARTUL ÎN NOUL AN ȘCOLAR
C.E.F.S.) si la Școala nr. 190 cu 
concursul Inspectoratului școlar.

CE-AR FI DACA...

(Urmare din pag 1)

este reală si. mai ales, eficien
tă. "
nr.
eu 
cu 
firme (si fac acest lucru !) în 
cadrul C.S.S. 1. C.S.Ș. Triumf 
ș.a. La Liceul „Gh. Lazăr“, 
proape o duzină de panouri de 
baschet invită, de pe acum, la 
mișcare.
MULT

La fel si la școlile nr. 5. 
10 si nr. 17. din Sectorul 1 
condiții bune de lucru si 
elevi care doresc să se a-

a-

DORITE COMPLETĂRI...
Sînt 

nr. 82, 
proape 
reparchetare). la Liceul econo
mic nr. 2, acolo unde, cum ne 
asigură prof. Elena Popescu, 
„elevele se vor pregăti chiar 
din primul trimestru pentru a 
mai face un pas. ultimul — a- 
dică spre locul I — in în
trecerile de gimnastică ritmică 
din cadrul Daciadei". Condițiile 
concură la împlinirea acestui 
obiectiv — o sală minunată ! 
Frumos promit să arate și a- 
menaiările sportive de la șco
lile nr. 30. 148. 201 si cele ale 
Universității. Institutului agro
nomic si Institutului politehnic, 
acum aflate la ora ultimelor re
tușuri. încă un mic efort (la 
care, alături de cadrele didac
tice de specialitate — lucru 
demn de subliniat — iau par
te elevii, comitetele de părinți) 
Si totul va arăta cum trebuie, 
adică la exigentele învătămîn- 
tului nostru. O inițiativă lău
dabilă, 
pentru 
unități 
dispun 
pentru 
creat 3 centre comune de pre- 
gătire : la „Temerarii" cu spri
jinul Consiliului organizației 
pionierilor si șoimilor patriei, 
ta baza sportivă din Sos. Ol
teniței (prin intermediul

de semnalat la Școala 
cu o sală de sport a- 
de finisare (zugrăvite.

în cazul Sectorului 4 : 
a veni in sprijinul unor 
de învătămînt care nu 
de snatil suficiente 

activitățile sportive s-au

concurs, a 
din R. D 
pilotat trei 

nn

După patru etape. în Divizia 
'*—clasamentul seA (feminin) clasamentul 

prezintă astfel :
1. Mureșul
2. Rulmentul
3. Știința
4. Chimistul 

Rapid 
Hidrotehnica 
Confecția 
TEROM 
Constructorul 
Otelul 
Dorobanțul 
C.S.M. Sibiu

5.
6.
7.
8.
9.

10. 
11.
12.

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4 0 
4 0
2 2
3
2
2
2
1
0
0 
oo

0
1 
1
0
0
1
1
1 
o

60
66
89
84
92
80
85

0 103- 
0 92- 
o 111- 
1 94- 
1 96-
1 74-
2 86- 
2 101-: 
3 74- 
3 82-:
3 78-:
4 54-

TROFEUL „SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

1. Mariana Tîrcă (Stiinta) 43 
de goluri; 2. Liliana Bloju
(Chimistul) 30 ; 3—4. Simona
Curea (Dorobanțul) si Larisa 
Cazacu (Hidrotehnica) 29 ; 5—8. 
Esztera Matefy (Mureșul). Va- 
siiica Dobre (Rapid). Rodica 
Grigoraș (Confecția) si Ga
briela Antoneanu (Oțelul) 28 :
9. Edit Torok (Chimistul) 27 :
10. Cristina Tache (Rulmentul)
26 ; 11—12. Beatrice
(TEROM) si Rodica 
(Constructorul) 24.

în Campionatul

17 ; 4. Petre Cosma (Dacia) 16 ; 
5—6. Marian Dumitru si Vasile 
Stingă (Steaua) 15 ; 7. Marin
Dan (Metalul) 14 (3 j.) ; 8—13. 
Sergiu Pop („U“ Cluj-Napoca). 
Ion Moldovan (ASA), Neculai 
Vasilca (Știința). Liviu Prică 
(Universitatea Craiova). Petru 
Dan si Lucian Vasilache („Poli“) 
12 (ultimii doi din 3 jocuri).
• Reprogramări de iocurl In 

Divizia A (m) : Universitatea 
Craiova — Politehnica Timi
șoara (etapa a IV-a) din 13, 
în 17 septembrie : Rclonul Să- 
vinești — Politehnica Timișoa
ra (etapa a Vl-a) din 27. în 
devans. în 23 septembrie Po
litehnica Timișoara 
Minaur Baia Mare

— H. C. 
(etapa a 

VIII-a) din 4. în 8 octombrie.
a hotărît

Duca
Palici

masculin,
clasamentul arată astfel :
1. Politehnica 3 3 0 0 97-70 9
2. Dinamo Buc. 2 2 0 0 48-40 6
3. Steaua 2 2 0 0 49-43 6
4. Minaur 2 1 1 0 54-46 5
5. Metalul 3 1 0 2 61-72 5
6. Relonul 2 1 0 1 39-38 4
7 „U“ Cj.-Nap. 2 1 0 1 4fl-41 4
8. Univ. Cv. 2 1 0 1 43-44 4
9. Stiinta 2 0 1 1 47-58 3

10. Dinamo Bv. 2 0 0 2 42-48 2
11. Dacia 2 0 0 2 40-50 2
12. A.S.A. 2 0 0 2 45-56 2

„SPORTULTROFEUL
PENTRU EFICACITATE

1. Alexandru Matei („Poli") 
26 de goluri (3 jocuri) ; 2. A- 
lexandru Folker („Poli") 19 (3 
j.) : 3. Măricel Voinea (Minaur)

• F. R. Handbal 
organizarea unui concurs spe
cial. la București. în vederea 
verificării — crin sondai — a 
rezultatelor realizate pe plan 
local la normele de control 
pentru sezonul 1987/88. Con
cursul se va organiza — pen
tru sportive — în ziua de 21 
septembrie, ora 9,00 la Com
plexul „23 August", iar pen
tru sportivi — 12 octombrie, 
ora 9,00 în același Ioc. Vor par
ticipa handbalisti nominalizați 
de federație din Div. 
Dacă cei testai: nu vor 
punctajul regulamentar, 
va fi sancționată cu 2 
puncte în actualul campionat, 
iar sportivii respectivi — sus
pendați 4 (patru) etape. Nc- 
prezentarca la concurs atrage 
suspendarea ne 1 (patru) etape, 
federația urmind să desemneze 
alti sportivi la testare.

A—B. 
realiza 
echipa 
(două)

Rubrică realizată de
Mihail VESA

mu

urmat dou 
pentru des 
rei. Cu un 
tate, atît I 
prinderea i 
de la bătăi 
la Energia 
gat 
și 16—8.

La fel < 
fost și ci 
celelalte lo 
cerile au ț 
bările de i 
niune la t 
diției treci 
de-Sus (ju 
anul acest: 
samentul f 
toarea înfi 
Rîmnicelu, 
teni, 3. E 
(jud. Nean 
gineni (jui 
Negrilcști 
săud), 6. ) 
Sus (jud. I 
torul Agrii 
rea Ciohar 
9. Recolta 
Mare), 10. 
buleni (ju< 
Voliac (jui 
Fulgerul I 
13. Spicul 
mureș), 14 
(jud. Brasi 

I.

D4CL4D4 i

... la Școala nr. 111, condu
cerea scolii (prof. Pompiliu Ni- 
toiu) ar găsi mai multă înțe
legere din partea cetățenilor 
— multi părinți ai elevilor care 
învață aici — pentru a nu mai 
transforma baza sportivă a 
scolii, intr-un veritabil... bule
vard. stînienind astfel lecțiile, 
folosind pentru trecerea din 
str. Stoian Militaru in str. Bră- 
dctului. culoarul special ame
najat ?

...la Liceul „C. A. Roseiti", 
colectivul de elevi si profesori 
ar avea un sprijin real din 
partea factorilor interesat! din 
Sectorul 2 pentru a pune la 
punct baza sportivă de aici — 
terenurile pentru baschet, tenis 
si un spațiu imens pentru atle
tism si fotbal ? Ar fi pe mă
sura valorii si a modului în 
care acest liceu se exprimă în 
procesul de învătămînt proprlu- 
zis. cu zeci de absolvenți care 
fac pasul — sigur — spre „su
perior".

...la Liceul „Matei Basarab", 
cu tradiție în educație fizică 
sala de sport, cîndva o bijute
rie. ar fi mai bine îngrijită, 
astfel ca elevii să o utilizeze 
un plus de interes Ia lecții 
Ia activitățile sportive ?

...la Școala nr. 191, cele 20 
mese de tenis si 38 panouri 
baschet instalate în curte
constitui un model de urmat 
și nu un prilej de... invidie 
din partea unor cadre didactice 
de aici si din unitățile de în
vătămînt învecinate ?

...exemnlul colectivului Sco
lii nr. 133 care, din fonduri 
realizate prin muncă voluntară 
(inclusiv colectarea de sticle 
Si borcane fier vechi si plante 
medicinale). îsi amenaiează o 
a doua plaformă pentru spor
tul de masă ?

LUPTELE LIBERE VIZEAZĂ NOI SUCCESE
(Urmare din pag. 1)

cu R. 
a lup-
Claudiu 

deși are

cu 
si

de 
de 
ar

joasă — în partida 
Heugaber (R.F.G.) 
tat sub așteptări. 
Tămăduianu (74 kg), 
scuza parțială de a se fi acci
dentat în meciul cu polonezul 
K. Rajman (pe care l-a învins, 
totuși, în prelungiri), n-a evo
luat la nivelul așteptărilor. A 
pierdut puncte prețioase în
fața unor adversari pe care îi 
învinsese chiar în acest an
(Rauhala — Finlanda și Seker 
— Turcia). Este un sportiv mai 
dificil. Gheorghe Mîțu (82 kg) 
a cîștigat trei meciuri și a 
pierdut două, la limită : 
9—11. Vasile Pușcașu
kg) a luptat din nou ca 
tinereții sale sportive, 
mîne, în continuare, un

excep- 
repre- 

este 
Rașo- 
Prefif 
Endre

mîne, în continuare, 
bază

4—5 și 
(100 

în anii 
El ră- 
om de

deți

la lot.
Ce perspective 
elevilor dv. la 
In afara celor
în vederile noastre o se-

întreve- 
J.O. 7

amintiți,
Intră
rie de tineri ca Dănuț Profit 
(57 kg), Romică
kg),
130
(68
rin
(52

. Rașovan (48
Petrișor Cruceanu (100 sau 

Ioniță 
Do- 

Hîncu

kg). Daniel 
kg), Radu Ana, 
Bîrcu și Nicu

kg), Măricel Popa (62 kg), 
sportivi pe care îi vom pregăti 
cu toate seriozitatea și îi vom 
„roda“ în competiții internațio
nale, astfel ca ei să realizeze 
progresele de care sînt capabili 
pentru ca luptele libere să ob. 
țină medalii și la J.O., așa cum 
am reușit la C.M., după opt ani 
de... așteptare.

— Vă felicităm pentru meda. 
lia de la Clermont Ferrand și 
vă urăm succes în continuare, 
la Jocurile Olimpice, în primul 
rînd, ca și la celelalte mari 
competiții internaționale.

La numai cîteva zile după 
această discuție, cei mai tineri 
componenți ai lo ului național 
de lupte libere s-t.u aliniat la 
startul C.E. de juniori de la 
Katowice. Acum, cînd 
ționala performanță a 
zentanților țării noastre 
cunoscută, cînd Romică 
van, Radu Ana, Dănuț 
(toți medaliați cu aur),
Elekeș, Petrișor Cruceanu (ar
gint) și Cătălin Bejenaru, A- 
lexandru Kotcleș (bronz) și-au 
așezat la loc de cinste meda
liile în vitrina cu trofee, ne 
putem da seama că reputatul 
nostru tehnician a avut drep
tate. Luptele libere de la noi 
se află pe un drum bun, as
cendent. Rezultatele de Ia ul
timele două mari competiții 
se situează în fruntea tuturor 
performanțelor realizate pînă 
acum, anul 1987 fiind cel mai 
rodnic pentru această discipli
nă sportivă din întreaga sa 
istorie. Șl, după modul cum 
se muncește în prezent la ni
velul lotului, avem toate mo
tivele să credem că succesele 
din acest an pot fi repetate.

a

ADMINISTRAȚIA DE
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 6 SEPTEM
BRIE 1987. cat. 1 (13 rezultate): 
3 variante 25% — autoturisme 
Dacia 1300 ; Cat. 2 (12 rezultate): 
1 variantă 100% a 20.738 lei șl 58 
variante 25% a 5.184 lei ; Cat. 3 
(IW rezultate) : 44 variante 100% 
a 1.55? lei și 1.198 variante 25% a 
390 lei. Report la categoria 1 : 
61.933 lei.

Autoturismele ..Dacia 1.300“ de 
la categoria 1 au revenit partlel- 
panților : ion Dobre din Agigea, 
jud. Constanța, Pavel Sa bou din
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Astăzi si mîine. o mini-etapă 
interesantă, deoarece angajea
ză toate cele cinci echipe care 
ne vor reprezenta. începînd de 
miercurea viitoare — si spe
răm cît mai tirziu. spre vara 
lui 1988 — în cupele europene.

în centrul atenției, Steaua la 
Ploiești ! Meci de ultim rodaj 
pentru echipa campioană, care 
ia startul în compania Iui 
M.T.K.. după memorabila du
blă manșă cu... Honved. Petro
lul. partenera Stelei, are mij
loacele necesare pentru a-i ,.în- I tindo" pe campioni mai ales 
după marile puncte obținute

I
I
I
I

I
I
I
I

resp. I

în etapa trecută, pe Giuleștl. 
în „Regie". Sportul Studen

țesc se prezintă cu amintirea 
recentei sale prestații din par
tida cu Dinamo, cînd a fost 
Ia un pas de a obține o re
miză. dar si cu aceea a locu
lui mai puțin reușit cu suce
venii. cînd a fost la cîtiva... 
Dasi de înfrîngere. Meciul cu 
„U“ este un bun prilei 
cumulare a unei energii 
care să angajeze plenar 
în compania puternicei 
ții poloneze Katowice.

Un meci așteptat cu

de a- 
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forma-
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BUCURESTIa
mas în concurs, după 14 lan
sări, 12 sportivi, între care și 
doi romăni. Acum, cu timp 
maxim, au fost zece ! Pentru 
stabilirea învingătorului, zece 
aparate au luat din nou înălți
me, iar șase (!) rezistă 240 de 
secunde în aer. Așadar, un 
nou baraj, în condiții termi
ce diferite șl curenți de aer 
care și-au modificat radical 
direcția. Abia în aceste difici
le condiții și după 10 ore de 
concurs, Ion Bucăzar, campio
nul anului 1985, obține primul 
loc, aparatul său menținindu-s-i 
în aer 168 secunde. în imedia
ta lui apropiere, un outsider, 
George Arghir (Tehnofrig Clui- 
Napoca) cu 140 secunde și La- 
dislau Darvașy, cu 119 secun
de.

Pentru celelalte clase, clasa
mentele „primilor trei", la 
individual și pe echipe arată 
astfel : FIA, seniori echipe : 
1. Metalul Salonta 3709 p, 2 
Gaz Metan Mediaș 3454 p, 3. 
Tehnofrig Cluj-Napoca 3187 p; 
juniori : 1. Laszlo Kovacs (Vo
ința Tg. Mureș) 1260 p, 2. I- 
nacu Mimet (Aurul Brad) 1117 
p, 3. Imola Fodor (Unirea Sf. 
Gheorghe) 1092 p ; echipe : 1. 
Aurul Brad 1632 p, 2. Voința 
Tg. Mureș 1260 p, 3. Unirea 
Sf. Gheorghe 1092 p ; F1 B 
(propulsoare), seniori : 1. Pe
tru Cucuianu 1244 p, 2. Crîngu 
Popa 1212 p. 3. Alexandru 
Vincze (Metalul Salonta) 1131 
p ; echipe : 1. AVIA Bucu
rești 2156 p, 2. Metalul Salon
ta 2071 p, 3. Gaz Metan Me 
diaș 2026 p ; F 1 C (motomode- 
le), seniori : 1. Francisc R'- 
moezi (Tehnofrig Cluj-Napocs) 
1250 p, 2. Crîngu Popa 1139 p, 
3. Marian Popescu 1115 p ; e- 
chipe : 1. AVIA 2254 p, 2. Teh
nofrig 1920 p ; F 1 G (planoare 
pentru juniori) : 1. Andrei Cu- 
cuianu 539 p, 2. Gabi Poroșnl- 
cu (Petrochimistul Pitești) 401 
p, 3. Gabriel Ionescu ; echipe : 
1. AVIA 894 p, 2. Petrochi
mistul 401 p, 3. Metalul Salon
ta 275 p ; F 1 H (propulsoare 
pentru juniori) : 1. Emîlian
Guță (Gaz Metan Mediaș) 583 
p, 2. Elida Cune (Rovine Cr» 
iova) 532 p, 3. Gheorghe Stoica 
(Aurul Brad) 509 p ; echipe t 
1. Aurul Brad 1172 p, 2. Uni
rea Sf. Gheorghe 1101 p, 3. Gaz 
Metan Mediaș 1044 p.

loan NOVAC

JNOSPORT INFORMEAZĂ
orghe 0 Pentru amatorii concursuri

lor PRONOSPORT, publicăm me
ciurile cuprinse în programul e- 

ONO- tapei de duminică, 13 septembrie 
ri, 9 1. Oțelul Galați — „Poli" Timi-
lucu- șoara ; 2. F.C.M. Brașov — Ră

sfir. pid București ; 3. F.C. Argeș —
e de C.S.M. Suceava ; 4. F.C. Olt —
eiee- Corvinul ; 5. A.S.A. Tg. Mureș — 
agere S.C Bacău ; 6. Ascoli — Roma;
pro- 7. Avellino — Torino ; 8. Cesena

, erele — Napoli ; 9. Fiorentina — Vero- 
snate, na : 10. Internazionale — Pesca-
pro- ra ; 11. Juventus — Como : 12.
ora Pisa — Milan ; 13. Sampdoria —

Empoli.

REPETIȚII
e cel dintre Victoria si Uni
versitatea Craiova. Victoria 
vine dună o frumoasă perfor
mantă la Bacău, iar craiovenii 
simt apropierea Cupei UEFA. 
pentru care au o predilecție 
confirmată. Dacă Victoria este 
o echipă realmente fortificată. 
Universitatea Craiova — vic
torie dificilă asupra lui F. C. 
Argeș — îsi caută ritmul in
ternational. pe care l-a avut 
timp de cîtiva ani în sir. în 
perspectivă, un meci frumos, 
între două echipe care si-au 
propus să atingă condiția ma
ximă în abordarea „europe
nelor".

Mîine, la Moreni. o altă în- 
tîlnire atractivă, în care Flacă
ra nu mai e oulsiderul de a- 
nul trecut, după rezultatele 
bune din retur si de la... Su
ceava. Dinamo va trebui să 
forțeze cu toată vigoarea, deoa
rece are. la startul europene

lor. cel mai puternic adversar 
din toti cei cinci. Malines fiind 
o adevărată revelație, mai ales 
după victoria spectaculoasă a- 
supra lui Standard Liege. în 
aceste condiții, meciul de la 
Moreni capătă o semnificație în 
plus, dincolo de lupta pentru 
puncte în duelul cu Steaua.

Mini-etapa de astăzi si mîine 
trebuie să se situeze mult dea
supra jocurilor din Divizia A. 
deoarece depășește cu mult 
.contabilizarea" punctelor în 
clasament — firească, de altfel.

După aceste jocuri, echipele 
noastre nu vor mai avea pri
lejul unei încercări a forțelor, 
totul intrînd în faza finisări
lor. Sîntem convinși că aceste 
meciuri vor fi pentru „europe
nele" noastre utile „repetiții 
generale".
• PENTRU meciul Victoria 

București — Universitatea Cra
iova sînt valabile legitimațiile —y 
abonament roșii și verzi (pentru 
ziariști) eliberate de C.N.E.F.S. 
iar celelalte numai însoțite de 
tichete.

OMOGENITATEA-ELEMENT DETERMINANT

CINCI CARTONASE ROȘII!
(Din dosarele Comisiei de disciplină)

Pentru timișoreni, nu mai 
este nevoie s-o spunem, ega
lul cu A.S.A. Tg. Mureș a 
reprezentat o mică decepție. 
Rezultatul. privit ca atare. 
Pentru cei care au urmărit 
însă partida, drawul are temei
nice explicații si ele trebuie 
judecate cu luciditate si calm 
după ce primele momente de 
supărare au trecut. în primul 
rînd nu e bine să se uite că 
„Poli" prezintă un ..unsprezece" 
cu destui jucători noi (Varga 
24 de ani. apoi cele două cu
rajoase promovări. China 20 de 
ani si Ucu 23 de ani, Neagu 22 
de ani). Un grup care are ne
voie de timp spre a se afirma 
total, pentru a ajunge la o con
stantă în randament. Acciden
tările (Ionuț, Andreiaș, Bozeșan 
II, alții refăcuți în ajunul meciu
lui) au creat antrenorilor mul
te probleme spre a găsi o 
formulă viabilă de echipă. Ea 
s-a arătat. în compunerea cea 
mai fericită. în reprinza se
cundă — cu Pascu (24 de ani) 
și Oloșutean (19 ani I) în te
ren — si aceasta este adevă
rat. Absenta lui Bolba face ca 
alcătuirea perechii de vîrfuri 
să nu permită multe variante.

Reprofilarea lui Oancca. ca 
fundaș central, a dat într-o 
măsură satisfacție, dar a redus 
si asa destul de debilul grup 
de atacanti. Sint dificultăți 
reale de care cei în drept tre
buie să tină seama cînd ana
lizează partida cu mureșenii.

Dar, apoi, nu ne este permis 
să neglijăm si replica adversa
rului. După înfrîngerile cu F. C. 
Argeș si Victoria A.S.A. si-a 
strîns rîndurile si aiutată de 
elementul „omogenitate" ga
rantat de atîtia ani de acti
vitate împreună a grupului ac
tual de jucători, a realizat în 
special în prima repriză, un 
ioc precis, sudat, cu păstrarea 
sigură a balonului, cu ieșiri 
foarte periculoase în atac, care 
au adus-o foarte aproape de 
2—0 (minutul 46). „Cheia" punc
tului cîstigat de A.S.A. sau a 
celui pierdut de „Poli", cum 
vreți s-o luati. a stat tocmai 
în această bună funcționare a 
liniilor oaspeților. A. Stoica, 
revenit în locurile natale, a a- 
rătat o vervă deosebită de 
joc. materializată. de altfel, 
prin golul cu care s-a deschis 
scorul.

Eftimîe IONESCU

0 REMIZĂ CU... DOUĂ ÎNVINGĂTOARE
• intr-o singură etapă din 

campionatul „speranțelor", cea 
de miercuri, 26 august, NU MAI 
PUȚIN DE 5 JUCĂTORI AU 
FOST ELIMINAȚI DE PE TE
REN, ca urmare a abaterilor pe 
care le-au comis. Lucru cu atît 
mai surprinzător — șl supărător 
totodată — cu cit este vorba de 
o competiție practic fără miză, 
în care nu se promovează și nu 
se retrogradează, rolul el fiind 
acela de a pregăti titularizarea 
cît mai rapidă și a cît mai mul
tor jucători In primele formații 
participante la campionatul Di
viziei A. Dar iată că, în meciul 
Sportul Studențesc — C.S.M. Su
ceava, Ivașcu și Letzner (Spor
tul Studențesc) au văzut carto
nașul roșu, primul pentru că și-a 
lovit adversarul, Iar cel de-a] 
doilea fiindcă a adus injurii ar
bitrului. El au fost suspendați 
pe cite 5 șl, respectiv, 3 etape. 
Alte două ..speranțe", Bonțea 
(Oțelul Galați) șl Popescu 
(Steaua), s-au... scuipat reciproc, 
dar fiind la prima — și sperăm 
ultima — abatere, au „scăpat" 
numai cu cite o etapă de sus

pendare. Cel de-al cincilea ju
cător eliminat a fost Bozga 
(Corvinul Hunedoara), care in 
meciul eu Politehnica Timișoara 
a lovit un adversar, într-un mo
ment cînd nicâ măcar nu se afla 
in luptă pentru balon. El a fost 
suspendat pe 5 etape. ȘI in cam
pionatul trecut „speranțele" Cor- 
vinului au figurat cam des pe „or
dinea de zi" a Comisiei de disci
plină.
• Intrat pe teren in mln. 89, 

Iordache (Inter Vaslui) n-a ju
cat, așadar, decât un minut in 
meciul cu Progresul Brăila, după 
care, părăsind terenul, a apli
cat un pumn unui adversar. El 
a fost suspendat pe 5 etape.
• Meci viu disputat între di

vizionarele B Sticla Arleșul Turda 
șl C.S.M. Reșița, oaspeții obținind 
victoria cu 1—0. De remarcat 
faptul că în acest meci de mare 
angajament, de mare luptă, ar
bitrul n-a trebuit să apeleze 
nici măcar o singură dată la 
cartonașul galben. Se poate, deci, 
și așa !

lack BERARII)

Deși tabela de marcaj • 
stadionului din Suceava a ră
mas insensibilă la eforturile 
făcute de cele două combatan
te. indicind în final o „remiză 
albă", partida dintre C.S.M. si 
Flacăra a avut totuși... două 
învingătoare. Pentru că fiecare 
echipă în parte a punctat des 
și eficient.

Echipa pregătită de Vasile 
Simionas si Ion Buzoianu a 
acționat dezinvolt multe pe
rioade. a avut un repertoriu 
variat în plan tactic, susținut 
de o pregătire fizică adecvată, 
astfel că jucătorii suceveni. în 
marea lor majoritate, au depă
șit cu bine dificila perioadă 
de adaptare la rigorile primei 
divizii. „Axul experienței". A- 
lexa — P. Grigore — Multescu, 
a captat în jurul lui ambiția si 
elanul celorlalți, ceea ce a con
dus la un angrenai articulat, cu 
o turatie optimă. Mai puțin Ia

capitolul finalizare. însă, ia lip
sa de eficacitate a sucevenilor 
o parte de „contribuție" a a- 
vut-o si defensiva oaspeților, 
oportună în intervenții bine 
organizată de „dirijorul" Bu- 
tufei. Asta nu înseamnă că e- 
levii antrenorilor Ion Nun- 
weiller si Tănase Dima au ju
cat doar faza de apărare. Dim
potrivă. ei au etalat un ioc 
modern, la început de aștepta
re. după care au „contrat" des
tul de periculos. S-au opus e- 
zitările lui Lala si Văidcan. 
dar mai ales paradele lui 
Alexa. Oricum, se poate spune 
că Flacăra a intrat cu argu
mente solide în plutonul frun
taș al primului nostru eșalon. 
Nu doar prin prisma actualu
lui ei +2 la „adevăr", dar mai 
cu seamă a modului cum ea se 
exprimă în joc.

Adrian VASILESCU

I

• DE SAPTAMI- 
NA trecută. noul 
vicepreședinte al 
Universității Craio
va este Corneliu 
Stroe. De fapt, ca 
să fim mai exacți. 
este vorba despre 
o revenire, numele 
acestuia Hind strins 
legat de perioada 
cea mal fertilă în 
cupele europene a 
formației din Ceta
tea Băniei. • Noua 
prevedere 
mentară

regula- 
privitoare

balo
nului de la margi
ne pare să dea bă
taie de cap și unor 
fotbaliști cu experi
ență. Un exemplu: 
la una din aruncă
rile de la tușă, E- 
duard a „furat" 4-5 
metri și, firesc, 
„centralul" Mircea 
Neșu a indicat re
petarea repunerii 
de către cralovenl, 
numai că, surpri
ză: și Negrită a 
căzut în păcatul

piteșteanulul, ceea 
ce a dat din nou 
posibilitatea oaspe
ților să repună ba
lonul în joc. De a- 
ceastă 
a fost 
cutat, 
Apropo 
șu: peste 
o săptămînă, acesta 
va fi, alături de I. 
Crăciunescu, unul 
dintre secondanții 
Iul I. Igna la mult 
așteptata 
Real Madrid 
poli, din 
Campionilor 
peni.

dată autul 
corect exe- 
altfel... a 
de M. Ne- 

aproape

partidă
— Na- 

Cupa 
Euro-

CENTRALI in postura de secunzi la• DOI 
meciul de 
Tg. Mureș. Amîndol, emoționați,_ _______ _ _ ___ _________
„E mult mai greu ca antrenor. Și noaptea visezi cum... ai vrea să 
fie meciul !“ — ne mărturisea decanul prezențelor în Divizia A (FI. 
Ispir). • colaboratorul nostru. B. Vuin, activul fotoreporter timi
șorean, a urmărit, duminică după-amlază, al 2345-lea meci din 
activitatea lui (îșl notează meciurile intr-un registru gros cit un 
Larousse). Este de înțeles dacă ne gîndim că. sîmbătă, el a fost 
prezent la Reșița, la partida C.S.M. — A.S.A. Progresul Timișoara, 
duminică dimineața îl afla-m la Arad, la derbyul local Strungul — 
U.T.A., iar in după-amiaza aceleiași zile se găsea cu aparatul foto
grafic pe stadionul „1 Mai" din Timișoara, la partida Politehnica — 
A.S.A. Tg. Mureș ! • In afara lui Vodă (portar de rezervă). A.S.A. 
a - mai Înscris doar doi Jucători pe foaia de arbitraj la rubrica 
jucători-înlocuitori : Naghi și Albu. Antrenorul C. Dinu ne spunea (și 
credem că are dreptate) : „Prefer ca foarte tinerii jucători să evo
lueze la speranțe decît să aștepte

FUNDAȘI
la Timișoara ; D. Păltinișan la* „Poli", FI. Ispir la A.S.A. 

de parcă ar fi fost jucători !

Tudor el Stoica
din fază de gol, anulîn.du-11-se 
un mare avantaj pentru o ba
nală lovitură liberă. Apoi, F.C. 
Olt a avut o bară (deci putea 
fi 2—2), după care Cireașă a 
înscris golul trei dintr-un of 
said mare!! Chiar nu contează 
— la speranțe — calitatea ar
bitrajului?

I

• REMUS CÎMPEANU, pre
ședintele clubului „U“, despre 
trei dintre absențele din lotul 
echipei: „Pojar e nerefăcut, 
Popicu are încă multe ezitări 
după accidentul suferit, iar 
Sabău, după dubla intervenție 
chirurgicală, nu va juca tot 
turul. Absența ultimului este 
serios resimțită de echipă". • 
Unul dintre cei mal buni ju
cători brașoveni în partida de 
la Cluj-Napoca a fost fundașul 
Bălan. Ca și fratele său, care 
a jucat la speranțe • „Cum e- 
chipa noastră, Sticla-Arieșul, 
a jucat azi în deplasare — ne 
spunea Francisc Fabian, cu
noscutul șlefuitor de talente 
stabilit Ia Turda — am venit 
la Cluj-Napoca să-1 urmăresc 
pe Andreica, unul dintre jucă
torii mei care evoluează Ia 
speranțele iul „U“. Oricind un 
jucător tinăr, consider eu, mai 
are nevoie dc un sfat, de o 
încurajare, din partea celui 
care i-a pus ghetele în picioa
re". • Timișoreanul Doru Bu
ciuma» n-a mal arbitrat
Cluj-Napoca de șapte ani!

1»

pe banca de rezerve".

• STANICI (Sportul 
denițesc)

Stu- 
ceș-

tere de formă. Poate că 
mijloc e Și faptul că a devenit 
titular.

• DOUA DEBUTURI oficiale 
în echipa campioană: portarul 
Liliac și tinărul fundaș Adri
an Lucaci (20 de ani), pentru 
ultimul dintre ei cele 17 minu
te jucate insemnînd șl primele 
în Divizia A! • Surpriză la a- 
pariția pe teren a echipei Stea 
ua: echipamentul nou și foar
te frumos, în special culorile: 
tricourile — azurii, cu dungu- 
lițe albe, chlloții și jambierele 
— bleu. • Luni, Tudorel Stoica 
a împlinit 33 de ani. Anticipat, 
el și-a sărbătorit ziua cu un 
gol frumos. Stoica joacă la 
Steaua de 13 ani! • După atî- 
tea promisiuni, Pena și-a de
monstrat duminică frumoasele 
lui calități. Dar ce să faci sin
gur cu apărarea Stelei? • F.C. 
Olt a expediat singurul șut pe 
poartă in mln. 76 (!); autor — 
tot Pena. • La pauză, de ne
crezut, la scorul de 2—0 pentru 
Steaua, raportul șuturilor pe 
spațiul porții era de... 2—0 !! • 
Meci frumos la „speranțe", dar 
scorul de 4—1 a fost și cu 
contribuția brigăzii de arbitri. 
La 2—0, oaspeții au fost opriți
• UN NOU TINAR DEBUTANT în echipa Rapidului : Vameșu, 

o fostă aripă la Electrica Titu, care Insă duminică a jucat pe post 
de fundaș stingă, în locul lui Bacoș. Și a făcut-o promițător, ur- 
cînd des In atac, pentru a-și încerca tăria șl precizia șutului și 
îndreptîn-du-se... spre o notă pe care, de regulă, o acordăm celor 
mal buni jucători ai echipei. Ce l-a coborit, totuși, pînă la 5,5 ? 
Faptul că a fost depășit prea ușor la incursiunea spre gol (golul 
înfrîngeril) a ploieșteanului Panait. Și cum rolul principal al iul 
Vameșu era acela de apărător... • Unul din artizanii succesului 
obținut in Giuleștl de Petrolul se numește Jipa. A zburat, literal
mente. spre barele porții sale precum... Liliac.
• DIN NOU interesul publicu

lui sucevean a fost imens, ca
pacitatea stadionului Arenl ne- 
putînd satisface cererile de bi
lete. Apropo de bilete, cele 
12 900 puse în vînzare s-au e- 
ouizat încă de joi, fapt care 
l-a determinat, pe președintele 
clubului, Constantin Alexa, să 
spună pînă duminică, la ora 
meciului, aceleași cuvinte: „Nu

mai avem bilete". Făcînd haz 
de necaz, acesta Iși reproșa ; 
„N-am avut inspirația să ape
lez la o... bandă de magneto
fon". • Dragnea, căpitanul e- 
chipei Flacăra a „urcat" pen
tru a 300-a oară pe scena pri
mei divizii. Și a urcat vigu
ros, ambițios, dovedindu-se u- 
nul dintre cel mai buni jucă
tori de pe teren.

I
I
I
I

• DECEPȚIILE 
ANTRENORULUI.

Ele aparțin Iul Cos- 
tică Rădulescu, an
trenorul echipei O- 
telul, care ne-a 
spus, după meciul 
cu Corvinul: „Nu 
ml-am închipuit ca 
cei doi fundași cen
trali ai mei, Aglu 
șl Anghelinel, să 
„viseze" atît de 
mult în fazele ce. 
lor două goluri 
primite, să mă de
zamăgească, cu alte 
cuvinte, aici la Hu
nedoara. Ce să mai 
vorbesc și de figu-

rațiile Iul__,___   Antohi 
in atac, dc Drăgol, 
de la care tot aș
tept confirmarea 
calităților sale? E 
timpul să înțele
gem cu toții că e- 
chipa are nevoie 
de goluri șl de... 
puncte, acum cînd 
încă nu-i prea 
tirziu..." • Harnic 
acest jucător Nic- 
șa, care, la 30 de 

terenul.

vine șl in atac, fă
cînd totul in folo
sul echipei. îi re
proșăm însă hune- 
doreanului gestul 
de nesportivltate in 
faza în care Bur- 
cea a fost... con
trolat la genunchi 
și pentru care a 
părăsit suprafața 
de joc în mln. 50! 
Nicșa trebuia să 
primească, atunci, 
un cartonaș galben.

I



Internaționalele" de tenis ale S. U. ATENISMANII
POPOVICI Șl COSAC.

Învingători in polonia
VARȘOVIA, 8

Proba do dublu 
turneului internațional de te
nis, desfășurat în orașul polo
nez Bytom, s-a încheiat cj 
victoria jucătorilor români A- 
drian Popovici șl Gheorghe 
Cosac, învingători cu 6—7, 
6—3, 6—2 în finala susținută 
cu perechea sovietică Andres 
Visând, Vladimir Gavrihidze.

Proba de simplu a revenit 
sportivului sovietic Andres 
Visând, care l-a întrecut în 
finală cu 7—6, 6—2 pe olan
dezul Glen Schaal,

ziua Bulgariei prietene

(Agerpres). 
din cadrul

au Început „dialogurile" capilor de serie
Cu iocurile din optimi „in

ternaționalele" de tenis ale 
S.U.A. de la Flushing Meadow 
au intrat în faza meciurilor 
dintre capii de serie calificați, 
aproape toti. oină acum. Eve
nimentul maior : eliminarea 
lui Becker („nu mai are pu
tere, nu mai are precizie, nu 
mai are concentrare" — rela
tează A.P.A. Viena) de către 
Gilbert cu 2—6. 6-7. 7—6. 7—5, 
6—1 ! în rest, la masculin, re
zultate scontate : Lendl —
Jarryd 6—2, 7—6. 6—4 ;• Connors 
— Leconte 6—7, 6—4. 6—4. 6—3; 
McEnroe — Gomez 6—4. 7—6,

6—3. Si Pe tabloul feminin 
două surprize... pe jumătate : 
Kohde.Kilsch (nr. 9) — Mandli. 
kova (nr. 4) 6—7. 6—4. 6—1 ț 
si Moneil (nr. 11) — Garrison 
(nr. 7) 7—6. 3—6. 7—6. Cele
lalte finaluri. conforme cu cla
samentul WTA la zi : Graff — 
Hanika 7—5, 6—2 ; Navrati
lova — Lindquist 6—0, 6—4; 
Evert — Manuela Maleeva 7—5,
6— 4 ; Shriver — Novotna 6—3,
7— 6 ; Sabatini — Bunge 1—6, 
6—1, 6—1.

Poporul bulgar vecin și prieten sărbătorește astăzi cea de 
a 43-a aniversare a victoriei revoluției socialiste, tntr-ade- 
văr, ziua de 9 septembrie 1944 reprezintă pentru Bulgaria 
punctul de plecare intr-o suită de succese pe drumul con
strucției socialiste, in toate 
siv in cel sportiv, tot mai

domeniile de activitate, inclu- 
apreciat pe plan international.

Campionatele Mondiale de haltere

CARE PROMITEA MAI MULT...

TURNEUL
DE LA

DE RUGBY
MOSCOVA
8 (Agerpres). — 

internațional

OSTRAVA, 8 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
Un nume sare in ochi oriunde 
ai privi, fie frontispiciul Pala
tului Sporturilor din Ostrava, 
fie tricourile sportivelor, vi
trinele orașului, dar înainte de 
toate... halterele de concurs: cele 
ale firmei Leoko (Finlanda), care 
și-au clștigat la mare luptă a- 
cest drept în fața suratei Elei- 
ko (Suedia). Și este limpede: 
nu doar pentru faptul că dis
curile acestor bare de hal
tere sînt mai frumos colorate. 
Leoko-Eleiko-Elan, iată un 
„meci" care a precedat cam
pionatele propifu-zise, care a 
avut cota lui de interes și ale 
cărui ecouri persistă încă, fiind
că nu lipsesc sportivii, care 
acuză o oarecare neacomodare 
cu elasticitatea acestor bare.

Printre ei, din păcate, s-a 
numărat și reprezentantul nos
tru A. Czanka, aflat luni noap
tea la concursul categoriei 60 
kg (16 participanți). Czanka a 
început foarte bine, ne-a dat 

speranțe, smulgînd cu mare u- 
șurință 132,5 kg — o greutate 
pe care un alt mare favorit, 
sovieticul Sarkizian, o ratase 
la prima încercare, iar un al
tul, Mirzoian, nu îndrăznise s-o 
abordeze chiar din start. în 
continuare, însă, Czanka a ra
tat ambele încercări la 137,5 kg 
(cit cea mai bună performan
ță a sa). Cum Topurov (Bulga
ria) a izbutit 110 kg, Sarkizian 
137,5 kg, iar Mirzoian 135 kg, 
iată ratată o primă șansă la 
cucerirea unei medalii!

La aruncat, multe din cifrele 
cu care favoriții anunțaseră 
inițial că vor demara în con
curs au fost modificate (regu
lamentul permite). Este, pe d« 
o parte, un semn al dispoziției 
de moment simțită de sportivi 
și antrenori, după smuls, dar 
și o fațetă a luptei psihologi
ce purtate „în spatele ușilor, 
închise", care duc spre podiu
mul de concurs. Emoțiile ișî 
spun cuvîntul: Czanka ratează 
prima încercare la 160 kg, 0 
reușește pe a doua, iar la a 
treia nu riscă mai mult de 163 
kg ! Le ridică, dar... pentru el 
concursul se terminase! Expe
rimentatul Andreas Letz (R.D. 
Germană) — medaliat în 1985 
și 1986, prinde momentul și ri
dică din a doua 165 kg. Cîști- 
gă astfel un Ioc înaintea luJ 
Czanka, la acest stil. Lupta 
pentru ocuparea pozițiilor pe 
podium rămine cu același trio:

Topurov, Sarkizian, Mirzoian, 
aceasta urmind să fie șl ordi
nea în clasamentul la aruncat, 
cu mențiunea că toți trei au 
ridicat 170 kg din prima, au 
ratat 173 kg din a doua, sin
gurul Topurov izbutind să ri
dice bara de 175 kg în a treia 
încercare. Interesant de menți
onat: dacă și Topurov ar fi 
ratat 175 kg la a treia încerca
re, el s-ar fi aflat la egalitate 
cu Sarkizian (ambii cîntărind 
59,800 kg). în acest caz, meda
lia nu s-ar fi... împărțit, cum 
se proceda pînă acum, cl În
vingător ar fi fost declarat 
Sarkizian, cu numărul de con
curs numărul 2, în timp ce To
purov avea numărul 6.

O dată cu aceasta am punc
tat șl noua modificare de re
gulament, adoptată de Federa
ția Internațională de Haltere 
cu ocazia Congresului, înaintea 
începerii C.M.

Astfel, la total a clștigat bul
garul Topurov, un învingător 
incontestabil, iar Czanka se 
clasează pe locul 4; nu e chiar 
rău, dar departe de ce aștep
tam.

Rezultatele categoriei 60 kg. 
Total : 1. ȘT. topurov (Bulga
ria) 213 kg ; 2. Iurik Sarkizian 
(U.R.S.S.) 307.5 leg : 3. Oxan Mir
zoian (U.R.S.S.) 305 kg ; 4. Attila 
Czanka (România) 297,5; kg ; 5. 
Andreas Letz (RD. Germană) 290 
kg ; 6. Lai Run Ming ((R.P. Chi
neză) 225 kg. Smuls : 1. Topurov 
140 kg ; 2. Sarkizian 137,5 kg ; 3. 
Mirzoian 135 kg. 4. czanka 132,5 
kg. Aruncat : 1. Topurov 175 kg ; 
2. Mirzoian 170 kg. 3. Sarkizian 
179 kg... 5. Czanka 1®5 kg.

Marți noaptea s-a desfășurat 
întrecerea la categoria 67,5 kg, 
la care nu am avut concurent

Miercuri noaptea va intra tn 
dispută sportivul român An
drei Socaci, la categoria 75 kg, 
în care 
sari vor 
ti ci.

MOSCOVA, 
în turneul internațional de 
rugby de la Moscova, selecțio
nata de tineret a României a 
întrecut cu scorul de 3—0 
(3—0) formația secundă a 
U.R.S.S. într-un alt joc, re
prezentativa U.R.S.S. a dispus 
cu 23—9 (7—6) de echipa Po
loniei.

CAMPIONATUL EUROPEAN
DE BASCHET (f)

MADRID, I (Agerpres). — în 
ziua a patra a Campionatului 
European feminin de baschet, 
ce se desfășoară tn diferite o- 
rașe din Spania, s-au Înregis
trat următoarele rezultate: 
Polonia — România 88—66 
(45—36) ; Cehoslovacia — Ita
lia 88—60 (39—33) ; Iugoslavia 
— Finlanda 81-58 (38—37) ț
Bulgaria — Spania 84—74 
(50—40) ; Ungaria — Suedia 
103—74 (50—39) ; U.R.S.S 
Franța 109—47 (50—26).

înainte de a ajunge la 
Sofia, sîntem tentați de a 
face o escală de oîteva ore 
la Pleven; o escală, care, 
prin stăruința gazdelor 
noastre, s-a prelungit la cî- 
teva zile...

Admirăm, Împreună cu 
gazdele noastre ospitaliere, 
monumentul care imortali
zează evenimentul Războ
iului de Independență din 
1877, subliniind și bucu- 
rîndu-ne cil toții pentru 
trăinicia -relațiilor priete
nești care s-au statornicit 
prin vremuri între popoa
rele român si bulgar, pe 
calea construirii unei vieți 
noi. Si tot împreună cu 
gazdele din Pleven facem 
popas prin cîteva dintre 
punctele de mare atracție 
pentru copiii și tineretul 
din localitate, acolo unde, 
cu sutele, ei practică spor
tul preferat. Pentru micul 
Asen Domanov, elev în cla
sa a VIII-a pasiunea nr. 1 
o reprezintă baschetul. Toa
tă activitatea sa extrașcola- 
ră, polarizată în jurul a- 
cestul sport, este continua, 
tă șl acasă, unde șî-a 
amenajat un panou, lingă 
blocul In care locuiește. A- 
sen șl-a format prozeliți în 
tot cartierul, de aici rezul- 
tînd aproape o duzină de 
echipe școlărești. E de la 
sine înțeles că activitatea 
acestora a făcut și mai fru
moasă vacanța

Luptele, cele 
mează obiectul 
al multor copii 
Pleven. Printre 
dar Suvakov, Vladimir Dim- 
cev șl Marko Gudenov. 
Toți sînt animați de ace
eași ambiție: de a ajung»

mare... 
clasice, for- 
de interes 
și tineri din 
ei, Alexan-

campioni pe oraș. „Dacă se 
va putea chiar mai depar
te..." ne dă de înțeles Dim. 
cev, aduclnd în sprijin mul
te din reușitele sale în În
trecerile cu tinerii din Me- 
dra și Lovec, din Svistov șl 
Gornia Orjehovica, din 
Vratra și Tîrnovo, în anul 
școlar trecut. Condiții exis
tă, săli în cadrul tuturor 
cluburilor din localitate șl 
antrenori la fel de ambițioși 
ca și elevii lor.

în cazul fetelor, gimnasti
ca, cea ritmică mai ales, e- 
xercită — ne-am convins — 

• cea mai mare atracție. Pe 
undeva firesc, de vreme ce 
astăzi Bulgaria ocupă locuri 
fruntașe, pe plan interna
țional, la această disciplină 
olimpică. Iar Svetlana Ma- 
rinceva, Dana Ivanova si 
Ludmila Ghenova, toate li
ceene în primul an. au ca 
modele atît pe fostele ste
le ale „ritmicii" bulgare, 
Anelia Ralenkova și Lili 
Ignatova cit și pe actuala 
mare speranță a țării lor la 
apropiatele campionate mon
diale de la Varna, Bianca 
Panova.

„Chiar dacă nu toti eo ■ 
piii și tineri din Pleven nu
tresc ambiții in performan
tă, cred că cel mai impor
tant lucru este ca ei să în
drăgească sportul. Și fac a- 
ceasta, cu o mare bucurie, 
cum ați văzut..." ne asigură 
prof. Petăr Stambolev, unul 
dintre tehnicienii care se 
ocupă cu organizarea acti
vității sportive de masă în 
amenajările situate în zona 
de sud a orașului.

Tiberiu STAMA

principalii săi adver- 
fi cei bulgari și sovle-

Sorin SATMARI

c. EPRELIMINARIILE
...programează azi 3 partide : Islanda — Norvegia și U.R.S.S. — Franța 

în gr. 3. Finlanda — Cehoslovacia și Țara Galilor — Danemarca in 
gr. 5, irlanda — Luxemburg în gr. 7.

CAMPIONATE, ȘTIRI
• In campionatul suedez con

duce Malmo, cu 28 p, urmată de 
I.F.K. Gotdborg și Norrkoplng, cu 
22 p. Rezultatele etapei a l«-a -. 
Norrkdplng — Haftmstad 2—0, 
Oergryte — I.F.K. 1—4, Oestesr — 
Malmo 2—1, Hiammarby — A.I.K. 
Stockholm 1—1, -Elfsborg — 
Sundsval 2—6. • Turneul inter
național pentru juniori de la 
Cracovia a fost clștigat de Tra- 
kia Plovdiv : 2—1 (0—1) in 
nală cu Selecționata 
Katowice. • Etapa a S-a a cam-

fi- 
orașulul

planatului Iugoslaviei : Budue-
nost — Vojvodina Ir—2, Pristi
na — Sutjeska 3—0, Dinamo Za
greb — Bad 3—1, Nls — Osijek 
2—0 Rijeka — Vardar 2—0, Tuz
la — Zenica 4—1. Sarajevo — Ve
lez 0—1, Hajduk Split — Zelez- 
nlcear o—o, Partizan — Steaua 
Roșie 2—3. în clasament : Dina
mo Zagreb 8 p, Rijeka și Rad 
7 p. • La Abidjan, Cote d’Ivoi
re, in Cupa Campionilor Africii

(sferturi de finală). Africa 
Sports — Național Cairo 2—0 
(0—0). • A început o nouă edi
ție a campionatului Greciei : 
Panseraikos — Kalamarla 3—0, 
Diagoras — Aris 1—3, OFI — Pa- 
nahaiki 5—1, Larissa — Olympla- 
kos 3—1, Panathtaaikos — Leva- 
diakos 2—1, Eth.ni.kos — Verla 
1—0, PAOK — AEK 2—2, Hera- 
klis — Panlonios 0—3. • Aflat In 
convalescență, internaționalul ar
gentinian Burruchaga, de la 
Nantes, a suferit o nouă inter
venție chirurgicală, fiind operat 
la septul naza-l. • La Montevideo, 
într-una din grupele semifinale 
ale „Copei Libertadores", pesna- 
rol — Independiente Buenos Aires 
3—0 (2-0)

„FURTUNĂ" LA NAPOLI

PRIMELE MECIURI IN CCE
ALE BASCHETBALISTELOR DE LA

Echipa feminină de bas
chet Universitatea C.S.Ș. Vii
torul Cluj-Napoca debutează 
în ediția 1987—1988 a C.C.E. 
jucînd — în tur preliminar — 
cu formația Elizur Tel Aviv

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
BASCHET t In semifinalele 

turneului internațional masculin 
de la Hagen (R.F. Germania), 
echipa vest-germană Saturn K&ln 
a învins cu scorul de 84—72 (39— 
30) formația Galatasaray ~ ' 
bul iar Panlonios Atena 
trecut cu 89—53 (46—38) 
locală Goldstar. •

HANDBAI. * In meci , 
„Cupa Dunării" la feminin, echi
pa austriacă Hypo Sudstadt a 
învins pe teren propriu, cu sco
rul de 31—19 (16—7), formația
cehoslovacă Iskra Partizanske.

Isban- 
a în- 
echipa

pentru

HOCHEI PE GHEAȚA • In ca
drul turneului Internațional de 
la Jesenlce (Iugoslavia), ecltipa 
locală a Întrecut cu scorul de 
5—4 (1—0, 2—2, 2—2) formația 
cehoslovacă Autoskoda Plsen. • 
In competiția internațională dota
tă cu „Cupa Canada", selecțio
natele Canadei și U.R.S.S. au ter
minat la egalitate 3—3 (1—0. 1—3, 
1—0). Alte rezultate : Ceho
slovacia — S.U.A. 3—1 (d—0, 1—1. 
1—0) ; Suedia — Finlanda 3—1 
(1—0, 1—0, 1—1).

HOCHEI PE IARBA * Rezul-

U
(24 septembrie în deplasare. 1 
octombrie în Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca), în caz 
calificare, „U“ va tntîlni 
campioana Iugoslaviei, echipa 
Jedinstvo Alda Tuzla.

do 
pe

Duminică, urmează să por
nească la drum o nouă ediție 
a campionatului Italiei, 
la Napoli, deținătoarea 
„lo scudc-llo", e fierbere 
re ! Firește, în jurul lui 
radona, a cărui apariție 
prima etapă rămîne încă 
somnul întrebării'ț Totul

spiritele păreau să se fi

SCURT • PE SCURT 9
fate înregistrate în Campionatul 
European feminin, competiție ce 
se desfășoară în aceste zile la 
Londra : U.R.S.S. — Franța 6—0 ; 
Olanda — Scoția 5—0 ; Belgia — 
Țara Galilor ir—0 ; Spa.nia — R.F. 
Germania 2—0 ; Irlanda — Aus
tria 2—-1.

VOLEI o In.tr-u.-n meci inter
național masculin. disputat la 
Budapesta, echipa locală Uj-txrsti 
Dozsa a întrecut cu scorul de 
3—1 (4—15. 15—11, 16—M, 115—-6),
formația cehoslovacă UK Brati
slava.

dar 
lul 

ma- 
Ma- 

Sn 
sub 

a
potrnlț de la meciul de pre
gătire pe care NapeM l-a sus
ținut, recent, împotriva lui 
Rosario Central, campioana 
Argentinei. Nu atît rezultatul 
„amicalului", 0—1, cit „evo
luția lamentabilă" („Gazzetta 
dello Sport") a lui Maradona 
l-a enervat în așa măsură pe 
suporterii napoletanl Incit, 
după ce l-au fluierat copios 
pe ..Dieguito" (care a ratat 
in miin. 87 un penalty), l-au 
așteptat la terminarea partidei 
să-i ceară socoteală ! Mara
dona. care declarase nu de- 

,Napoli are ccl mai 
în mlj- 
i-mi in- 

reac- 
să...

zi.

mult că „1
bun public din lume, 
locul căruia aș dori s. 
chei cariera", a avut o 
țle violentă, fiind pata 
sară la bătaie ! A doua

cînd _ - ____ _
potolit, el a convocat o con
ferință de presă, afirmînd : 
„nu voi prelungi, cu nici un 
preț, contractul cu Napoli 
Ba mai mult, vă anunț că voi 
face tot ce îmi stă în putință 
pentru a pleca de aici cit mal 
repede ! Am obligații față de 
club pînă în 1989, dar ai’i ex
clud ca totul să se termine 
mai devreme !“

Incidentul a stîrnit, logic, o 
adevărată „furtună1 
lele Vezuvluluî, multe 
ridieîndu-se în apărarea 
gentinianul-uii : că n-a 
decît un meci amical, că 
s-au comportat și mai 
etc., etc. Nu puțini însă au 
dezaprobat „fasoanele** lui 
Maradona, susținînd că un 
suporter care plătește intra
rea pe stadion are dreptul să 
fluiere orice jucător. Declara
țiile acestea (din ziare) au 
turnat gaz peste foc și Ma
radona a refuzat să se mai 
prezinte la antrenamente ! Să 
_yedem ce va mai fi...

Ovidiu IOANIȚOAIA

la poa- 
voci 
ar
io șt 
alții 
slab
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