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Miercuri, 9 septembrie, la 
Palatul Consiliului de Stat, 
«-au încheiat convorbirile ofi- 
eiale dintre tovarășul Nicolae 
Ceausescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, si 
Daniel Toroitich arap Moi, pre
ședintele Republicii Kenya.

In aceeași atmosferă de caldă 
prietenie, stimă si înțelegere 
reciprocă, cei doi președinți au 
continuat, J“—1

runde de 
de vederi 
colaborării 
Kenya, precum si 
eu aspecte actuale 
politice internaționale.

Miniștrii de externe ai celor 
două țări au informat în le
gătură cu concluziile la care au 
ajuns in timpul intilnirilor de 
lucru cu privire Ia căile si mo- 
dalilățile concrete de dezvol
tare pe termen lung a coope
rării economice si tehnice și 
a schimburilor comerciale din
tre România și Kenya, în con. 
fermitate cu înțelegerile conve
nite la nivel înalt.

La încheierea convorbirilor, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Daniel Toroitich 
arap Moi au relevat, cu satis
facție. caracterul rodnic al vi
zitei. al dialogului purtat. în a- 
eeste zile, la București, care, 
prin rezultatele sale, se înscrie 
ea un moment deosebit în re
lațiile româno-kenyene. S-a a- 
prcclat că înțelegerile stabilite 
vor asigura extinderea Si întă
rirea. în continuare, a rapor
turilor prietenești dintre Româ
nia și Kenya, pe plan politic, 
economic, tehnico-știînțific, cul
tural si in alte sfere de acti
vitate. A fost subliniat faptul 
eă dezvoltarea multilaterală a 
conlucrării dintre cele două 
țări corespunde pe deplin aspi
rațiilor de progres ale ambelor 
popoare și reprezintă, totodată, 
o contribuție de seamă la cauza 
păcii. înțelegerii 
internaționale.

în același timp, 
mată hotărirea 
Kcnvei de a conlucra tot mal 
strins pe arena mondială, tn 
cadrul O.N.U. și al altor orga
nisme internaționale, de a par
ticipa activ la soluționarea. In 
interesul popoarelor, a proble
melor complexe ce confruntă °* 
menirea, de a milita pentru a- 
firmarea fermă a politicii de 
destindere si dezarmare, pen
tru instaurarea unui climat de 
pace, securitate, încredere șl 
colaborare în Europa, Africa șt 
în întreaga lume.

in legătură cu rezultatele vi
zitei. ale convorbirilor româno- 
kenyene la nivel inalt, a fost 
adoptat un Comunicat 
care se va

comun.
da publicității.
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Campionatele Mondiale în plină desfășurare

in cadrul ultimei 
convorbiri, schimbul 
privind 
dintre

dezvoltarea 
România si 
in legătură 
ale vieții

si colaborării

a fost reafir- 
Româniel st

In cursul 
președintele 
Daniel Toroitich arap 
celelalte oficialități kenyene 
care îl însoțesc an efectuat o 
vizită in Capitală.

Au fost vizitate unele •- 
bieclive social-edilitare aflate 
in construcție, care au oferit 
oaspeților imaginea unui oraș 
aflat intr-o continuă dezvolta
re si modernizare. în mod deo
sebit au reținut atenția vasta 
amenajare complexă a rîului 
Dîmbovița, marile ansambluri 
arhitectonice. metroul bucu- 
reștean.

In continuare.
Daniel Toroitich 
și persoanele care îl însoțesc 
au făcut o vizită la Institutul 
de cercetări pentru cereale si 
plante tehnice Fundulea. luind 
cunoștință de unele aspecte 
semnificative ale dezvoltării a- 
griculturii tării noastre.

La Institutul de cercetări, 
proiectări si inginerie tehnolo
gică pentru mecanizarea agri
culturii Bănoasa, vizitat în con
tinuare, șeful statului kenyan. ___________
ceilalți oaspeți au luat cunoș- marți, la categoria 67,5 kg, în- 
tintă de_ realizările specialiști- tr-o atmosferă de mare ten- 
lor români în domeniul pro- Ss siune, în care au învins cei 
ductiei de tractoare, mașini si 5; 
utilaje complexe agricole, de 
înaltă tehnicitate, care se bucu- g 
râ de multă apreciere în di- g 
verse țări ale lumii, unde se g 
exportă. Au fost prezentate, g 
totodată, cele mai noi tipuri de 

S?“|OASPETII: SASE PUNCTE DIN ȘASE!
& Steaua continuă cursa 
golaverajului • Clujenii, 
salt de 180 de grade după 
numai trei zile # Cra io ve
nii simt apropierea Cupei 

U.E.F.A.

zilei de miercuri. 
Republicii Kenya, 

Moi,

președintele 
arap Moi

alte mijloace de transport rea
lizate de industria noastră con
structoare de mașini.

Vizita la întreprinderea de 
masini-unelte si agregate Bucu
rești a oferit oaspeților prile
jul de a cunoaște nivelul teh
nic atins de industria româ
nească. care realizează o gamă 
largă de produse de mare com
plexitate, competitive pe plan 
international, de a examina u- 
nele posibilități pe care aceasta 
le oferă în direcția cooperării 
cu Kenya. Președintele kenyan 
a exprimat dorința de a tri
mite în această unitate modernă 
tineri muncitori si ingineri pen
tru specializare.

$ PRIMUL HALTEROFIL ROMAN
• Andrei Socaci a obținut medalia de bronz la stilul 

aruncat, categoria 75 kg
g OSTRAVA, 9 (prin telefon, 
șS de la trimisul nostru special). 
Js La ora acestei corespondente, 
g miercuri noaptea, tocmai s-au 
g încheiat întrecerile categoriei

75 kg din cadrul „mondiale- 
Și lor" de haltere. După o concu- 

rentă înverșunată. snortivul 
g român ANDREI SOCACI a in- 
g trat în posesia medaliei de 

bronz la stilul aruncat cu 
g 200 kg. El n-a figurat însă, din 
g păcate. în clasamentul la total, 
g întrucît a ratat de 3 ori 160 kg 
g la „smuls". Titlul de campion 

mondial la total a fost obținut 
g: de bulgarul Borislav Ghidikov 
Ș? cu 375 kg. urmat de compatrio- 
g tul său Aleksandr Varbanov. cu 
| 365 kg.
J; Urmînd să revenim cu amă- 
g nunte referitoare la întrecerile 

de miercuri noaptea iată de
șt talii de la concursul desfășurat.__ nn i- 1-— ’ —

mai bine pregătiți, dar deopo 
trivă Și cei cu nervii cei mai 
căliți. Sugestiv este faptul că 
la această categorie, mai bine 
de două treimi din cei 20 de 
concurenți au ratat numeroa
se încercări, fapt care demons
trează tensiunea la care se 
desfășoară marea competiție. 
Printre cei care au ratat se 
numără sportivi de frunte, 
cum ar fi Raul Mora (Cuba), 
unul din liderii Cupei Mondia
le la această categorie, care 
nu a reușit să ridice nici una 
din greutățile pe care și le-a 
propus ! Nu au fost scutiți de 
ratări nici Andreas Behm, 
actualul recordman mondial (la 
total), nici Joachim Kunz, de 
asemenea unul dintre fruntașii 
categoriei, niei Militosian și 
chiar campionul mondial Mi
hail Petrov. Este interesant 
de menționat, tn același timp, 
că ordinea pe podium a fost 
identică la smuls, la aruncat 
șl la total, adică Mihail Pe-

Andrei Socact

trov pe primul loc, 
Btehm pe cel secund 
Militosian pe poziția 
Un învingător incontestabil și, 
astfel, consemnăm cea de a 
patra victorie consecutivă a 
halterofililor bulgari, care au 
demarat strălucit în această

Andreas 
și Israil 
a treia.

Sorin SATMARI

(Continuare in pag. a 4-a)

în minietapa de ieri a Diviziei A de fotbal

Cristea m atac, apara^ea
clujeană e la post (Sportul

Studențesc — „V" 0—1)

CLASAMENTUL

După întrecerile balcanice de călârie-obstacole

CELE PATRU MEDALII, STIMULENT,
Foto : Dragoș A. NEAGU

1, STEAUA 4 4 0 0 15-1 3
2. Dinamo 3 3 0 0 3-1 6
3. Univ, Cv. 4 3 0 1 5-3 S
4. Victoria 4 2 1 1 4-3 5
5. „U“ Cj.-Nap. 4 2 1 1 3-4 5
6. F.C. Argeș 3 2 0 1 6-4 47— 8. C.S.M. Sv. 3 1 2 0 5-3 4

Flacăra M. 3 1 2 • 4-2 4
9. Corvinul 3 2 0 1 5-5 4

10. Petrolul 4 2 0 2 4-9 411. „Poli“ Tim, 3 0 2 1 3-4 2
12. F.C. Olt 3 1 0 2 2-6 2
13. A.S.A. 3 0 1 2 3-5 1

14—15. S.C. Bacău 3 0 1 2 4-7 1
Rapid 3 0 1 2 1-4 1

16—18. Sp. Stud. 4 0 1 3 4-8 1
Oțelul 3 0 1 2 2-6 1
F.C.M. Bv. 3 0 1 2 2-6 1

REZULTATE TEHNICE

DAR Șl OBLIGAȚII PENTRU VIITOR
Caa de-a 17-a <£- 

diție a Campionate
lor Balcanice de că- 
lărie, care s-au des
fășurat la Soita, a 
prilejuit reprezen
tanților noștrj o bu. 
nă comportare ale 
ansamblu, în condi
țiile unei dispute 
extrem de echili
brate pentru Iutile, 
ta te, dova dă că cele 
214 de medalii puse 
ta Joc (obstacole șl 
dresaj) au fost Îm
părțite aproape e- 
gal. balanța tacli- 
ntaid, totuși, ta fa
voarea echipelor Ro
mâniei, Bulgariei și 
Greciei, cu cele mas 
multe titluri.

Analiztod compor
tarea sportivilor 
noștri, ta ceea ce 
privește obstacolele 
(asupra oelor de la 
dresaj, cu alt pri
lej), trebuie sâ ple
căm de Ia o primă 
eons ta tare i aplica
rea no uilul reguUament In
stabilirea atasaimenilullui indivi
dual, prin luarea ta calcul a 5 
parcursuri (ta loc de 2 oa plnă 
acum) a condus spre o mai bună 
ierarhizare generală, Impuntad 
constanță șl o pregătire ou ade
vărat valoroasă, excUuzîndu-se, 
astfel, tn mare măsură, tn.tlmpla 
rea. Jinind, deci, seama de aceas
tă cerință, putem aprecia că au 
absolvit acest examen cu notă

Ldgia Iun,, noua campioană balcanică 
impresionat prin siguranța evoluțiilor

precizăm că departajarea 
primele două, precum și 
tzabelel Nădășan este, cu 
Pire, urmarea probei nr. 
care nu numai greșelile, ci șl 
timpul aiu avut o extrem de mare

dibntre 
locul 

deose-
1, în

SPORTUL STUD.
VICTORIA
PETROLUL

— „U" CLUJ-NAPOCA

— UNIV. CRAIOVA
— STEAUA

In pag. 3, cronicile intilnirilor de ieri.

0—1

0—1
(0-1)
(0-0)
(0-3)

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

Astăzi, cu începere de la ora 17, se 
FLACĂRA MORENI

dispută partida
DINAMO, tot din etapa a 4-a.

în preajma C. M. de gimnastică ritmică de la Varna

0 întrecere de înaltă măiestrie artistică
• Examen foarte important — în perspectiva J.O. din 
1988 — pentru sportivele noastre @ Participare record

maximă îndeosebi tetele, nu allt 
pentru faptul că au obțmut do.iâ 
medalii de aur (individual — Li
gi» nin și echipe) una de ar
gint (ioana David) și un loc 5 
(Cristina Ciocan), cit pentru evo
luțiile lor de-a lungul oonipeui- 
țiel. Iată. insă, penalizările pe 
fiecare parcurs : 1. i.igia liin 0—0 
—0—0—8 ; 2. Ioana David 4—0—0— 
4 ; 5. Cristina Ciocan 0—4—4—4—4; 
tzabela Nădăsan 4—12—0—4—7. Să

In Palatul sportului si cultu- 
i din Varna va avea loc, 

intre 16 și 20 septembrie, cea 
de-a XlII-a ediție a Campio
natelor Mondiale de gimnas
tică ritmică pentru senioare, 
competiție prestigioasă 
reuni cele mai ' 
din lume.

„Mondialele." 
constituie, fără 
petitia nr. 1 a 
sportul gratiei 
ele anuntînd o 
cord : 107 sportive (fată de 96 
la precedentele campionate

____ ce va
bune gimnaste

de la Varna 
îndoială, rom
anului pentru 

Si frumuseți, 
participare re

de la Valladolid — Spania).
Interesul exprimat de numă

rul crescut al participantelor se 
explică prin faptul că anul a- 
cesta este an preolimpic, iar 
gimnastica ritmică, devenită 
sport olimpic incepînd cu e- 
diția de Ia Los Angeles, con
tează ne certe afirmări calita
tive la apropiatul campionat 
mondial premergător marii în
treceri care va avea loc 
vara anului 1988.

Pentru ca cele peste o 
do sportive să evolueze în 
diții regulamentare la Varna.

în

sută 
con-

ele sint distribuite in patru 
grupe valorice : A B. C. D. 
îmbucurător este faptul că două 
dintre sportivele noastre — 
Florentina Butaru si Adriana 
Stoenescu — fac parte din gru
pa A. grupă de elită. în care 
vor evolua alături de renumite 
gimnaste din Bulgaria. Uniu
nea Sovietică. Spania, R.D.G.. 
R.F.G., Ungaria. Polonia ș.a.

Desigur, concursul se anunță 
foarte dificil, iar lupta pentru 
ocuparea unui loc cîț mai bun 
în clasament deosebit de grea. 
Cu toate acestea sportivele

Elena DOBINCA

(Continuare in pag. a 4-a)
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Azi, In Divizia A de

MECIURI-TE  ST PENTRU
handbal

„EUR C
MINUNĂȚII
Bogată a fost in concursuri 

si competiții agenda vacantei 
mari ! Bucuria practicării spor
tului, a mișcării în aer liber 
au trăit-o deopotrivă mii si mii 
de copii, pasionați ai alergă
rii si înotului, ai tenisului de 
cimp sau de masă, ai iudoului 
și locurilor sportive — fotbal, 
volei, baschet, badminton, 
handbal si. într-o mai mare 
măsură decît în anii prece
dența. rugby.

în privința acestuia din ur
mă. apetitul l-a deschis. în va
canța de primăvară. „Săptă- 
mîna rugbyului pitic'1, organi
zată pentru copiii Capitalei, dar 
la care — prin tradiție — au 
luat parte si minirugbyști din 
diferite orașe ale tării. Apoi 
aproape de vacanta mare, a 
urmat inițiativa orașului de 
sub Timpa. In fine. în cel de-al 
IV-lea trimestru de scoală, al 
odihnei active, pe rînd lașul 
Timișoara. Bucsanii Dîmboviței. 
Cluj-Napoca. Constanta. Su
ceava. Sibiul si Bîrladul au 
fost gazdele unei suite de cupe 
ale vacanței, cu participarea re
prezentanților rugbyului pitic. 
Ultima si cea mai reprezenta
tivă întrecere a copiilor în a- 
cest sport al voinicilor a fost, 
însă, cea de la Năvodarii Lito
ralului.

Ne obișnuise antrenorul Pe- 
trieă Lungu (cel care de-o via
tă adună in iurul său în in
cinta terenurilor cu buturi, 
multi dintre copiii Năvodari
lor). cu întreceri de mare a- 
tractie care fac deliciul publi
cului adică al miilor de mun
citori petrochimist! si de la ce
lelalte unităti economice din 
localitate. Dar. de data aceasta, 
la a ITI-a ediție a ..Cupei va
cantei* neobositul artizan s-a 
întrecut pe sine. El. copiii pe 
care i-a. instruit în tehnica pa- 
sei si a placaiului. dar si 
multi dintre ceilalți copii invi
tați. minirugbyștii la Grivița 
Roșie. C.S.S. Triumf-Rapld si 
Gloria din București, la C.F.R.

COPII AI NĂVODARILOR 0 
] 
0 
0 
0 
0

echipe din 
constântene

di- 
au

Brașov sau la 
ferite așezări 
fost la înălțime. Vreme de a- 
proape 10 zile Năvodarii au 
fost scena unor autentice reci
taluri rugbystice. așa 
mai copiii 
prin spiritul 
prin ambiția 
tregul bagaj 
nu sint

cum nu
le ofere.

dăruire, 
etala in-

stiu să 
lor de 

de a-si 
de cunoștințe (si 

DUtini aceia care îl

«menea momente de bilanț 
sportiv, ci si de perspectiva — 
subliniată de către reprezen
tanții federației de resort — 
ca unii dintre ei să facă. în- 
cepînd chiar din noul an sco- 

pasi spre postura 
ai unor echipe de 
este cazul lui 
o „uvertură"

iar. primii 
de titulari 
club. Cum 
rin Bălan,

Flo-
de

Azi o nouă etapă in diviziile 
A de handbal. Pentru trei din
tre formațiile masculine — 
Steaua. Politehnica Timișoara 
si H. C. Minaur Baia Mare — 
angrenate în cupele europene, 
partidele de campionat se con
stituie. desigur, si în meciuri- 
scoală in vederea primei man
șe (27 septembrie, pe teren pro
priu) a „Cupei Campionilor Eu-

mare talent, al Iui Daniel Stu-

„Șarjă" întreruptă ?... Nu, pentru că purtătorul balonului va reuși, 
in clipa următoare, să-și fenteze adversarul și să continue ac
țiunea !... Una din fazele viu disputate din „Cupa vacanței" ia 
minirugbp — Năvodari, 1987 Foto : Gabriel MIRON

posedă la nivelul seniorilor !). 
prin fantezie, mobilitate fizică 
Si — poate o lecție adresată 
„divizionarilor" — printr-un 
fair-play care a făcut. încă de 
la crearea sa. cu mai bine de 
100 de ani în urmă, din a- 
ceastă disciplină cu asprimi de 
rocă, unul dintre cele mai În
drăgite sporturi de echipă.

Bucuria copiilor din Năvo
dari. rugbyști într-a „8“-a sau 
a „12“-a. a fost cu atît mai 
mare, eu cît ei au reușit să-si 
adjudece ambele trofee ofe
rite celor mal buni. într-o 
confruntare sportivă avînd 
drept cei mai tenaci adversari 
pe piticii Gloriei și, respectiv, 
ai C.S.S. Triumf-Rapid. O 
bucurie răsplătită nu numai de 
trofeele, diplomele si... dulciu
rile care însoțesc, de regulă, a-

paru, care se anunță un „stîlp" 
de netrecut, al lui Marius Am- 
za. greu de depășit în jocul 
tușelor, sau al fraților Romulus 
si Remus Tihenea. aripi impe
tuoase, sau ai lui Adrian Sprin
ceană, mijlocaș la grămadă, o 
copie fidelă a titularului de la 
naționala mare. Mircea Paras- 
chiv 1

Năvodarii — locul de unde 
au plecat, prin vocația de mo
delator a antrenorului Petrică 
Lungu. peste 70 de jucători 
(printre ei Adrian Lungu. 
Gheorghe Vărzaru si Marcel 
Giucăl). astăzi titulari ai unor 
echipe de Divizia A — pro
mite. prin aceste aparent sim
ple jocuri de copil, să lanseze 
alti si alti performeri...

Tiberîu STAMA

Etapa a ll-a

ÎN EȘALONUL 
SECUND

MASCULIN, seria 1 ; IMU Ba
cău — Prahova Teleajen CSU 
Ploiești 20—20, Arctic Găești — 
Carpați Mirșa 29—17, Moldosin 
VaSlui — Calculatorul LIRUC 
București 23—23, Tractorul Bra
șov — CSU Galați 26—25, IMP Sf. 
Gheorghe — Hidrotehnica Con
stanța 24—20, ASA Buzău — CSM 
Borzești 25—20 ; seria a Il-a : Co
merțul Stan colau Mare — Con
structorul Arad 25—28, Autoturis
me Timișoara — Metalul Lugoj 
22—23, Mecanica Oradea — Unto 
Satu Mare 22—16, Minaur II cav- 
nic — Constructorul Oradea 23— 
19, utilaj știința Petroșani — Teh- 
noulilaj Odorhei 25—25, Strungul 
Arad — Metalul Hunedoara 26—20. 
(Med restant din etapa anterioa
ră : Metalul Hunedoara — Utilaj 
Știința Petroșani 29—24).

FEMININ, seria I : Mecanică 
Fină București — Chimia Brăila 
36—18, Filatura Focșani — CSM Sf. 
Gheorghe 22—22, Argetex Pitești 
— Cetatea Tg. Neamț 26—17. Re- 
loinul Săvinești — Precizia Vaslui 
19—15, Textila Buhușl — Sportul 
Muncitoresc Caracail 28—20, Olim
pia Ptopeni — I.T. București 22— 
20 ; seria a Il-a : constructorul 
Hunedoara — AEM Timișoara 
18—19, voința Odorhei — Textila 
Zalău 23—30, Industria Ușoară 
Oradea — Constructorul Baia Ma
re 24—22, Voința Sighișoara — ,.U“ 
Farmec Cluj-Napoca 23—24. CSM 
Bistrița — CiFR Craiova 27—29. E- 
lectrodnotor Timișoara — Textila 
Sebeș 30—23. (Corespondenți : I. 
Turcii, V. Pclenghian, S. Băloi, 
M. Florea, V. Manoliu. I. Toma, S. 
N-eniță, c. Gruia, 1. Ghișa, N. Fe- 
țeanu, D. Soare, I. Vieru C. Cre- 
țu, V. Frincu).

roneni". „Cupei Cupelor" si. 
respectiv, „Cupei I.H.F.". De 
altfel, studenții timișoreni au 
si jucat, săptămina trecută, 
partida din această a treia •- 
tapă.

Si in campionatul feminin 
(etapa a V-a) au loc meciuri 
importante, atenția fiind in 
mod deosebit reținută de in- 
tilnirile de la Constanta si Bu
zău. în acest ultim oraș evo- 
luind Rapid București. Iată 
programul etapelor :

MASCULIN
BUCUREȘTI : Steaua — Ști

ința Bacău. Sala Floreasca. de 
la ora 18. Arbitri : VI. Coio- 
caru și I. Mihăilescu (Craiova). 
CLUJ-NAPOCA : Universita
tea — Dinamo București (D 
Gherghisan si C. Drăgan din 
lași). PIATRA NEAMȚ : Re- 
lonul Săvinești — Universita
tea Craiova (C. Cristea si Gh. 
Dumitrescu din Constanța). 
BAIA MARE : H. C. Minaur - 
Dacia Pitești (P. Radvani din
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NOII 
CAMPIONI 

LA YACHTING
Desfășurate în șase regate, 

în rada portului Tomis din 
Constanta, Campionatele Re
publicane de yachting au luat 
sfîrșit. întrecerile au avut loc 
pe un timp, în general, priel
nic, cu excepția regatelor 2 și 
4, în care vîntul a fost mai 
puternic, soliei tind din plin 
măiestria și tehnica veliștilor 
noștri fruntași, care se pre
gătesc pentru Campionatele 
Balcanice de la Varna, pro
gramate la sfîrșitul acestei 
luni.

La clasa F.D. echipajul O. 
Adam — R. Mureșan de la C.S.U. 
Aeronautica București, s-a im
pus încă din prima regată, 
nemaicedînd primul loc pe 
toată durata concursului, cîș- 
tigînd astfel la o diferență 
confortabilă. La clasa Finn, 
juniorii (11 din cei 18 com
petitori prezenți la start) au 
asaltat pozițiile fruntașe și 
puțin a lipsit ca C. Tranda
fir (Știința Portul Constanța) 
sau R. Pîslaru (Electrica Bucu
rești) să se claseze pe primul 
loc, să-1 întreacă, adică, pe D. 
Frățllă (Electrica Constanța), 
care n-a cîștigat decît o sin
gură regată, dar a ocupat con
stant — și meritoriu — pozi
ția a 2-a în toate celelalte 
curse. La clasa 470, lupta s-a 
dat între două echipaje frun
tașe de la C.S.U. Aeronautica 
București, în final cîștigînd 
F. Soci — M. Făgărășanu.

Clasament : F.D. — 1. O. 
Adam — M. Mureșan (CSU Ae
ronautica Buc.) 6 p, 2. M. 
Murgescu — M. Lăzărescu 
(Proiect București) 23,1 p, 3. 
D. Hule — M. Constantin 
(ASIM C-ța) 25,4 p ; Finn — 
1. D. Frățilă (Electrica C-ța) 
17,4 p, 2. C. Trandafir (Știința 
Portul C-ța) 19,4 p, 3. C. Lu- 
chian (CSU Aeronautica) 33,7 
p ; 470 — 1. F. Făgărășanu — 
A. Soci 6 p, 2. M. Radu — M. 
Făgărășanu 19 p, 3. I. Maxim 
— F. Ais 25,5 p (toți de la 
CSU Aeronautica Buc.) ; clasa 
Finn (juniori) — 1. C. Tran
dafir (Știința Portul C-ța) 9 
p, 2. R. Pîslaru (Electrica 
Buc.) 16,7 p, 3. M. Roșea (CSU 
Aeronautica) 21,7 p.

Cornel POPA — coresp.

Turneul international de tenis (juniori)

O CONFIRMARE SI CITEVA...
Tenismanii noștri au cucerit 

trei din cele patru titluri puse 
în ioc la a 20-a ediție a Cam
pionatelor Internaționale pen
tru juniori, desfășurată, con
form tradiției, la Mamaia, prin: 
Răzvan Itu (simplu). Răzvan 
Itu — Daniel Dobre (dublu 
masculin). Diane Samungi — 
Mădălina Voinea (dublu femi
nin). Rezultate bune ale spor
tivilor români, avînd în vedere 
că la start s-au aliniat si iu- 
cători și jucătoare din alte opt 
țări — Bulgaria. Cehoslovacia. 
Polonia, R. D. Germană. R. F. 
Germania. Suedia. Ungaria si 
U.R.S.S. —. care au demonstrat 
un nivel tehnic destul de ri
dicat. oferind spectatorilor, 
care au umplut pînă la refuz 
tribunele, multe faze de tenis 
autentic.

Fără discuție, protagonistul 
Întrecerilor a fost Răzvan Itu. 
care s-a dovedit superior ad
versarilor săi din toate punc
tele de vedere : fizic, tehnic, 
tactic. Victoria tenismanului 
stelist — aflat în ultimul an 
de juniorat — este o confir-

■i

mare a evoluțiilor sale bune 
din acest an. soldate cu 7 con
cursuri internaționale cîstigate : 
Cupa Start (Bulgaria). Winkler 
Junior Indoor (R. F. Germa
nia). apoi turneele de la Cre
mona. Parma (Italia). Bratisla
va. Fraga (Cehoslovacia) si. a- 
cum. Mamaia. Poziția lui în 
clasamentul mondial a avansat. 
Itu aflîndu-se acum între pri
mii 15 juniori ai lumii. în mod 
cert. Răzvan Itu este cel mai 
bun produs al tenisului nostru 
din ultimii ani. si trebuie ală
turat imediat vieții si regimu
lui reprezentativei de seniori a 
tării. Angrenarea lui în aspra 
bătălie a circuitelor internațio
nale de seniori este singura 
posibilitate de a-1 propulsa în 
arena tenisului mondial.

Daniel Dobre. după o semi
finală asupru disputată cu so
vieticul Serbailo — un atlet 
tenace si cu o foarte bună lo
vitură de rever —. nu a mai 
avut aceeași dispoziție de joc 
in finală, unde a greșit mult 
în special tactic, iar în setul 
decisiv ■ „căzut" fizic si psi

DECEPȚII

Punct final In Criteriul National al speranțelor la baschet

CIȘTIGATOARE, ECHIPELE C. S. Ș. 
ARAD (b) Șl C. S. Ș. DEJ (f)

hic ! Nu putem omite insă a- 
portul său substantial din par
tidele de dubiu.

Nu aceleași lucruri bune 
putem spune despre fete. A 
trecut mai puțin de un an de 
cînd Diane Samungi și Mădă
lina Voinea reprezentau spe
ranțele tenisului feminin ro
mânesc. pentru ca acum ele 
să decepționeze : ambele, ex
trem de timorate și cu un ba
gaj tehnico-tactic redus, ne
combative. Monica Pecheanu, 
deși a întrecut-o De Samungi. 
a cedat la limită la cîștigătoa- 
rea turneului, poloneza Czo
pek. deoarece nu stăpînește o 
lovitură decisivă. Dierzînd mul
te puncte din oozitii favora
bile.

în schimb, s-a remarcat 
„tînăra generație", cu jucătoare 
și jucători de 15 ani și chiar 
mai puțin, care si-au apărat 
șansa pînă la capăt, practicind 
și un tenis promițător : Lore- 
dana Bujor. Angela Kerek, 
Claudia Neacșu, Simona Petru, 
Roxana Rădulescu. Andreea 
Vane. Cătălina Cristea. Stelian 
Gima. Andrei Pavel.

Turneul internațional de la 
Mamaia, care se înscrie, alături 
de alte 111 asemenea concursuri, 
în calendarul federației inter
naționale, și In urma căruia 
sint acordate puncte pentru 
clasamentul mondial al junio
rilor, a mai relevat și alte as
pecte. asupra cărora vom re
veni.

Doino STĂNESCU

La sfîrșitul săptămînii tre
cute. lașul a găzduit finala pe 
tară a „Ceferiadei" competiție 
de ramură înscrisă în cadru] 
Daciadei și aflată anul acesta 
la a Xl-a ediție. Organizatorii 
— Comitetul Uniunii Sindica
telor din Transporturi si Tele
comunicații, Departamentul Căi
lor Ferate din M.T.Tc.. Regio
nala de căi ferate Iași. Comi
sia organizațiilor sindicale pe 
regională si asociația sportivă 
C.F.R. Iași — au asigurat con
diții dintre cele mai bune des
fășurării acestor întreceri, 
care au reunit circa 400 de 
concurenti din întreaga tară 
reprezentanți ai Regionalelor de 
căi ferate București Brasov. 
Cluj. Constanța Craiova. Ga
lați. Timisoara si Iași.

Cu prilejul finalei ..Ceferia
dei". a fost inaugurat noul 
Complex sportiv C.F.R. Iași, 
amenajat de oamenii muncii 
feroviari din localitate, o con
tribuție deosebită adueîndu-si 
colectivele Secției L 1 si Depou
lui C.F.R. Complexul cuprinde 
o frumoasă popicărie dotată 
cu piste si instalații moderni
zate o sală de forță, terenuri 
pentru diferite ramuri de sport, 
saună și altele.

Iată si cîștigătorii acestei e- 
ditii. în care s-au înregistrat 
și cîteva performante valoroa
se. La atletism : feminin : 100 
m — Maria Lucaci (Timișoa
ra), 800 m — Iulia Negură

ÎNTRECERI 
DE ȘAH 

ÎN CAPITALĂ
începind de luni 21 septem

brie, în Capitală vor avea Ioc 
întrecerile celei de a IV-a edi
ții a tradiționalelor concursuri 
de toamnă organizate de secția 
de șah a asociației sportive 
I.T.B.

în afara turneelor (sistem 
elvețian) deschise tuturor ca
tegoriilor de vfrstă și clasifi
care, de la cat. III la maestru, 
la ediția din acest an este pro
gramat și un turneu principal 
cu participare internațională. 
Din rîndul invitaților de peste 
hotare se remarcă doi cunos
cut! fruntași ai șahului sovie
tic, marele maestru Ratmir 
Holmov și marea maestră Ele
na Fatalibekova.

Se va juca la clubul de șah 
al I.T.B. din str. Lipscani 21 
(tel. 13 76 35).
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Ultima competiție republica
nă de baschet a anului — 
Criteriul Național al speran
țelor (juniori III) — desfășu
rată sub genericul Daciadei, 
s-a disputat pe cele patru te
renuri amenajate în incinta 
Clubului Sportiv Școlar din o- 
rașul Dej, întrecerile s-au 
bucurat de un mare succes.

Clasamente — BĂIEȚI : 1. C.S.Ș.
Arad (antrenor : C. Mandache). 
2. C.S.Ș. 2 Oradea, 3. c.s.ș. 2 Di
namo București, 4. C.S.Ș. Tg. Jiu. 
5. C.S.Ș. 4-I.C.E.D. București, 6. 
C.S.Ș. Tg. Mureș. Coșgeter : M. 
Taranguil (Arad) ; cel mad înalt 
jucător: S. Chiiirlță (C.S.Ș. Găești) 
— 1,98 m ; cel mai tehnic jucător: 
Cr. luhas (Arad); Coșul de aur : 
Individual : G. paraschivolu (Tg. 
Jiu) 76 p, pe echipe : Tg. Mureș

190 p ; cel mai bun pivot : C. 
Taraingul (Arad) ; cei mai buni 
fundași : C. Giurgiu (C.S.Ș. 4) și 
A. Stănescu (Găești) ; cea mal 
bună extremă : A. Ispas (C.S.Ș. 
2). FETE : 1. C.S.Ș. Dej (antrenor: 
P. Stăvanu), 2. CJS.Ș. Satu Mare. 
3. C.S.Ș. Reghin, 4. C.S.Ș. Mediaș, 
5. C.S.Ș. Arad, 6. C.S.Ș. 2-Voința 
București. Coșgeteră : Daniela 
Bancea (Sibiu) ; cea mai înaltă 
jucătoare : Ana Buruzs (Arad) ; 
cea mai tehnică jucătoare : Da
niela Verlcica (Mediaș) ; Coșul 
de aur : individual : Detona pan
gs ((Reghin) 50 p, pe echipe : 
C.S.Ș. Reghin 238 p ; cei mai bun 
pivot : Uri ia Săvan (Dej) ; cea mai 
bună jucătoare fundaș : Zița To
ma (Satu Mare) ; eea mal bună 
extremă : Daniela lordăchtoaia 
(Dej). „Cupa fair-play“ a fost câș
tigată de C.S.Ș. Găești. (D. St.).

r.

j FIECARE ANOTIMP ESTE POT
! PENTRU EXCURSII $1 VACANȚE LA
J Oficiile județene de turism și I.T.H.R. București vă sugerează cîtev
l pentru vacanță în această perioadă la cabanele montane.

Munții Bucegi : cabanele Babele, Bolbocl, 
Cheile Zănoagei, Mălăiești, Padina, Peștera 
Piatra Arsă, Scropoasa, Vîrful cu Dor.

Munții Făgăraș : cabanele Arpaș, Bîlez 
Cascadă și Bîlea Lac, Bîrcaciu, Capra, Cum
păna, Negoiu, Podragu, Suru. Urlea, Valeu 
Sîmbetei.

Munții Ceahlău : cabanele Baraj Bicaz.

Dochia, Fîntînele, Izvorî
Munții Apuseni : caba 

Leșu, Peștera, Vadu Cr 
nului.

Munții Retezat : eab 
Zlata, Pietrele.

Munții Semenic : cabai 
Gozna, Nedeia. Semenic.
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15—11 (pe
Stadion Petrolul : 

bum ; timp frumos, 
circa 25.000. Șuturi 
poartă : 3—7). Cernere : «. A-u
marcat : PIȚURCA (min. 0 și 14). 
I. GUȘE (miin. 4a — autogol) șl 
HACa (mim. 75).

PEHiOLUL : Jtpa 5 — panou 
5, Ștefan 5, Pitulice 5, I. Gușe 6— ... . ------ - (min. 35

Ștefămes- 
(min. 40

I

— P am alt S, Moca nu ( 
I. Nicoâae 5), Hlncu 8, 
cu 0 — Purcăreață 5 
Călim •), Ursea 7.

STEAUA : Liliac « —

Iancu 
Doro- 
Timi-
Pău-

I
I

Iovan 6 
Bumbescu 7, Belodedid 7, Ungu- 
reanu 7 — T. Stoica 7, BoKSni 7, 
Hagi 8+, Majaru 6 — Lăcătuș 5. 
Pttțurcă 7.

A arbitrat
(Cluj-Napoca) 
tățea (Pitești) 
(Buzău).
Cartonașe galbene 
La speranțe : 2—1

• i ■■■
PLOIEȘTI, 9 (prin telefon). 
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NEANU I

Creditat ca derby al zilei, 
meciul a întrunit atributele 
respective, cele două .euro
pene” furnizind o dispută dir- 
ză. înverșunată, fiecare în parte 
dorind să iei adjudece atît vic
toria. cît si un ascendent mo
ral în perspectiva startului de 
miercuri în Cupa U.E.F.A. A- 
ceastă ultimă .repetiție gene
rală” a avut un solist indiscu
tabil în persoana echipei cra- 
iovene. o plăcută surpriză prin 
realismul și curaiul cu care a 
abordat jocul, deșii, teoretic, 
deținea șansa a doua, de vreme 
ce din .ll“-le titular lipseau 
doi oameni de bază — Lung și 
Irimescu. iar Vaneea si Geol- 
gău erau pe lista de rezerve. 
.O pradă ușoară”, gîndeau ju
cătorii bucureșteni. care nu 
s-au mobilizat suficient. Nici 
după ce s-a putut vedea lesne 
— din așezarea în teren, cu trei 
în față — care sînt intențiile 
craiovenilor. Gazdele nu au dat 
replica așteptată nici după o 
jumătate de oră. perioadă în 
care în contul oaspeților figurau 
deja trei bune ocazii (Zamfir — 
min. 13, Badea — min. 16 si 28). 
Două 
urcat 
braț 
diate _ _ ___ ____  ____
extremis de Crișan (min. 31) 
Si Negrită (min. 32). A fost 
însă o floare rară, pentru că 
totul a reintrat în normal, ex
primarea în ioc a echipei Vic
toria fiind în continuare con
fuză la construcție si precipi
tată la finalizare. Dovada cea 
mai elocventă a faptului că 
formația bucureșteană a prins 
o zi slabă s-a înregistrat tn 
min. 43. cînd Vaivovici a ratat 
penaltyul (acordat la un fault 
clar comis asupra sa de către 
Gh. Popescu), debutantul Cri
șan „ghicind" partea si respin
gi nd în corner.

zvîcniri ale lui Mirea. 
în atac.

iocul. dar mingile expe- 
de el au fost respinse In

au mai echili-
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PARAȘUTISM
Stenzel (Maramu
reș). Competiția 
băieților a 
dominată de 
prezentantul

Brasov 
Mihai 

fost de- 
cîștigăior 

sibianu-

detului 
Marian 
care a 
semnat 
înaintea 
lui Mircea Tudor 
și a clujanului 
Virglliu Bogdan, 
situați pe cele
lalte două locuri 
ale podiumului de 
premiere. în 
samentul pe 
dețe, pe locul

■ județul 
cu 35,24 

urmat de județe- 
le Brașov

1 p) și Cluj
(38,69
(55,84

fE ! 1 p). In fața unei
numeroase asis-
tente, după festi-

otrivite I vitatea de pre

Padiș,
Draga»

Gura

Irivaia,

miere, a avut l(x 
o reușită demons
trație a campio
nilor naționali din 
acest an, a sibia- 
nului Vasile Mi- 
hanciu și a Mar
tel Hanl-Hosu, de 
la Aeroclubul Mircea Zorilea- 
nu din Brașov, precum și a 
piloților Aeroclubului Transil
vania, care au încîntat publi- 

pâlor. Victoria Petrolului 
„Giulești", precum și faptul că 
adversara ei era de astă dată 
echipa campioană au făcut ca 
mulți iubitori ai fotbalului să 
rămînă în afara arenei. Dar, 
spre decepția celor din tribune, 
Steaua nu le.a lăsat nici o spe. 
ranță, echipa antrenată de A. 
Iordănescu și R. Troi evoluînd 
foarte bine: cu o mare sigu
ranță In apărare, cu atacuri 
foarte periculoase, realizate în
deosebi prin ruperile de ritm 
ale lui Hagi. De altfel, acest 
jucător a fost la originea tutu
ror celor 4 goluri. în prima 
repriză s-au marcat trei. La 
primul (min. 6), Hagi a „țîș. 
nit" printre fundașii Petrolu
lui, a centrat impecabil și 
PIȚURCA a împlinit o simplă 
formalitate : 0—1. In minutul 14, 
același Hagi — după un schimb 
cu Lăcătuș, pe stingă — a cen
trat din nou „ca la carte" și 
tot PIȚURCA a reluat, de astă 
dată cu capul, 
Jipa să scoată 
nul din plasă :

obligindu-1 pe 
din nou balo- 
0—2. Cu două

VICTORIA 0
UNIV. CRAIOVA 1 (0)

Stadion Victoria ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 8 000. Șuturi : 23—17 (pe
poartă : 11—8). Comere : 8—1. A 
marcat : STOICA Omin. 51).

VICTORIA : Ni.țu 6 — Comă- 
mescu 7, C. Solomom 6, Mirea 7, 
Topoiinsohi 5 — Oojocanu 6, Ste
re 5, Balaur 5 (min. 67 Dican 6)
— Vaiișcovidi 5, Augustin 5 (min. 
34 Nuță 6), Henzel 6.

UNTV. CRAIOVA ; Crișan 8,5
— Negrilă 6 (min. 77 Ad. Po
pescu), Zamfir 7, Gh. Popescu 7, 
Weisisenbacher 6 - 
Sănldol 7, Mănăilă 
Battea 8, Ghiță 6 
cea).

A arbitrat bine 
priză, cu erori

- Ciunea 6, E.
7 — Stolica 7, 
(mliin. 77 Van-

ta prima re- 
_____ ___ după pauză, 
dezavantajând ambele echipe, 
Rotărescu (Jlașl) ; Ja linie ; 
Buciumam (Timișoara) și M. 
xente (Arad).

Cartonașe galbene : GH. 
PESCU, WE1SISENBACHER.

La speranțe-: 1—0 (0—0).

St. 
D. 
A-

PO-

Si la reluare bucureștenii ac
ționează confuz, parcă fără vla
gă. în schimb, craiovenii devin 
tot mai stăpini în ioc. mane
vrează abil, schimbînd eficient 
ritmul. Superioritatea lor tac
tică va fi materializată în min. 
51, cind STOICA, bine angajat 
de E. Săndoi. trece ușor de To- 
polinschi și înscrie plasat pe 
lingă Nițu. Mănăilă este la un 
pas de gol in min. 53. Echipa 
bucureșteană încearcă 
schimbe situația. însă cu 
eforturile depuse nici C. 
mon (min. 54). nici Nuță 
63), nici Dican (min. 75) 
pot învinge ne tânărul Crișan. 
Si. astfel. Universitatea obține 
o muncită si meritată victorie.

Adrian VASILESCU

să 
toate 
Solo- 
(min. 
nu-1

Aspect de la festivitatea de premiere a 
echipelor in Cupa V.T.C. la parașutism

cui prin demonstrații de para 
șutism și acrobație aeriană.

Ilie IONESCU, coresp 
Foto: Gabriel MIRON 

goluri la activ In primul sfert 
de oră, Steaua a slăbit puțin 
tempoul și Petrolul a reușit, în 
continuare, cîteva acțiuni pe- 
riculoase. In minutul 40 s-a de
rulat una dintre ele, care se 
putea încheia cu gol: $tefă- 
nescu a executat o lovitură de 
colț. Ursea a trimis cu capul 
în „transversală", mingea _ a 
revenit în teren și Pancu a re. 
luat-o pe lingă poartă. Și în 

'loc de 2—1, în min. 42 va fi
3—0: Hagi a făcut, ceea ce nu 
face el, presing în afara careu
lui, I. GUȘE a trimis balonul 
spre propriul portar, dar aces
ta a fost prins pe picior gre
șit și... gol!

In repriza secundă, Petro
lul s-a aflat mal mult timp în 
terenul bucureștenilor, <Jar nu 
a putut crea breșe in apărarea 
echipei campioane. în min. 65, 
Ștefănescu a trimis In plasă 
mingea, tușierul Mustățea a 
ridicat însă fanionul și golul 
nu a fost acordat. Spiritele s-au 
aprins, in teren s-a aruncat cu 
o sticlă, Lăcătuș (lovit de o 
piatră) a devenit foarte Iras. 
cibi] cu toti cei din jur. 
dar, treptat, „furtuna" s-a po
tolit și, după alte 10 minute, 
același HAGI a profitat de un 
culoar 
ridicat 
tot el,

favorabil, a pătruns și a 
scorul la 4—0. Deci, 

Hagi !

Laurențiu DUMITRESCU

Priviri spre eșalonul secund

A ÎNVINS FOTBALUL SIMPLU, DIRECT RATĂRI IN LANȚ
Strungul Arad — F.C.M. U.T.A. 1—0 (1—0)

Penbe 8 000 de spectatori — tri
bunele stadionului Strungul erau 
arhipiline — au ținut să urmăreas
că derbyul Aradului, venit așa de 
repede in. programarea dim seria 
a HlJa. Atmosferă de mare meci, 
ta adevăr, dar o dispută care, 
uneori, a depășit limitele angaja
mentului permis de regulament. 
Din fericire, meciul Strungul — 
F.CJW. U.TA. a benefidat de un 
arbitraj fără reproș : orădeanul 
L Caraman a condus corect șâ 
autoritar, intervenind energto din 
start și fădnd ca partida să se 
desfășoare ta bune condiții. Cele 
cind cartonașe galbene (Murar, 
Labu, Blaj, Șerbănică, Mihatache) 
și unul roșu (Labu, care, după oe 
primise un cartonaș galben, a 
faultat din nou, având ța o com
portare nesportivă față de spec
tatori) s-au dovedit salutare.

Victoria strungului (antrenor 
I. Cotruț) este absolut meritată. 
Gazdele au jucat un fotbal mult 
mai simplu, mal direct și, ta con
secință, mal eficace. Golul marcat 
de PÎRVU (min. 27), la cornerul 
executat de Cîmpean, a fost ur
marea unei inspirate lovituri de 
cap, eu care a trimis balonul ta 
colțul din stingă, sus, al porții a-

DOMINAREA NU
Gloria Buzău — I

Datele statistice ale partidei stat 
elocvente în eeea ce privește do
minarea gazdelor, exercitată 85 
de minute din 90 : șuturi : au—4 
(pe poartă : 8—1) ; comere : 13—3. 
Pentru a nu mai aminti de sume, 
denia de centrări „ploaie", pradă 
ușoară pentru oei doi masivi fun
dași centrali eonstănțeni, ca șl 
pentru portarul Gîrjoabă (ta zi 
foarte bună), aceștia respingând 
aproape totul. După cum ae poa
te vedea, imprecizia șuturilor la 
poartă a constituit o primă expli
cație a semleșeculul buzolenilor. 
O a doua explicație ar fi abor
darea tactică greșită a acestui 
veritabil asediu. S-a făcut simțită 
absența unui conducător de joc, 
care să limpezească acțiunile e- 
cbipei, să le oonfere claritate, 
acestea fiind deseori stereotipe. 
ușor de anticipat șt de contraca
rat. Atunci când ritmul de joc im
pus de buzoieni a fost mai ra
pid, au apărut și marile ocazii 
de gol. Aceste eforturi au fost, 
însă, zădărnicite de inexistența 
unui puncheur „de meserie".

cealîafltă parte, cons-

PLENARA ANTRENORILOR 
BUCUREȘTENI

Luni 14 septembrie, la ora 
16, în sala I.S.B. din str. 
Berzei, va avea loc plenara 
antrenorilor de fotbal din 
București și Sectorul Agricol 
Ilfov. Cu acest prilej, lecto
rul univ. Ion Motroc va face 
o expunere cu tema „Criterii 
și principii în elaborarea 
conținutului antrenamentului 
în jocul de fotbal". Sînt 
convocați la această plena
ră antrenorii, instructorii 
și reprezentanții echipelor 
de toate categoriile.

VICTORIA MIJLOCAȘILOR CLUJENI
„U“ a cîștigat pe merit me

ciul cu studenții bucureșteni, 
chiar dacă, in min. 88, S. Ră- 

ducanu avea să suteze în bară. 
Studenții clujeni au fost 
superiori tehnic, tactic și, mai 
ales, fizic, poate și pentru 
faptul că bucureștenii au plătit 
tribut eforturilor deosebite din 
partida cu Dinamo. Finalmente, 
a avut cîștig de cauză linia 
de mijloc a oaspeților, cu un 
Bucur în „zi mare", cu un 
Mujnai acoperind o zonă în
tinsă Și cu un L. Moldovan care 
a reușit ruperi de ritm spec
taculoase. De altfel, aportul 
hotărîtor al liniei de mijloc — 
sugerat și de notele din caseta 
tehnică — s-a materializat și 
prin golul victoriei, la care au 
participat doi... mijlocași. In 
min. 37, Bucur a trimis inspirat 
peste apărarea bucureșteană, 
surprinsă in... linie, L>. MOL
DOVAN a țîșnit și a „descris" 
o nouă boltă peste portarul 
Voicilă, ieșit la intercepție. 
Pînă la gol, clujenii au marcat 
un plus de cursivitate, în timp 
ce gazdele au părut stînjenite 
de propria lor așezare fără 
fundași laterali. Să menționăm, 
înainte de gol, ocazia lui S. 
Răduoanu, care a șutat In por
tar (min. 25) de la numai cîțiva 
metri, precum și „bomba" lui 
Mujnai din min. 39.

După pauză, clujenii atacă 
mai mult, Bucur e singur cu 
portarul Voicilă (min. 67), dar 
îl imită pe... S. Răduoanu, 
gazdele încearcă să împingă 
cu toate compartimentele, Bur. 
chel demarează pe partea stîn. 
gă (min. 70), centrează, dar 
Cristea, surprins, ratează inter
cepția în fața golului... Spre 
final, studenții bucureșteni se 

pănată de Sinescu. F.CJd. U.TA. 
beneficiase, în min. 5, de o situa
ție clară, dar Vtaâtomi a șutat 
total imprecis. Pînă la pauză, no
tăm intervenția Iul Clipa (min. 
36), la acțiunea lui Tîrban, șl si
tuația favorabilă ratată de Lalbu 
(min. 4a).

După pauză, atecuTii periculoa
se ale Strungului (plin. «9 — Urs, 
șut pe Ungă bară ; min. 64 — lo
vitură liibeiră Murar ta bară ; 
min. S3 — Se» trage ta portar), 
replicate de „alllb-roșii" prim șu-tul- 
bombă al tai Neagrău (min. 82) 
șl prin ratarea lui Vinătoru (min. 
87). A fost, repetăm, succesul 
acțiunilor concepute simplu de 
jucătorii de ta Strungul ta opo
ziție cu cele laterale, inutil com
plicate, caracteristice parteneri
lor.

STRUNGUL : Clipa — 
RAR, PÎRVU, Mlibalache, 
vâri — seu, BLAJ, Dabu — 
(min. 86 Iancu). CIMPEAN, 
TRESCU (mîin. 7« Szucs).

F.C.M. U.T.A.: Sinescu —

MU- 
Uj- 
Urs 
PE-

D._____  _____________ PO
PESCU, Csordaș, Vișan, Bun ad u 
— H1RMLER, Vuia (min. 61 
Naghi), Serbănică (min. 82 Bdtea), 
Vinătoru — Țîrban, NEAGRAU.

Eftimie IONESCU

ESTE SUFICIENTA
F. C. Constanța 0-0

tănțenil au renunțat - la fot- 
baliul-spectaoo-l în favoarea 

i celui pragmatic, la rezultat, 
„betonindu-se" în apărare și con
tra ataci nd foarte rar. Exemplară, 
insă, rămâne disciplina tactică a 
jucătorilor constănțeni.

Arbitrul Gh. Ofițeru (Bucu
rești) a condus bine formațiile : 

GLORIA : Lazăr — Vasile Roșu.
Mârcea, Stoica, TULPAN — Nâță, 
Drăgain (min. M I. Viorel), TRAN
DAFIR — Profir, STAN, Tudoran 
(mim. se Ursa).

F.C. CONSTANȚA : GIRJOABA 
— TUFAN, DdNU. MIHAZLA, Că
rnii! — Șt. Petcu, POPOVtrcn» Ne- 
detoearu, 2tahiu — Valentin Roșu 
(min. 90 Duda), Bătrfneanu (mdn. 
81 Budunu).

Paul ZAHARIA

ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 9 SEPTEMBRIE. Extra
gerea I : 39 10 25 29 34 12 ; 
extragerea a Il-a : 37 1 13 45 
8 7. Fond de cîștiguri :
518.312 lei.

CIȘTIGURILB TRAGERII 
EXCEPȚIONALE PRONOEXPRES 

‘ DIN 30 AUGUST
Faza I : cat. 1 : 1 variantă

100% — autoturism Dada 1300 
(70.000 lei) și 2 variante 25% a 
17.500 lei ; cat. li 9 variante 
25% a 7.464 lei ; cat. 3 : 2 varian
te 100% a 16.683 lei sau o excursie 
de 1 loc ta R.P3. șl eventuala 
diferență ta numerar și 15 va
riante 25% a 2.921 lei ; cat. 4 : 
24,00 variante a 2.799 lei ; cat. 5: 
83,25 variante a 761 lei ; cat. 
419,50 variante a 100 lei ;
0.071,25 variante a 40 lei.

Faza a Il-a : cat. 8:1

Oi 
cat. 7 :

va

SPORTUL STUD. 0 
„U" CLUJ NAPOCA 1 (1)

Stadion Sportul Studențesc ; 
teren bun ; timp frumos ; spec
tatori — circa 4 500. Șuturi : 10— 
Iff (pe poartă : 4—7). cornere : 
11—4. A marcat L. MOLDOVAN 
$nin. 37).

SPORTUL STUD. : Voicilă 6 — 
M. Marian 8, M. Popa 8, Cazan 
7. Pană 6 — Țiidleaniu 5 (min. 46 
Achim 8), Cristea 6, Coraș 6, 
StănftcJ 8 — S. Răduoanu 5. Țlr- 
lea 5 min. 50 Burchell 5).

„U“ CLUJ-NAPOCA : caval 7 
— Mesa roș o, Ciocan 7, Neamțu 
6, Dobrotă 6 — L. MoJdovam 8, 
Mujnai 7, Bucur 8, Feșnic 6 — 
Boeru 8, Cadar 7 (min. 89 Biro).

A arbitrat bl ne A. Porumboiu 
(VasOui) ; la Mnie : I. Velea (Cra
iova) și I. Nieulițov (Focșani).

Cartonașe galbene : MKSAROȘ. 
La speranțe : 3—0 (2—0).

• i i
aruncă în atac, Neamțu scoate 
de pe linie..., jocul crește, Ca. 
dar șutează violent (min. 82), 
pentru ca, în final, gazdele să 
asedieze poarta adversă cu 
centrări pe sus, „rampa de lan
sare" fiind neobositul, dar nu 
(și) prea ingeniosul M. Marian. 
Acest iureș crează momente de 
mare neliniște în fața porții 
mereu tînărului Cavai, dar nu 
se materializează decît prin 
„bara" amintită a lui S. Rădu- 
canu.

A fost, repetăm, 
meritată, produs al 
genități superioare, 
cursivități deseori 
in tribună și — nu 
rînd — al unei dăruiri deose
bite.

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

o victorie 
unei omo- 

al unei 
remarcată 

în ultimul

I
I

loan CHIRILA |

Autobuzul București - 
Sportul Muncitoresc Cara 

cal 2—1 (2-0)
Victorie meritată a Autobuzului, 

însă la un scor (2—1) care nu re
flectă raportul de forțe de-a lun
gul celor 90 de minute. Bucureș- 
tenli, mai ates în prima repriză, 
au dominat perioade îndelunga
te, au combinat frumos la mij
locul terenului și și-au creat o 
suită de situații favorabile, dintre 
care două le-au fructificat prin 
PÎRVU (min. 29) șl PANTELIMON 
(min. 34). „Tonul" ratărilor din 
această parte a meciului l-a dat 
Pîrvu, care, chiar in primul minut, 
singur cu poarta goală a șutat, 
de la numai 7 m, în bară ! Ace
lași Pîrvu, în min. 15, a mai iro
sit o ocazie, șutind ușor în bra
țele lui Mincă, iar Butoi (min. 27), 
de la 8 m, l-a imitat. Pentru ca, 
după un minut, Glonț să lufteze 
de la 6 m. Riposta oaspeților s-a 
văzut mai ales în finalul reprizei, 
cind Popa a șutat imprecis de 1a 
8 m.

Jucătorii Sportului Muncitoresc 
au dovedit o mai bună pregătire 
fizică în repriza secundă și, ast
fel, au avut mai mult timp iniția- 
tiva și au creat destule emoții 
portarului Ionescu, mai ales in 
minutul 52, cind Patru a expediat' 
balonul în bară. Golul a plutit 
tn aer la ambele porți, și, în mi
nutele 61 șl 69, la două faze fru
mos construite, bucureștenii PSr- 
vu și, respectiv, Ursu au trimis 
mingea în bară 1 Reducerea din 
handicap s-a reușit în ultimul mi
nut de joc, cind, la o neînțelege
re dintre fundașul central Iliescu 
șl portarul ionescu, BABIBULES- 
CU. pe fază, a introdus balonul 
în plasă.

A condus bine M. Ionescu (Tir- 
goviște).

AUTOBUZUL: Ionescu — Avram, 
ROȘU, Iltescu, Dițu — PANTELI
MON, Daniel, Ursu — Butoi. PIR- 
VU (min. 74 Crlstescu), Glonț.

SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL : Mincă — M. Roșea (mân. 
48 Stan), Crețu, V. Roșea. Ptotagă 
— PATRU, POPA, Mogoșanu — 
Năuiu, BARBULESCU. Biieru 
(min. 54 Mitran).

Pompiliu VINTILA

riantă 100% a 15.287 lei sau o 
excursie de 2 locuri în R.PJB. 
șl eventuala diferență în nume
rar ' ” 
cat.
cat. 
cat. 
cat.

că, 
ZI 
de

șl 5 variante 25% a 3.822 lei ; 
C : 10,25 variante a 3.356 lei; 
D : 44,75 variante a 769 lei ; 
E : 159,50 variante a 314 lei; 

__  F : 3.083,50 variante a 40 lei.
Autoturismul Dacia 1300 (70.000 

lei), de la Faza I, jucat pe o 
variantă 100% la categoria 1, a 
fost obținut de participantul Mol
dovan Petre din București.
• Informam participant!! 

ASTAZT, JOI, este ULTIMA 
pentru procurarea biletelor 
participare la tragerea obișnuită 
LOTO, de miine. vineri, 11 sep
tembrie.
• Așa cum am mai Informat, 

duminică, 13 septembrie, este pro
gramată o nouă tragere excepțio
nală Loto la care se atribuie eîș- 
tiguri în autoturisme „Dacia 1300“, 
importante sume de bani și ex
cursii In URSS.



SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI
PUICĂ SI MELINTE, 

ÎNVINGĂTOARE la rieti

La Rieti. în Italia, a avut 
loc un important miting atle
tic. la startul căruia s-au pre
zentat multi dintre învingătorii 
recentelor Campionate Mondia
le de la Roma.

Proba feminină de 3 000 m a 
revenit, într-o manieră clară, 
vicecampioanei mondiale Ma. 
rlcica Puică, în 8:58,84, a doua 
clasată, sovietica Elena Romano
va, obținînd timpul de 8:59,44. 
După slaba evoluție de la 
C.M.. Doina Melinte s-a mai 
reabilitat, adjudeeîndu-și proba 
de 800 m, în 1:58,85, devan- 
slnd-o (intre altele) pe proas
păta campioană mondială Si- 
grun Wodars (R.D.G.). crono
metrată în 1:58,87. Au mai cîș- 
tigat : Kostadinova (Bulgaria) 
la înălțime femei, cu 2,06 m, 
Myricks (Statele Unite) la 
lungime b. cu 8,32 m. Markov 
(Bulgaria) la triplu salt, cu 
17.54 m, Aouita (Maroc) la 
1 500 m b, 3:32,71, Lewis (Sta
tele Unite) la 100 m b, cu 10,05 
(Johnson 10,35 !).

CONCURS DE TIR 
LA BUDAPESTA

în proba de talere aruncate 
din turn a puternicului con
curs de tir desfășurat în ca
pitala Ungariei, trăgătorul ro
mân Ion Toman s-a clasat al 
doilea, cu 214 talere doborîte 
(189+25), locul 1 revenind lui 
Hochwald (R.D.G.). cu 220 t.d. 
(195+25).

FRUMOASE SUCCESE 
LA TURNEUL DE JUDO 

DIN POLONIA
In localitatea Olsztyn (Polo

nia) a avut loc un turneu in
ternational de ludo pentru Ju
niori. la care au participat 
concurenți din Austria, Bulga
ria. Cehoslovacia. Franța. R. D. 
Germană. R. F. Germania. 
România, Ungaria și, desigur, 
Polonia. Tinerii noștri judoka 
au repurtat frumoase succese, 
cuoerind primul loc la trei ca
tegorii : superușoară — Dragoș 
Bolbose. semimiilocie — Florin 
Lascău și mijlocie — Nicolae 
Iosif. Florin Băienaru s-a si
tuat pe locul secund la „super- 
ușoară".

PESTE HOTARE
C.E. DE BASCHET FEMININ

Campionatul European femi
nin de baschet, ce se desfășoa
ră în diferite orașe din Scania 
a programat ultimele partide 
din cadrul grupelor prelimina
re. încheiate cu următoarele re
zultate : U.R.S.S. — Suedia'
136—63 ; Franța — Polonia 68— 
65 : Bulgaria — Finlanda 98— 
78 : Ungaria — România 90— 
53 ; Spania — Italia 83—73 ;
Iugoslavia — Cehoslovacia 77— 
76. In turneul pentru locurile 
1—4 vor evolua echipele 
U.R.S.S.. Cehoslovaciei Iugo
slaviei si Ungariei. Echipa 
României va iuca pentru locu
rile 9—12 cu Finlanda. Bulga
ria si Polonia.

SFERTURI DE FINALĂ

’ Ai intim, tontiiuiâ l Ai pierdui, continuă' 
I -

O ÎNTRECERE DE
(Urmare din pag l) 

noastre sînt hotărîte să abor
deze cu aplomb si curaj a- 
ceastă mare confruntare mon
dială. pentru care s-au pregătit 
Intens, sub îndrumarea profe
soarei Ana Motel, antrenoarea 
lotului național.

Există un optimism tonic în 
rîndul tinerelor noastre gim
naste care au evoluat recent la 
„Cupa Sofia", unde au avut 
o comportare frumoasă, dătă
toare de speranțe.

întrecerea din capitala Bul
gariei a fost o reușită avan
premieră a C.M. Au participat 
37 de concurente din 17 țări, 
concursul însemnind atât pen
tru echipa noastră, cit si pen
tru celelalte formații partici
pante. o verificare riguroasă, 
prilejuind definitivarea lotu
rilor. România a fost prezentă 
cu echipa de bază : Florentina 
Buiaru, Adriana Stoenescu și 
Petruta Dumitrescu. Cea mai 
bună comportare a avut-o Bu
iaru, care n-a ratat nimic, ob- 
tinînd note înalte (f).9O la coar
dă. cerc, măciuci și panglică), 
ea situîndu-se. la individual 
compus, pe locul trei (după 
Adriana Dunavska si Bianka 
Panova — Bulgaria), iar Stoe
nescu a ocupat locul cinci. A- 
mintim că Lori Fung (Canada) 
— campioana olimpică de la 
Los Angeles — a ocupat locul 
șapte. în finala pe obiecte. Flo
rentina Butaru a mai obținut 
un loc doi la măciuci si locul 
trei la panglică și la coardă.

Nutrim speranța că sportive
le noastre vor avea o compor-

î NALTĂ MĂIESTRIE

LA FLUSHING MEADOW
Campionatele internaționale 

de tenis ale Statelor Unite, 
găzduite de arena de la Flu
shing Meadow, au ajuns în 
faza sferturilor de finală, în 
care, cu excepția lui Becker 
s-au calificat toți favoriții.

Iată întîlnirile programate 
în „sferturi" : Graf — Shriver. 
Evert — McNeil, Sukova — 
Kohde-Kilsch și Sabatini — 
Navratilova, la feminin. Lentil
— McEnroe. Gilbert — 
Connors, Mecir sau Woodfors
— Flach sau Wilander și Ces- 
nokov sau Krishnan — Svens
son sau Edberg, la masculin

)

l1
\I
)

*

* 
t

î 
V

CURSA IMPOSIBILULUI

alte si alte antre- 
în condiții simila- 
treptat. si mai di- 
venit si ora marii 
aceea a traversă-

Canalul Minecii, deți- 
al doilea timp mon- 
Dar. ca orice perfor- 
adevărată a dorit alt- 
mai dificil si. mai 

riscant, voind 
— e declarația 
a vieții sale

a- 
să 
de 
de

A avut loc. de curind. o 
’premieră. încă una din a- 

cest inepuizabil domeniu al 
Iui ..totul este posibil". care 
este performanta sportivă. 
O tinără înotătoare a reu
șit un parcurs care, la pri
ma vedere (doar 4 kilome. 
tri și ceva), n-ar părea cine 
știe ce ispravă. De altfel, 
ea traversase, de cîteva ori 
chiar, 
nind 
dial.
meră 
ceva.
Ies. mai 
măsoare 
principiu 
sportivă autentică — limite
le ființei umane. Gîndul. o 
dată mărturisit a stîrnit 
printre cunoscători nu nu
mai nedumerire si polemici, 
ci chiar împotriviri, de vre
me ce. nu-i așa ?, aplicarea 
acestui „plan nebunesc" i-ar 
fi pus viața „aventurierei" 
în pericol. Pînă si cei mai 
autorizați în domeniu es
chimoșii. au declarat, au
zind de visul acestei fete : 
..Este, practic.
Iar medicii au 
că. din punctul 

. dere. încercarea 
tă eșecului din
ririi. sub limitele suportabi
le. a temperaturii corpului. 
Asa că această înotătoare 
de 30 de ani. Lynn Cox este 
numele ei. a rămas să de
monstreze singură contra
riul.

Mai întii. a dorit să facă 
o cunoștință cit mai apro
piată cu condițiile viitoarei 
întreceri cu imposibilul. A 
ajuns într-o primă etapă, 
pe coasta septentrională a 
Islandei, unde a înotat, ca

imposibil !“ 
demonstrat 
lor de ve- 
este sorti- 

cauza cobo-

test, două ore si jumătate : 
era frig. îi clănțăneau din
ții in gură, iar barca înso
țitoare răzbatea anevoie 
printre ghețurile plutitoare. 
Si după 
namente 
re. sau. 
ficile. a 
încercări.
rii înot. în costum de baie, 
a strîmtorii Behring ; a- 
dică tocmai acolo unde la
titudinea de 70 de grade 
(20 de grade pină la... Polul 
Nord !) coboară temperatura 
apei la doar 3—4 grade
unde vîltorile amplificate de 
apropierea a două continen
te nu iartă pe nimeni si 
unde balansul uriaș al cu-1 
rentilor dintre oceane a- 
bate pe oricine si orice din 
calea cea mai scurtă, lun
gind drumul de la 4 kilo
metri. la mai mult de 10 ! 
Tinăra înotătoare a fost a- 
sistată de antrenorul ei. de 
mai multe umiak-uri (bărci 
speciale ale localnicilor ui
miți de temeritatea perfor
merei). ca si de un alt spe
cialist în materie, ex-cam- 
pi onui 
actual antrenor 
Orient sovietic.

încheiată cu 
versarea strîmtorii 
a deschis o nouă perspec
tivă performantelor’ sportive 
rare, celei a înotului în ape 
înghețate. Acum vreo 70 de 
ani. de-abia se cucerea Po
lul. cu echipamente speciale, 
cu sănii si cu ajutorul atît 

. de prețios al cîinilor polari.
se vor opri. în dru- 
spre Pol. acești per- 
excepționali ?

Unde 
mul lor 
formeri

Vitali Medianikov, 
în Extremul

succes. tra- 
Behring

Radu TIMOFTE

C. M. DE HALTERE IN PLINĂ DESFĂȘURARE

1

>

Grație, frumusețe, armonie.. 
tn imagine Florentina Butaru 

Foto : Aurel D. NEAGU

tare frumoasă la C.M. de la 
Varna si că vor urca pe o nouă 
treaptă valorică în cariera lor 
sportivă, carieră aflată pînă a- 
cum pe o curbă ascendentă. O 
curbă pe care o dorim, firește. 
Si mai ridicată la J.O. din 
1988. Să nu uităm că medalia 
de_ argint obținută de Doina 
Stăicuiescu la Los Angeles o- 
bligă !

(Urmare din pag 1)
întrecere. Mihail Petrov este 
un sportiv foarte puternic și 
posedă o forță extraordinară 
In afara faptului că a cîștigat 
deci, clar, la aruncat, cînd a- 
vea deja asigurată victoria la 
total a realizat, la a 4-a în
cercare, un nou record mon
dial, cu 200,5 kg, depășind cu 
500 de grame performanța 
compatriotului său Alexandr 
Varbanov. Reprezentantul
U.R.S.S., Militosian. s-a dove
dit un sportiv foarte tehnic 
care a început bine întrece
rea, dar în final a fosf depă
șit de actualul recordman 
mondial, Andreas Behm. Aces
ta din urmă, deși se apropie 
de a doua tinerețe sportivă, 
continuă să se mențină la un 
ridicat nivel valoric.

Apropo de halterofilii sovie
tici, federația unională depu
ne eforturi de a reface terenul 
pierdut în ultima vreme față 
de cei bulgari, numind de cu
tând un nou antrenor, pe Ale
xei Medvediev, fost multiplu

campion mondial. Dar, deo
camdată, „roadele" mai tre
buie așteptate. De altfel, cum 
în ultimele ediții ale C.M., a- 
proape întotdeauna bulgarii 
au cîștigat categoric, în frun
tea lotului sovietic de haltere 
antrenorii s-au schimbat foar
te des. Să vedem ce va reuși 
acum Medvediev... In ce-i pri
vește pe bulgari. antrenorul 
principal al acestora. Ivan 
Abagiev, care este înconjurat 
aici de un întreg „stat major" 
de tehnicieni, a oferit o pro
bă a exigenței sale și la con
ferința de presă, unde a de
clarat că. deși elevii săi an 
obținut în primele zile 4 victo
rii, el nu este pe deplin mul

țumit: s-ar fi așteptat la mai 
multe recorduri mondiale. a- 
cum, cînd a mai rămas un an 
pînă la Jocurile Olimpice...

Iată rezultatele de marți seara, 
la categoria 67,5 kg (la care țara 
noastră nu a avut reprezentant): 
total : 1. MIHAIL PETROV (BUL
GARIA) 350 kg ; 2. Aindreas Behm 
(R.D. Germană) 340 kg : 3. tsralll 
Militosian (U.R.S.S.) 335 kg. : 4.
Joachim Kunz (R.D. Germană) 
327.5 kg ; 5. LI Si BW (R.P.D. 
Coreeană) 325 kg : 6. Marek Sewe- 
ryn (Polontla) 317.5 kg : smuls t 
1. Petrov 1.55 kg ; 2. Behm 150 
kg ; 3. Militosian 150 kg (acesta 
ditn urmă a fost mal greu cu 200 
de grame) ; aruncat : 1. Petrov 
105 kg (la a 4-a încercare 200,5 kg 
— record moindital) ; 2. Bon™ 100 
kg ; 3. Militosian 185 kg.

S-A GRĂBIT U.E.F.A. ?

CELE PATRU MEDALII, STIMULENT
(Urmare din pag. 1) 

importanță, punctele de clasa
ment obținându-se cu ajutorul 
u^nui coeficient în funcție de „cro
nometru 1“ învingătoarei. Așa se 
face că ioana David șd Izabela 
Ifădășain, cu același punctaj, s-au 
ahtiat, una pe locul 9, cealaltă pe 
13, în această probă. Noua cam
pioană balcanică. Ligia Ilin, a fă
cut un spectaculos salt în ierar
hia internațională, dovadă a mun
cii intense, a seriozității cu care 
se lucrează la C.S.M. Lugoj (ain- 
trenior Cornell Him), cilub caire în 
ultima vreme s-a impus cu ho
tărâre printre cele mai bune din 
țară, iar succesul de acum este 
urmarea firească a munctii de
puse. Dinamovista Ioana David 
—- die două ori campioană balca
nică (1980, 1985) — a confirmat 
ounoscutelle-i calități, care au fă
cut-o de ciți.va ani cea mai bună 
amazoană. Mențiuni se cuvin și 
sibience! Cristina Ciocan, con
stantă, suficient de precisă în a- 
b ord area obstacolelor, cu o con
tribuție importantă și la succesul 
echipei, precum și mureșencei 
Izabela. Nădășan care, la prima 
ei confruntare internațională, a 
Vin ut bine pasul, ea trebuind ân 
continuare să dea dovadă de a- 
oeea-și perseverență. Cunoscutul 
specialist Giovanni Marcone (ilt-a- 
Ida), delegatul F.E.I., ne sipun.ea: 
„Am fost prezent la șapte ediții 
ale Balcaniadelor, dar nici una

n-a fost atât de echilibrată, vic
toria fetelor dv. nu m-a surprins, 
ele au câștigat și altădată, nepre
văzută a fost doar autoritatea cu 
care s-au impus în fața unor 
sportive care dispuneau de cai... 
singuri capabili șă cîștige Suc
cesul obținut n-.a fost, așadar, în
tâmplător, el putând constitui o 
trambulină pentru stimuli area în
tregii activități la acest nivel, 
mai ales că nici numărul și nici 
valoarea „rezervelor" nu pot 
constitui încă, un motiv de sa
tisfacție pentru toți antrenorii de 
la cluburi.

Să vedem cum s-au prezentat ju
niorii : 8. A. Mocanu 12—4—8—4—0; 
9. R. Bozan 12—0—4—8—4 ; 13. V. 
Velea 8—4—12—17—4 ; 14. N. Pia- 
raschfcv 12—4—12—4—8. Cum afir
mam și în cronici, evoluții osci
lante, care nu le-au permis să se 
afle cu adevărat printre candi- 
dații LsT titlu. Nici la echipe, unde 
au ratat ,,startul" și „finalul", 
unde au obținut doar medalia de 
bronz, deși se putea mult mai 
mult ; nici la individual, unde 
multe au depins de prima probă 
A. Mocanu (C.S.M. Lugoj) șl R. 
Bozan (C.S.M. Sibiu) au calități, 
dar greșesc prin adoptarea unior 
poziții Incorecte în timpul sări
turii, ta impunerea unui ritm ne
adecvat etc., suficient pentru ca 
obstacolul să cadă. Dacă N. pa- 
raschiv (Dumbrava Neamț), cel 
mad m;c dintre participant, are, 
desigur, scuze, efl arătând că poa-

te urca încă mult valoric, V. ve
lea, (Diniaimo), în schimb, nu ni 
se pare a dispune de acele cali
tăți psihice necesare unul sportiv 
de mare valoare. Desigur, însă, 
am dori să fim tn col mai sicurt 
timp contraziși. Deprinderile gre
șite acumulate la această vîrstă 
pot fi cu greu corectate, dovadă 
că In decursul anilor, datorită a- 
cesbui lucru. mulțl juniori 
s-au pierdut pe drum, el deve
nind „seniorii mediocrității".

O foarte scurtă privire și asu
pra seniorilor, altădată punctul 
forte : 5. Fl. Georgescu 4—8—1— 
lg—4 ; 10. I. Bucur 4—8—0—16—12: 
14. M. Neagu 8—8—0—16—16 ; 17. 
G. Deae 8—12—8—16—28 Consta
tăm că baza a constitult-o debu
tantul Fl. Georgescu (Petrolul 
Ploiești), un mare succes pentru 
el locul 5 (icu două bare mal pu
țin ar fi urcat pe podium), cei
lalți coborind vertiginos spre fi
nalul competiției mai ales. De alt- 
fed. moduli cum au evoluai tn în
trecerea pe echipe (ultimate două 
parcursuri) este inexplicabil, pen
tru oă rar s-iau mai adunat att- 
tea greșeli la I. Bucur (Dinamo), 
M. Neagu (Steaua), G. Deac 
(C.S.M. Sibiu), ele îmbrăolnd o 
largă arie, die la cele tehnice pînă 
la valoarea materialului cabalin. 
Desigur. însă, asupra altor pro
bleme privind această disciplină 
(obstacole) vom revent și ' după 
finalele Camrplonatelor Naționale.

Decizia reprimirii 
echipelor engleze do 
club în competițiile 
europene, chiar dacă 
va opera abia de a- 
nul viitor și în mod 
limitat (inumai im Cu
pa U.E.F.A.), a bucu
rat, firește, lumea 
fotbalistică insulară și 
a dat naștere la tot 
felul de... angajamen
te. Doar că, spre sfau- 
pefacțiia generală, se
zonul a început în 
Albion sub semnul 
violenței, 56 de așa- 
zJișl suporteri fflind a- 
r-estați în cursull me
ciului Scarborough — 
Wolverhampton Wan
derers. disputat în ca
drul ligii a TV-a.

Incidentele, diiin tre 
cede mal grave, termi
nate ou multe spita
lizări. par să fi fost

declanșate de „fansii" 
echipei vizitatoare, 40 
dintre aceștia luând 
drumul comisariatului 
de poliție și riscînd 
să fie traduși în fața 
justiției. Trista întîm- 
plare n-a rămas fără 
urmări : prompt, pur
tătorul de cu-vânt al 
federației dîn Londra, 
Andy Wdilliamson, a 
anunțat că, după 
Leeds United (din li
ga a 11-a), Wolver
hampton va deveni al 
doilea dub căruia 1 
se va interzice, de co
mun acord cu condu
cerea Ligii, să mai 
vândă bilete pentru 
partidele dtiin deplasa
re. tn condițiile în 
care, din punct de ve
dere financiar, W.W. 
(altădată luptând pen
tru titlul de campioa

nă 1) nu-i departe de 
faliment, el a protes
tat vehement, dar fe
derația n-a cedat, pu- 
nînd imediat în prac
tică sancțiunea.

La U.EjF.A., vestea 
noilor tulburări a pro
dus „decepție și re
grete", forul conti
nental manif estindu - șl, 
într-un comunicat pu
blic, „neliniștea față 
de reizbucnirea vio
lenței pe stadioia-nele 
engleze". Hotă-rârea 
de reprimire își men
ține, logic, valabilita
tea, dar U.E.F.A. con
tinuă sâ fie preocupa
tă de situație, nu pu
ține fiind vocile care 
sugerează că „ierta
rea" mai putea întâr
zia î (Ov. loanițoaia).

CAMPIONATE, ȘTIRI

O După 6 etape, Celtic Glasgow, 
Hearts și Aberdeen cdnduc în 
campionatul Scoției, fiecare cu 
9 p. Ultimele rezultate î Dundee 
United — Celtic 0—Oi, Dumferline 
— Motherwell 0—1, Falkirk •— A- 
berdeen 2—2. Hibernians — St. 
M'iirren 1—Morton — Hearts 
1—2, Rangers — F.C. Dundee 2—<1. 
O Acumuiliind 5 p, selecționata de 
tineret a țării gazdă a câștigat 
turneul de la Pola ^Iugoslavia). 
Au urmat-o în clasament R. F. 
Germania (4 p). Austria (3 p). 
Ungaria (0 p) • Turneu inter na
țional pentru juniori La Varșovia: 
Polonia — Ungaria 2—0, Norve

gia — Suedia 1—1 > în campio
natul Olandei (et. 6) : Zwolle — 
Groningen 1—0, Feyenoord — Ker- 
krade 2—C. Venlo — Sparta 2—4, 
Slttard — Eindhoven Z—L, Atfiax — 
Twente 6—1, Den Haag — Utrecht 
1—L, Den Bosch — Haarlem 0—4, 
Pe locul 1, P.S.V. Eiinldihovein. W 
p. un meci mai puțin.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

Ieri, s-aiu disputat 5 meciuri In 
cadrul preliminariilor C^E. lata re
zultatele primite până ia închi
derea ediției : U.R.S.S. — Franța 
1—4 (gr. 3). Finlanda — Ceho
slovacia 3—6 (gr. 9).
• tn med amical la DUsseldorf 

R. r. Germania — Anglia 3—1.


