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In cursul dimineții de joi, 
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună eu pre
ședintele Republicii Kenya, Da
niel Toroitich arap Moi, au vi
zitat un lan de porumb al fer
mei nr. 12 — Tincăbești din 
cadrul întreprinderii agricole 
de stat Mogoșoaia.

Un mare număr de oameni 
ai muncii aflați la fața locului 
au făcut o primire călduroasă 
celor doi șefi de stat.

Cu acest prilej, președintelui 
Republicii Kenya i-a fost pre
zentat un Iot de 100 hectare de 
porumb cultivat cu hibridul 
„Fundulea — 420", care se do
vedește deosebit de productiv. 
Șeful statului kenyan a fost in. 
format că starea de vegetație 
a acestui hibrid de porumb este 
de numai 156 de zile, evaluîn- 
du -se o producție de știuleți 
de peste 27 000 kg la hectar. 
Distinsul oaspete a apreciat in 
mod deosebit preocuparea spe
cialiștilor din agricultura ro
mânească in direcția asigurării 
unei densități optime a plante
lor și aplicării cu bune rezul
tate a cercetărilor științifice. 
Totodată, președintele kenyan a 
exprimat dorința ca specialiști 
din țara sa să poată beneficia 
de experiența românească din 
domeniul agriculturii.

★
septembrie, s-a înche- 

oficîală de prietenie 
in (ara noastră, la 
tovarășului Nicolae

Joi. 10 
iat vizita 
efectuată 
invitația 
Ceaușescu, președintele Kepu- 
blicii Socialiste România, de 
președintele Republicii Kenya. 
Daniel Toroitich arap Moi.

Ceremonia plecării oficiale a § 
șefului statului kenyan a avut _ . _
toc pa aeroportul OtopenL £
Președintele Nicolae Ceaușescu
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O gardă militară a prezentat 
onorul. S-au intonat imnurile 
de stat ale Republicii Kenya 
și Republicii Socialiste România.

Președinții Nisolae Ceaușescu 
și Daniel Toroitich arap Moi 
au trecut în revistă garda de 
onoare.

Președintele Republicii Ke
nya, ceilalți oaspeți și-au luat 
apoi rămas bun de la persoa
nele oficiale române aflate pe 
aeroport.

Pionieri au oferit președin
ților Nicolae Ceaușescu și 
Daniel Toroitich arap Moi bu
chete de flori.

La scara avionului, președin
ții Nicolae Ceaușescu și Daniel 
Toroitich arap Moi și-au luat 
un călduros rămas bun. Șeful 
statului kenyan a exprimat, din 
nou, vii mulțumiri pentru ospi
talitatea de care s-a bucurat, 
pentru rezultatele rodnice ale 
convorbirilor purtate cu pre
ședintele României, pentru po
sibilitatea oferită de a vizita 
importante obiective economice 
și sociale din România.

Prin întreaga desfășurare, 
prin rezultatele la care s-a a- 
juns. vizita în România a pre. 
ședintelui Republicii Kenya se 
înscrie ca un moment impor
tant în dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și cooperare dintre 
cele două țări si popoare, re- 
prezentînd, totoddlă, o contri
buție de seamă Ia cauza păcii 
și colaborării internaționale.
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Campionatele Mondiale de haltere

|o NOUĂ MEDALIE DE BRONZ PENTRU SPORTIVII NOȘTRI
Constantin Urdaș locul 3 la stilul aruncat, categoria 82,5 kg.

I

OSTRAVA, 10 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special), 
în acest oraș. Interesul pentrti 
Campionatele Mondiale de hal
tere crește direct proporțional 
cu... numărul kilogramelor.

rj Joi noaptea au intrat în con- 
Ș curs sportivii de la categoria 

82.5 kg. printre cei 17 partici- 
panti aflindu-se si reprezen- 
tantii noștri Constantin Urdas 
si Petru Becheru. într-o com- 

g panie selectă, de-a lungul în- 
trecerii cel doi sportivi ro- 

"i mâni au fost tot timpul în 
ș lupta pasionantă pentru pri- 
î? mele locuri. în cele din urmă. 

Constantin Urdas. avind o 
comportare meritorie, a reușit 

S; să intre în posesia medaliei de 
î; bronz la stilul aruncat. Este a 

doua medalie obținută de tud- 
terofilii noștri la actuala ediție 

g a Campionatelor Mondiale.
g; îată clasamentele la categoria 
5; 82,5 kg: total: 1. Laszlo Barsi 

(Ungaria) 390 kg. 2. Serghei Li 
g (U.R.S.S.) 382.5 kg. 3. Asen Zla- 
S tev (Bulgaria) 375 kg. 4. Con- 
g stantin Urdaș (România) 372.5 
S? kg. 5. Istvan Meszi (Ungaria)

După C.E. de lupte greco-romane pentru juniori

EXISTĂ UN NUCLEU DE TINERI TALENTAJI,

370 kg. 6. Petre Becheru (Ro
mânia) 362,5 kg; smuls: 1. 
Barsi 180 kg, 3. Li 172,5 kg, 3. 
Zlatev 170 kg. 4. Urdaș 167,5 
kg... 9. Becheru 157.5 kg; arun
cat: 1. Li 210 kg, 2. Barsi 
kg. 3. Urdaș 205 kg. 4. 
cheru 205 kg.

La categoria 75 kg 
consumat, de altfel, unul 
capetele de afiș ale întrece
rii, numele prezente pe po
dium (Ghidikov, Varbanov, 
Socaci, Steinhofel, Kai Yan Shu, 
Lara) conturînd un veritabil 
masters al „mijlociilor". Ca 
spectacol sportiv, concursul a 
justificat întru totul așteptă
rile, ținînd asistența, cum se 
spune, cu sufletul la gură. 
Cînd vine vorba însă de cla
samentele finale — pe care de a- 
cum le cunoașteți —, aprecie
rile încep să se diversifice : 
bucurie nestăvilită în tabăra 
bulgară, cîștlgătoare a celei de 
a 5-a medalii de aur consecu
tive la total (performanță ce 
le repetă pe acelea de la 
..mondialele" din 1985 și 1986). 
satisfacție, parțială doar în ce 
ne privește pe noi. prin bron
zul lui Socaci la „aruncat". 
Mai exact, un sentiment osci- 
lind între ..bine că s-a spart 
gheața* ?1 „păcat, se putea 
mai mult".

ju- 
cel 
al

De ce nu s-a putut ? Să 
decăm cu cifrele în față : 
mai bun rezultat anterior 
lui Socaci de la smuls era de 
165 kg, or el, începind con
cursul la 160 kg, credem că 
și-a luat o prea mică marjă 
de siguranță. Urmarea — a 
ratat de trei ori ieșind astfel 
nu doar din clasamentul res
pectivului stil, ci Și din cel la 
total. Dacă Socaci (sau antre
norii) și-ar fi asigurat un 155 
kg la smuls, el ar fi Însumat 
355 kg. rezultat cu care ar fi 
clștigat șl „bronzul" de la to-

Sorin SATMARI
(Continuare In pag. a 4-a)

CARE POT RELUA TRADIȚIA MARILOR SUCCESE începe sezonul competifional de popice

Tinerii noștri luptători de 
greco-romane au avut, după 
cum se știe, o frumoasă com
portare la Campionatele Eu
ropene de juniori de la Ka
towice — unde au obținut o 
medalie de aur, una de argint 
sl patru de bronz —, pe mar
ginea căreia am purtat o dis
cuție cu antrenorul principal

ttiipa a }-• a Diviziei A de handbal masculin

EVOLUȚII BUNE ALE FORMAȚIILOR 
ANGRENATE ÎN CUPELE EUROPENE
Ieri a avut loe etapa a treia a Diviziei masculine A de handbal. 

De reținut c* tormațUle oare la ST septembrie vot susține (pe teren 
propriu) prima manșă tn cupele europene (Steaua șl H.C. Minaur) 
au terminat învingătoare la scoruri concludente, precum șl surpriza 
realizată de studenttt clufent, oare an terminat la egalitate en Dtna- 
mo București.

STEAUA - ȘTIINȚA BA- 
CAU 31—23 (15—8). în primele 
ont minute, looul a fost ceva 
mai echilibrat, studenții con- 

Ovidiu Marc (SteatMj a depășit apărarea studenților si va înscrie 
tpectaculoa Foto: Dragoș A. NEAGU

ducînd chiar de două ori: 1—0 
(min. 1) si 2—1 (min. 4). Din 
acest moment, de Ia scorul de 
4—4. campionii încep desprin
derea. remarcindu-se pofta de 
ioc a lui Marian Dumitru si 
Vasile Stingă, bine serviți de 
Adrian Ghimeș, precum si si
guranța portarului Nicolae 
Mualcanu. Dacă în cele mai 

al lotului. Victor Dolipschi, 
aQtnd și alte amănunte inte
resante.

Au fost prezenți în concurs 
131 de tineri luptători din 18 
țări. Delegația noastră s-a si
tuat pe locul 3 în clasamentul 
pe echipe, cu 61 p, după 
U.R.S.S. («1 P) șl Bulgaria 
(«2 p), dar înaintea unor țări 

multe dintre situațiile de atic 
bucurestenli au găsit cele mai 
bune rezolvări, nu putem omite 
nici numeroasele mingi cedate 

copilărește oaspeților, care, e- 
vident, au căutat mai mult di
minuarea diferenței de oe ta
bela de scor. Mai notăm debu
tul in prima divizie al tinerilor 
l'aul Cicu si Ion Ivan, ambii

Mihail VESA

(Continuare în pag. 2-3) 

cu o veche tradiție în această 
disciplină sportivă, cum sînt 
Polonia (44 p), Cehoslovacia 
(42 p). Suedia (35 p). Turcia 
(27 p), Ungaria. R. D. Germa
nă etc. Cela zece titluri de 
campioni continentali au re
venit sportivilor din U.R.S.S. 
(6), Cehoslovacia, Franța, Po
lonia șl România (cite unul). 
S-a remarcat o sensibilă creș
tere valorică a sportivilor din 
țările nordice (tn special Fin
landa), din Franța și un revl- 
rlment al luptătorilor turci.

Referindu-se la evoluția ti
nerilor sportivi români, inter
locutorul nostru s-a arătat 
mulțumit de pregătirea lor fi
zică (n-au fost descalificați 
pentru luptă pasivă, dimpotri
vă, el au fost cei care au pri-

Mihoi TRANCA

(Continuare In pag. a 4-a)

Ieri, In cadrul etapei a 4-a

a Diviziei A de fotbal

FLACĂRA MORENI - 
DINAMO 0-1 (0-0)

In pag. 2—3 cronica acestei 
partide

CLUBURILE SPORTIVE ȘCOLARE
■— privire sinteticei = -

AZI: C. S. Ș. 2
Intr-un top ai cluburilor 

sportive școlare cu cele mai 
frumoase rezultate, cu cei mai 
mulți performeri în diferite 
loturi reprezentative ale țârii, 
C.S.Ș. nr. 8 Constanța s-ar si
tua pe unul din locurile frun
tașe. Intr-adevăr, această uni
tate sportivă de pe Litoral 
are o impresionantă galerie 
de campioni. Printre foștii 
sportivi al clubului s-au nu
mărat, ca să dăm doar exem
plul luptelor, Ion Draica, Con
stantin Alexandru, Ștefan Ne- 
grișan, campioni mondiali, e- 
levi al cunoscutului șl aprecia-

UN START CU IMPORTANTE OBIECTIVE
• Miine, primele jocuri In Divizia A
Cele 40 de echipe feminine 

și masculine de popice se a- 
flă tn fața startului tn ediția 
1987—1988 a Diviziei A. Ca și 
în ceilalți ani, „deschiderea" 
noului sezon competițional l-a 
făcut în prealabil cu severul 
test pentru trecerea normelor 
de control absolvite, după 
cum ne-a Informat secretarul 
F. R. Popice, Gheorghe Geor
gescu, de toate jucătoarele și 
jucătorii, apoi cu omologarea 
arenelor, toate pistele fiind 
acum la cotele regulamentare.

Oonștienți de marile obligații 
pe care le au în actualul se
zon. popicarii s<iu pregătit in
tens în așteptarea startului 
campionatului divizionar, căru
ia I se adaugă alte importan
te concursuri : „Cupa Federa
ției" — criteriu pentru selec
ționarea loturilor reprezentati
ve de seniori în vederea C.M. 
din primăvara anului viitor. 
C.C.E. (10—11 octombrie. în 
Cehoslovacia, la care participă 
campioanele țării noastre, E- 
lectromureș Tg. Mureș, la fete, 
și Aurul Baia Mare, la băieți), 
meciurile inter-țări cu Un
garia și R. D. Germană, tur
neele de la Sofia și Berlin. 
„Trofeul Carpați“ și, în sfîr- 
șit. Campionatele Naționale

CONSTANTA d
tutui antrenor Constantin Ofi
țerescul.

O vizită la această unitate 
poate începe la Lacul Tăbăcă- 
riei, moderna bază nautică a 
C.S.ș. 2. La această unitate 
s-au format mari campioane, 
acum la alte cluburi, în dife
rite loturi republicane : Tecia 
Borcănea (Steaua), campioa
nă olimpică la Los Angeles în 
proba de caiac patru, medalii 
de aur șl bronz la ultima edi
ție a Jocurilor Mondiale U- 
niversitare de la Zagreb. Lu
minița Munleanu (Dinamo), 
de două ori pe treapta cea 

individuale și pe perechi cu 
finalele tn luna decembrie. 
Toate acestea constituie obiec
tive importante pentru Elena 
Andreescu. Maria Todea, Ma
ria Zsizsik, Octavia Cioclrlan, 
Stelian Boariu. Iosif Tismă- 
nar. Iile Hosu, Marian Andrei, 
Alexandru Naszodi — ca să 
amintim doar cîteva nume In 
jurul cărora se vor aduna cei
lalți selecționabili.

Această simplă înșiruire de 
concursuri demonstrează, chiar 
de la prima vedere, dificul
tatea noului program eompeti- 
țional și marile obligații care 
revin în primul rind „vîrfurl. 
lor" și In egală măsură celor
lalți sportivi. Drumul spre 
consacrare atît în arena inter
nă, cit si în cea internaționa
lă trece obligatoria prin pro
cesul de Instruire, unde an
trenorii trebuie să vegheze ca 
elevii lor să-și însușească 
corect și temeinic exercițiile 
tehnice, celelalte calități fizi
ce șl cunoștințe tactice mate- 
rializîndu-so cu ușurință pe 
acest fond de bază. Noul cam-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag 2-J) 

mai înaltă a podiumului de 
premiere a J.M.U. Lacul Tă- 
băcăriel, cum spuneam, în
seamnă și canotaj. Aici, la 
C.S.Ș. 2 Constanța, a urcat în 
schi! campioana olimpică Ioa
na Badea, aici au învățat (ia 
început, desigur) să distingă 
rama de vîslâ juniorii campi
oni mondiali Veronica Necula, 
Zilia Ghinoiu, Ion Crăciun, 
Gheorghe Dordca, Dănuț Do- 
bre. Adrian Zamfir.

24 de ore la C.S.Ș. 2 Con
stanța trec repede, mai ales 
în compania profesorilor Ni-

Corncl POPA •— coresp.

(Continuare in pag. a 4-a)
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PLOPII AU PRINS RĂDĂCINI ADÎNCI...

Etapa a 5-a a Diviziei A de handbal

PATRU ECHIPE ÎNVINGĂTOARE

@ Proiectantul este același cu... executantul • # Pe po
dium — la atletism, gimnastică și oină @ Premiu 
pentru hărnicie
Localitatea Crasna din jude

țul Gorj este o comună cu 7 
sate aruncate pe dealurile și 
in cimpia de la poalele 
vului Paring. Din cele 7 
zări, cu o dorință acută 
se înfrumuseța și bine 
podări, satul Radoș reprezin
tă principalul centru sportiv al 
comunei, tinerii de aici caii- 
fieîndu-se adesea in fazele 
superioare ale campionatelor 
școlare județene. De exemplu, 
la atletism și gimnastică, e- 
levit din Radoș au urcat pe 
podium. ..........
pînă in 
cursuri 
title dp 
bal din 
tinuă pepinieră pentru echipe
le comunei. Cine ii pregăteș
te pe acești sportivi 7 Artiza
nul lor este fostul învățător 
Dumitru Dumitrescu, in tinerețe 
un excelent mijlocaș-centru (n 
echipa de oină Recolta Crasna, 
acum un adevărat „suflet" al 
activității sportive din întrea
ga comună.

...L-am reîntilnit, după mai 
mulți ani, la Mangalia, unde a 
condus formația școlii din satul 
Radoș la finala pe tară a „Cu
pei Pionierului". Din una în 
alta, am ajuns și la baza 
sportivă a satului său. „Vă a- 
mintiți! Plopii pe care i-am 
sădit atunci cînd am trasat în 
curtea școlii primele terenuri 
au prins rădăcini adinei. Acum 
avem și sală de sport dotată 
cu aparatură pentru gimnas-

Masi- 
așe- 

de a
gos-

oiniștii au mers chiar 
finalele unor 

republicane, iar
handbal, volei și fot- 
acest sat sint o con-

con- 
sec-

r

I
I
I
I
I
I 
I

cu 
ne- 
Nu

tică, iar pe parchet am marcat 
un teren de minibaschet 
panourile respective. Era 
voie de o asemenea sală, 
se poate să pretinzi rezultate
fără a-ți crea condiții mate
riale corespunzătoare instrui
rii elevilor", spunea interlocu
torul Da, ne amintim cum un 
tînăr învățător măsura atent 
și nota datele intr-un carne
țel, cum punea apoi mina pe 
cazma și săpa împreună 
alfi colegi și mai multi 
la, fundația sălii de 
Piatra și balastul pentru i 
lie au fost scoase din 
pîraielor Ghia, Sorbu șt Ciocă- 
zeaua. Clădirea s-a ridicat din 
cărămida rămasă de la con
strucția noii școli — școală 
cu zece clase, laborator și a- 
telier 
tată de meșterul 
Haimana 
trativ al școlii, ajutat de elevi 
și de cadre didactice, in frun
te cu directorul Gheorghe 
Dănescu. fost jucător de bază 
în echipa de oină. Lemnăria 
s-a procurat de pe plaiul la
tului, iar giurgiuvelele și uși
le au fost confecționate vo
luntar de tîmplarii Dumitru 
Haimana, Gheorghe Corobea, 
Ionel Dumitrescu și alfi pă
rinți ai elevilor. Instalația e- 
lectrică a montat-o, în orele 
libere, un specialist, Ion Buc
șe, prieten statornic al tineri
lor sportivi. In această peri
oadă, dispecerul micului șan
tier, învățătorul Dumitru Du-

cu 
elevi 

sport, 
teme- 
albia

—, zidăria fiind execu- 
Constantin 

din corpul adminis-

□ 
o 
o 
o

mitrescu, a absolvit și cursuri- fi 
le fără frecvență de la I.E.F.S., U 
devenind profesor de educa- |-| 
ție fizică. Apoi, în curtea șco
lii, s-au intensificat lucrările 
de amenajare a sectoarelor de 
atletism, a celor două tere
nuri de handbal, dintre care 
unul a fost bituminat, a 
„dreptunghiului" de volei și a 
porticului de gimnastică, toate 
cu instalații dirl materiale 
vechi, recuperate și revalori
ficate în atelierul școlii.

...Recent am avut o discuție 
cu directorul școlii, Gheorghe 
Dănescu. „Sala și complexul 
sportiv în aer liber, ni s-a 
spus, au fost construite în 
principal prin muncă patrioti
că și valorificarea resurselor 
proprii. Și ar mai fi ceva : a- 
ceste amenajări au constituit 
pentru gospodarul lor nr. 1, 
prof. Dumitru Dumitrescu, u- 
na din ...lucrările (în vederea; 
obținerii _ - - - --
preciate la inspecția 
Să știți că școala noastră 
dobîndit 
ceul Agro-industrial Tg. 
bunești, în concursul 
cea mai frumoasă bază spor
tivă din unitățile de învăță- 
mînt ale județului Gorj“. Fi
resc !

Plopii au crescut înalți și 
falnici, dind un plus de fru
musețe complexului, iar omul 
cu cazmaua, care i-a măsurat 
prima dată dimensiunile, a 
rămas același pasionat con
structor (urmează să pornească 
lucrările la o mlni-pistă de 
atletism), adăugind cu temei
nicie și răbdare cite ceva ba
zei sportive a școlii din Radoș.

Troian fOANIȚESCU

gradului I) mult a- 
practică. 

a 
premiul II, după Li- 

..................... “ Căr- 
pentru

C C.

„TRICOUL GALBEN" PENTRU SPORTIVITATE
Sport prin excelență al 

muncii și al îndîrjirii, ciclis
mul de performanță are rare
ori vreme și disponibilități 
pentru generozitate. Nu -pen
tru că, aspriți de efort, rutie
rii ar fi niște „duri", de ge
nul justițiarilor din filmele cu 
cow-boys, ci pentru că, mai 
ales pe șosea, prețul victoriei 
e uriaș, iar regula jocului, 
bună sau rea. trebuie respec
tată. E și motivul 
pentru care, cînd 
totul e bărbăție fi 
încleștare, puține
le gesturi de can
doare sau efuziune 
mă, invariabil, la

duiesc în funcție de clasamen
tul pe edupe), urma ca el sa 
piardă minute prețioase și, 
definitiv, contactul cu grupul 
masiv de alergători, i-a acor
dat însă asistență, In cîteva 
secunde, „depanarea" Metalu
lui Plopeni, echipă aflată fai 
acel moment în luptă directă 
cu CIBO ! Rapid, fără vorbe în 
plus, scoate 
roata, “ " ‘

Un minut 
de ETICA

consu-se
nivelul e- 

chipei. Dincolo de ea, bătălia 
e „la baionetă", fără menaja
mente și „favoruri".

Și totuși, spre bucuria * noas. 
tră, recentul Tur ciclist al 
României ne-a înlesnit (mă
car) trei secvențe de pilduitor 
fair-play, demne de cele mai 
alese superlative ale genului. 
Despre una, cînd P. Santa de 
la Electromureș a primit o 
bicicletă din „rastelul* Stelei, 
pe tronsonul Piatra Neamț — 
Suceava, am relatat în cores
pondența directă. Despre ce
lelalte, mai jos, subliniind pu
ritatea și frumusețea demersu
lui lor, unul dintre acelea 
menite să pună în evidență 
că, pe lingă înverșunarea 
luptei pentru tricoul galben, 
ciclismul rămîne și spațiul u- 
nei tulburătoare sportivități.

înainte de Bistrița. tînărul 
C. Dabi de la CIBO Brașov a 
spart, în coada unui pluton 
răsfirat ca un eventai. Cum 
mașina clubului său trecuse 
(în caravană, mașinile se rîn-

roata, poftim 
Dabi avînd să reintre, 

după cîțiva kilo, 
metri, in pluton î 
In sfîrșit, plecată 
din Brașov, „Mi. 
ca Buclă" se In. 

vertiginos către finiș,drepca
cînd criblura de la Cheia i-a 
jucat festa norvegianului A. 
Pedersen, cel mai dotat dintre 
rutierii oaspeți, numărul 1 în 
ierarhia sprinterilor șl a căță
rătorilor. Numai că, „aslstln- 
du-i“ pe coechipierii lui Pe
dersen, intîrziați cu 7—8 mi
nute, mașina delegației nor
vegiene se găsea mult ta ur
mă. Șansele blondului Peder
sen de a mai ciștlga etapa 
păreau, ta acele clipe, defini
tiv compromise, cînd așa-zisa 
asistență neutra, cu rostui 
campion Teodor Vasile talre 
pasageri, a observat inciden
tul și i-a oferit o bicicletă 
ghănăonistului! Pedersen n-a 
îis aecit „tnank you" și... dus 
a fost!

ui ciclism, nu descoperim 
nici o Americă, prețul victo
riei e uriaș, spre lauda- ei, a- 
ceastâ disciplină ține să de
monstreze tnsa — exemplele 
furnizate stat grăitoare — ca 
scopul nu scuza mijloace e.

Ovidiu IOANIȚOAIA

Ieri, în etapa a 5-a a Diviziei A de handbal feminin s-au îțireglis- 
trat numeroase surprize : 4 victorii obținute de formațiile oaspete, 
între acestea fiind și Constructorul Timișoara. S-a " • ■ ■
gură victorie a gazdelor (Chimistul) șl un rezultat 
Sibiu). Amănunte dim desfășurarea etapei :

înregistrat o sdn- 
de egalitate (la

I 
I
1 
I
| 
I
L

UH START CU IMPORTANTE OBIECTIVE
(Urmare din nag. I)

pionat divizionar trebuie să 
fie mai bun decît precedentul. 
Pentru aceasta se impune ca 
toți tehnicienii, arbitrii și con- 
curenții să creeze un cadru 
menit să asigure progresul aș
teptat. Așadar, jucătoarele și 
jucătorii noștri fruntași au n- 
bligații mari, fiind datori să 
consolideze prestigiul de care

șe bucură școala de popice din 
tara noastră pe plan mondial

Iată programul primei etape — 
feminin, seria SUD : Rapid Bucu
rești — "■ ...................
Ploiești 
Mucava
Caroati
resti. Voința București
București :_NORD
șoara
res. Hidromecanica Brașov — 
U. T. Arad. Voința Tg. Mureș — 
Dermacanț Tg. Mures. C.S.M. Re

Voi n-ța Galați, Voința
— Olimpia București. 

Molid — Petrolul Băicod, 
Sinaia — Laromet Bucu- 

Gloria 
_ - Voința Timi-
- Electromureș Tg. Mu- 

Hidromecanica

ADMINISTRAȚIA DE
• Tragerea obișnuită LOTO de 

astăzi, vineri. 11 septembrie, va 
avea loo in 
clubului din 
începind de 
pecte de la ________ ___
tiunilor de tragere vor ti radio
difuzate pe programul I la ora 
16.15. iar numerele extrase 
fi transmise în reluare 
23.05 pe programul I 
sîmbătă. la ora 8.55 
program.

București. în sala 
str. Doamnei nr. 2, 
la ora 15.50. As- 

desfășurarea opera-

si 
r>e

vor 
la ora 
mllne. 
același

O NUMAI ASTAZI 8i MIINE

BUZĂU, 10 (prin telefon). în 
Sala sporturilor „Dacia", RAPID 
BUCUREȘTI — MUREȘUL ELEC
TROMUREȘ TG. MUREȘ 20—25 
(11—12), ia capătul unui med în 
general de mare luptă, dar care 
poate fi considerat si un med al 
greșelilor! Poziția fruntașă în 
clasament a muresencelor le-a 
dat. totuși, acestora cîstis de 
cauză. Ele au jucat tactic mai 
bine în atac, cu acțiuni pornite 
de la mijlocul terenului si infil
trări subtile în apărarea statică 
si ou largi culoare lăsate libere 
de rapidiste. Acestea din urma 
au pierdut si datorită faptului 
că antrenorul Tiberiu Milea a 
efectuat — dună opinia noastră
— schimbări neinspirate pe par
cursul meciului. De la învingă
toare remarcăm. în afara eficien- 
ței deosebite a lui Matefy, si 
forma foarte bună a portăriței 
Angela Bloj. Au înscris: Oprea 
5. Ivan 5. Doiciu 3 -
Oanea 
găru 1, 
Matefy 
Mușat 
Bărbat 
bine. Tr. Apostol și R. 
(Brașov).

HIDROTEHNICA CONSTANȚA
— ȘTIINȚA BAC AU 14—18 (5—9). 
Cu o apărare foarte dură (6 eli
minări) . băcăuancele s-au impus 
chiar din debutul partidei. Fi- 
lofteia Danilof a anihilat-o com
plet pe Larisa Cazacu. Au înscris : 
Cămui 7. Cazacu 3. Terzi 2, Dia- 
conescu 1. E. Carapetru 1*. res
pectiv Tîrcă 6. Danilof 6, Petrea 
3. Cervenciuc 2. Butnărașu 1. Au 
arbitrat: M. Marin si Șt. Șerban 
(București). (Cornel POPA — 
coresp.).

OTELUL GALAȚI - RULMEN
TUL BRAȘOV 14—23 (5—13). “ 
șovencele, cu un ioc foarte 
organizat în atac, avînd o

Dobre 2,
1, Stanciu 1. Ignat 1, la- 
Lefter 1 — pentru Rapid;
11, Mozsi 5, Kozma 3,

2, Z. Biro 2. Strofa 1. 
1. Au arbitrat, în general

Mahler

Bra- 
blne 
apă-

CUPA FORESTIERUL-O REUȘITĂ 
COMPETIȚIE SPORTIVĂ DE MASĂ

Timp de două zile, pe stadio
nul de atletism din Buzău, s-a 
desfășurat o interesantă compe
tiție de masă dotată cu „Cupa 
Forestierul**. întrecere organiza
tă de Uniunea Sindicatelor din 
Construcții. Materiale de Con
strucții si Industrializarea Lem
nului.

ACTUALITATEA

LA TENIS
du-

obtlnut o vloto-rare fermă, au
rie meritată. Au înscris: Oprea 
5, Antoneanu 4, Stan 2, Ivan 2, 
Stoica 1. respectiv Tache 9. De
meter 4. Marian 3. Ilie 2, Bălă 1, 
Ion 1. Biolan 1. Boriceanu 1. 
Mureșan li. Atr arbitrat J. Mate- 
escu si V. Dăneescu (București). 
(T. SIRIOPOL, coresp.).

1.

CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 
CONFECȚIA BUCUREȘTI 23—20 
(11—9). Un final mai bum șl mai 
„ apăsat" le-a adus o victorie 
meritată handbalistelor de la 
Chimistul. Au înscris : Torok 6, 
Bloju 5, Pestrea 4, Lazăr 4, Ve- 
rigeanu 3, Nedelcu 1, respectiv 
S. Arvatu 5, Grigoraș 4, Preo- 
țescu 3, G. Constantinescu 2, Pa- 
nait 2, Murărașu 2, Nuțu 1, Min- 
cu 1. Au arbitrat R. Antochi și

H. Boschn 
NO1U —

C.S.M. S 
25—25 (11-
angajamer 
Paștiu 12, 
Clintea 2, 
Trifan t. 1 
laru 4, .oi 
2, Creț«n
Au arbitr; 
dea) și N 
IONESCU

DOROBA 
CONSTRU 
12—24 (5— 
jucat excț 
comite grei 
te biine. Pl< 
lipsa din 
Barbu, ac 
Curea 7, I 
State 1, / 
lici 8, Tri 
mion 3, ! 
Iliuță 1. / 
șl I. Păui 
baltean

EVOLUȚII Bl■■

(Urmate dm nag 1)

A fost o frumoasă manifestare 
sportivă cu participarea a 153 de 
atleți, învingători in etapele jude
țene. Iată cîștigătorii : FEMI
NIN 800 m : Katalin Kerestely 
(Satu Mare) ; lungime : Mariana 
Ciolacu ȘGorj) ; greutate : Ana 
Anghel (Alba) ; MASCULIN : 1 500 
m : A. Papp (Harghita) ; lungi
me : M. Glodeanu (Satu Mare) ; 
greutate : V. Rădulescu (Brașov). 
ECHIPE : 1. județul Buzău, 2. jud. 
Satu Mare. 3. jud. Alba 4. Bucu
rești. S. jud. Vaslui. 6. 1ud. 
Gori.

• Rezultatele finalelor de 
blu din cadrul Campionatelor 
Naționale de juniori — dublu 
masculin : Răzvan Itu, Daniel 
Dobre (Steaua. TCB) — Bela Mo- 
zeș. Cătălin Chites (ambii Dina
mo Brașov) 6—0. 6—1. 7—6 : du
blu feminin : Angela Kerek, Lo- 
redana Bujor (Electrica Timișoa
ra. Dinamo) — Gabriela Mitrică, 
Ruxandra Dragomlr (Steaua. CSS 
Viitorul Pitești) 6—0. 1*—6. 6—1 : 
dublu mixt : Daniela Ivana. Răz
van Itu (ambii Steaua) — An
gela Kerek. Daniel Dobre (Elec
trica Timișoara. TCB) 6—0. 6—2. 
9 Monica Pecheanu a cîștlgat 
Concursul international de ju
nioare de la Nyiregyhaza (Unga
ria). In finală, ea a învins-o pe 
reprezentanta tării gazdă. Nora 
Koves. cu 6—0. 6—4 în proba de 
dublu, cuplul român Loredana 
Bujor — Monica Pecheanu a a- 
iuns în semifinală, unde a pier
dut la Schmith. Csibi (Ungaria) 
cu 4—6. 3—6.

șița — Voința Odorheiu Secu
iesc. Voința Craiova — 
Oradea : masculin, seria 
Gloria București — Voința 
resti. Laromet București — Car- 
Dati Sinaia. C.F.R. Constanta — 
Metalul Roman. Olimpia Bucu
rești — Rulmentul Brasov. Con
structorul Galati — Chimoex 
Constanta : NORD : Chimica Tîr- 
năvenl — Aurul Baia Mare. Teh- 
noutilaj Odorheiu Secuiesc — O- 
'impla Reșița. Electromureș Tg. 
Mureș — C.F.R. Tg. Mureș, 
UNIO Satu Mare — Constructo
rul Tg. Mures. Metalul Hunedoa
ra — Victoria C.F.R. Timisoara.

Voința 
SUD : 
Bucu-

STAT 1010-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
mai pot fi procurate biletele de 
participare la TRAGEREA ex
cepționala LOTO care va a- 
vea loc duminică. 13 septembrie, 
si care atribuie mari cîstiguri în 
numerar. autoturisme „DACIA 
1300" si excursii în U.R.S.S. Se 
extrag 66 de numere. în cadrul 
a 7 extrageri, cuprinse în două 
faze. Extragerile fiind ..legate" 
cite două sau toate trei (la faza 
a II-a). se poate cîstiga si cu 
3 numere din 24 si respectiv. 
18 extrase. Reamintim, de ase
menea. că biletele de 25 lei au

drept de participare la toate ex
tragerile. implicit la cele 13 ca
tegorii de cîstiguri. Așadar, mîl- 
ne. 
tru

sîmbătă. este ultima zi pen- 
proeurarea biletelor.

• CIȘT1GURILE TRAG: 
TO DIN 4 SEPTEMBRIE : 
variante 25% a 19.247 lei 
6.25 a 9238 lei; cat. 3: 
3.298 lei; cat, 4 : 37,25 a 
cat. 5: 157.00 a 368 Iei;
291,50 a 198 lei; cat. X: : 
100 lei.

NOI CURSE
DE MOTOCICLISM

• Astăzi, pe cocheta pistă 
din comuna Ianca (jud. Brăila), 
va începe campionatul indivi. 
dual de dirt-track, rezer
vat seniorilor. Primul start se 
va da la ora 16. Etapa a 2-a, 
sîmbătă și duminică, la Brăila.

9 Traseul de la 
Secuiesc va găzdui 
(de la ora 9.30) prima etapă a 
campionatului de motocros pe 
echipe. In program, curse pen. 
tru juniori, tineret și seniori.

Odorheiu 
duminică

• Etapa finală (a 5-a) a 
campionatelor de viteză pe șo
sea va avea loc duminică, cu 
începere de la ora 10, pe tra
seul de la Drobeta Tr. Severin. 
La cele 6 clase din program 
și-au anunțat participarea pes
te 100 de alergători.

la Steaua. Bucurestenii au rea
lizat multe faze de mare spec
tacol. dar se impune o 
mare atenție In faza de 
rare, mai ales în fata unei 
matii care nu le-a 
bleme 
Dumitru 
Berbece 
Stot 1 și 
respectiv 
Vlad 3.
Cbirilă 1 si Berbecaru 1. Co
rect arbitrajul prestat de VI. 
Cojocaru si I. 
ambii din Craiova.

UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA — 
BUCUREȘTI 
Rezultat de 
care clujenii 
rabil. făcind 
de energie, 
marea maioritate a timpului de 
joc si doar unele greșeli De 
care le-au săvirsit — prompt 
speculate de oaspeți — i-au 
privat de victorie pe studentl. 
Dinamo a iucat mult sub cota 
sa valorică, probabil si datorită 
faptului că oaspeții s-au con
siderat dinainte învingători! Au 
înscris: S. Pop 7. Botorce 6 
Crainic 4. Kiss 3, Cristea 2 
Sîmboan 1 Căldare 1. respec
tiv Dogărescu 9. Flangea 5 
Bedivan 5 Durau 3. Simion 1. 
Ștefan 1. Au arbitrat D. Gher- 
ghișan si C. Drăgan (Iași). 
(Nusa DEMTAN — coresn).

H. C. MTNAUR BAIA MARE 
— DACIA PITEȘTI 
(19—14). Echilibrul s-a
ținut doar în primele 10 minu
te ale meciului. în repriza se
cundă, Minaur atacă tot 
susținut. - domină _net.

mai 
apă- 
for- 
pro-pus 

deosebite. Marcatori : 
10. Petre 7, Stingă 6, 
3. Cicu 2. Ghimeș 1. 
Marc 1 pentru Steaua.
Bondar 10. Ichim 3. 

Gîrlescu 3. Vasilca 2.

Mihăileseu,

C.U.G. 
DINAMO 

(13—13).

RELON 
UNIVERS 
23—20 lO- 
te bună 
adus gazd 
contestat. 
6, Cr. Bu 
Zaharia 4 
Relonul ; 
Gh. Dumi 
gu 3, Ră* 
niversitat< 
Cristea 
(Constanța 
coresp.)

POLITE 
— MF-\1 
(s-a u 
tă).

24—24
egalitate pentru 
au luptat admi- 
o enormă risipă 

Ei au condus în

33—26
men-

mai 
WBtlUUl. . , AU
înscris : Stama te 9, M. Voi nea 
7, Andronic 7, Covaciu 7, Hal- 
magy 2, S. Radulescu 1. 
respectiv Cosma 12, Grabovschi 
7, * ’ “ - — -
1.
P. _______
M. Grehenisan 
(A. CRISAN -

DINAMO BRASOV — A.S.A. 
ELECTROMUREȘ TG. MURES 
2t’—21 (14—12). Victorie ab
solut meritată a brașovenilor în 
fața unui partener care a lup
tat pentru limitarea propor
ției scorulu’. Au înscris : Roș. 
ca 6, Nicolescu 5, Donosa 4, 
Donca 3, Strei nu 3, Moldovan 
3, Miclc 1, Ilolhyes 1, res. 
pectiv R. Moldovan 6, Ciobanii 
5, I. Moldovan 4, Furnea 2, Mu
reșan 2, Bădău 1, David 1. Au 
arbitrat Tr. Popescu și S. Mar- 
ghescu (București). (Carol 
GRUIA — coresp.)

Oprea 3, Ene 2, Gîdea
Gorgoș 1. Au arbitrat

Radvani (Cluj-Napnca) și
(Tg. Mureș), 
coresp.).

fi SEPTEMBRIE tggp
tragere excepționala

NOI POSIBILITĂȚI 
DE A SE OBȚINE

«utbiilF „sngu

AUT0W8ISMLBANISIIXCURSII
PESTE HOTARE

AUTOTURISME 
„DACIA 1300" 
IMPORTANTE 
SUME DE BANI 
EXCURSII 

PESTE HOTARE

Se efectuează 7 
extrageri in două 
faze ;
Se extrag 
numere ; 
Extrageri 
(cite două 
trei) ;
Se ciștigă . 
numere din 24 și, 
respectiv.
extrase :

într-i 
de sur 
zece m 
puteau 
favoriți 
Liubojc 
son, C 
etc.), d 
mul lo 
out-sid< 
tă-1 pe 
aproap< 
ce una 
cerii 
ria). 
no? 
inti 
nea 
sută

d 
F

ar 
d 

ultimei 
jucase 
corifeii 
sub pa 
cest fi 
și-a jt 
pierdut 
partea 
final ( 
rin răt 
revelaț 
le a C 
dial. R 
moașa 
canadit 
care a: 
dru de 

Să p 
pieselo 
— RhS 
d4, (2, 
Dd5, 1 
g6, h5. 
lor, 
nostru 
zător 
capturi 
și va 1 
Marin 
replica
1.. .D:d' 
2.D:d4.
1.. .Dd6 
Allan

și cu 3

DE PAR- 
sîmbătă.

„legate" 
sau cite

ULTIMA ZI 
TICIPARE : 
12 septembrie.

mlniv; 
pescui 
tembr 

Plec 
lina s: 

Bile: 
I TH



!E
(P. GIOK-

IOM IAȘI 
de mare 
înscris :

Enescu 3, 
Jhanu L 
i 7, Che- 

t Haidâu 
sipeanu 1. 
lor (Ora- 
ău). (Ilie

I
I

:|
I
I

I

ieri, in Divizia A

CAMATARU DECIDE VICTORIA

DUPĂ REPETIȚIILE „EUROPENELOR4

lEȘTI — 
MIȘOARA 
încele au 
fără a 

arat foar.
resimțit 

Mocanu- 
înscris: 

enescu 1, 
îctiv Pă- 
! 3, Si-
Neuror 2, 

Curelea 
iti). (O.

STI — 
RAIOVA 
Ie foar- 
:ă Ie-a 
; de ne.

Zamfir 
iirsuc 5,

pentru
Prică 3, 
3, Nea. 
itru U- 
rat C. 
mitrescu 
IA -

Devansate spre a face loc 
pregătirilor partidelor din cu
pele europene (programate săp- 
tămîna viitoare), jocurile dis
putate miercuri si. respectiv, 
joi la Ploiești. București și Mo- 
reni. din cadrul etapei a 4-a 
a primei divizii, s-au consti
tuit in adevărate si ultime re
petiții generale ale formațiilor 
noastre fruntașe. Să relevăm 
Înainte de toate „galopul de să
nătate" 
care — 
Olt. pe 
păstrat 
care i-1 
viitoare. _ __ ___ ________
Budapesta, din C.C.E.). admi- 
nistrînd Petrolului, la ea acasă, 
un lejer 4—0. „Roș-albaștrii" 
ne-au demonstrat că se află la 
o cotă a formei sportive des
tul de ridicată, reușitele lor în 
ambele faze ale jocului fiind 
destul de numeroase. Circula
ție bună în teren, 
ritm, derutante schimbări 
acțiuni ofensive, spirit 
chipă — prin toate 
Steaua s-a arătat a fi... 
Repetiție bună a făcut 
namo la Moreni. traseele jocu
lui său încadrîndu-se in „pla
nul Malines", adversara din 
Cupa Cupelor, tinînd seama că 
primul joc al echipei bucu- 
restene este programat în de
plasare. Tot la pozitiv se încă-

elec- 
,eu- 
ceva 
cum 
Uni-

versitarilor din Clui-Napoca cu 
greu putea 1’i întrezărit. Ceea 
ce este de natură să atragă a- 
tenția jucătorilor si conducerii 
tehnice, acum. în preajma pri
mei întilniri. pe teren propriu, 
din Cupa U.E.F.A., cu G.K.S. 
Katowice. Sigur că. si in acest 
meci, marea ocazie a lui S. Ră- 
ducanu. risipită în min. 25 
(înaintea golului oaspeților) a 
contat, psihic. în desfășurarea 
ulterioară a partidei.

Dincolo de rezultatele înre
gistrate miercuri Si joi. consta
tările la repetițiile generale ale 
„europenelor" (cu precădere 
cele negative) trebuie să fi
gureze pe agenda antrenorilor 
echipelor amintite ca 
urgențe". Zilele eare 
rămas pină la start să 
plin folosite pentru a
toate retușurile necesare 
mecanismul echipelor.

drează și meciul Victoria — 
Universitatea Craiova. A fost 
un meci de mare angajament 
din partea ambelor formații 
ele furnizînd o partidă 
trizantă. Acest derby al 
ropenelor". fiindcă de asa 
a fost vorba, a revenit, 
se știe, tinerei echipe a
versitătii Craiova, evoluția ei 
lăsînd să se întrevadă că poa
te aborda cu mari sanse pri
mul ioc. de acasă, cu forma
ția Chaves din Portugalia, din 
cadrul Cupei U.E.F.A. In ce 
o privește pe Victoria, pe care 
o așteaptă locul din 
cu Larnaca (Cipru) 
Cupa U.E.F.A.. ea se 
clara nemulțumită nu 
rezultat (să nu uităm 
restenii au ratat un 
dar si de propria ei ________
Nemultumitoare a fost si evo
luția echipei Sportul Studențesc, 
al cărei „clacai" în fata tmi-

MORENI.
Prezența 
bucureștene 
stadionului 
măr de spectatori, 
urmărească un 
combatantelor.
vinse pină la acest meci. Evi
dentul plus de maturitate com- 
petitională al dinamovistilor 
le-a permis acestora să pa- 

‘seze mai bine. încă din start 
Ide partidă, si în consecință să 

domine mai mult, fortînd cu 
precădere pătrunderile pe flan- 

Icul drept al atacului, unde Mi- 
hăescu a urcat des. Dar la fie
care din centrările înalte, eare 
îl vizau pe Cămătaru „vîrful" 
bueurestenilor a avut o frac
țiune de secundă întîrziere. Si 
cum nici suturile expediate de 
Mihăescu (min. 2). Orac (min. 
8) și Mateut (min. 21) nu și-au 
atins ținta, portarul Dohot 
făcut remarcat. în această 1 
mă jumătate a meciului. I 
mult prin intervențiile...
riene la centrările adverse.

Văzîndu-se în ioc mai mult 
spre sfîrsitul reprizei, morena- 

i vor încerca, prin Beldie 
(min. 42) vigilenta lui Moraru.

Mult mai animată, repriza 
secundă va aparține de ase- 

I menea, formației oaspete, ale 
* cărei acțiuni de atac vor fi mai

I
I
I

I
I
I
I
Ispi 

ril

SOARA I
“34—26 *

/ecu-

10 (prin telefon), 
valoroasei echipe 
a atras în tribunele 
local un mare nu- 

dornici să 
ioc pe măsura 
ambele neîn-

FLACĂRA 
DINAMO

0
1 (0)

Stadion „Flacăra" ; teren bun; 
timp noro®, a plouat spre fina
lul primei reprize ; spec tact a- 
tori — circa 15 000. Șuturi ; 4—8 
(ps poartă 0—3). Cornere 3—9. 
A marcat CĂMĂTARU (min. 69).

FLACAJRA : Dohot
6, Pur dea 5, Ene 6, 
Beldie 5,5. Drag nea 
Nica 5), D. Sava 6, 
(anin. 77 Tirchineci)
7. La’a 6.

4—J

6 — G. Radu 
Nistor 5,5 —
7 (mim. 48 
C. Pană «
— Văidean

6
Nicoilae 6,

— Mihă-
Movilă 6,

DINAMO : Moraru
eseu 7, A. ‘ __ ____
Varga 6,5 — Lupu 6, Mateuț 7^ 
Rodnic 7, Orac 6 (min. 76 Timiș) 
— Damaschin I 5 (min. 46 Ră- 
duciolu 6) Cămătaru 7.

s-a 
pri
mai
ae-

A arbitrat bine Gh. 
tin (Rim. 
V Antohl 
(Brașov).

Oonstan-
Vilcea) ; la linie : 

(Iași) și R. Petreseu

galbene : MATEUȚ.Cartonașe
La speranțe : 1—2 fl—1).

al campioanei. Steaua, 
după acel 5—0 cu F. C. 
teren propriu — și-a 

apetitul de gol (pe 
dorim si miercurea 

în jocul tur cu M.T.K.

ruperi de 
de 

de e- 
acestea 
Steaua, 
si Di-

deplasare 
tot din 

poate de
nunțai de 
că bucu- 
penalty). 
prestație.

,prime 
mai 
din 

face 
în

au 
fie 
se

0 NOUA EDIȚIE A „CUPEI BALCANICE"
Clasindu.se pe locul 6 In 

campionatul trecut, F.C. Argeș 
va juca din nou in „Cupa 
Balcanică" inter-cluburi. Au 
și fost stabilite datele pri
melor meciuri. lată-le: 1

octombrie cu P.A.O.K. Salo
nic tn deplasare, 22 octombrie 
cu echipa albanezi Luftetari și 
i noiembrie eu Slavia Sofia, 
ambele pe teren propriu.

altfel, din aîte am înțeles, organele de ordine 
l-au depistat imediat pe huligani și aceștia vor 
suferi rigorile legii. • Petrolul l-a pierdut foar
te repede pe mijlocașul Mocanu (faultat de M;<- 
jaru), unul dintre oei mal buni jucători ai săi. 
• Evoluind eind pe stingă, când pe dreapta, 
cSnd pa centru. Hagi a vrut parc» o» demon
streze tuturor că poate crea goluri, ei poate 
marca goluri. Publicu.1 nu l-a aplaudat, publicul 
l-a admirat! • Petrolul a fâout mari eforturi 
s» Înscrie măcar golul de onoare. S-au opus de 
două ari barele porții lui Liliac, In minutele 40 
(Ursea) și M (Călin). Petrolul merita acest gol.
• NE FACE plăcere să revenim pentru a a- 

precia debutul de bun augur al tânărului porta 
craiovean Crișan. Cu siguranță, «fi nu va uita 
acest prim meci In eșalonul de elită, cind — 
printre alte parade oportune — a avut o inter
venție de ordin psihologic, respingînd mingea 
la penalty-ul executat de Vaișeovici. • Apropo 
de tinerii jucători craiovenl, ei au dorit mult 
să-și creeze un nume in acest meci in care în- 
tîlneau o parteneră cu experiență, replica 
dirză ridlcînd implicit „cota" realizării obiecti
vului propus de Badea, Zamfir, Stoica, Ghița 
el comp. Pentru că atunci oîn.d ai în față jucă
tori ou experiență, precum C. Solomon, Augus
tin, Balaur, Nlțu dorința de depășire și, impli
cit, de autodepășire este mult mal mare, iar 
reușita crește In semnificație. • Topolinschi a 
fost la un pas de un nedorit, record absolut: 
meciul și cartonașul galben. Fundașul buoureș- 
tean colecționase dte un cartonaș galben în 
primele două etape (duminică nu a jucat, fiind 
suspendat). Miercuri, el a avut intervenții care 
impuneau nu atenționarea verbală, ci sancțiunea 
promptă cu cartonașul galben. Scăpind de data 
aceasta. Topolinschi ar trebui să mediteze serios 
asupra capitalului disciplinar, mai cu seamă că 
in eupdle europene exigența arbitrilor este u 
totul alta.

incisive si mai orientate 
poartă. Mateut. în min. 46. va 
da tonul tirului mai precis 
„acuzat" de portarul Dohot. 
Astfel. în min. 69, Dinamo va 
reuși golul victoriei: Lupu a 
schimbat jocul pe partea stingă 
spre Orac. acesta l-a servit, 
scurt, pe CAMATARU. care, de 
la circa 14 m, lateral stingă, a 
expediat, din voleu. cu putere, 
balonul in coltul lung. Un re
zultat oricum mai conform cu 
realitatea din teren. Si puțin a 
lipsit spre final de partidă, mai 
precis în min. 87 ca Timiș, 
noul introdus în teren, să-si 
distanțeze echipa pe tabela de 
scor. (Din min. 85, prin ac
cidentarea lui Mateuț, Dinamo 
a evoluat în 10 jucători).

• REMUS VLAH, răspunzlnd mirării cronica
rului, care l-a văzut pe Clmpeanu II și Blro pe 
banca rezervelor: „După cum vedeți, slntem o 
echipă valoroasă, dacă judecăm prin prisma re
zervelor"... De la această replică plină de umor 
pină la victoria clujenilor nu mai erau nici două 
ore. • înainte de joc, Jn tabăra clujeană era 
destulă îngrijorare. Același Remus Vlad ne spu
nea: „Avem un program atit de diferit intre tur 
și retur, incit șansele noastre ar fi foarte mica 
dacă n-am Încheia turul eu plus doi la ade
văr"... Deooamdată echipa lui Vaad e la piue 
unu... • Supărare firească In tabăra studenți
lor bucureșteni. Se aștepta mult mal mult de la 
Sorin Rădueanu. care s-a făcut prezent doar 
prin cele două mari ocazii ratate. • Coraș, care 
a făcut o partidă foarte bună in meciul ou Di
namo, n-a mal avut resurse fizice pentru me
ciul ou „U“. Sâ sperăm că această programare 
solicitantă (înoheiatâ eu două lnfrtngeri) ae va 
„Întoarce* spre bine in partidele cu Katowice. 
• In poarta Sportului Studențesc a apărut Vo- 
icilă. I s-a reproșat, desigur, iul Cristian gelul 
din partida cu Dinamo (primul). Dar iată că 
nici Voicllă n-a calculat bine momentul de Ieși
re la golul lui L. Moldovan. • După meci, „U“ 
s-a îndreptat In corpore spre tribuna a doua 
pentru a-șl saluta micul grup de suporteri. Un 
grup exemplar prin comportarea sa sportivă...
• miercuri, la ploiești, vlrtul de atac al 

echipei noastre campioane, Pițurcă, a jucat al 
250-lea meci în Divizia A. Șl a marcat două din 
cele patru goluri ale Stelei. • Am subliniat, In 
repetate rinduri, atașamentul față de Petrolul și 
dragostea pentru fotbal ale publicului ploieș
tean. Păcat însă eă cei 25.000 de spectatori pre- 
zenți Ia partidele de mare atractlvitate — cum 
a fost șl cea cu steaua — trebuie să sufere con
secințele actelor necugetate ale dtorva certați 
cu regulile bunei ouvințe. ale fair-play-ului. De

Gheorghe NICOLAESCU
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momentele dificile, narticipind 
(EM. F.).
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, Pb2, 
- Rh8, 
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ecisiv. 
îgătită 
n la 
ugător 
Iar la 
Of 7 4-1 

țdin

nou prea optimist...) 2.Db8! 
Rg7 (2... Td8, 3. Cf7+) 3.
h:g5 C:h6 (3... f:g5 4. 
Te5 și 3...Dd64- 4.D:d6
T: <16 5.CÎ5+ sînt alte
variante în favoarea albu
lui) 4.g:h6+ R:h6 5.Dh8+ 
Rg6 (5...Th7 6.D:f6 mat!) 6. 
Tg3+ Rf7 7.Dg8 I- Re7 8. 
Tg7 T și piesele negre ead 
una după alta (8...Rd6 9.
T:d7+ etc.), motiv pentru 
care pe fișa partidei a fost 
consemnată victoria jucăto
rului român.

• DE LA CLUBUL 
STEAUA. Biletele pentru 
jocul tur Steaua — M.T.K. 
Budapesta, din C.C.E., pro
gramat miercuri 
brie a.c. pe 
Steaua, se pun
începînd de astăzi, 
orele 15. Ele pot fi procura
te de la casele stadioanelor 
Steaua, „23 August", Dinamo 
și Giulești.

e:

a b t d e f $ h
Necalificat în interzonale, 

dar mereu prezent în prim- 
planul întrecerilor conti
nentale, marele maestru 
Florin Gheorghiu s-a făcut 
remarcat în turneul pentru 
Marele Premiu „Mephisto" 
de la Altensteig (R.F.G.) 
Rezultatul său: locul 4, cu 
6,5 puncte din 11 posibile 
(+2). Vom vedea, în ru
brica viitoare, cum a reu
șit să întoarcă rezultatuil 
unei confruntări în care pă
rea supus puternicului atac 
advers.

POȘTA ȘAHISTA
S. Goiceanu — Fălticeni 

C. Gorjan — Sibiu și I. 
Voicrlă — București au gă
sit o resursă de apărare ne
prevăzută în problema lui 
M. Manolescu, reprodusă re* 
cent. Anume, l...Tb3! (și nu 
mai există mat la mutarea 
a 3-a). Ne recunoaștem în 
vinși: 0—11

[ DUNĂRII

CĂLĂRIE.
* miere

reprezentativei noastre 
Nădășan, care încă la 
tlnut medalia de aur. 
moașă contribuție la 
spunea : „Nu-mi vine 
eu să devin campioană balcanică !?“ 
adresiîndu-se calului: - ■ - ■
campioni. Ce zici ?..." 
replica învingătoarei în concursul 
dual, lugojeanca Ligia Bin : „Pentru mine 
au trebuit să treacă destui ani pentru a 
ajunge Ia acest succes. Ai grijă, deci, să 
nu... derobezi în continuare !“ • CEL mai 
mic dintre juniori a fost Nicușor Pa- 
raschiv (Dumbrava Neamț), care, la 14 
ani sl 4 luni, n-a ezitat să se întreacă 
de la egal la egal cu sportivi avind... ve
chime în sa. • SPECIALIȘTII în dresaj. 
Gheorghe Nicolae, Radu Marcoci, Marius 
Curteanu sl antrenorul lor. Dumitru Ve- 
Ilcu. au constituit o mică familie'* în 

me- 
al- 

îm-

TlMPtlL festivității de pre
ia Campionatele Balcanice, mezina 

, feminine. Izabeia 
debutul ei a ob- 

adueîndu-si o fru- 
succesul formației, 
să cred ! Tocmai 
- șl„Auzi, Jaleș, sintem 

Imediat s-a auzit si 
indivi-

Marcoci.
Dumitru 

famiJie" 
cadrul delegației, ei puțind fi găsiți 
reu împreună, sprijinindu-se unul ne 
tul în ' .
peună la micile bucurii. 
JUDO, r • ------- ---l
juniori din localitatea poloneză Olsztyn, 
s-portivi români au reținut atenția în i

de 
doi 

... ,— ------... mod
deoseb i aplauzele la scenă deschisă înso- 
țindu-le adesea evoluțiile. „Superușorii" 
Dragoș Bolbose și Florin Băjenaru — eon- 
curind în compania altor 25 de adversar: 
din 9 țări — au trecut cu succes de toate 
tururile ajungtnd să-șt dispute finala „ma
re". Bolbose se â'ffla îritr-o formă de zile 
mari reușind să-1 învingă șl pe oamplonu: 
european al categoriei, polonezul w. Ko- 
marowski. deși concura la el acasă. La rin- 
du-i Băjenaru obținuse aproape pe linie 
victorii prin ippon. Cind au apărut pe ta
tami in meciul decisiv, cei doi judoka ro
mâni au fost primiți cu ropote de aplauze 
cu. toate că unul, dintre ei îl scosese din 
cursă pe favorit. De-a dreptul electrizantă, 
partida lor a atins înalte cote. Bolbose n-a 
scăpat nici acest prilej și a eiștigat înainte 
de Urnită. Cum la. acest ttunțiu r.lti , doi

concurenți români au cucerit primul loc 
(Florin Lască-u, la semi mijlocie și Nlcolae 
Iosif, la mijlocie, antrenorii care i-au în
soțit, Mircea Frățică și Arpad Szabo, se pot 
felicita. (C.Ch.)
LUPTE. JUNIORUL Florin Iacob și-a 
sărbătorit împlinirea frumoasei vîrste de 
18 ani într-un mod deosebit. Făcînd parte 
din echipa României la Campionatele Eu
ropene de lupte greco-romane pentru ju
niori. ziua sa de naștere (6 septembrie) 
a coincis cu cea a finalelor competiției 
continentale de la Katowice. Tînărul nos
tru campion de juniori Iacob (115 kg) s-a 
aflat între aspiranții la medalii. în dispu
ta pentru „bronz44, el l-a învins pe ita
lianul Claudio Mus. cîstigîndu-si dreptul 
de a uroa pe podium. Deci, prima sa 
medalie — chiar de ziua lui. Tot dumi
nică. dimineața însă, acest flăcău voinic 
făcuse o si mai mare ispravă, învingîn- 
du-1 prin tuș (min. 2,15). după ce l-a 
condus cu 11—0. pe unul dintre cel mai 
puternici adversari al săi. bulgarul Hristo 
Ocnianov... O aniversare, evident, de neui
tat pentru tînărul legitimat la clubul Di
namo. descoperit si pregătit de antreno
rul Viorel Moisin, la Turbomecanica Bucu
rești. (M. TR.).
POLO. ÎN ECHIPA noii campioane la 
juniori. Dinamo C.S.S. 1 București, două 
nume cunoscute din Divizia A. dar cu... 
alte prenume : Dan Balanov (n. 1970) și 
Dragoș Olaru (n. 1969), frații unor poloiști, și 
ei foarte tineri . titularizați în formații de 
club diferite. Ladislâu Balanov (n. 1967)
la Steaua si Bogdan Olaru (n. 1968) la
Dinamo. • DOI JUCĂTORI născuți în a- 
ceeași zi si în același an (8 ianuarie 1971). 
deci încă juniori II. au fost oameni de 
bază în echipa lor. Rapid. Aceasta, e a- 
devărat. n-a repetat performanta din e- 
ditia precedentă (cind a fost campioană) 
avind insă în apă multi pololsti care abia 
in 1988 si chiar în 1989 vor fi... juniori I. 
Si cei doi. Eduard Rusii (fiul lui Cornel 
Rusu. nume de referință în boloul nos
tru. ca fost jucător si ca actual antre
nor al formației giulestene) si Silviu Ceo-

banu (pe eare același Cornel Rusu ii 
consideră cel mal bun poloist din „ge
nerația ’ll") au făcut parte, cu o săp- 
tămînă înainte, din echina de juniori n 
a Rapidului, cîstlgătoare recentă a Con
dusului Republican. • GOLGETERUL tun» 
neului final al „juniorilor mari". Liviu To* 
tolici. a fost firește foarte necăjit du fl 
ultima secundă a medului cu Vagon rl 
Arad, secundă în care a ratat un 4 m 
sl (practic) egalarea. A doua zi. cu doar 
trei secunde înainte de finalul partidei cu 
Dinamo C.S.S. 1. a avut de executat din 
nou un 4 m. De data aceasta a Înscris, 
al 14-lea său gol în turneu, cu care i-a 
depășit, in extremis, in clasamentul gol- 
geterllor. pe Cristian Iordache si Lauren- 
tiu Voicu. din rîndul „noilor campioni". 
Si pe Răzvan Ionescu de la Vagonul, toți 
cu 13 goluri. (G. ROI.).
TENIS. la REUȘITA Turneului interna
tional de la Mamaia a contribuit din plin 
și brigada 
concursului 
mul zilnic, 
pectat, tot

de arbitri. La secretariatul 
era afișat întotdeauna progra- 
caxe, mal mult, era si... res- 
aid sportivii — români și 

străini deopotrivă — găsind foarte multă 
înțelegere. Meritul este al arbitrului prin
cipal, Mihai Alglu, ca sl al secretatului ele 
concurs. Victor Hanganu. în plus, arbi
trii de scaun — Mihai Dumitrescu. Iulian 
Cavarnali. Tudor Antonescu. Florin Mltu, 
ea si constănteanul Alexandru Brătescu — 
s-au dovedit stăpini ne regulamentul de 
ioc. prompti în decizii sl fermi în inter
venții. asa cum ar trebui să lie toți si 
la întrecerile interne... • DIN NOU. tîr- 
govistencele Claudia si Viclorița Neacșu 
s-au evidențiat prin comportament exem
plar pe teren. Un merit îl are. bineînțe
les, și antrenorul lor. Victor Pantelin. 
• LA RIDICAREA nivelului valoric al tur
neului au concurat. — în afara Analiș
tilor probei de simplu Răzvan Itu si Da
niel Dobre — sovieticii Elena Kislukha 
(locul 2 la simplu. 3 — dublu). Natalia* 
Bileskaia (locul 3 la dublu). Serghei Ska-- 
kun (2 — dublu). Stepan Serbailo (3 —; 
simplu. 2 — dublu) : cehoslovacii Andreea j 
Stranadova, Karin Bainova. Daniel Vacek *, 1 
polonezele Silvia Czopek (1 — simplu. 2 — 
dublu) șl Magdalena Mroz (2 — dublu). • 
N-AM ÎNȚELES de ce au absentat de la] 
„Internationale** tocmai antrenorii loturile»! 
reprezentative de senioare si de seniori TI 
Primele junioare se confundă In fapt, estf 
cele mai bune senioare din tară, iar 1«« 
iuniori a fost sigur ceva de... văzut. <D. S.te
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Clasindu.se


DE RACHETOMODELE
In aceste zile, în Iugoslavia, 

pe aerodromul sportiv „Beo
grad1* (situat la 15 km de Bel
grad), se desfășoară întreceri
le celui de al 7-lea Campionat 
Mondial de modele spațiale, 
la șapte clase de concurs : la 
rachetomodele de altitudine 
(S 1 A), de durată cu parașută 
(S 3 A), cu strimer (S 6 A) 
cu planor balistic (S 4 B), 
machete de altitudine / 

de durată (S 7), precum 
la planoare — rachetă <" 
rată — dirijate prin 
(S 8 E).

La această ediție, la 
și-au anunțat prezența 
tomodeliștî din întreaga 
performeri cunoscuți 
U.R.S.S., S.U.A., Bulgaria, Ce
hoslovacia, R. P. Chineză, Da

Și 
la 

(S5C)
Și 

de du- 
radio

care 
rache- 
lume, 

din

Germană, Po- 
Ungaria ș.a., 
lot de sportivi 
din protago- 
finale ale Da- 
Campionatelor

nemarca, R D. 
lonia, Suedia, 
participă și un 
români, format 
niștii recentelor 
ciaded și ale 
Republicane : loan Catargiu și 
Dorin Torodoc (C.S.T.A. —
Suceava), Petre Nicolae, Nico- 
lae Radu și Gheofghe Tuțulea 
(Metalul Tîrgoviște), Valentin 
Purcărea, Lucian Șercăianu și 
Adrian Vioreanu (Chimia Bu
zău). Specialiștii noștri îșl pun 
mari speranțe, mai ales, în 
trei dintre aceștia, toți dețină
tori, din acest an, ai titlurilor 
naționale și ale unor performan. 
țe de nivel mondial la S 3 A 
— Nicolae Radu, S 4 B — Do
rin Torodoc, S 6 A — Gheor- 
ghe Tuțulea.

O NOUĂ MEDALIE DE BRONZ
(Urmare din pag I)

tal. ca să nu mai vorbim de 
platforma psihologică de pe 
care ar fi început concursul 
la aruncat. Este o părere... La 
al doilea stil, Socaci a ridicat 
200 kg, ratînd de puțin la 
205 kg, ceea ce ar fi însemnat 
depășirea celei mai bune per
formanțe a lui. Kai Yan Shu, 
cîștigător al unui spectaculos 
„argint** la smuls, a ratat de 
trei ori la aruncat, ieșind și 
el din calcule. Ghidikov — 
207.5 kg ! situație în care re
cordmanul mondial Varbanov 
(cu un minus de 7,5 kg la 
smuls față de Ghidikov, dar 
cu un plus de 200 de grame la 
greutate corporală) mal avea 
o singură variantă — 217,5 kg 
la aruncat, care ar fi repre
zentat un nou record mondial. 
Era. de altfel, singura varian
tă de a cîștiga titlul suprem 
la total. Le ridică, dar ratea
ză.

Deci, campion la total — 
Ghidikov, argint — Varbanov, 
bronz — Steinhofel, cu un to
tal cu care Socaci se „juca" la 
încălzire. Să ne consolăm cu 
o opinie cît se poate de auto
rizată, cea a legendarului re
cordman mondial Tommy Ko
no : „Varbanov este spre 
sfirșitul carierei, Ghidikov e 
foarte înalt și cred că va urca 
într-o categorie superioară. 
Prin tinerețe și calități, Socaci 
ni se pare cel mai îndreptățit 
a fi viitorul stăpîn al catego
riei".
Iată rezultatele la categoria 

75 kg. Total : 1. BORISLAV GHI
DIKOV (Bulgaria) 375 kg ; 2. A- 
Ieksandr Varbanov (Bulgaria) 365 
kg ; 3. Ingo Steimhofel (R.D. Ger
mană) 345 kg; 4. Lara Pablo (Cuba) 
337,5 kg ; 5. Ma Wen Zhsu (R. P. 
Chineză) 337,5 kg : 6. Francisco 
Alegaez (Cuba) 335 kg. Smuls : 
1. Ghidikov 167.5 kg ; 2. Kai Yan 
Shu (R. P. Chineză) 162,5 kg ; 3. 
Varbanov 160 kg. Aruncat : 1.
Ghidikov 207,5 kg ; 2. Varbanov 
205 kg ; 3. Socaci 200 kg.

2.
3.

C.E. DE LUPTE

COBORIREA“ ALTITUDINII
IN TURNEUL OE TENIS

DE IA HUSHING MEADOW

ergătorii

acestui

Graf —

FLUSHING MEADOW. Intîl- 
niri de mare atracție în sferturile 
de finală ale marelui turneu de 
tenis american. In cel mai im. 
portant meci al zilei, faimoasa 
Chris Evert (32 ani), de 6 ori 
cîștigătoare a competiției, a 
fost, în mod neașteptat, învinsă 
de către foarte tînăra ei com
patrioată Lori McNeil, clasifi
cată a 11-a în bilanțul actualu
lui sezon tenisistic internațio
nal, cu 3—6, 6—2, 6—4 ! Este 
pentru prima oară în ultimii 17 
ani că Chris Evert nu ajunge 
măcar în semifinalele" 
turneu !

Alte rezultate : Steffi 
Pam Shriver 6—4, 6—3 Marti
na Navratilova — Gabriela Sa
batini 7—5, 6—3.

Rezultate înregistrate în ul
timele partide din optimile de 
finală : Miloslav Mecir (Ceho
slovacia) — Mark Woodforde 
(Australia) 6—4, 3—6, 6—2, 6—2; 
Mats Wilander (Suedia) — Ken 
Flach (S.U.A.) 6—3, 6—3, 7—6 ; 
Ștefan Edberg (Suedia) 
nas Svensson (Suedia) 
7—6, 6—3 ; Ramesh 
(India) — Andrei 
(U.R.S.S.) 6—4, 6—1, 6—2.

în prima partidă din sfertu. 
rile de finală, campionul ceho
slovac Ivan Lendl l-a întrecut 
cu 6—3, 6—3, 6—4 pe america
nul John Mc Enroe.

Jo- 
6—2, 

Krishnan 
Cesnokov

GRECO-ROMANE PENTRU JUNIORI
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au trecut aproape 
două decenii. Jocurile Olimpi
ce de la, Mexico (1968) conti- 
nud sd-i preocupe pe specia
liști, pe cercetători, mai întH 
surprinși, apoi captivați de u- 
nele performanțe obținute a- 
tund, in condiții de altitudi
ne, Numai și dacă ne referim 
la „istoricele" recorduri reali
zate la Mexico de Bob Bea
mon la lungime (8,90 m) șt 
Lee Evans la 400 m. (43.86 8), 
ramase tn picioare Și azi* ne 
lămurim lesne că ediția aceea 
a J.O. a însemnat o cotitură 
în metodica antrenamentului. 
Ignorată, dacă nu chiar repu
diata pînă în mo
mentul respectiv al- 
tvtudinea a devenit 
„lege" și către ea 
s-au orientat, și se 
orientează, tehnicienii diverse
lor discipline, cu precădere 
atletice.

Știința a demonstrat, fără 
putință de tăgadă, că presiu
nea mică, specifică altitudinii, 
poate ajuta performanței, ca 
și — au evidențiat studii re
cente — vindecării unor trau
matisme. Problema părea, nu-i 
așa, ca și rezolvată, sportivi
lor nerăminindu-le altceva de 
făcut dectt să urce. La pro
priu și, ulterior, la 
Numai că plasarea unui nu
măr mare, cit mai mare, de 
baze de antrenament la altitu
dine, implicit pe munte, a ri
dicat și ridică o serie de in
conveniente, de transport, de 
hrană etc. Drept pentru oare, 
puși să găsească o soluție, cer
cetătorii (irutr-o primă etapă, 
cei sovietici, americani și fran
cezi) au inversat „rolurile", 
„coborînd" altitudinea la nive
lul aglomerărilor sportive. Au 
fost puse la punct, după cău
tări asidue, tehnici speciale, 
grație cărora s-au realizat

„săli cu presiune dirijată" 
incinta cărora atleții (mai ales 
ei) au găsit condiții similare 
cu cele de la mare altitudi
ne. Săli și cu — ca să-i zicem 
așa, chiar cu riscul de a folo
si un termen inedit — „geo
metrie variabilă", tn măsură 
să evite monotonia prun mo
dificarea culorii pereților, a 
plasării surselor de lumină etc 
Folosite deopotrivă pentru 
antrenamente și, iarăși ca nou
tate, pentru refacerea de du
pă efort, operație căreia, in 
mod obișnuit, i se rezerva un 
spațiu anume.

Si încă o observație. Ajun- 
g'md la concluzia, 
de altfel nu foarte 

tras, că a- 
l de dis

tante lungi se 
vigunoși In pădwne

figurat.

sim, mat
decit pe pista wnuia sau altu
ia dintre stadioane, profesorul 
sovietic Vitali Dmitriev fi-a 
propus, In fruntea tmet echi
pe de cercetători, să descifre
ze mecanismul acestui feno
men, predzînd că „secretul* 
provine de la rășina copacilor 
Rășina, a demonstrat el științi
fic, ușurează respirația șl li
mitează oboseala. Pasul urmă
tor, finind de-acum de orga
nizare, t-a constituit amena
jarea unei săli ^deocamdată 
iu caracter experimental), in 
oare, fiind ermetic tnchisă. 
..-a „injectat* un amestec de 
rășini, capabil să asigure at
mosfera caracteristică pădtfrH 
de conifere!

Sigur, studiile sint abia Ut 
început. Vi le-am expus insă 
fie fi fără a insista, tocma- 
pentru a sublinia că, azi, 
sportul se aliază tot mai se
rios cu știința cea mai moder
nă, devenind nu o dată un a- 
devănat laborator al acesteia

Ovidiu IOANIȚOAIA
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mit decizii pentru descalifica
rea adversarilor) și a apreciat 
că în ultimele luni juniorii 
noștri au realizat evidente 
progrese tehnice. Toți sporti
vii români au obținut nu
meroase puncte tehnice în ur
ma executării procedeelor de 
atac, reușite atît în lupta din 
picioare, cît și în cea de la 
parter. In plus, apărarea in 
lupta de la parter s-a Îmbu
nătățit simțitor. Intîlnlnd 
același adversari care, nu cu 
mult timp în urmă, îi depăși
seră categoric la Turneul Prie
tenia, de data aceasta meciu
rile au fost mult mai echili
brate și chiar cîștigate de 
sportivii români. De pildă, in

AZI: C.S.S. 2 a
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eolae Rotaru și Toma Mari
nescu, director, respectiv di
rector adjunct ai acestui club. 
Trec repede, în sensul că ai ce 
vizita, ai — reportericește 
vorbind — ce nota. De pildă, 
la sediul acestei unități spor
tive: o clădire modernă situa
tă în zona Obor Constanța, un 
fel de „pavilion" pentru tim
pul liber al tinerilor viitori 
performeri, înconjurat de 8 
terenuri de tenis de cîmp, „a- 
nexele" fiind sălile de lupte, 
de haltere, de tenis de cîmn 
și tenis de masă, apoi sala 
unde, iarna, se pregătesc ca
notorii, cantina, cu primitoarea 
ei sală de mese, cu flori me
reu schimbate, ca și în dor
mitoarele de la cămin.

„Avem o bază materială bu
nă, ne spunea prof. Nicolae 
Rotaru. Ea acoperă aproape în 
întregime necesitățile clubului 
nostru, în continuă creștere. 
Am primit sprijin din partea 
Inspectoratului Școlar Jude
țean, și a Consiliului Popular 
Municipal Constanța. Cum 
știți, în afara terenurilor și 
sălilor de sport din zona O- 
bor. mai avem și Complexul 
Sportiv Badea Cîrțan, eu • 
frumoasă, modernă șl funcțio
nală sală polivalentă pentru 
atletism și tenis, alături fiind 
terenul de rugby al clubului. 
Iar pe malul Lacului Tăbăci- 
riei se află bacul pentru pre
gătirea de iarnă a celor ce 
vîstesc pe unda acestei ape, 
suta de forță, hangarele care 
adăpostesc ambarcațiile și cu 

disputele directe cu reprezen
tanții Bulgariei, din cele șase 
întîiniri românii au dștigat 
cinci. Aceste progrese au fost 
realizate ca urmare a unei 
pregătiri superioare la capi
tolul tehnico-tactic. Toate me
ciurile de verificare din lot 
au fost înregistrate pe bandă 
și studiate la video, unde fie
care și-a descoperit singur 
lipsurile și greșelile, stăruind 
apoi, la antrenamente, pentru 
eliminarea lor. Totuși, antre
norul principal al lotului a 
apreciat că mai trebuie mult 
lucrat pentru îmbunătățirea 
luptei de la parter, care are o 
deosebită însemnătate în noile 
condiții, sportivii noștri fiind 
încă deficitari la ridicările și 
aruncările din parter.

Referindu-se la perspectivă,

CONSTANTA ■I 
sprijinul asociației sportive 
„Petromar" — cu care colabo
răm fructuos —, sperăm să 
balizăm curind viitoarele pis
te de concurs și antrenament*.

Cu o bază materială lâ înăl
țime, cu un colectiv de profe
sori — antrenori competenți, 
îndrăgostiți de munca lor, 
C.S.Ș. 2 Constanta are promo
vați în diferite loturi repre
zentative 168 de sportivi, 25 
dintre aceștia făclnd parte din 
loturile republicane și olimpi
ce de seniori. Promovați pe 
lingă diferite loturi reprezen
tative sînt și specialiștii aces
tui club — cei de la canotaj, 
bunăoară, unul din centrele 
olimpice ale F.R.C.Y. funcțio- 
nînd chiar la Lacul Tăbăcăriei, 
la C.S.Ș. 2 Constanța. Cîțiva 
dintre acești căutători și șle
fuitori de talente: prof. M. Ra
da, I. Bărbăței (la lupte), R. 
Popescu, V. Pop (tenis), V. Fi- 
limon (tenis de masă), I. Ra
ță (caiac). S mar and a Rusu, V. 
Sarchizian, M. Popa, V. Ștefă- 
nescu (canotaj), D. Bucur, P. 
lanusievici (rugby), C. Boroia- 
nu, Cecilia Gevat, A. Szemer- 
jai (atletism).

Un club puternic prin forța 
și elanul tinereții lui, un club 
școlar eu rezultate deosebite, 
cu grupe de elevi silitori și 
talon tați ce sînt pregătiți în 
perspectiva viitoarelor mari e- 
venimente sportive. Pentru 
Jocurile Olimpice din 1988, o- 
biectivul este de a promova 
10 sportivi în lotul care va 
reprezenta țara noastră la a- 
ceste întreceri. Pentru ediția 
J.O. din 1992 — ambițiile sînt 
și mai mari !

Victor Dolipschi (care lucrea
ză în cadrul colectivului de 
tehnicieni ai lotului alături de 
Ion Dragomir și Carol Badea) 
a apreciat că există un nucleu 
de juniori talentați, dispuși să 
muncească așa cum cere ma
rea performanță, mulți dintre 
ei în vîrstă de 16—17 ani, așa 
cum sînt Valentin Rebegea (16 
ani, medalie de bronz), Adrian 
Munteanu (17 ani, argint), A- 
Iexi Bacanov (17 ani, bronz), 
Gheorghe Zaharia (17 ani, lo
cul 4), ca și cei de 18 ani 
(Lucian Ju.șcă, Ender Memet, 
Laurențiu și Florian Iacob), 
sportivi care pot să realizeze 
MARI PROGRESE, astfel ca 
ei să-și facă loc in echipa de 
seniori în următorii doi ani. 
Antrenorul principal al lotului 
nu l-a omis nici pe Ilie Min
ciună, campionul național al 
categoriei 50 kg, care însă a 
fost exclus din lot datorită in
disciplinei (a depășit greuta
tea). De altfel, e cazul să pre
cizăm că lotul nu are porțile 
închise. Așa se și explică fap
tul că numai trei dintre cam
pionii de juniori de la Lugoj 
au fost incluși in delegație și, 
totuși, băieții noștri au obți
nut șase medalii Ia Campiona
tele Europene.

REZULTATE SURPRINZA TOARE
în preliminariile Campionatu

lui European ’88 s-au desfășurat 
miercuri cinai întîiniri în ca
drul a trei grupe. Agențiile de 
presă comunică unele amănunte 
de la aceste partide :

GRUPA A IH-A. La Reykjavik 
S-a desfășurat meciul dintre Is
landa si Norvegia. încă o con
firmare a faptului că pe teren 
propriu formația islandeză este 
redutabilă, este scorul de 2—1 
(1—1) cu care gazdele sl-au de
pășit adversarii. Norvegienii au 
început furtunos, au deschis soo- 
rul In min. M prin Jttm An
dersen. dună care însă Iniția
tiva a aparținut formației loca
le. A egalat în min. 21 Petal r 
Petursson, Iar victoria a fost 
decisă în min. 60 prin golul lui 
Petur Ormslev.

La Moscova a avui loc me
ciul dintre formațiile Uniunii So
vietice și Franței. Principala fa
vorită a grupei, echipa sovietică, 
a fost surprinsă de jocul foarte 
bun al francezilor. în min. Î3 
Jose Toure a și deschis scorul,

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT >
AUTOMOBILISM • Cursa de 

la San Antonio (Texas) a fost 
oîstigată de echipajul Al Holbert 
(S.U.A.) — Derek Bell (Anglia), 
pe o mașină „PorschePe Io
dul secund s-a situat echipajul 
pilotat de americanul A. J. Foyt.

BOX • La Bangkok, în meci 
pentru titlul mondial al catego
riei muscă (W.B.C.), thaSlandezrul 
Sat Chitalada l-a învins prin 
k.o.. în repriza a 4-a. pe Raeki 
Ahn (Coreea de Sud).

HOCHEI PE GHEAȚĂ • Afla
tă în turneu în Cehoslovacia, e- 
chipa sovietică Dinamo Moscova 
a evoluat la Plsen în compania 
formației locale Skoda. Oaspe
ții au câștigat cu 6—3 (2—1. 2—1. 
2—li) • într-un meci amical dis
putat în localitatea austriacă 
Feddkirch. echipa locală a învins 
cu scorul de 5—4 (î—1. 2—1. 1—2) 
formația elvețiană S. C. Berna. 
• La Hamilton. în prima semi
finală a „Cupei Canadei*, re
prezentativa U.R.S.S. a întrecut 
cu scorul de 4—2 (1—0. 2—1. 1—1) 
echipa Suediei. Golurile au fost 
marcate de Krutov. Bikov. La
rionov. Makarov, respectiv Berq- 
vist si Andersson. Au asistat pes
te 7 000 de spectatori. în finală 
hocheiștH sovietici vor întîlni se
lecționata Canadei eare a întrecut 
Cehoslovacia cu 5—3 (0—2. 3—0. 
2—1). Au marcat: Lemieux (2),Ha- 
weruck. Goulet si Propp. respec- 

ÎN PRETIMIN4RIILF C. L
iar egalarea s-a orodus abia In 
min. 77, aiutorul el fiind Mihaili- 
oenko.

samentul grupei a IlI-a este ur
mătorul :

In urma acestor rezultate ela

1. U.R.S.S. 8 4 2 0 11- 2 W
2. R. D. Germană 5 2 2 1 8- 2 6
3. Franța 6 1 3 2 3- 5 5
4. Islanda 6123 3-12 45. Norvegia 5113 3-7 3

GRUIPA A V-A. Surpriză la me-
ciul de la Helsinki, dintre Fin
landa șl Cehoslovacia. Nordicii

1. Irlanda
2. Bulgaria
J. Belgia
4. Scotia
5. Luxemburg

au repurtat o victorie netă, la 
un scor concludent : 3—S (l—O), 
fri fata a numai < 430 de specu
latori. Golurile au fost realizate 
de Ari Hlelm (min. 29). Ismo 
Mus (min. 72) șl Petri TIalnen 
(min. 82).

O altft surpriză a fost șl oe'i 
de la Cardiff, la partida dintre 
Tara Galilor sl Danemarca. Gaz
dele au obținut cișlig de cauza 
ou 1—0 (I—0). Unicul gol al me
ciului a fost înscris In min. 19 
de Mark Hughes, jucător la...
F. C. Barcelona. 

dv Pasek, Benek șl Voâek. • tn 
partida inaugurală a turneului 
internațional dotat cu trofeul zia
rului „Sovietski Siport44, echipa 
cehoslovacă VSJ Kosice a termi
nat la egalitate: 2—2 (0—0, 0—4, 
2—4). cu formația Torpedo Gorki.

HOCHEI PE IARBĂ • Rezul
tate consemnate în Campionatul 
European feminin. în ciurs de 
desfășurare la Londra : Franța — 
Belgia 3—0. Olanda — U.R.S.S. 
5—1. Scoția — Tara Galilor 3—& 
Italia — Austria 3—0. R. F, Ger
mania — Irlanda b—0 Spania — 
Italia 7—0. Clasamentul : 1. Anglia 
9 p. 2. R.F.G. 7 D. 3 Spania 
6 p etc.

VOLEI • Echipa feminină a 
S.U.A. si-a continuat turneul în 
Japonia. întrecind. la Toyohashi. 
o selecționată locală, cu 3—1 
(15—10. 15—0. 10—15. 7—15. 15—11). 
• Campionatul sud-aimerlcan mas
culin se va desfășura între 20 sl 
27 septembrie la Montevideo șl 
va reuni echipe din Argentina. 
Brazilia. Chile. Paraguay. Peru. 
Venezuela și Uruguay.

YACHTING • Campionatul 
Mondial de maxiyachturi, desfă
șurat în rada de la Porto Cerva 
(Italia), a fost oîstlgat de am
barcațiunea americană Klaflos. a- 
vînd la timonă pe Tom Whldden. 
Au participat rachiuri de mara 
tonaj din S.U.A.. Italia. Franța. 
Anglia si R. F. Germania.

Clasamentul grupei in oare lu- 
■runlle sînt încă departe de a 
fi rezolvate :
I. Țara Galilor
S. Danemarca
S. Cehoslovaoia
1. Finlanda

42207-25
5 2 2 1 3- 2 6
5 1115-55
«111 4-10 2

GRUPA A VII-A. Chiar si re
zultatul de la Dublin, dintre Ir
landa si Luxemburg, prin scorul 
strîns. poate fi apreciat ca sur
priză. localnicii oSstigînd doar la 
limbă : 2—4 (1—1). Au înscris î 
Stapelton (min. 32> șl MoGnath 
(min. 76). respectiv Kring (min. 29).

7 3 3 1 8- 5 0
5 3 2 0 10- 3 8
5 2 3 0 13- 4 7
5 1 2 2 4- 5 4
«006 2-20 0

MECIURI AMICAIE
• La Brno, Cehoslovacia — 

U.R.S.S. (sel. olimpice) 1—0 (il—9).
• Rotterdam : OHaruSa — Bcftgla 

0-4).
• Glasgow î scoția — Ungaria 

2—0 (1—0). Aily Mc Colet a »n- 
»oris ambele goluri.
• Maastricht ; OBanda — R P*. 

Germania (sei. olimptoe) 1—1 (1—
• IN TURNBUL pentru iun tort

II de la Varșovia, seJocționai-a 
Poloniei a întrecut ou scorul de 
2—1 (1—■0) echipa Suediei, tn-
tr-un alt joc, formațiile Franței 
sl Cehoslovaciei au terminat ta 
egalitate : 0—0.

ft


