
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU
ÎN JUDEȚUL CLUJ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a început,' luni, 14 
septembrie, o vizită de lucru 
în unități economice, agricole 
și de invățămint din județul 
Cluj.

Noua intîlnire a secretarului 
general al partidului cu făuri. 

■ torii de bunuri materiale și 
spirituale a prilejuit o analiză 
cuprinzătoare a modului cum 
au fost realizate sarcinile de 
plan pe perioada care a trecut 
din acest an, stabilindu-se 
direct, la fața locului, măsurile 
ce se impun a fi luate pentru* 
îndeplinirea, in cele mai bune 
condiții, a prevederilor pe 1987 
și pe întregul cincinal, a obiec
tivelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al Partidului Co
munist Român.

In această primă zi a vizitei, 
premergătoare deschiderii anu
lui de invățămint, au fost e- 
xuminate, totodată, rezultatele 
dobindite în cadrul procesului 
instructiv-educătiv și direcțiile 
principale de acțiune în vede
rea creșterii 
intensificării 
mare a unor 
tă pregătire 
structori ai 
comunismului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întîmpinați, și de această 
dală, pe Întreg parcursul vizi
tei, CU multă căldură și însu. 
flcțire de locuitorii județului. 
Prin puternice aplauze, urale 
■si aclamații, miile de oameni 
ai muncii, de elevi și studenți 
au dat expresie sentimentelor 
de nețărmurită dragoste, pro-, 
fundă prețuire și aleasă recu
noștință față de secretarul ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija stator
nică ce o poartă înfloririi 
necontenite a județului lor și 
a tuturor județelor țării, ridi
cării scumpei noastre patrii pe 
culmi tot mai Înalte de progres 
și civilizație, creșterii presti
giului României socialiste in 
lume.

La vizită participă tovarășii 
Emil Iîobu, Ion Dincă, Nicu 
Ceaușescu, Silviu Curticeanu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost salutați, cu deosebit res
pect, la sosirea pe aeroportul 
din apropierea localității Cîm- 
pia Tttrzii.

O formațiune alcătuită din 
membri ai gărzilor patriotice 
și detașamentelor de pregătire 
a tineretului pentru apărarea 
patriei a prezentat onorul.

In uratele și aclamațiile ce
lor prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat loc la bordul 
elicopterului prezidențial, in- 
dreptindu-se spre COMBINA
TUL METALURGIC DIN CÎM. 
PI A TURZII.

I’e. platforma din incinta u- 
nității, unde a aterizat elicop
terul prezidențial, tovarășul

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost intîm- 
pinați eu căldură de numeroși 
muncitori și muncitoare, de 
membri ai consiliului de con
ducere al combinatului.

Fe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a discutat cu 
oțelari și metalurgiști despre 
problemele producției, ale înde
plinirii sarcinilor de plan, s-a 
interesat de condițiile lor de 
muncă și viață.

Dialogul de lucru al secreta
rului general al partidului cu 
oamenii muncii din agricultura 
județului Cluj s-a desfășurat la 
STAȚIUNEA DE CERCETĂRI 
AGRICOLE DIN TURDA.

Secretarul general al partidu
lui este informat de gazde că, 
în conformitate cu obiectivele 
din etapa actuală a noii revo
luții agrare, colectivul de oa
meni ai muncii din cadrul sta
țiunii acționează cu hotărîre 
pentru realizarea unei agricul
turi intensive, prin crearea de : 
soiuri și hibrizi de înaltă pro- :
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La deschiderea unui nou an de invățămint

PREGĂTIREA MIJLTILA1IRALA A IINERETUIUI STUDIOS
SUB SFMNUL UNEI CAIITATI SUPERIOARE

f

calității acestuia, 
muncii de for- 

specialiști cu înal. 
profesională, con- 
socialismului și

Prin tradiție, ziua de 15 septembrie con
stituie momentul de start în noul an 
școlar și universitar. Este ziua în care 

milioane de reprezentanți ai tinerei generații 
pășesc cu emoție, cu optimism și voioșie pe 
porțile instituțiilor de invățămint, dornici să 
îșl îmbogățească cunoștințele, să se pregă
tească pentru muncă și viață. Prin grija 
partidului și statului nostru socialist, tinere
tului studios i s-au creat condiții deosebite 
de învățătură — săli de clase și laboratoare, 
amfiteatre, ateliere de lucru și biblioteci, 
cămine șl internate. Iar pentru pregătirea fi
zică, nemilocit legată de procesul de învăță- 
mînt, spații necesare pregătirii lecțiilor de 
specialitate și activităților sportiv-educative, de 
la exerciții de gimnastică, efectuate zilnic, 
în recreații, la concursuri și competiții care 
angrenează — sub genericul mobilizator al 
Daciadci — marea majoritate a elevilor și 
studenților.

Șl în noul an de învățămînt practicarea 
sistematică, organizată, de către tineretul 
studios a exercițiilor fizice și sportului re
prezintă un obiectiv prioritar, la îndeplini
rea căruia trebuie să-și aducă contribuția 
nu numai profesorii de specialitate sau con. 
ducerile școlilor și facultăților, cl și organi
zațiile de pionieri, U.T.C., Asociațiile studen. 
ților comuniști. Obligația dc onoare a cadre- 

■lor didactice de educație fizică, a celorlalți 
factori din învățămînt este, totodată, aceea

mai perfecționate, astfel incit g l 
să se obțină producții mari, si- , 
gure și stabile, menite să con- ) 
tribuie la creșterea generală agi 
producției agricole. g ’

In continuare, tovarășul g ț
Nicolae Ceaușescu, tovarășa $ / 
Elena Ceaușescu au fost invitați $ ‘ 
să viziteze EXPOZIȚIA REALI- ? i 
ZĂRILOR AGRICULTURII JU- g 
DEȚULUI CLUJ, care î 
șează rezultatele dobindite în ' 
ultimii ani în direcția dezvol
tării intensive a producției ve
getale și animaliere.

S-a vizitat, in continuare, 
COMBINATUL DE FIBRE, CE
LULOZA ȘI HÎRTIE DEJ. 
Secretarului general al parti
dului i-au fost prezentate preo. 
cupările și rezultatele obținute 
în vederea înnoirii producției, 
promovării rezultatelor cercetă
rii științifice.

Vizita a continuat la COOPE
RATIVA AGRICOLA DE PRO
DUCȚIE APAHIDA.

Elicopterul prezidențial s-a 
îndreptat, apoi, spre stadionul 
din municipiul CLUJ-NAPOCA.

Aici, se aflau zeci de mii de 
locuitori ai orașului, care au 
făcut o impresionantă primire 
iubiților oaspeți. S-a aclamat ,_____ „ ___ ------------ ------
îndelung, cu înflăcărare, pen- g formația poloneză G.K.S. Ka- 
tru partid și secretarul său ge- g towice. Este cea de a șasea 
neral. g participare a formației din

S-a intonat Imnul de stat al g „Regie" în Cupa U.E.F.A., de- 
Republicii Socialiste România. g butul făcîndu-1 cu ocazia edi

li formație, alcătuită din $ ției 1975—1976, cînd, după cc 
ostași ai forțelor noastre arma- g a trecut de Olympiakos Pireu 
te, membri ai gărzilor patriot!- g (3—0 și 1—2), în turul al doi- 
ce și ai detașamentelor de pre- g lea a fost eliminată de echipa 
gătire a tineretului pentru a- g vest-germană Schalke 04 
pararea patriei, a prezentat ■" ,n ' n ' TT
onorul.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie manifestă
rilor pline de căldură ale clu
jenilor veniți să-i întîmpine, 
după care au părăsit stadionul, 
indreptindu-se spre reședința 
oficială.

După-amiază, vizita de lucru
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(Continuare in pag a 4-a)

de a asigura procesului instructiv-educătiv o 
calitate superioară, în pas cu cerințele și 
exigențele actuale. Este absolut firesc, pen. 
tru că progresul națiunii noastre este nemij. 
locit legat de calitatea învățămîntului, cu atît 
mai mult cu cit școala românească de astăzi 
este o școală de un fel deosebit, revoluțio
nară, profund ancorată în viața societății, 
în cuvîntarea de o inestimabilă valoare ori- 
entativă și practică rostită de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului, la ce'l de-al III-lea Congres 
al educației politice și culturii socialiste, se 
sublinia : „Școala, învățămîntul constituie u. 
nul din factorii hotărîtori în educația și for. 
marea conștiinței revoluționare a tineretului, 
în dezvoltarea spiritului patriotic, a dragos
tei de muncă, de adevăr, de dreptate, a ho. 
tărîrii de a acționa in toate împrejurări'- 
ca revoluționari, . de a servi întotdeauna 
cauza socialismului, a patriei, a progresului 
economic și social".

Sub semnul acestor orientări și exigențe, 1 
care jalonează direcțiile învățămîntului nostru , 
șl îi angajează pe profesorii de educație fi. 
zică, alături de celelalte cadre didactice, de
butează noul an școlar și universitar. Gîn- 
durile noastre se îndreaptă, deopotrivă, către 
elevi, studenți și profesori, cărora le urăm 
rezultate cit mai rodnice, o activitate tot mai 
eficientă !

Astăzi, la București, de la ora 17, in Cupa U. E. F. A.

SPORTUL STUDENȚESC
„Alb negrii" sînt holârîfi

sa obțină victoria
Prima din oele 5 echipe româ

nești participante la actuala 
ediție a cupelor europene in- 
tercluburi, Sportul Studențesc, 
va intra astăzi în „focul lup
tei" pentru a disputa prima 
partidă din Cupa U.E.F.A. cu

ș (0—1 și 0—4). Tot în turul II 
g a fost eliminată și anul trecut. ‘5? 9 _jî±îS ______

l
s

9

a

în rest, în celelalte ediții. Spor
tul Studențesc s-a văzut nevoi
tă să părăsească competiția 
chiar după primul tur. Va reuși 
echipa pregătită de Mircea Ră- 
dulescu și Vlad Marica, prin- 
tr-o mobilizare exemplară, să 
depășească o formație puternică 
și tenace cum este G.K.S. Ka
towice, reprezentanta unui fot-

Unele concluzii după Campionatele Mondiale de la Roma

O „PRIMĂVARĂ" A ATLETISMULUI NOSTRU 
ARE NEVOIE DE TOT MAI MULTE FLORI

• inepuizabila Maricica Puică, singura medaliată a delegației române
Parafrazind un vechi proverb, potrivit căruia: 

„Deși anii trec, există întotdeauna o dimineață 
nouă" vom spune că, tot așa. există și un 
concurs (atletic) nou, căci, de fiecare dată. ori. 
unde, o întrecere, mică sau de anvergură, nu 
seamănă cu o alta... Campionatele Mondiale de 
la Borna nu seamănă cu nici una dintre prece. 
(lentele competiții ale atletismului, eu trecuta 
ediție a C.M., cu oricare dintre edițiile Jocuri
lor Oliuipioe, ale Cupei Mondiale etc. Mai întîi 
prin faptul, unic în sport, că la competiție au 
participat reprezentanții a 165 de țări (din cele 
182 de membre ale I.A.A.F.) de pe toate conți- 
nentele, apoi că au fost obținute zeci de perfor
manțe excepționale, la capătul unor întreceri 
extrem de echilibrate și al unui spectacol spor
tiv, de asemenea, fără egal.

Din cele 165 de țări participante doar 29 au 
obținut medalii (pe primele locuri: 1. R.D.O. 
10+11 + 10, 2. S.U.A. 9+5+5, 3. U.R.S.S. 7+12+8,

4. Bulgaria 3+0 i-1, 5. Kenya 3+0+0, 6. Italia 
2+2+2 etc.). Țara noastră, ca și la Helsinki, a 
obținut tot o medalie de argint, cu care s-a 
clasat pe locul 21, In ceea ce privește clasa
mentul pe puncte, figurează 44 de țări: 1. U.R.S.S. 
270 p (+40 p față de ediția anterioară), 2. R.D.G. 
260 p (+ 29 p). 3. S.U.A. 205 p (—21 p), 4. Marea 
Britanie 86 p (—30 p), 5. R.F.G. 67 p (—43 p), 6. 
Bulgaria 64 p (+24 p). România a ocupat locul 
14, cu 24 p (+2 p), fiind clasificată înaintea 
multor țări cu atletism dezvoltat (Australia 22 
p, Finlanda și Suedia 17 p, Polonia 16 p. Bra
zilia 11 p. Ungaria 10 p, Japonia 3 p etc.).

In ansamblul competiției, clasările lotului 
nostru (în întrecerea feminină, România a fost

Romeo VILARA

(Continuare tn pag a 4-a)

G.K.S. KATOWICE

O fazi de acum un an, in cadrul aceleiași Cupe U.E.F.A. ; Sportul 
Munteanu II șuteazA la poarta ci-Studențesc — Omonia Nicosia 1—O : 

priotA. In dreapta ; Coraș

bal care în ultimii 15 ani a 
fost mereu prezent la turneele 
finale ale C.M., ocupînd chiar 
locuri pe podium ?

Deși în campionat Sportul 
Studențesc a pornit cu., stîn-

gul, după 4 etape avînd un sin
gur punct la activ, credem că 
printr-p dăruire totală din

Gheorghe NERTEA

(Continuare In pag 2-3)

In penultima etapa a Diviziei A fie lupte grtco-romanc

DISPUTE APRIGE
Duminică, în Capitală și în 

alte localități s-au consumat 
partidele din cadrul penultimei 
etape a Diviziei A de lupte 
greco-romane, întrecerile ca- 
racterizîndu-se printr-o apri
gă luptă pentru puncte, atît în 
fruntea clasamentelor, cît și în 
zona retrogradării.

BUCUREȘTI. Reuniunea din 
sala de lupte a clubului Dina
mo. unde au fost prezente 
două echipe fruntașe, Turbo- 
mecaniea (organizatoare) și 
Cimentul Tg. Jiu, dar și două 
care luptă din răsputeri să 
evite situarea pe ultimele 
locuri (C.S.M.-T.U.G. Craiova 
șl Metalul București), a purtat 
amprenta unor dispute fără 
menajamente. Cele cinci întîl- 
niri au scos în evidență supe
rioritatea 'formațiilor Ttirbeme- 
canîca (antrenor și... luptător: 
Gheorghe Minea) și Cimentul 
Tg. Jiu, aî căror sportivi au 
dovedit un plus de pregătire, 
dar și de valoare. Conform 
programului, prima partidă a 
fost cea dintre aceste două 
fruntașe. La primele categorii 
au cîștlgat luptătorii olteni I. 
Hoancă șl I. Mluțl, Cimentul 
lulnd conducerea cu 2—0. Au

PENTRU PUNCTE
urmat pai.ru succese consecutive 
ale gazdelor, semnate de S. 
Dincă, Ț. Bucevschi, D. Sima 
și C. Țintea (4—2 pentru Tur- 
bomecanica). Apoi. I. Sgondea 
(Tg. Jiu) l-a învins prin tuș 
pe juniorul bucureștean C. 
Giornoiu si scorul s-a echili
brat din nou (4—3). Cel de al 
cincilea punct pentru Turbo- 
mecanica a fost realizat de tî- 
nărul antrenor Gh. Minea. T. 
Trăistaru a redus din nou sco
rul, învingîndu-1 prin tuș pe 
bucureșteanul I. Ursea (5—4), 
urmtnd ca meciul „greilor" M. 
Gabroveanu (Tg. Jiu) — B. Mă- 
năilă să decidă soarta întîlnirii. 
Cu un frumos salt, Mănăilă și-a 
fixat adversarul cu umerii pe 
saltea și a consfințit victoria 
echipei sale: 6—4.

în întîlnirea următoare, s-au 
prezentat pe saltele formațiile 
amenințate cu retrogradarea : 
Metalul București — C.S.M.-
T.U.G. Craiova. AU urmat me
ciuri disputate In mare ten
siune. bucureștenii încereînd 
să-si valorifice avantajul tere-

Mihoi TRANCA

(Continuare In pag, 2-3)

pai.ru


INintCEniLE DE ATEEIISM AIE JMftllOD I
Stadionul „23 August" din Capitală a găzduit zilele trecute Între

cerile finaje ale Campionatelor Naționale do atletism ale juniorilor 
I, competiție contlnd și oa finală a Daciadel.

Rezultate tehnice : BĂIEȚI : 
10 ir» : Valentin Chirlac (C.S.Ș. 
«) 10,92, D. Cojocaru (C.S.Ș.
Medgidia) 11,ÎS, Ad. Iile (Voința) 
11,23; 200 m : Cbiriac 22,20, D. 
Muresan (C.S.ș.A. Cluj-Napoca) 
2255, D. Cojoearu 22,68 ; 400 m : 
D. Mure-an 48,31, M. ursachi 
(C.S.Ș 5 Rapid) 40.05, D. Săndu- 
tes a (C.S.Ș. Alexandria) 49,35 ; 
80' m ■-Gabriel Filip (FI. Roșie 
Buc.) 1:51,40 ; M. Brînzan (C.S.Ș. 
Reșița) 1:5: 74, C. Kanalas (C.S.Ș. 
Poli Tlm.' 1:52,05 ; 1600 m : ion 
Gabriel Popa (Steagul Roșu Bv.) 
3:48.9:1 1. Olaru (C.S.Ș. 1 Galați)
3 ;49,42. S. Rebenciuo (C.S.Ș.
Triumf) 3:50,96 ; 3000 m: Popa 
8:i .02 C Cristea (A.S.A. Sibiu) 
0:17,39, E. Rusz (C.S.M. Bistrița) 
8:20,53 500o m : Marian Iorda-
ch (C.S M. Buzău) 14:45,08. S. 
Rebencluc 14:46,62. G. Mandia 
(C.S.Ș. Tg. Jiu) 14:51,30; 110 mg: 
Mircea Oaidă (C.S.Ș. 4) 14,71, Cr. 
Zarcu (Olimpia) 15,14, I. Păcioia- 
n (C.S.Ș C-iung) 15,18 : 400 mg : 
Mugur Mateescu (C.S.Ș. 4) 52,72 '
M Tătiru (C.S.Ș. Călărași) 54,92. 
C-tm Popescu (Dinamo) 55.15 ; 
20 .0 m obstacole : Luigi Burcă 
(A A Sibiu) 5:51,22. Ad. Vul- 
pesou (C.S.Ș Crâlovă) 5:54,97. V. 
Cucu (C.S.Ș Buzău) 5:56,00 : 10 
km marș : D. Despa (C.S.Ș. Re- 
țiț- - 45 :5’ 0 M. Petrache (P.T.T. 
BUC.- 46:01,8. I. Țoale (C-S.Ș. Tg. 
Jiu: 4 :09 6 4X1«O m: C.S.Ș.
4 43,60, C.S.Ș. Arad 43,69, C.S.Ș.
C- mg 44 05 • 4X 400 m : Flacăra 
Roșie nuc. I 3:20.41. C.S.Ș. 5 Ra
pid 3:22,24. C.S.Ș. Zalău 3 : 
23,.a : înălțime : Bogdan Bohilțea 
(St-iua 1 98 m. C. Popa (C.S.Ș. 
Reșița) 1.98 m. A. Szasz (C.S.Ș. 
Mediaș) 1.98 m M. Crețu (Poli 
Iași) t 98 m ; prăjină : Bogdan 

-Tudo (C.S.Ș. 5 Rapid) 4,30 m,
C. Dragomlr 4,20 m. N. Răduca 
(ambii C.S.Ș. 4) 4.00 m lungi
me : Marius Sîrbu (Dinamo) 
1 so m C. Macovei (C.S.Ș. 7 Din.) 
7,3’ m C. Mărunțelu (C.S.Ș. Ba
cău) 7.24 m : triplu : Csaba Bo- 
roș (C.S Ș. 1 Oradea) 15,71 m. 
C Jacotă (C.S.M. Univ. Cv.) 
15.51 m. D. Mitirică (C.S.Ș. C-lung) 
15.11: greutate: Gheorghe Gușet 
(C.S.M. Zalău) 16.66 m. E. Mihu- 
țescu (C.S.Ș. Drobeta Tr. Seve
rin) 15.33 m. Al. Drăguleseu 
(C.s.ș. 190) 13.43 m ; disc : Gu
șet 50.30 m C. Bantaș (Steaua) 
47,74 m. I. Oprea (C.S.Ș. Arad) 
44,84 m : suliță : Jan Ungureanu 
(Dinamo) 72,08 m, D. Andreescu 
(Steaua) 65.10 m. S. Farkas (Tri
colorul T.c.l. Oradea) 61.02 m ;

ciocan : Carol Hradezski (C.S.Ș. 
Arad) 62,60 m. E Roșea (C.S.Ș. 
Cv.) 57 68 m, L.G. Ion (Olimpia)
57.18 m : decatlon : Romeo Hur
duc (C.S.Ș. 1 Gl.) 6435 p, M. 
Vasile 6249 p. D. Rozaliu (ambii 
Steaua) 5798 p ; FETE : 100 m : 
Laurenția Hurmuz (C.S.Ș. 1 Gl.) 
11,87, izabela Hornung (C.S.Ș. 
Poli Timiș.) 12,08, Daniela Tăna- 
se (C.S.Ș. C-lung) 12,21 ; 200 m : 
Daniela Pleșcan (C.S.Ș. Brăila) 
24,05, Hurmuz 24,12, Hornung 
27,70 ; 400 m : Plescan 53,77, Ne- 
la N-eculai (C.S.Ș. 1 Gl.) 53,85, A- 
lina Muia (C.S.Ș. Poli. Timiș.) 
54,98 : 800 m : Denisa Zivelcă
(C.S.Ș. Voința Slatina) 2:03,32, 
Mirela Ionașcu (C.S.Ș. Vaslui) 
2:04,00, Cristina -Misaroș (C.S.Ș. 
1 B Mare) 2:04,29 ; 1-500 m : Mi
saroș 4:09,16, Doina Homneac 
(C.S.Ș. Fălticeni) 4:12,36, Mirela 
Bo-rțo-i (C.S.M. Univ. Cv.) 4:14,00 ; 
3000 m : Homneac 9:11,11, Simona 
Staicu (C.S.Ș. Cetate Deva) 
9:19,34, Rodica Prescură (Unirea 
C.S.Ș. Focșani) 9:26,93 ; 100 mg : 
Ionica Domnițeanu (C.S.Ș. C-lung) 
13,74 Florina Neder (Olimpia) 
14,10, Rodica Petrescu (C.s.ș. 4) 
14,36 ; 400 mg : Daniela Burlaeu 
(C.S.Ș. -> Gl.) 60.02. Angela sîrbu 
(Olimpia) 60,37, Aura Crăcea 
/ '.S.Ș. 2 C-ța) 60,55 ; 5 km
marș : Mioara Papuc (Unirea 
C.S.Ș. Focșani) 23:44,42, Mihaela 
Dăogăroiu 23:44,44, Ildiko Szilăgy 
(ambele Unirea Alba Iulia) 
23:46,26 ; 4X100 m: C.S.Ș. Poli
tehnica Timiș 47,99, Olimpia 48,89. 
J.S.Ș. Suceava 49,83 ; 4X400 m : 
C.S.Ș. Vaslui 3:45,57, C.S.Ș. Su
ceava 3:48.21, C.S.Ș. Cluj-Napoca 
3:52,36 ; Înălțime : Manuela Coița 
(C.S.Ș Reșița) 1.79 m, Oana Mu- 
șunai (C.S Ș. 2 Gl.) 1,75 m, Ște- 
fania Cbiriac (C.s.ș. 5 Rapid) 
1,65 m ; lungime : Mirela Belu 
(Steaua) 6 11 m, Anișoara Ghe- 
buță (C.S.Ș. 2 C-ța) 6.01 m, Ro
dica Petrescu 5,99 m ; greutate : 
Elena Ghileneea 16,23 m, Iustina 
Nicolescu (ambele Dacia Pitești) 
:5,21 m, Filofteia Bomhași (C.S.Ș. 
C-lung 14,10 m : disc : Manuela 
Tirneci (C.S.Ș. 7 Din.) 49,60 m, 
El. Bîrsan (Steaua) 43.90 m. Ma
ria Nemeș (C.S.Ș. 1 B. Mare)
43.18 m : suliță : Viorica Nistor 
(C.S.Ș. Reșița) 56.22 m, Erika 
Hirlt (C.S ș. Sigbet. Marmație») 
54.46 m Monica Songotn (C.S.Ș. 
1 B. Mare) 47.14 m ; hentatlon : 
Domnițeanu 5741 p. Angelica Mu
ta (Olimpia) 4959 p. Doina Ne
grită (C.S.S. C-lung) 4706 p. (An
di V1LARA).

DEBUT PROMIȚĂTOR IN DIVIZIA
Campionatul Diviziei A de po

pice a debutat promițător, cu 
jocuri interesante, echilibrate, 
majoritatea Încheiate cu rezultate 
valoroase. Scorurile zilei au fost 
Înregistrate la Tg. Mureș, unde 
echipa feminină Voința a realizat 
2 53-8 pd, iar sextetul masculin 
Electromureș a cîștigat cu 5 354 
pd. Iată cîteva amănunte de la 
partidele inaugurale :

FEMININ — VOINȚA TIMIȘOA
RA - ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ 2 353—2 291 (4—2). Gazdele
au acționat eu mai multă sigu
ranță atît în manșele „pline**, cît 
și în cele „Izolate**, reușind să 
depășească pe campioanele țărid, 
care n-au putut trece nici una 
de granița celor 400 pd. De la 
învingătoare, în prim-plan s-au 
situat Emi Ebel — 425 și Sanda 
Costandache — 413. (C. CREȚU
— core p.). • VOINȚA TG. MU
REȘ — DERMAGANT TG. MU- 
REȘ 2 538—2 477 (4—2). în vervă
deosebită, învingătoarele s-au im
pus la capătul unei întreceri de 
bună factură tehnică. Cele mai 
eficace jucătoare : Elisabeta Al
bert — 462, Ildiko Szasz- — 430. 
respectiv Margareta Gyongy — 
439 și junioara Muska Gyongy — 
424. (I. PAUȘ — coresp.). • C.S.M. 
REȘIȚA — VOINȚA ODORHETU 
SECUIESC 2 470—2 364 (5—1). Cu- 
noscînd particularitățile arenei, 
reșitencele au controlat jocul, a- 
vînd ca principale realizatoare pe 
Dorina Stoica — 441 si Maria 
Zsizsik — 426. (P. FUCHS — co
resp.). e VOINȚA BUCUREȘTI
— GLORIA BUCUREȘTI 2 432—
2 384 (3—3). Confruntare echilibra
tă între două echipe- experimen
tate. Cu un plus de siguranță, 
gazdele și-au regăsit mai repede 
ritmul normal. Elena Băjenaru 
obținînd cel mai mare rezultat 
individual — 436. /O. GUȚU —

coresp.). • VOINȚA PLOIEȘTI
— OLIMPIA BUCUREȘTI 2 499—
2 260 (5—1). Ploieștencele au do
minat copios, remarcî.ndu-se în
deosebi Constanța Constantin — 
434 și Minela Mihăilă — 433. (O. 
BALTEANU — coresp.). • MU
CAVA MOLID — PETROLUL 
BĂICOI 2 435—2 363 (4—2). Local
nicele au învins o formație cu 
mai multă experiență, o frumoa
să impresie lăsînd Maria Trucu- 
tan — 422 și, respectiv, Elena 
vasile — 428. (E. FRUNZA — 
coresp.). • HIDROMECANICA 
BRAȘOV — U.T. ARAD 2 417— 
2 325 (5—1). Meci de bună cali
tate, în care s-au evidențiat Ma
riana Constantin — 412, Adriana 
Andraș — 412, Viorica Botezatu
— 407 de la gazde și Florica He
gel — 408, de la U.T.A. (C. GRU
IA — coresp.). A CARP AȚI SI
NAIA — LAROMET BUCUREȘTI 
2 248—2 224 (4—2). întrecere echi
librată pînă la ultimele biile. în 
care principalele animatoare au 
fost Elena Ciucubeică — 41.1 (C) 
și Florica Cucu —391; de ia în
vinse. (V. FELDMAN — coresp.). 
A VOINȚA CRAIOVA — VOINȚA 
ORADEA 2 311—2 284 (4—2). ft
RAPID BUCUREȘTI — VOINȚA 
GALAȚI 2 425—2 441 (2—4).

MASCULIN — ELECTROMU
REȘ TG. MUREȘ — C.F.R. TG. 
MUREȘ 5 354—5 211 (4—2). B. Fa- 
zekaș — 950. I. Hosu — 915, de 
la gazrje și, respectiv, L. Fereș
— 907 și V. Pal — 906 s-au im
pus atenției. (I. PAUȘ — core p.) 
• CHIMICA TÎRNAVENI — AU
RUL BAIA MARE 5 294—5 484 
(IV2—IVa). Campionii și-au con
firmat valoarea pe o arenă unde 
se cîștigă foarte greu. S. Boariu
— 968, Al. Szekely — 930 de la 
Aurul și I. Petcu — 939, A. Ma- 
tiaș — 930 de la gazde au întru
nit sufragiile publicului. (I. DU.

I. D. M. S. ANUNȚĂ

SIBIANUL M. ȘOAITĂ CONDUCE

IN CAMPIONATUL
Duminică, pe Stadionul Mu

nicipal din Brăila s-a desfă
șurat etapa a 2-a a Campiona
tului Național de dirt-track, re
zervat seniorilor. în prezența a 
peste 5000 de spectatori, sibia- 
nul M. Șoaită și-a confirmat 
valoarea, terminînd cursa neîn
vins. El l-a avut ca principal 
adversar (doar) pe S. Ghibu. 
în rest, șterse evoluțiile cunoscu- 
ților alergători S. Postolache, 
D. Stoica, M. Gheorghe, G. So- 
fran și N. Puraveț și, mai ales, 
A. Hack. Bucureșteanul M. 
Gheorghe a fost eliminat în 
manșa a 14-a pentru start... fu
rat, după care concursul a fost 
întrerupt aproape o jumătate 
de oră pentru discutarea con
testației. Clasamente: eta
pă — 1. M. Șoaită (I.P.A. Si
biu) 15 p, 2. Ș. Ghibu (Steaua) 
13 p, 3. N. Puraveț (Voința 
Sibiu) 11 p, 4. Gh. Sofran (C.S. 
Brăila) 11 p. 5. S. Postolache 
(Steaua)(Steaua) H p, 6. D. Stoica 
(I.P.A. Sibiu) 10 p; general — 
1. M. Șoaită 27 p. 2. N. Pura
veț 25 p, 3—4. Gh. Sofran. S. 
Postolache 22 p, 5—6. M. 
Gheorghe (Metalul București).

Finalele „Cupei U. T. C.*

DE DIRT-TRACK
D. Stoica 20 p. <N. COSTIN— 
coresp.).

ÎN LOC DE CRONICA. Con
form programării, ieri după- 
amiază urma o nouă rundă în 
campionatul seniorilor, de data 
aceasta pe pista Stadionului 
Metalul din Capitală, concurs 
confirmat de secretarul foru
lui de resort, C. Voiculescu. 
aflat duminică la Drobeta 
Turnu-Severin, unde s-au în
cheiat „naționalele" de moto- 
ciclism viteză pe șosea. Luni 
la amiază, cînd i-am' întrebat 
pe organizatori la ce oră vor 
începe întrecerile,' am aflat cu 
stupoare de la metodistul clu
bului sportiv Metalul Bucu
rești, Marian Antonescu, că du
minică, după terminarea cursei 
da la Brăila, antrenorii si de
legații prezenți acolo au ho- 
tărît... SĂ ANULEZE etapa 
din Capitală, „Noi eram pre
gătiți ca a treia reuniune din 
campionat să se desfășoare în 
eele mai bune condiții**, a su
bliniat interlocutorul.

Așadar, federația stabilește 
__ ferm — una, antrenorii hotă
răsc alta. Curios, 'nu ? (Tr.

PENTRU CONCURENTI Șl OR
NOTA

I.)

lici- 
prin

Ma-

în ziua de 21 septembrie a.c., ora 10, vinde prin 
t.iție publică autoturisme diferite mărci, disponibilizate 
Decretul 277'1979.

Licitația se ține in sala I.D.M.S. din București, Bd. 
gheru nr. 6—8, etaj V. camera 17, sector 1.

La licitație poate participa orice persoană care consem
nează Ia C.E.C. o garanție de 10% din prețul de începere a 
licitației autoturismului.

Autoturismele se vind cu plata integrală.
Dosarele de stare tehnică a autoturismelor pot fi consultate 

la întreprinderea deținătoare.
Listele cu caracteristicile, prețurile de începere a licitației, 

precum si adresele unde pot fi văzute autoturismele sînt afi
șate la următoarele magazine auto-moto-velo-sport ale 
I.D.M.S. din :
• Șoj. .Mihai Bravu 47—49, Bl. P. 16, sectorul 2;

Șos. Pantelimon nr. 312. sectorul 2;
Șos. Colentina. Bl. 64, sectorul 2;
B-dul Magheru nr. 22, sectorul 1; 
Mag. Sport-turism, str. Socului nr. 53, sectorul 2;
B-dul Nicoiae Bălcoscu nr. 36. sectorul 1;
Mag. auto din str. Valea Cascadelor nr. 24, sectorul 6.

■ Informații suplimentare la -telefonul 11.39.50 — int. 193.

STELIȘTII DOMINĂ CURSELE DE MOÎOCROS
Campionatul Republican de 

motocros pe echipe, ediția 1987, 
s-a inaugurat duminică pe tra
seul de la Odorheiul Secuiesc, 
în fața a mii de spectatori. în 
program au figurat clase pen
tru juniori, tineret și seniori, 
marea majoritate a concuren- 
ților reușind să furnizeze curse 
mult gustate de numerosul pu
blic. „Capul de afiș“ l-a con
stituit confruntarea seniorilor, 
în care tinerii promovați la a- 
ceastă clasă au dat satisfacție 
deplină. în prima manșă, mu- 
reșanul Fi. Pop, făcînd dovada 
calităților care l-au afirmat, a 
reușit să treacă primul linia 
de sosire. Dar (păcat că exis
tă acest dar) în runda urmă
toare el a terminat pe locul 
11, datorită unei defecțiuni 
mecanice. O notă bună și pen
tru cîmpineanul P. Schmidt.

A DE POPICE

de 
în

care, aflat la a doua cursă 
seniori, a reușit să urce 
final pe podium: 1. E. Mulner 
(Steaua), 2. Al. Ilieș (Steaua), 
3. P. Schmidt (Poiana Cîmpina).

La fel de atractive au fost 
și disputele la celelalte clase: 
125 cmc — 1. D. Titilencu
(Steaua), 2. C. Tompa (Steaua), 
3. I. Bogdan (Torpedo Zărnești) 
80 cmc — 1. B. Drăghici (Tor
pedo), 2. M. Venturini (Stea
ua), 3. I. Milea (Muscelul C. 
Lung). La 50 cmc seniori, a 
cîștigat S. Silaghi (Electro Sf. 
Gheorghe). Primele locuri în 
clasamentele pe echipe au fost 
ocupate de Steaua la 250 și 125 
cmc, Torpedo la 80 cmc si 
Electro la 50 cmc

La arena din Parcul Herăs
trău din Capitală, unde Biroul 
de Turism pentru Tineret a 
amenajat cele mai frumoase 
și mai moderne terenuri de 
zgură din țară, a avut loc, 
în ultimele trei zile ale săptă- 
mînij trecute, cea de a XlV-a 
ediție a „Cupei Uniunii Tine
retului Comunist" la tenis, 
organizată sub egida „Dacia- 
dei“. După ce timp de aproa
pe zece ani această competiție 
care și-a cîștigat o 
mare popularitate — a 
găzduită de stațiunea 
nești, apoi de mai multe ora
șe, organizatorii (Comitetul 
Municipal București al U.T.C., 
în colaborare cu secția de re
sort a C.C. al U.T.C.) le-au 
oferit concurenților surpriza de 
a juca pe terenuri cum nici la 
„Cupa Davis" nu pot fi în- 
tîlnite.

Cîștigătorii fazelor județene 
• și ai municipiului București (au 
lipsit nemotivat, ni s-a spus, 
reprezentanții Bihorului, Dol
jului, Giurgiului și Teleorma
nului), împărțiți în două cate
gorii de vîrstă, 15—16 și 17—19 
ani (băieți și fete), nu vor uita 
multă vreme că au beneficiat 
de excelente condiții de concurs, 
lor rămînîndu-le obligația să 
joace Ia nivelul știut de fie
care. Am asistat, intr-adevăr, 
la meciuri de bun nivel tehnic, 
apreciate ca atare de toți cei 
prezenți pe terenurile din 
Parcul Herăstrău, între ei si 
de antrenorul emerit Aurel 
Segărceanu (care s-a ocupat 
de îndrumarea tehnică a re
prezentanților Capitalei).

Finalele, disputate duminică 
dimineață, au oferit un spec
tacol deosebit de atractiv, 
foarte mulți bucureșteni aflați 
in parcul Herăstrău aplandînd

foarte 
fost 

Costi-

CAN — CO'resp.). • LAROMET 
BUCUREȘTI — CARPAȚI ȘINA. 
IA 4 956—5 115 (1—5). Surpriză pe 
arena din Bd. Bucureștii Noi, 
unde gazdele au fost învinse clar 
de popicarii din Sinaia, evident 
mult mai bine pregătiți la toate 
capitolele. S-au făcut remarcați : 
I. Neguțescu — 841, S. Ovidiu — 
883 și P. Nieoară — 905 de la 
învingători, iar de la gazde C. 
Musceleanu — 841 și S. Niță — 
850. Și încă ceva : pe drumul 
parcurs pînă la arenă nu am îin- 
tîlnit nici un afiș care să-i a- 
nunțe pe iubitorii de po-nice de 
meciul amintit. Așadar, Laromet 
București a făcut primul nas 
cu... stîngul. (I. PANA — coresp.)
• GLORIA BUCUREȘTI — VO
INȚA BUCUREȘTI 5 252—4 900 
(5—1). Joc la discreția primei 
echipe, care a av-ut ca lider 
pe L. Popp — 937. O mențiune 
și pentru juniorul N. Lupu, no
tat CU 858 pd. (N. ȘTEFAN — 
coresp.). • C.F.R. CONSTANȚA
— METALUL ROMAN 5 016— 
4 823 (5—1). Victorie previzibilă, 
în care C. Frigea — 879, St. Po-s- 
tolache — 876 de la feroviari, 
respectiv I. Isciuc — 879 s-au 
impus atenției. (C. POPA — co
resp.) • OLIMPIA BUCUREȘTI
— RULMENTUL BRAȘOV 5 042— 
4 843 (6—0). Bucureșteni! și-au în
vins pe toată linia adversarii, 
cele mai bune rezultate fiind în
registrate de S. Belivacă — 884. 
(N. COSTACHE — coresp.)
• CONSTRUCTORUL GALAȚI
— CHIMPEX CONSTANȚA 4 974—
4 716 (5—1). Gălățenii au debutat 
în Divizia A cu o meritată vic
torie, la care și-au adbs cea mai 
mare contribuție V. Ivan — 851 
și S. Zisu — 851. (T. SJRTOPOL
— coresp.) A TEHNOUTILAJ 
ODORHEI — OLIMPIA REȘIȚA
5 060—4 945 (6—0) • UNIO SATU 
MARE — CONSTRUCTORUL TG.
MUREȘ 4 909—4 766 (4—2).

In Divizia A, la handbal, cla
samentele se prezintă astfel :

FEMININ
1. Mureșul 6 6 0 0 153- 94 13
2. Rulmentul 6 6 0 0 148-104 10
3. Știința 6 4 2 0 158-126 16
4. Chimistul 6 4 0 2 140-133 14
5. Confecția 6 3 0 3 127-123 12
6. Constructorul 6 2 1 3 126-116 11
7. TEROM 6 1 3 2 151-1’51 11
8. Rapid 6 2 1 3 140-150 11
9. Hidrotehnica 6 2 1 3 102-123 11

10. Oțelul 6 0 2 4 121-151 8
11. Dorobanțul 6 0 1 5 105-146 7
12. C.S.M. Sibiu 6 0 1 5 97-151 7

Ela-oa a Vil-a programează, 
duminică 20 septembrie, meciuri
le : Știința Bacău — Confecția, 
Chimistul Rm. Vîlcea — Mureșul 
Tg. Mureș, Hidrotehnica Con
stanța — Rulmentul Brașov, Ra
pid — TEROM Iași, Oțelul Galați 
— Constructorul Timișoara și 
C.S.M. Sibiu — Dorobanțul Plo
iești.

MASCULIN
1. Steaua 4 4 0 0 112- 84 12
2. Dinamo Buc. 4 3 1 0 96- 85 11
3. H.C. Minaur 4 2 2 0 108- 93 10
4. „Poli** 3 3 0 0 97- 70 9
5. „U** Cj.-Nap. 4 2 1 1 88- 82 9
6. Dinamo Bv. 4 2 0 2 94- 93 8
7. Relonul 4 2 0 2 79- 81 8
8. Metalul 4 1 1 2 82- 93 7
9. Univ. Cv. 3 1 0 2 63- 67 5

10. Știința 4 0 1 3 94-115 5
11. A.S.A. 4 0 0 4 87-106 4
12. Dacia 4 0 0 4 84-115 4

Partida Universitatea Craiova 
— Politehnica Timișoara se dis
pută joi, 17 septembrie. Etapa a 
V-a programează, duminică 20 
septembrie, jocurile : Relonul Să- 
vinești — Dinamo București, Po
litehnica Timișoara — Universi
tatea C.U.G. Cluj-Napoca, H.C. 
Minaur Baia Mare — Universi
tatea Craiova, Steaua — Metalul 
Bistrița, Dinamo Brașov — Dacia 
Pitești și A.S.A. Electromureș Tg. 
Mureș — Știința Bacău.

TROFEUL „SPORTUL" 
PENTRU EFICACITATE

— FEMININ —
1. Mariana Tîrcă (Știința) 60 de 

goluri ; 2. Simona Curea (Doro
banțul) 56 ; 3. Esztera Matefy 
(Mureșul) 51 ; 4. Gabriela Anto- 
neanu (Oțelul) 46 : 5. Cristina Ta- 
che (Rulmentul) 44 ; 6. Edit
Tordk (Chimistul) 43 ; 7. Rodica 
Pălici (Constructorul) 40 ; 8. Li
liana Bloju (Chimistul) 37 ; 9—10. 
Larisa Cazacu (Hidrotehnica) și 
Daniela Paștiu (C.S.M.) 35 ; 12. 
Eva Mozsi (Mureșul) 33

— MASCULIN —
1. Petre Cozma (Dacia) 34 de 

goluri ; 2. Marian Dumitru
(Steaua) 33 ; 3. Măricel • Voinea 
(Minaur) 30 ; 4. Alexandru Matei 
(,,Poli“) 26 (3 jocuri) ; 5. Vasile 
Stingă (Steaua) 25 ; 6. Mircea 
Grabovschi (Dacia) 23 ; 7—10. 
Sergiu Pop (,,U“), Olimpiu Flan- 
gea (Dinamo Buc.). Ion Moldo
van (A.S.A.) și Neculai Va ilca 
(Știința) 21 ; 11—16. George Do- 
gărescu (Dinamo Buc.), Alexan
dru Folker („Poli** — 3 j), Ale
xandru Stamate (Minaur), Robert 
Kiss și Dan Botorce (,,U“) și 
Stelian Bursuc (Relonul) 19.
• Joi 17 septembrie vor avea 

loc etapele a IV-a, intermediare, 
masculin și feminin, în divizia 
B, de tineret.

. • Partide reprogramate (pen
tru participarea în cupele euro
pene) : Universitatea Craiova — 
Steaua, din 27, în devans. în 23 
septembrie ; Relonul Săvinești — 
Steaua, din 4, în 7 octombrie : 
„U« Cluj-Nanoca — H.C. Minaur 
Baia Mare, din 27. în devans. în 
24 septembrie ; Politehnica Timi
șoara — H.C. Minaur Baia Mare, 
din 4, în 8 octombrie.

Rubrica realizata de
Mihail VESA

CORONIȚA Șl ROTUNDA ~ ÎNVINGĂTOARE HIP ISM
Principalele curse ale reuniunii 

de duminică au revenit Ro-tundei 
și Coroniței, ambele prezentate 
în mare formă de antrenorii lor, 
C. Dumitre, cu și, respectiv, N 
Nicoiae. Prima dintre ele a luat 
un start excelent și. lansată pe 
partea opusă a tribunei, s-a dus 
nestingherită la sosire, confir- 
mînd astfel ultimele ei evoluții. 
Cea de a doua, în sulky cu an
trenorul care a consacrat-o, a 
realizat o valoare care pare sus
ceptibilă de progres. Cele două 
formații au mai obținut cîte o 
victorie, cu Aurora, care în mina 
tînărului V. Mihai a dovedit e 
docilitate de invidiat, și, respec
tiv, cu Dinga, cafe, lansată din 
start de unuJ din cei mal tineri 
apprenti, N.I. Nicoiae, a produs 
surpriza zilei. Am mai remarcat, 
de asemenea, formațiile M. Du
mitru și G. Suditu, fiecare dintre

ele obținînd cîte două victorii, 
prima cu Stejerel, care a reali
zat un nou record al carierei, 
și cu Vladnic. în frumos progres, 
iar cealaltă cu Anin, în cursa a- 
matorilor, B. Manea dovedindu-se 
același excelent driver, și cu Or
donat, care anticipează o fru
moasă carieră, R. Costică stăpî- 
nindu-1 cu brio. Campionul „en 
titre**, C. Tănase, a cîștigat cu 
Surina, cu care G. . Grigore a 
dovedit că se acomodează bine. 
Printre cîșțigători s-a aflat și 
Sulița, care se arată un element 
de nădejde.

REZULTATE TEHNICE : Cursa 
I : 1. Vladnic (Dumitru) 1:43,7. 
Cota : cîșt. 20. Cursa a Il-a : 1. 
Ordonat (Costică) 1:41,02; 2. Pa
sagera ; 3. Humber. Cota : cîșt. 
20. ev. 48, ord. triplă 145. Cursa 
a Ill-a : 1. Dinga (N.I. Nicoiae) 
1:27,4. Cota': cîșt. 30, ev. 185.

triplu I—II—III 2300. Cursa a 
IV-a î 1. Anin (B. Manea) 1:27,3: 
2. Herson ; 3. Satim. Cota : cîșt.‘ 
26, ev. 22, ord. triplă 980. Cursa 
a V-a : 1. Surina (Grigore) 1:27,1. 
Cota : cîșt. 85, ev. 39. triplu 
III—IV—V 8578. Cursa a VI-a : 1. 
Aurora (V. Mihai) 1:28,9 ; 2. Su
ditu ; 3. Recrut. Cota : cîșt. 40, 
ev. 18, ord. triplă închisă. Cursa 
a Vil-a : 1. Rotunda (Dumitres
cu) 1:24,7. Cota : cîșt. 25, ev. 29 
triplu V—VI—VII 1685. Cursa a 
VIH-a : 1. Coronița (N. Nicoiae) 
1:23,7 : 2. Briza ; 3. Turba. Cota: 
cîșt. 105, ev. 107, ord. triplă 710. 
Cursa a IX-a : 1. Sulița (S'olcan). 
1:36,3 ; 2. Landou ; 3. Rîșnita.
Cota : cîșt. —, ev. 26, ord. triplă 
964, triplu VII—VIU—IX 520. 
Cursa a X-a : 1. Stejerel (M. Du
mitru) 1:29,6 ; 2. Kavala. Cota : 
cîșt. 25, ev. 27, ord. 77.

A. MOSCU
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RILESCU

I • intimele vești in legaturd cu meciurile echipelor noastre

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
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I
I

Au mai rămas puține ore 
pînă la startul echipelor noas
tre în cupele europene inter- 
cluburi. Se fac ultimele pre
gătiri, ultimele retușuri, se 
stabilesc formațiile. Iată „bu- 

privindJetinele informative" 
cele cinci partide.

Antrenorii Anghel 
nescu și Radu Troi 
astăzi, ultimele ședințe 
gătire înaintea partidei 
mîine, cu M.T.K., pe teren 
propriu. Campionii Ungariei 
sosesc astăzi la București.

în vederea partidei tur cu 
F.C. Malines, deținătoarea 
Cupei Belgiei, Dinamo a ple
cat ieri dimineață spre Maji- 
nes, via Bruxelles; în cursul 
după-amiezei. dinamoviștil au

lordă- 
conduc, 
de pre- 

de

făcut un prim antrenament de 
acomodare.

în Cupa U.E.F.A., cum se 
știe, vor juca Victoria, Spor
tul Studențesc și Universitatea 
Craiova. Victoria urmează să 
plece astăzi, cu avionul, spre 
Larnaca, în Cipru. Sportul 
Studențesc a efectuat ieri 
ultimul antrenament și astăzi 
— așa cum informăm în 
avancronica —r joacă în 
compania echipe) poloneze 
G.K.S. Katowice, care a sosit 
ieri la prînz în Capitală. în 
sfirșit, Universitatea va în- 
tîlnj miine echipa portugheză 
Chaves. Aceasta își anunțase 
sosirea in Capitală în cursul 
nopții, urmînd să se deplaseze 
marți la Craiova.

Meciul din Trivale a confirmat 
o reîntoarcere a spectatorilor pi 
teșteni către echipa lor, o re
întoarcere pe care o salutăm șl 
o dorim continuată. Pentru că 
F.C. Argeș a oferit multe și mari 
satisfacții publicului din Pitești 
a adus echipe renumite pe sta
dionul local și — trebuie s-o sub
liniem in mod special — în cam
pionat s-a comportat de o ma
nieră care a evitat situațiile pe
riculoase. fiind mereu o concu
rentă de primul pluton. Șl du
minică, așa cum s-au petrecut 
lucrurile în toate partidele din 
actualul sezon, tribunele au -fost 
arhipline. Spectatorii au văzut o 
nouă victorie a culorilor 
violete, dar au trecut 
destule emoții în repriza se- 
eundă, cind C.S.M. Sucea
vă, o echipă tenace, bhie 
organizată in teren — după 
ce a trecut de numeroasele „tai
funuri" din primul act al jocu
lui — a căutat să relanseze în
tâlnirea și, după golul marcat eu 
o veritabilă știință fotbalistică 
de Mulțescu, și-a mai creat o 
situație, prin insistentul Sfrijan

și mspiRiju AiinmmiM
SPORTUL STUDENȚESC - G. K. S. KATOWICE

(Urmare din pag. 1)

care a fost foarte aproape de... 
2—2. Sigur că, fața de aspectul 
general al meciului, ne-am fi a 
flat in fața unei nedreptăți, gaz 
dele puțind termina repriza pri
mă cu un avantaj de patru go
luri fără nici o supărare pentru 
nimeni. Dar fotbalul n-a văzui 
șl mai mari nedreptăți 7

Amintind despre formula 
tuală a lui F.C. Argeș, să men
ționăm mal “ ’ “
implantare a 
tor insistent, 
sebit simț al 
vișteanul s-a _ _  _
pede șl de folositor In angrena
jul alb-violeților. incit nici ou

ac-

mult decit reușita 
lui Ghioacă, Jucă- 
rapid, cu un deo- 
golulul. Ex-tirgo ■ 

Încadrat atlt de re-

mal poate ti concepută formula 
le începere fără el. Numai să-I 
țină starea de seriozitate, de ma
re angajament, de altruism care 
il caracterizează acum. Citcva 
cuvinte despre cel mai bun ju
cător al partidei, după opinia 
noastră, despre Bănuță : omni
prezent, efectuînd acțiuni numai 
in adincime, dînd mingi de ma
re utilitate coechipierilor, ame- 
nintind el însuși poarta in repe
tate r.nduri, mijlocașul piteșlean 
se dovedește In mare progres 
și trebuie să primească mai mult 
credit din partea selecționerilor. 
Să ne bucurăm. E vorba despre 
doi fotbaliști care acum s-au an
gajat pe drumul consacrării.

Eftimie IONESCU

Cl ND »» PILONII" ECHIPEI
EVOLUEAZĂ SUB COTA PRETINSA
Periferia clasamentului, in care 

coexistă F.C.M. Brașov și Rapid 
a fost perfect „argumentată" de 
întilnirea lor directă, de dumi
nică : joc moale imprecis, de
sen tactic invizibil, stîngăcil ‘eh- 
nice (mai ales la finalizare). De
sigur punctul Rapidului este 
„mare", cu atît mai emoționant 
pentru inimoasa lui mlnl-galerie 
care a încurajat sonor pe tot 
parcursul meciului, cu cit el a 
venit la capătul puterilor, ,1a 
potou", în ultimele minute de 
joc. După fluierul final, cel 11 
„feroviari" din teren, plus ban
ca de rezerve, s-au repezit la 
noul lor antrenor. Dumitru, pen. 
tru a-1 îmbrățișa, in timp ce ini
moșii suporteri 
și ei bucuroși. _______
unii și alții (jucători și slm- 
patizanți) știau la fel de bine că 
este imposibil să atribui un punct 
în deplasare unui foarte proas
păt antrenor, care nu poate face 
minuni în numai trei zile, dar 
manifestarea de simpatie și în
credere rămîne. vrind să para
feze creditul acordat la întoar
cerea unui „fiu risipitor". Cu alte 
cuvinte, o demonstrație de moral, 
capitol întotdeauna precumpăni
tor în viața Giuleștiului, arma 
lui secretă, cu care a rezistat la 
toate intemperiile fotbalului.

De fapt, „punctul" Rapidului a 
fost mai mult un punct pierdut 
de Brașov, nepermis de ușor pen
tru o echipă gazdă cu situație 
precară în clasament. Paradoxal.

numele de 
care ar £1 
tule în tot 
tr-un meci 
au evoluat __
tinsă : Kramer, 
finalizare, a ratat permanent : 
„bombardierul" Avădanei a ex
pediat un singur șut caracteristic 
la poarta adversă, dar la 6 me
tri de bara ei laterală ; Șțefă- 
riescu a fost lent, cu vigoarea 
diminuată, gata să suplinească 
prin fault carențele din joc (doar 
prestigiul personal l-a salvat, la 
un moment dat, de un cartonaș 
galben, transformat într-o aten
ționare diplomatică din partea ar
bitrului). A sosit, credem, timDul 
să ne întrebăm dacă nu cumva 
dragostea pătimașă față de ga
zon nu pune la îndoială dedica
rea totală pentru profesia de an
trenor. Pentru că este foarte greu 
pentru un antrenor care joacă 
cot la cot cu elevii săi (cazul 
Iul Ștefănescu) să aibă viziunea 
globală asupra jocului, ca să nu 
mal vorbim de anularea pîrghiel 
pedagogice, atunci cind se of că 
exemplul negativ al proprii!'i- 
greșeli. Am vrea să se creadă că 
rîndurile de față nu se vor citi și 
de puțin demolatoare, ci din 
contră, protectoare (mai ales "ă 
tribuna brașoveană a începui să 
murmure). Și-1 vizează, deopot’'- 
vă, și pe Dumitru, pe care l-am 
auzit că abia așteaptă... să-și ia 
ghetele din cui.

Ion CUPEN

rezonanță brașovene 
trebuit să se cons! 1- 
atițla piloni forte. în
de mare răspundere, 
mult sub cota pre- 

, timid, inhibat I» 
ratat

Sigur, scorul de 0—0 nemulțu
mea echipa gălățeană in meciul 
de duminică cu Politehnica Tlmi- 
șoara. In ciuda dominării, ea nu 
reușea să-și concretizeze supe
rioritatea și pe tabela de mar
caj. Și, atunci, după pauză, an
trenorii C. Radulescu și I. Sdro- 
bis au scos de pe teren un mij
locaș, Chivu, cu randament mai 
modest, și au introdus un ata
cant, pe Ralea. In tabăra timișo
reană, mulțumire. Timpul se 
scurgea și remiza se părea că va 
deveni un fapt împlinit. In min. 
60, antrenorii Ion V. Ionescu și 
D. Păltinișan au scos din teren 
un mijlocaș (Vlătănescu) șl au 
trimis un fundaș în plus (Șunda). 
Dar, în min. 71, gazdele au în
scris golul victoriei, iar Ralea 
a fost unul dintre cei mai buni 
jucători. Deci, a avut cîștig de 
cauză arma atacului. La 0—1. ti
mișorenii au trimis și ei un a- 
tacant în joc, pe Ilcu, dar soar
ta jocului n-a mai putut fi schim
bată. Așadar, apărarea, cit ar fi 
ea de bună, nu poate rezista la 
infinit, și o singură fisură a du 
Ia pierderea meciului.

Constantin ALEXE

ieri la prînz în Capitală. După- 
amiază au f&cut un ahtrena- 
ment de acomodare în „Regie". 
Antrenorul Wladislaw Zmuda a 
făcut următoarea declarație: 
„Ne așteaptă un meci dificil, 
dar ținînd seama de ultimul 
rezultat din eampionat, 0—0 în 
deplasare eu Baltyk, la Gdynia, 
unde echipa s-a apărat foarte 
bine și a inițiat cîteva contra
atacuri reușite, sint îndreptățit 
să cred intr-o evoluție bu
nă". G.K.S. Katowice va în
cepe partida cu următorul 
„11“: Dreszer — Nazimek, 
Piekarczyk, Wijas, Kapias — 
Nawrocki, Gresik, Krzyzos — 
Furtok, Koniarek, Kubisztal.

întîlnirea va începe la ora 
17, pe stadionul Sportul Stu
dențesc, și va fi condusă de o 
brigadă de arbitri din Cehos
lovacia, avîndu-1 la centru pe 
Zdenek Havlicek.

partea tuturor jucătorilor, prin- 
tr-un efort nedrămuit din pri
mul și pînă în ultimul minut, 
printr-o mare ambiție, „alb- 
negrii" pot reuși un rezultat 
favorabil in această primă com- 
fruntare cu formația poloneză.

Cu antrenamentul de ieri 
după-amiază, Sportul Studen
țesc și-a încheiat practic pregă
tirile. în cursul acestei dimi
neți se fac ultimele retușuri. 
Se așteaptă avizul medicului 
Ștefan Ciofu în legătură cu Ți- 
cleanu și Coraș, ușor acciden
tați. „Jucăm cu gîndul dorinței 
de victorie, de reabilitare în 
fața propriilor suporteri — ne-a 
spus antrenorul Mircea Rădu- 
Tescu. Vrem ca acest meci să 
demonstreze posibilitățile reale 
ale jucătorilor noștri". Iată și 
formația probabilă : Voiciiă — 
M. Marian, Cazan (Bucico), M.

[ — Țicleanu 
(Pană), Cristea, Coraș — Stă- 
nici, S. Răducanu, Burcbcl (Bo- 
zeșan'.

Fotbaliștii polonezi au sosit

IM. Marian, Cazan 
Popa, Munteanu II 
(Pană). Cristea. Co
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la proprie 
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a învins 
cu 3—1 și 
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iat Memet 
gător al

European 
livoiaru și 
ima întîl-
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Irăila s-au 
și Șt. Si- 
îveni. nu-

(Dacia), N. Iordache (Construc
ția) si C. Brebeanu, de la gazde. 
(O. BALTEANU — coresp.).

LUGOJ. Sportivii localnici 
s-au impus categoric, cîștigînd 
ambele întîlniri: Metalul Lu
goj — I.S. Buzău 10—0 și 7—3 
cu I.M.U. Medgidia. De la gaz
de s-au remarcat Șt. Naghi și 
I. StrezaHu. în ultimul meci, 
I.M.U. Medgidia — I.S. Buzău 
8—2. (C. OLARU — coresp.).

CLUJ-NAPOCA. Luptătorii 
de la A.S.A. Cluj-Napoca au 
cîștigat ambele partide susți
nute : 10—0 cu Muscelul Cim
pulung și 6—4 cu Crișul Ora
dea. Muscelul a pierdut tot cu 
0—10 si în fața Crișului ! (Gh. 
LOZINCĂ-coresp.)

CRAIOVA. Partide aprig 
disputate, încheiate la scoruri 
strînse. Luptătorii de la Elec- 
troputere au reușit să-i învin
gă pe cei de la Progresul Bucu
rești (6—4), dar au cedat în 
fața sportivilor de la Aluminiu 
Slatina (4—6). Slătinenii. 
rîndul cărora au dovedit 
bună formă de concurs 
Scuturici și C. Răduțescu, i-au 
învins și pe bucureșteni: 6—4. 
De Ia craioveni au luptat bine
D. Cuza și M. Săpurin, iar
de la Progresul, C. Constantin
și FI. Albuț (V. POPOVICI-
coresp.)

ARAD, 
pioană a 
rești s-a

din 
o
I.

11 aplaudau 
Desigur, și
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I. Ioncscu 
București) 
lăți). ' 
îea a fost 

de spor- 
ia Pitești, 
e partide: 
iști si 6—3 
ești. Ulti- 
t nedecis: 
i 4—4. Cei 
A. Szabo

Echipa multiplă cam- 
țării. Dinamo Bucu- 
impus cu autoritate, 

cîștigînd cele două partide la 
același scor: 9—1 cu C.S. Arad 
și cu STMARED Baia Mare, 13 
meciuri încheindu-se cu victo
rii prin tuș ale dinacnovistilor. 
C.S. Arad — SIMARED 6—4. (O. 
BFRBECARU-coresp.)

ȘIRET. în absența formației 
Farul Constanța, reuniunea s-a 
limitat la o singură întîlnire : 
Hidrotehnica Șiret — Metalul 
Rădăuți. Localnicii au obținut o 
victorie prețioasă: 6—4. (F. 
CRETU-coresp.)

BOTOȘANI. Gazdele au fost 
superioare, cîștigînd ambele 
meciuri : C.S. Botoșani — Rapid 
București 7—3 și cu Dunărea 
Galați 8—2. Rapidiștii i-au în
vins pe gălățeni cu 7—3. Evi- 
dențiați: I. Asaftei, A. Mrea- 
nă si I. Iacob, de la Botoșani 
si I. Tudor, de la Rapid. (St. 
UX’GUREANU-coresp.)

SERIA 1
Kelonul Săvlnești — I.T.A. Ce

luloza P. Neamț 0—0, Electro Bo
toșani — A.S.A. Explorări Cimpu
lung Moldovenesc 0—3 (0—1), Ce
tatea Tg. Neamț — Carpați Gă- 
lănești 3—0 (1—0), Zimbrul Șiret
— Aurora Tg. Frumos 2—0 (0—0),
TEPRO Iași — Constructorul lași 
3—5 (3—3), Minerul Gura Humo
rului — Steaua Minerul Vatra 
Doinei 4—1 (2—1), Metalul Ră
dăuți — Chimia Fălticeni 3—1 
(3—0), Avintul Frasin — Metalul 
Botoșani 1—0 (0—0).

Pe primele locuri in clasament, 
după etapa a H-a : 1—2. CON
STRUCTORUL IAȘI 6 p (10—2), 
EXPLORĂRI CIMPULUNG 6 p 
(7—0), 3. Celuloza Plaitra Neamț 
4 p (2—0)... pe ultimele “ 
li5—16. Electro Botoșani 0 
TEPRO Iași 0 p (3—7).

SERIA A n-a
Luceafărul Adjud — 

Comăneșți 1—0 (0—0), Mecanica
Vaslui — Moldosin Vaslui 3—2 
(2—1), C.S.M. Borzești — Partiza
nul Bacău 3—0 (2—0), Construc
torul Hidrotehnica Focșani — Fo- 
resta Gugești 0—1 (0—1), Petro
lul Moineștl — Laminorul Roman 
3—0 (2—0), Steaua Mecanica Huși
— Proletarul Bacău 3—0 (3—0),
Aripile Victoria Bacău — MECON 
Mun. Gheorghiu-Dej 3—0 (0—0),
Textila Buhuși — Unirea Ne
grești 3—0 (2—0).

Pe primele locuri : 
TILA BUHUȘI 6 p 
RIPILE BACAU 6 p 
TROLUL MOINEȘTI 6 
pe ultimele locuri 
torul 1 . ..
Unirea Negrești 0 p (1—5), Pro
letarul Bacău 0 p (0—4).

SERIA A HI-a
Arrublum Măcin — Cimentul 

Medgidia 3—0 (1—0), Chimia Bră
ila — C.S. Progresul Brăila 2—1 
(2—0), Minerul Mahmudia — Por
tul Constanța 0—0, Victoria I.R.A. 
Tecuci — Gloria Galați 3—0 (1—0), 
Laminorul Viziru — D.V.A. Ga
lați 2—1 (0—0), Dunărea C.S.U.
Galați — Progresul Isaccea 8—0 
(4—0), CONPREF Constanța — 
Metalul Mangalia 2—4 (2—1).
I.M.U.-C.S.S. Medgidia ■ -----
C.S.S. Tulcea 3—0 (2—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
MANGALIA 6 p (7—2), 2—3. Vic
toria Tecuci 4 p (4—1), I.M.U. 
Medgidia 4 p (4—1)... pe ultimele 
locuri : 15. Minerul Mahmudia
1 p (0—2), 16. CONPREF
stanța 0 p (3—6).

SER^> A rv-a
Petrolul Berea — A.S.A. 

3—0 (3—0), Chimia
— Viitorul Cliirnogi 1—0 
Metalul Buzău — S.N. ' 
0—1 (0—1), Unirea Urziceni — U- 
tilaje Grele Giurgiu 1—0 (0—0). 
Petrolul Roate de Jos — Victoria 
Munteni Buz.ău 2—0 (2—0). F.C.M. 
Dunăreană Giurgiu — Carpați 
Nehoiu 3—0 (2—0), ISCIP Ulmenl
— Dunărea Călărași 2—1 (1—0),
Olimpia Slobozia — Victoria Țăn- 
dărei 7—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. S.N. OL
TENIȚA 6 p (6—0), 2. Unirea

Urziceni 6 p (3—0), 3. Olimpia
Slobozia 3 p (7—1.)... pe ulWmele 
locuri : 15. Metalul Buzău ~ ~ 
(1—3), 16. Victoria Munteni 
(0-4)

0 P
0 P

SERIA A V-a
București — Metalul 

(1—0), Danubiana Bucu- 
Viscofll București 2—3 
Petrolul Tîrgoviște —

locuri :
P (0-4).

Mlnerul .

1—3. TEX- 
(6-2), A- 
(5-1), PE- 

p (4—6).,.
14. Construc- 

Focșanl 0 p (0—3), 15—16. 
i Negrești 0 p (1—5), Pro-

S.N.-

Con-

Buzău 
Buzău 
(0-0) 

Oltenița

MECON 
Mija 3—0 
rești ■ 
(1—1), - - . 
IUPS Chitiila 4—3 (2—1), Chimia 
Găești — Abatorul București 0—0, 
C.F.R.-B.T.A. București — Avi
cola Crevedia 2—1 (0—0), Tehno- 
metal București — I.M.G. Bucu
rești 2—0 (1—0), Automatica
București — Electrica Titu 4—0 
(0—0), Minerul Șotînga — Cimen
tul Fieni 2—0 (2—0).

Pe primele locuri : 1. VISCO- 
FIL BUCUREȘTI 6 p (6—2), 2. 
Abatorul București 4 p (2—1). 
3. Automatica București 3 p (5—2) 
...pe ultimele locuri : 15. Chimia 
Găești 1 p (0—1), 16. Danubiana 
București 0 p (3—5).

SERIA A VI-a
Electronistul Curtea de Argeș

— Textila Roșiori 0—0, Dacia Pi
tești — C.F.R Craiova 2—0 (1—0), 
Constructorul T.CJ. Craiova i— 
Unirea Pitești 1—0 (1—0), Chimia 
Victoria Tr. Măgurele — Progre
sul Corabia 7—0 (2—0), Progresul 
Băi.lești — Automatica Alexandria 
0—1 (0—0), ROVA Roșiori — Mus
celul Cimpulung 1—0 (1—0), Dacia 
Metalul Rra. Vîlcea — Viitorul 
Drăgănești 2—2 (0—0), Recolta
Stoicănești — I.O.B. Balș 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri : 1. AUTO
MATICA ALEXANDRIA 6 p 
(3—0), 2—3. Textila Roșiori 4 p 
(2—0), Dacia Pitești 4 p (2—Ol
pe ultimele locuri : 15. Progresul 
Corabia 1 p (0—7). 16. Progresul 
Băilești 0 p (0—3).

SERIA A VH-a
Minerul Motru — Minerul Mol

dova Nouă 3—0 (1—0), Metalul
Oțelu Roșu — Termoconstructo- 
rul Drobeta Tr. Severin 2—0 

■ (0—0), Petrolul Țicleni — Minerul 
Mătăsari 2—1 (0—0). C.S.M. Ca
ransebeș — Minerul Anina 5—1 
(3—0), Minerul Rovinari — Dierna 
Orșova 1—0 (0—0), Automeeanica 
Reșița — Minerul Oravița 1—0 
(0—0). C.S.M. Lugoj — C.F.R. Vic
toria Caransebeș 2—0 (2—0), Mi
nerul Mecanizatorul Șimian — 
Metalurgistul Sadu 2—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1—2. MINE
RUL MOTRU 6 p (5—0), C.S.M. 
Lugoj 6 p (5—0). 3. Petrolul Ți- 
cleni 6 p (3—1')... pe ultlimele 
locuri : 14—15. Termoconstructo- 
rul Drobeta Tr. Sev. 0 p (0—3). 
Minerul Mătăsari 0 p (1—4), 16 
Dierna Orșova 0 p (0—4).

SERIA A VIII-a
Unirea Sînnicolau — Unirea 

Tomnatic 0—1 (0—0), Gloria Beiuș
— înfrățirea Oradea 2—1 (0—1).
Minerul'Șuncuiuș — Auto Vulcan 
Timișoara 4—0 '2—0), Șoimii Li- 
pova — Moto, ui I.M.A. Arad 2—0 
(1—0), Strungul Chișlneu Criș — 
Recolta Salonta 2—0 (1—0). C.S.M. 
Vagonul Arad — U.M. Timișoara

Avi-

3—1 (1—1), C.F.R. Timișoara —
Oțelul Or. dr. Petru Groza 6—0 
(3—0), Unirea Valea lui Mihai — 
A.S. Sînmarttou Sîrbesc 2—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. VAGO
NUL ARAD 6 p (4—1), 2. Unirea 
Tomnatic 6 p (3—1), 3. C.F.R. Ti
mișoara 3 .. " ..
locuri : 15. Unirea Sînnicolau 0 p 
(0—4), 16. Oțelul Or. dr. -----
Groza Op

4 p (4—2), 3—4. Minerul Lupeni 
' P 

: 14— 
(3-6). 
(1-4).

0 P

4 p (2—1). Mureșul 
(1—0) ... pe ultimele
15. Textila Cisnădle 
Automeeanica Mediaș
16. C.S.U. Mcanica 
(0—2).

Deva 4 
locuri 
1 P
1 P
Sibiu

p (6—1)... pe ultimele

Petru
(0—7).

SERIA A IX-a
Minerul Cavnic — Someșul 

Satu Mare 3—0 (2—0) Steaua
C.F.R. Cluj-Napoca — IZOMAT 
Șimleul Silvaniel 7—0 (3—0), Mi
nerul Băița — Minerul Turț 1—1 
(1—0), Olimpia Gherla — Oașul 
Negrești 3—0 (2—0), Minerul Bor- 
șa — Minerul Băluț 3—3 (1—0). 
Chimia Tășnad — Minerul Săr- 
mășag 4—1 (1—0), CUPROM Baia 
Mare — Industria sîrmei C. Tur- 
zii 1—1 (0—0), Laminorul Victo
ria Zalău — Motorul I.R.A. Cluj- 
Napoca 1—0 (0—0).

Pe primele locuri : 1. STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 5 p (8—0)
— penalizată cu 1 p, 2. Industria 
sîrmei C. Turzii 4 p (5—1). 3. Mi
nerul Cavnic 4 p (3-^0)... _pe ul
timele locuri 
leul Silvaniel 1 p (0—7). 16. Oașul 
Negrești 0 p (2—6).

SERIA A X-a
Unirea Alba Iulia — Mecanica 

Alba Iulia 3—1 (1—1), Aurul Brad
— Nitramonia Făgăraș 1—0 (0—0)
Tîrnavele Blaj — Minerul Ști
ința Vulcan 3—1 (2—1), Autome- 
canica Mediaș — Minerul Lupeni 
1—1 (0—1). C.S.U. Mecanica Si
biu — I.P.A. Sibiu 0—1 (0—1),
Carpațl Mirșa — Metalul Aiud 
3—1 (2—1), C.F.R. Simeria — Tex. 
tila Cisnădle 5—2 (2—0), Mureșul 
Deva — Metalurgistul Cugir 1—0 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. I.P.A. SI. 
BIU 6 p (4—0), 2. Carpați Mirșa

15. IZOMAT Șim-

SERIA A Xl-a
Mureșul Luduș — Metalotehni- 

ca Tg. Mureș 2—0 (0—0). Chim- 
forest Năsăud — Viitorul Ghcor- 
gheni 3—0 (1—6). Unirea Crieturu 
Secuiesc — Metalul Sighișoara 
1—1 (1—0) Oțelul Reghin — La
cul Ursu Sovata 1—1 (1—1), Me
talul Reghin — Avintul Reghin 
1—2 (0—0), Minerul Bălan — Hebe 
Sîngeorz Băl 2—1 (1—0), Lamino
rul Beclean — Progresul Odorhei
1— 2 (0—2), Minerul Rodna — Me
canica Bistrița 2—2 (1—0).

Pe primele locuri " 
SUL ODORHEI 6 p 
canica Bistrița 4 

. Chlmforest Năsăud 
pe ultimele locuri: 
georz Băi 0 p (1—4), 16. Lami
norul Beclean 0 p (1—7).

SERIA A XII-a
Carpațl Sinaia — Montana Si

naia 1—0 (0—0), Victoria Florești
— Mobila Măgura Codlea 2—1 
(0—0), Poiana Cîmpina — Câr
pa ți Covasna 4—0 (1—0). Cimen
tul Hoghiz — Minerul Fillpești
2— 0 (1—0) IMoSA SI. Gheorghe
— Electro Sf. Gheorghe 3—0 
(2—0), Metalul Tg. Secuiesc — 
Minerul Baraolt 1—0 (1—0), A.S.A. 
Chimia Ploiești — Unirea Cîmpi
na 1—0 (0—0). Precizia Săcele — 
Petrolul Băicol 2—1 (0—0).

Pe primele locuri : L 
C1MPINA 3 p '7—2) 
zată cu 3 p,

: 1. PROGRE- 
(5—2), 2. Me
ii (7-2), 3.
4 p (4-1)...

15. Hebe Sin.

POIANA
• penali- 

___ ______ r, .. IMASA Sf. 
Gheorghe 3 p (3—0) — penalizată 
cu 1 p. 3. Montana Sinaia 3 p 
(3—2)... pe ultimele locuri : 15. 
Minerul Bara olt 1 p (0—1). 16. 
Minerul Filipeștl 0 P (2—5).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de către corespondenții noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.

2.

.wniNisiRATiA or sîai uno pmosponi iworniaza
CÎȘTIGURILE 

TRAGERII PRONOEXPRES 
DIN 9 SEPTEMBRIE 1987

Cat. 1 : 2 variante 25% a 20.855 
lei : cat. 2 : 1.50 a 27.807 lei : cat. 
3 : 26.50 a 1.574 lei : cat. 4 : 58.50 
a 713 lei ; cat. 5 : 157.75 a 264 lei : 
cat. X : 162.25 a 257 lei ■. cat. Z :

UL- 
tra-

• ASTĂZI MARȚI, este 
TIMA ZI. de participare la 
gerea săptămînală PRONOEX
PRES, de miine. miercuri, 16 
septembrie
• Atenție pronosportlștl 1 Mii

ne, miercuri. 16 septembrie — 
concurs PRONOSPORT cu me
ciuri din prima manșă a cupelor 
europene intercliiburi, ediția 1987 
—1988. Iată care sînt cele 13 me
ciuri ale acestui concurs, pentru 
care, NUMAI ASTĂZI, mal puteți

depune buletinele cu opțiunile 
dv. : 1. Steaua București — MTK 
Budapesta ; 2. F.C. Malines —
Dinamo București ; 3. Universi
tatea Craiova — Chaves ; 4. Real 
Madrid — Napoli ; 5. Girondins 
de Bordeaux — Dynamo Berlin;
6. Malmo FF — RSC Anderlecht;
7. Dinamo Kiev — Glasgow Ran
gers ; 8. Lokomotive Leipzig — 
Olympique Marseille ; 9. Beșiktas 
Istanbul — Intemazionale ; 10. 
Grasshoppers Zurich — Dinamo 
Moscova ; 11. Pogon Szczecin — 
Hellas Verona ; 12. Brbndby Co
penhaga — IFK Goteborg ; 13.
Sporting Gljon — A.C. Milan.

Pentru ambele acțiuni vă dorim 
succes I

• Informăm, dc asemenea, că 
ieri a început vînzarea biletelor 
și la cea de a doua 
LOTO 2 din -------
va avea io' 
tembrie.

tragere 
această lună, care 
duminică, 20 sep-



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU,
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU,
ÎN JUDEȚUL CLUJ

VICTORII ALE SPORTIVILOR ROMANI
IN COMPETIflI INTERNAȚIONALE

(Urmare ahn oao <>

a continuat la COMBINATUL 
DE UTILAJ GREU DIN CLUJ- 
NAPOCA.

Dialogul de lucru al secreta
rului general al partidului cu 
muncitorii, inginerii și tehni
cienii combinatului a fost 
axat pe activitatea economică 
prezentă și de perspectivă a 
acestei unități reprezentative 
a industriei noastre construc
toare de mașini.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a oprit la 
diferite locuri de muncă, a stat 
de vorbă cu muncitorii despre 
condițiile în care își îndeplinesc 
sarcinile de plan, s-a inieresat 
de felul în care se aplică în 
combinat acordul global.

Următorul obiectiv al vizitei 
a fost LICEUL INDUSTRIAL 
NR. 9 DIN CLUJ-NAPOCA, 
unitate de învătămînt destinată 
să pregătească viitoarele cadre 
de muncitori și maiștri pentru 
Combinatul de utilaj greu. Aici 
învață aproape <5 000 de elevi. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost informați că, datorită spri
jinului primit din partea Com
binatului de utilaj greu, a 
activității de autodotare; elevii 
dispun de condiții optime de 
pregătire în meseriile alese, 
ceea ce-i ajută să se integreze 
cît mai repede, după absolvire, 
în colectivele de muncă.

In continuare, a fost vizitată 
FACULTATEA DE MECANICA 
din cadrul Institutului Politeh
nic din Cluj-Napoca.

Pe parcursul vizitei au fost 
prezentate principalele direct» 
de acțiune privind crearea unui 
sistem de învățămînt modern, 
care să asigure pregătirea ca
drelor și forței de muncă pen
tru toate domeniile, creșterea 
calității procesului instructiv- 
educaliv, potrivit cerințelor noii 
revoluții tehnico-științilice, a 
actualei etape de dezvoltare pe 
care o străbate tara.

S-a relevat că, sub directa 
îndrumare a tovarășei _ Elena 
Ceaușescu, a sporit participarea 
învățămîntului la realizarea 
programelor de cercetare știin
țifică și inginerie tehnologică, 
coordonate de Comitetul Na- 
țional pentru Știință și Tehno
logie, în vederea punerii în 
valoare a noi surse de ener- 
gie, realizării de materiale cu 
proprietăți superioare, a unor 
tehnologii moderne, în scopul

automatizării și robotizării pro
ceselor de producție.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu 
șl tovarășei Elena Ceaușescu 
le-au fost prezentate, în con
tinuare, realizările institutelor 
clujene de învătămînt superior 
pe linia înfăptuirii unor obiec
tive de cercetare științifică, în 
strînsă legătură cu cerințele e- 
conomiei naționale.

S-a vizitat, apoi, ÎNTREPRIN- 
DEREA „UNIREA" DIN CLUJ- 
NAPOCA, profilată pe con
strucția de utilaj textil.

Apreciind realizările munci
torilor, inginerilor, proiectan- 
ților și tehnicienilor întreprin
derii, felul în care au acționat 
și acționează in'domeniul mo
dernizării, ridicării continue a 
performanțelor tehnico-funcțio- 
nale, gradului de competitivi
tate ale mașinilor ce le produc, 
secretarul general al partidu
lui le-a adresat calde felici
tări, precum și îndemnul de a 
deveni, în cel mai scurt timp, 
una dintre cele mai bune uni
tăți de profil din Europa și 
chiar din lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
străbătut," apoi, într-o mașină 
deschisă, străzile municipiului 
Cluj-Napoca, regăsind aceeași 
atmosferă sărbătorească de pu
ternic entuziasm. Zeci de mii 
de clujeni au salutat cu căldură 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, ex- 
primîndulși bucuria și satisfac
ția fa|ă de noua vizită ce o 
întreprind în municipiul și ju
dețul lor.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a intilnit, luni sea
ra, cu membrii Biroului Comi
tetului județean Cluj al P.C.R.

In cadrul ședinței, pornin- 
du-se de la concluziile analize
lor efectuate, în cursul zilei, în 
unități de producție, do cer
cetare și învățămînt, au _ fost 
examinate căile și modalitățile 
concrete prin care județul 
Cluj poate să-și îndepli
nească, în bune condiții, im
portantele sarcini ce îi revin 
din planul pe anul 1987 și pe 
întregul cincinal, din docu
mentele Congresului al XlII-lea 
al P.C.R.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu în 
județul Cluj continuă.

$

„CUPA CANADA" LA HOCHEI

UNELE CONCLUZII DUPĂ C. M.
(Urmare din &ag, l)

a 7-a, cu 21 p), la prima vede
re, ar putea fi considerate, to
tuși, ca mulțumitoare, dar, față 
de obiectivele atletismului nos
tru. față de valoarea Investiți
ilor morale și materiale (făcute 
de altfel și în urmă cu patru 
ani, la Helsinki), nu satisfac 
și conduc mai degrabă la con
cluzia că nici acest foarte Im
portant examen al atletismului 
n-a fost trecut așa cum era 
de așteptat. Motivele, cp toate 
că se cunoșteau șl se cunosc 
prea bine — fiind, de fapt, va
labile și pentru atîtea alte a- 
semenea examene ratate în ul
timii ani — n-au condus, totuși, 
la măsurile care se impuneau 
Trebuie ca, măcar acum, să de
cidem și să acționăm practic 
pentru a acorda, o dată și o 
dată, ATENȚIA ABSOLUT 
NECESARA DEZVOLTĂRII 
ATLETISMULUI, pe care O 
impune situația sa de sport 
prioritar, dar cu fapte și nu 
doar cu vorbe (!) ; trebuie în
treprins ceva pentru ca atle
tismul să reajungă în școală: 
acțiunile de masă să fie ori
cum mai puțin festiviste șl. 
evident, mai concrete; calen- 
darul competițional trebuie 
amplu diversificat, iar ponderea 
sa credem că trebuie să fie o 
alta decît cea actuală — care 
nu mai este nici măcar... ac
tuală, necum să mai vorbim 
despre perspectivă (dar asupra 
acestei chestiuni foarte impor
tante vom reveni) etc.

Lipsa de valoare, implicit de 
competitivitate, a multora din
tre actualii fruntași ai atletis
mului nostru a făcut ca lotul 
care s-a deplasat la Roma să 
fie alcătuit doar din 13 atlete 
și un singur atlet. Dintre aceș
tia, trei junioare merituoase, 
medaliate cu argint la C.E. de 
la Birmingham (Cătălina 
Gheorghiu, Dorina Calenic și 
Alina Astafei) au fost duse în 
Italia cu intenția declarată ca 
să învețe, ele fiind tinere, real, 
mente talentate, de Ia care se 
poate aștepta ca. nu peste 
multă vreme, să devină atlet 
de primă mînă. Pentru ele însă 
„mondialele" au fost o compe
tiție prea puternică, astfel că 
n-au depășit prima etapă a pre
liminariilor. Dar această eta- 
pă n-a fost trecută nici de alt-e 
atlete, oricum mai experimen
tate și de la care era de pre
supus să ajungă cît mai sus 
Astfel, nici una dintre cele trei 
săritoare în lungime (Vali Io- 
nescu — 6,30 m ; 7,04 m în 
acest an, Carmen Sîrbu — 6,00 
m ; 6,88 m și Marieta Ucu — 
6.50 m ; 6,94 m) n-au putut ob. 
ține norma de calificare de 
G,58 m, avînd o comportare 
surprinzător de modestă. Nici 
Paula Ivan n-a avut evoluția 
așteptată, fiind eliminată din 
serii la 1500 m (4:9,28) și la 
3000 m (8:51,20) dar, se pare, 
vîrful ei de formă fusese la 
Universiadă (cum a fost, spre 
exemplu, și pentru iugoslava 
Colovici, favorită la 800 m...). 
Mihaela Loghin. după ce a ob
ținut calificarea la greutate, 
n-a mai evoluat în concurs din

AMSTERDAM, 14 (Agerpres). 
— Meciul triunghiular feminin 
de gimnastică desfășurat în lo
calitatea olandeză Leeuwarden 
a fost cîștigat de echipa 
României — 393,30 p, urmată 
de formațiile Olandei — 378.45 
p și Suediei — 353,90 p.

La individual compus pe pri
mul loc s-a situat sportiva 
româncă Daniela Silivaș, cu 
78,80 p. care a obținut nota 
maximă „10“ la bîrnă și 9,90 
la paralele și sol. Pe locurile 
următoare s-au clasat Aurelia 
Dobre — 78,60 p și Ecaterina 
Szabo 78,45 p.

VARȘOVIA, 14 (Agerpres). — 
în semifinalele, probei de dublu

din cadrul turneului de tenis 
la Sopot, Adrian Popovici 
Gheorghe Cosac au întrecut 
7—5, 6—7, 7—6 cuplul polonez 
Levadowski, Koszka. în finală, 
jucătorii români vor întîlni pe
rechea Visând, Krociko 
(U.R.S.S.), care a eliminat cu 
6—4, 6—4 cuplul Bienkowski,
Mersewski.

SOFIA, 14 (Agerpres). — în 
ziua a doua a Balcaniadei de 
canotaj de la Pleven, în con
cursul masculin, echipajele 
României au obținut 5 victo
rii: la schif 4+1. schif dublu 
vîsle, schif 2+1, schif 4 fără 
cîrmaci. schif dublu rame.

de 
Și 

cu

S-AU ÎNCHEIAT „MONDIALELE" DE HALTERE
Duminică seara, la Ostrava, ’ 

s-au încheiat Campionatele 
Mondiale de haltere, cu întrece
rile la categoriile 110 kg și 
+ 110 kg. Iată ultimele rezultate.

Cat. 110 kg. 1. IURI ZAHA- 
REVICI (U.R.S.S.) 445 kg; 2. 
Jozsef Jacso (Ungaria) 415 kg; 
3. Anton Baraniak (Cehoslova
cia) 415 kg; 4. Detelin Petrov 
(Bulgaria) 410 kg; 5. Milos 
Cernik (Cehoslovacia) 400 kg; 
6. Stanislav Malysa (Polonia) 
397,5 kg. Smuls: 1. Zaharevici 
203 kg — record mondial; 2. 
Jacso 190 kg; 3. Baraniak 185 
kg. Aruncai Zaharevici

242,5; 2. Petrov 230 kg; 3. Ba- 
raniak 230 kg.

Cat. +110 kg. 1. ALEKSANDR 
KURLOVICI (U.R.S.S.) 472,5 kg 
— record mondial; 2. Leonid 
Taranenko (U.R.S.S.) 467,5 kg; 
3. Antonio Krastev (Bulgaria) 
460 kg; 4. Manfred Nerlinger 
(R.F.G.) 450 kg; 5. Jiri Zu- 
bricky (Cehoslovacia) 437,5 kg; 
6. Istvan Kovacs (Urgaria)
412.5 kg. Smuls. 1. Krastev 216 
kg — record mondial; 2. Kur- 
lovici 212,5 kg; 3. Taranenko 
202 kg. Aruncat: 1. Taranenko
265.5 kg — record mondial: 2. 
Kurlovici 260 kg; 3. Nerlinger 
255 kg.

3.

START ÎN CUPELE EUROPENE

I
start în noua ediție a cupelor 

europene, competiții așteptate cu 
mane interes de iubitorii fotba
lului de pe continent. De fapt, 
întrecerea a șl început cu me
ciul dintre Vlaznia Skodra și Slie
ma Wanderers (2—0) din Cupa 
Cupelor. Marți sînt programate 
alte jocuri., urmînd ca „grosul" 
partidelor să aibă loc miercuri șl 
ultimele două meciuri, joi. S'îint 

" ' i atractive, adevă -

Glasgow Rangers. Iată șl alte în- 
tîlniri din C.C.E. care suscită in
teres : F.C. Porto — Vardar Sko
plje, Bordeaux — Dynamo Ber
lin, Bayern Milnchen — Sredeț 
Sofia și Malms F.F. — Ander- 
lecht.

In CUPA CUPELOR : Lokomo
tive Leipzig — Marseille, Sporting 

- — - ujpestiLisabona — F.C. Tirol,

g rate „capete de afiș".
In C.C.E., de pildă, jocul din- 

g tre „Real Madrid" și Napoli poa- 
? te fi considerat o adevărată ți- 
S; nală... Dar să notăm că ma- 

drllenli vor juca... cu porțile în- 
g chise, în urma sancțiunii date de 
-î U.E.F.A. după medul din ediția 

trecută, cu Bayern Munohen, 
cînd s-au produs incidente pe 

g stadionul „Santiago Bernabeu".
In aceeași competiție. un alt 

ă meci important : Dinamo Kiev —

DE ATLETISM
cauza unei dureri la cotul mîi. 
nil drepte. Ceilalți atleți ro
mâni (deci sub 50%) au evoluat 
în finale. Astfel, Mariana Io- 
nescu-Lengyel a fost a opta Ia 
disc, dar cu un rezultat mo
dest (62.30 m ; 67,16 m în 1987), 
Mitica Junghiatu s-a calificat 
pentru două finale, la 
a fost însă doar a 13-a 
iar la 800 m a sosit 
(1:59,66). Sorin Matei a 
6-lea la înălțime (2,32 
tr-o companie foarte puternică, 
comporttndu-se remarcabil, ca 
și Liliana Năstase locul 5 la 
heptatlon (6325 p). Doina Me- 
linte, campioană mondială de 
sală la 1500 m, se număra prin, 
tre 
cu 
tat 
tut 
în 
tima porțiune, unul cel puțin 
dublu, dacă nu chiar triplu, ca 
la Indianapolis, i-ar fi putut 
aduce o medalie, pe care o 
așteptam cu atîta emoție.

Singură Maricica Puică a 
reușit o medalie, confirmîndu-și 
din nou valoarea (locul 2 la 
3000 m — 8:39,45), chiar dacă 
a trebuit s o facă în condiții 
precare de sănătate, tn afară 
de a se fi dovedit, iarăși, com- 
petitivâ. ea a demonstrat marc 
putere de luptă, combativitate, 
inteligență tactică etc.

Din păcate însă, doar cu o 
floare, chiar admirabilă, nu se 
poate face primăvară! F. ne. 
voie de mult mai multe flori 
pentru a spera într-o autenti
că „primăvară" a atletismului 
nostru.

1500 m 
(4:10,55) 

a 6-a 
fost al 
m) în-

favorite, dar, deși a obținut 
3:59,27 cel mai bun rezul 
al el din acest an, n-a pu- 
fi decît a patra. Poate că 
locul finișului doar pe ul-

MONTREAL. Primul meci al fi
nalei competiției hocheistlce „Ca
nada Cup“ s-a disputat intre e- 
chipele Canadei și Uniunii so. 
vietice. A fost un meci de maro 
dramatism, extrem de echilibrat, 
care s-a ” ' — ....................
după cele 
6—5 {1—3, 
prelungiri, 
nui gol și _____  _____ ____ |___
de hochelștii sovietici. Punctele 
au fost marcate de : Kasalanov 
(mta. 10). Kruțov (min. 14), Ma
karov (mln. 18), Kamenski (min. 
23), Homutov (min. 58) și Semak 
(mln. 66), respectiv Gartner (min. 
2). Bourgue (mln. 40), Gilmour 
(min. 42). Anderson (min. 55), 
Gretsky (min. 58). a La Kiev, 
în cadrul turneului internațional 
pentru premiul ziarului „Soviet-, 
ski Sport", echipa cehoslovacă 
V.S.J. Kosice a întrecut cu sco
rul de 9—3 (3—1, 2—1, 4—1), se
lecționata divizionară din Ro
mânia.
• Intr-un meci amical echipa 

vest-germană ERC Schwenningen 
a terminat la egalitate : 3—3
(2—1, 0—1, 1—1) cu formația el
vețiană HC Lugano.

încheiat la egalitate, 
60 de minute de joc : 
1—4, 3—1). Au urmat 
pînâ la Înscrierea u- 
acesta a fost realizat

JOCURILE MEDITERANEENE
DAMASC (Agerpres). — Re

zultate înregistrate în prima zi 
a jocurilor sportive mediterane
ene de la Latakia (Siria): vo
lei, feminin: Siria — Liban 
3—2; Albania — Italia 3—1: 
masculin: Spania — Tunisia 
3—2; Turcia — Grecia 3—0; 
înot: 200 m liber, bărbați : 
Lamberti (Italia) — 1:49.27: 400 
m mixt femei: Roberta Felot- 
ti (Italia) — 4:55,71: gimnasti
că masculin: i. Italia. 2. Spa
nia; 3. Franța.

Socie-

CUPA 
dintre

Dozsa — Den Haag, Real 
dad — Slask Wroclaw.

Din cele 32 de jocuri dta 
U.E.F.A. reținem pe cele 
Grasshoppers — Dinamo Mosco
va, Celtic Glasgow — Borussia 
Dortmund, F.C. Barcelona — Be. 
lenenses, Borussia Monchenglad- 
bach — Espanol Barcelona, Hon- 
ved Budapesta — Lokeren, Spar
tak Moscova — Dynamo Dresda, 
Vltkovioe — A.I.K. Stockholm, 
Zenit Leningrad — F.C. Bruges, 
Steaua Roșie Belgrad — Trakia 
Plovdiv, Besik tas — Internațio
nale, Iar joi. Lokomotiv Sofia — 
Dinamo Tbilisi șl Panathinalkos 
— Auxerre.

CAMPIONATE
PORTUGALIA (et. 4). Echipa 

Chaves a fost învinsă, în depla
sare, de către Esplnho cu 2—1. 
Alte rezultate : Benfica — Mari
timo 0—1 I, Academica Coimbra
— Sporting 1—1, Belenenses —
Portimo-nense 4—2, Guimaraes — 
Setubal 1—3, Varzim — F.C. Por
to 0—2 Penafiel — Braga 3—0, 
Rio Ave — salgueiros 2—2,’ Fa- 
rense — Elvas 1—3, Boavista — 
Covilha 2—2. Clasament : F.C.
Porto 7 p. Sporting, Setubal, Ma
ritimo și Belenenses cu cite 6 p.

UNGARIA (et. 6 — rezultate 
complete). Vasas — Videoton 
1—0, Honved — Siofok 0—0, pees
— Uj pești Dozsa 0—1, Gyor —Ta- 
tabanya 1—0. Bekescsaba — Zala-

egerszeg o—o, Szombathely — 
Ferencvaros 0—0. Kaposvar — 
Va< 3—3. Debrețin — M.T.K. 2—1 
Clasam-mt : Gyor 10 p. Uipesti 
Dozsa șl Vasas cu oițe 9 p.

POLONIA (et. ș — rezultate 
complete). Olimpia Poznan —‘ 
Zaglebte Lubin 2—1, Pogon Scze- 
czi,n — Legla Varșovia 1—2. Bxl- 
tyk Gdynia — G.K.S. Kaixiwico 
0—0. Gomlk Zabrze — Lecliia 
Gdansk 2—0, L.K.S. Lodz — Lech 
Poznan 2—2 Slask Wroclaw — 
Byallstok 2—1, Gornig walbrycz
— Widzew Lodz 6—1, Stal Wola
— Bytom 1—1, Clasament : Gor- 
nlk Zabrze și l.K.S. Lodz cu oîte 
12 '.

—-PREȚUL INSTABILITĂȚII
DMier Six „n-a fost nici

odată un fotbalist ca toți cei- . ... . oatfel
adunat 
In re- 
gatic" 

zi cu 
meciul

lalți". Caracterizlndu-l 
pe atacantul care a 
cele mai multe selecții 
prezentativa „cocoșului 
(52. debut In aceeași 
Platini. tn 1978, in 
Franța — Cehoslovacia), Jean 
Paul Oudot de la „L’Equlpe" 
se referea nu atlt la talentul 
luf Six, greu de comparat, fi
rește, cu al alțora (nu s-a in
ventat încă un dntar pentru 
asta !), cit la instabilitatea 
jucătorului tn discuție, la in- 
adaptarea lui, expresie a unui 
temperament curios, 
chiar (deși J.P.O. evită 
menul) imposibil.

Privind cariera lui Six, că
reia același Oudot i-a dedicat, 
in 1932, cartea „Didier Six, un 
sacri numiro", te lămurești 
că el a fost, cu adevărat, un 
..căutător'". Mereu, a căutat 
ceva și. mai totdeauna, n-a 
găsit nimic .' Vi invităm să 
judecați. A început logic, tn 
campionatul Franței, -remar- 
dndu-se (mai ales) sub culo
rile lui Marseille. După care, 
socatindu-se nedreptățit. a 
trecut in Belgia, la F.C. Bru
ges. N-a stat decît un sezon, 
revenind, in „hexagon", la 
Strasbourg, pe vremea tui 
Gress, antrenorul de azi al lui 
Neuchâtel Xamax : „nu cred 
că am făcut destul pentru 
fotbalul țării melc". A renun
țat insă repede (datorită unui 
conflict cu conducerea clubu
lui) și s-a oprit !n,„ Bundes-

une-ort 
ier-

liga, la Stuttgart. Cînd i s-a 
propus prelungirea contractu
lui, surprinzător, a refuzat șl. 
deși pe bani mai puțini, a 
luat iarăși drumul Franței, 
poposind tn divizia B, la 
Mulhouse I „Stuttgart, a spus, 
vroia una, iar eu alta, de a- 
ceea am și plecai", cit a ră
mas la Mulhouse ț O jumăta
te de sezon, opttnd pentru... 
Aston Vttla din Birmingham, 
tn ideea că „deși pierd 
din toate punctele de vedere, 
vreau să-mi încerc forțele și 
tn Anglia I". Numai că aven
tura lui in al patrulea cam
pionat s-a transformat imediat 
Intr-un fiasco (n-a jucat de
alt citeva meciuri) și, pirtnd 
că a învățat ceva din toată 
această tevatură. Six s-a re
întors la Valenciennes, primul 
său club, parcă spre a confir
ma povestea cu „on revient 
toujours au premier amour".

Se apropia de 32 de ani (n. 
21 august 1954) și toată lumea 
a crezut că, In sffrșit, six 
s-a Potolit, ostenit de atîtea 
drumuri. Eroare. S-a certat 
și cu cei de la Valenciennes, 
acceptlnd recent o propunere 
venită din... Turcia, de la Ga- 
tatasaray, devenind astfel 
primul jucător din lume (știți 
dumneavoastră un altul ?) e- 
volulnd tn 5 campionate t „Ce 
mare fotbalist ar fi putut fi 
Six. nofa Oudot, dacă n-ar fi 
avut manta plecărilor". Și tn 
fotbal, iată, prețul instabilită
ții e uriaș.
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