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Ceauș eseu, 
Partidului

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
Împreună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a continuat, marți 
dimineață, vizita de lucru in 
municipiul Cluj-Napoca.

De-a lungul traseului, popu
lația orașului — puternic centru 
economic, citadelă a științei, 
învățămîntului și culturii — a 
întimpinat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu sentimente de 
aleasă stimă și înaltă prețuire.

In cursul dimineții a fost vi
zitată ÎNTREPRINDEREA DE 
ELECTRONICA INDUSTRIALA 
SI DE AUTOMATIZĂRI DIN 
CLUJ-NAPOCA, unde a avut 
loe o întîlnlre cu colectivele 
de cercetare științifică și ingi
nerie tehnologică pentru auto
matizări, electronică, tehnică 
de calcul și informatică din 
municipiu.

La vizită au participat to
varășii Emil Bobu, Ion Dincă, 
Nicu Ceaușescu. Silviu 
Curticeanu.

Dialogul secretarului genera! 
at partidului cu specialiștii în
treprinderii s-a axat în prin
cipal pe analiza modului în care 
se acționează pentru realizarea 
unor produse de înaltă tehnici
tate și cu o fiabilitate ridicată, 
care să ÎȘÎ găsească o largă 
utilizare în toate ramurile in
dustriale, pentru Integrarea co
lectivelor de cercetare științi
fică. inginerie tehnologică și 
din învățămînt In secțiile de 
proiectare și de producție ale 
întreprinderilor, în vederea 
creșterii competitivității produ
selor românești pe piața mon
dială.

față de secretarul general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de numele si acti
vitatea căruia se leagă cele mai 
mărețe împliniri ale județului, 
ale întregi] țări, perioada cea 
mal bogată în înfăptuiri din 
întreaga istorie a patriei.r- — - - —
tovarășa Elena Ceaușescu aug 
fost întîmpinați, Ia sosirea în g 
tribuna adunării, cu mult en* 0 
tuziasm, eu deosebită insufle- 
țire de toți participanții.

Adunarea a fost deschisă de g 
tovarășul Ioachim Moga, prim- g 
secretar al Comitetului județean 
Cluj al P.C.R. 0

Au luat cuvîntul, apoi, tovară- g 
șli Mihai Tălpeanu, director alg 
Combinatului de utilaj greu din g 
Cluj-Napoca, Gheorghe Rudă- g 
reanu, inginer șef Ia Coopera- g 
tiva agricolă de producție A-^ 
pahida, și loan Drăgan, recto- 
rul Institutului politehnic ding 
Cluj-Napoca.

Dind glas sentimentelor înăl- sf 
țătoare pe care le trăiesc în s? 
aceste momente toți locuitorii g 
județului Cluj, tovarășului g 
Nicolae Ceaușescu i-a fost adre
sată, eu profund respect, ru
gămintea de a lua cuvîntul la 
această mare adunare populară.

Primit cu puternice uraie și

STEAUA M. T. K. BUDAPESTA
o partida care poate 
aminti de Honved

F. C. MALINES - DINAMO

—......   l
ifreaga istorie a patriei. g
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, g

Toate drumurile iubitorilor de fotbal din Ca
pitală (evident, ale celor care au reușit să-și 
procure biletele de intrare) duc astăzi spre sta
dionul din Bd. Ghencea, acolo unde, cu începe
re de la ora 17, echipa noastră campioană, 
Steaua, dispută prima manșă a turului I a 
C.C.E. cu formația similară a Ungariei, M.T.K. 
Budapesta. Practic, la această oră, ambele echi
pe și-au încheiat pregătirile. După jocul de la 
Ploiești, din campionat, soldat cu acel tonic 
4—0, „roș-albaștrii" au parcurs un program 
adecvat (fizic, tehnic, tactic), în cadrul căruia 
s-a pus un mare accent pe refacerea jucători-

Stelion TRANDAFIRESCU

...un meci dificil pentru 
echipa noastră

MALINES, 15 (prin telefon, de la trimisul 
nostru special). Luni după-amiază, la ctteva ore 
după sosirea In localitate, unde vor susține 
miercuri seară (n.r. azi). cu Începere de la 
ora 21 (ora României), meciul de debut din ca
drul actualei ediții a Cupei Cupelor, dinamo- 
viștii au făcut, pe terenul II al stadionului „Der
riere les Casernes", un antrenament complex. 
A luat parte întregul lot, cu excepția lui An- 
done, care resimte încă accidentul din partida 
eu 
In 
cu

-C, tdic icsitiibe avviuvuvui mu* puxumu
Sportul Studențesc. A fost un antrenament 
timpul căruia s-a lucrat cu multă seriozitate, 
deplin angajament, timp de 70—75 de minute.

Radu URZICEANU

Primit cu puternice uraie și 
ovații a luat euvintul tovarâșul js 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar^ 
general al Partidului Comunist^ 
Român, președintele Republicii g

(Continuare in pag. 2-3)

în Cupa
(Continuare In pag. 2-3)

U. E. F. A.

VICTORIA

★
Cu prilejul vizitei de lucru 

efectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, împreună eu to
varășa Elena Ceaușescu, in ju
dețul Cluj, șl al deschiderii a- 
nului de învățămînt 1987—1988, 
in municipiul Cluj-Napoca a 
avut loc, marți, 15 septembrie, 
o mare adunare populară.

în Piața Mihai Viteazul, unde 
s-a desfășurat adunarea, dom
nea o ambiantă de sărbătoare. 
Zeci de mii de oameni ai 
muncii, de slujitori ai școlii, 
elevi și studențl din acest pu
ternic eentru industrial, știin
țific, cultural și de învățămînt, 
ea și din celelalte localități ale 
județului, au venit să exprime, 
direct și cald, sentimentele de 
aleasă stimă șt profundă pre
țuire pe care clujenii, alături 
de toți fiii patriei. Ie nutresc

Socialiste România.
Cuvîntarea secretarului ge

neral al partidului a fost ur
mărită eu deosebit interes, cu 
satisfacție și deplină aprobare, 
fiind subliniată, în repetate 
rînduri, eu îndelungi aplauze.

Marea adunare populară din 
municipiul de pe Someș a luat 
sfîrșit într-o atmosferă de însu
flețire și profundă vibrație pa
triotică. S-a scandat cu Înflă
cărare „Ceaușescu — P.C.R.!“, 
„Ceaușescu și poporali", 
„Ceaușescu — tinerii !“, „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu 
— România !“, „Ceaușescu — 
pace !“.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns eu prietenie manifestă
rilor entuziaste ale participan- 
ților la marea adunare populară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună eu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a început, marți, o 
vizită de lucru în județul Mu
reș.

(Continuare In pag a 4-a)
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BACAU

E. P. A. LARNACA
...atmosfera de încredere 
în formația bucureșteană

LARNACA, 15 (prin telefon, de la trimisul 
nostru special). După aproximativ 3 ore de zbor, 
fotbaliștii echipei Victoria au ajuns la destina, 
ție, in această localitate plină de pitoresc, si
tuată în Sud-Estul insulei cipriote, pe Litoralul 
Mediteranel. După o scurtă odihnă, componențil 
lotului nostru puteau fl văzuți la antrenament, 
pe gazonul neted (frumoasă surpriză, în con-

Gheorghe NICOLAESCU

(Continuare în pag. 2-3)

In partida disputată

CHAVESUNIV. CRAIOVA
...sau optimismul studenților 

la a 11-a lor participare
Universitatea Craiova ia astăzi, pentru a 11-a 

oară consecutiv, startul într-o competiție euro
peană intercluburi. Prin revenirea el spectacu
loasă din finalul campionatului trecut, echipa 
din „Bănie- șl-a cîștigat — după cum se știe — 
dreptul de a participa _ la Cupa U.E.F.A. jl va 
debuta în 
compania

această nouă ediție a competiției în 
formației portugheze G.D. Chaves.

F. CONSTANTIN

(Continuare In pag. 2-3)

ieri la București

VICTORIE LA LIMITĂ:
„deschidere" a e-Meciul de „ 

voluțlei echipelor românești în 
actuala ediție a cupelor europe
ne, partida Sportul Studențesc 
— G.K.S. Katowice, din prima 
manșă a „C 3", s-a încheiat cu 
victoria la limită, 1—0 (0—0), 
a formației noastre. O victorie 
care s-a profilat greu, insufi
cientă prin ea însăși, în per
spectiva meciului-retur, progra
mat la 30 septembrie, ia Chor- 
zow, lingă Katowice. E drept, 
„alb-negrii" au controlat mal 
tot timpul partida, în dorința 
obținerii unui avantaj cit mal 
substanțial pe tabela de marcaj, 
dar modul de a acționa — mi
nute bune sub viteza care ar fi

CAMPIOANA FEMININA DE HANDBAL,
ECHIPA FANION A JUDEȚULUI

SPORTUL STUDENȚESC
putut dezmembra o apărare 
grupată — nu le-a permis să 
străpungă defensiva bine pusă 
la punct a oaspeților, din care 
s-au detașat Biegum și Pieka- 
rczyk. Predilecția pentru pregă
tirea exagerată a atacurilor la 
mijlocul terenului a permis

G.K.S. KATOWICE 1-0
oaspeților prompte regrupări șl, 
de aid, o vizibilă „barieră" în 
drumul spre poarta apărată de 
Dreszer.

(Continuare în va o

Gheorghe NERTEA

Tîrlea încearcă sd pătrundă printre trei fundași polonezi
• Foto : Aurel D. NEAGU

Depășind alte județe cu mal 
vechi și bogate tradiții în a- 
ceastă privință, Bacăul șl-a 
făurit și pe plan sportiv un 
frumos renume. Nu numai da
torită, de pildă, gimnasticii — 
ramură in care, prin Nadla Co- 
măneci, s-a atins un adevărat 
apogeu al performanței —, ci 
și, în bună măsură, așa cum cu 
satisfacție sublinia președinte
le C.J.E.F.S. Bacău, Ion Intze, 
jocurilor sportive. Exemplul cel 
mai convingător ta sprijinul 
afirmației de mai sus îl oferă 
echipa feminină de handbal 
Știința Bacău, care de ani buni 
deține supremația Ia nivel na
țional, devenind, de asemenea, 
cunoscută și apreciată si în

arena internațională. Finalistă 
a Cupei Campionilor Europeni, 
de 7 ort campioană a țării șl de 
4 ori câștigătoare a „Cupei 
României", echipa din Bacău 
constituie, cum este firesc, 
principala furnizoare de jucă
toare pentru reprezentativa na
ționali La ora actuală, patru 
dintre valoroasele sale inter
naționale (Elena Ciubotaru, Ma
riana Tîrcă, Filofteia Danilof și 
Lidia Butnărașn) fac parte din 
lotul care pregătește participa
rea la Campionatul Mondial 
(grupa B) din Bulgaria.

Avtad, deci, în campioana 
feminină de handbal, o expo
nentă de frunte, echipa sa fa
nion. Bacăul este însă bine

reprezentat, ta ceea ce privesc 
jocurile sportive, și de alte 
formații divizionare. Pe lingă 
îndeajuns de cunoscuta echipă 
de fotbal a Sport Clubului din 
orașul de reședință al județu
lui, merituoasă participantă cu 
mat mulți ani în urmă chiar 
la una din cupele europene, o 
mai veche divizionară A este 
și formația masculină de hand
bal Știința Bacău (antrenor : 
Costel Petrea). Proaspete di
vizionare A sint, in schimb, e- 
chipele de volei din Bacău, 
știința la băieți (antrenor: Cor-

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Jocurile Balcanice de canotaj
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Recent s-au încheiat la Ple

ven, în Bulgaria, Jocurile Bal
canice de canotaj. Au partici
pat sportivi din Bulgaria, Gre
cia, România, Turcia și Iu
goslavia, în 23 de probe, eu 
91 echipaje. Sportivii români 
au fost prezenți în 17 probe, 
ureînd pe podium de fiecare 
dată și cucerind, astfel, 11 me
dalii de aur, 5 de argint și una 
de bronz. Victoria cea mal 
prestigioasă este cea a „dublou-

lui" român (N. Țaga — L. Olah) 
asupra echipajului bulgar, 
campion mondial cu două săp- 
tămîni In urmă la Copenhaga 
Dacă la întrecerile masculine 
am participat cu prima garni
tură. la cele feminine ta 
schimb, am fost prezenți cu 
cea de a doua. Pe lingă meri-

Corneliu RADUT

(Continuare în pag. 2-3)



CAMPIONATELE EUROPENE INTRE DEBUTUL NEMULȚUMITOR

Azi 
in l

„Internaționalele" de judo 
pentru tineret ale României — 
competiție aflată la a 19-a edi
ție, desfășurată la sfîrșitul săp- 
tămînil trecute în Capitală — 
au întrunit aproape toate atribu
tele așteptate: 1. mulți concu
renți, din nu mai puțin de 10 
țări; 2. la fiecare categorie de 
greutate au fost prezenți unii 
dintre fruntașii judoului conti
nental; 3. verificare deosebit 
de concludentă a sportivilor 
vizați să evolueze la Campio
natele Europene de la Wroclaw: 
4. întreceri de ridicat nivel teh
nic și spectacular.

Reprezentanții țării noastre, 
asupra cărora ne-am îndreptat 
în special atenția, au obținut, în 
ansamblu, un bilanț foarte bun: 
Dragoș. Bolbose (categoria su- 
perușoară), Iulian Rusu (semi- 
mijlocie) și Nicolae Iosif (mij
locie) au ocupat locul I. Stelică 
Pătrașcu (semiușoară), Stănică 
Olteanu (ușoară). Florin Lascău 
(semimijlocie) și Ferencz 
Szabo (mijlocie) s-au clasat pe 
locul 2, iar alți cinci sportivi 
români s-au situat pe locul 3 
la categoriile respective. Să 
mai subliniem că cel puțin 
doi judoka români au mai avut 
șanse reale să iasă învingă
tori: Stănică Olteanu — desca
lificat de arbitri cînd conducea 
cu waza-ari (7 puncte), avan
taj greu de răsturnat, șl Steli
că Pătrașcu — întrecut cînd mai 
erau doar 30 de secunde pînă 
la finalul întrecerii.

Ce am reținut după „interna
ționale", în perspectiva partici
pării la C.E.? La „superu.șoa- 
ră“, Bolbose — cîștigător atît 
la București, cît și la recente- 
tele „internaționale" ale Polo
niei — și-a consolidat poziția 
de lider. El, însă, nu trebuie 
să se... culce pe o ureche, deoa
rece îl are „în plasă" pe am
bițiosul Florin Băjenaru — lo
cul 2 în Polonia și 3 la Bucu
rești. La „semiușoară", Pătrașcu 
a concurat excelent, pînă în fi
nală susținînd meciuri dificile 
cu belgianul Laats. polonezul 
Koczy și francezul Brunet, ad
versari bine cotați în arena in
ternațională. El a dominat șl 
finala, dar — cum menționam 
— a fost surprins tocmai cînd 
mai era atît de puțin timp pînă 
la gong. Cum la această catego
rie a concurat promițător și ti- 
nărul Zolian Teszari (locul 3).

se anticipează un 
duel aprig pentru 
selecție.

Deși n-a putut să 
cucerească trofeul 
— dar nu din vina 
lui — Olteanu s-a 
detașat clar de cei
lalți sportivi ro
mâni la „ușoară". 
Să mai adăugăm că 
el a dispus de doi 
dintre adversarii 
care emiteau pre
tenții îndreptățite 
la locul I — To
mas Szynski (Po
lonia) și Mike 
Schulz (R. D. Ger
mană). De Olteanu 
s-a apropiat mult 
si Nicolae Mihu, 
care a depășit anul 
acesta pragul 
nioratului.

Doi candidați 
valoare foarte 
propiată la ..semi- 
mijlocie" : Rusii și 
Lascău. Primul a 
ieșit învingător 
la „internaționale
le" noastre, al doi
lea la cele ale Po
loniei. Și unul, și 
celălalt au fost în 
finala „mare" la 
București. Greu de 
ales. dar... asta să 
fie problema! Oarecum ase
mănător stau lucrurile șl la 
„mijlocie", unde în finală au 
ajuns tot doi sportivi ai lotului 
nostru: Iosif și Szabo. Numai 
că Iosif are meritul de a fi 
cîștigat locul I și în Polonia, și 
la București.

După această categorie, ne 
vedem nevoițl să punem punct... 
speranțelor pentru apropiatele 
C.E. Pentru că atît la semigrea, 
cît și Ia grea, reprezentanții ță
rii noastre, deși mulți la nu
măr, au trecut, unul după altul, 
pe banca^eliminaților după pri
mul tur și doar doi după cel 
secund. Ne surprinde, mai ales, 
că aproape toți se află de o 
bună vreme în preajma lui 
Mihai Cioc, campionul european 
al „greilor" și adesea îi sînt 
parteneri de pregătire. Să nu fi 
învățat, oare, nimic de la valo
rosul nostru judoka ?

Avem însă convingerea că cei 
trei antrenori ai lotului respec-

Șl CANDIDATURILE PENTRU LOTUL „MARE“»»
cui

Dragoș 
meciul 
pe cure

Bolbose, intr-un impetuos atac din 
cu 
l-a

sovieticul Kama Kuraspediani, 
învins clar la puncte

Foto: Dragoș A. NEAGU

tiv —■ Constantin Niculae, Mir
cea Frățică și Arpad Szabo — 
se vor strădui ca sportivii pe 
care îi vor alinia la startul 
competiției continentale să se 
prezinte cit mai bine pregătiți.

Costin CHIRIAC

Participarea selecționatei 
noastre de tineret la turneul de 
rugby organizat, în prima par
te a lui septembrie, la Mosco
va și dotat cu „Trofeul Soviet- 
ski Sport" necesită o seamă de 
amănunte de la fața locului. Cu 
atît mai mult, cu cit rezultate
le au fost contradictorii (9—22 
cu naționala Poloniei. 3—0 cu a 
doua garnitură sovietică, 0—7 cu 
reDrezentativa U.R.S.S.), iar
ziua debutului tricolorilor în
noua ediție a Cupei F.I.R.A.,
la 25 octombrie, chiar cu
„XV“-Ie Uniunii Sovietice, e tot 
mai aproape.

Am discutat, deci, pe această 
temă cu antrenorul emerit 
Theodor Radulescu, conducăto
rul lotului, responsabilitatea 
tehnică a echipei revenind cu
plului Radu Demian — Radu 
Durbac. „Joc slab în prima 
partidă, a început, deschis, in
terlocutorul, lipsa de organiza
re, de omogenitate în special, 
conducînd la primirea a trei 
eseuri. Nu am mai dominat, ca 
altădată, marginea, în 
treisferturile au fost 
prea ușor în apărare, 
atac nu au corespuns, 
tat, pe de altă parte, 22 de șu
turi în teren, numai bune pen
tru contraatacuri poloneze. Din
tre jucători doar Laurențiu 
Constantin a corespuns... Cu 
totul altfel s-au prezentat lu
crurile în al doilea meci, cu o 
echipă schimbată la propriu și 
la figurat: șase oameni noi în 
teren și un joc ce s-a «legat». 
Românii au cîștigat grămada

timp ce 
trecute 
iar în 

Am no-
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tele deosebite ale învingători
lor, subliniem aportul adus de 
colectivele tehnice ale loturi
lor de seniori șl juniori: Dan 
Toma, Eugen Unguritu, Adrian 
David, Petre Goliici, Lucian 
Moldovan și Ladislau Lovrenschi.

REZULTATE : ziua L simplu 
cădeți — România (Dan Cristian) 
3:34,35 ; cadete — România (Con
stanța Pirotâ) 3:53.2'8 ; juniori, 
44-1 — România (C. Marius, 
Helin, C. Marin, E. Cirnat + C. 
Cama) 4:18,24 : 4 f.e. ~ ’
(E. Șerban, 1. Neico, __ __
M. Spanoche) 4:37,21 ; simplu — 
Bulgaria 5:56.05 ; România (Do
rina Cocoș) 5:58,79 ; 2+1 — Gre
cia 5:14,26 : România (C. Bănică, 
I. Vizitiu + C. Corna) 5:52.42 ; 
seniori, 8+1 — România (D. Do
bre. D. Neagu, V. Tomoioagă, D. 
P—'eseu. D Năstase, V. Robu, M.

G.

, — România
M. Stolan,

Curelea, Șt. Vital 4- M. Gheorghe) 
5:40,26. Ziua a n-a : senioare. 
4+1 — Bulgaria 7:06,42, România 
(V, Iii ea. A. Tănase, E. Pleșca, 
A. Tril + I. life) 7:06,42 ; dublu 
vîsle — Bulgaria 7:17,13, România 
(L. Chichifol, F. Niță) 7:32,85 : 
2 f.c — Bulgaria 7:38,81, România 
(M. Armășescu, G. Ispas) 7:43,04; 
simplu — România (G. Soare) 
7:56,29. Seniori, 4+1 — România 
(D. Năstasc, D. Robu, M. Curelea, 
Șt. Vital + F. Nicu) 6:13.46 ; du 
blu visle — România (N. Țaga, L. 
Olah) 6:22,70 ; 2 f e. — România 
(D. Dobre, D. Neagu) 6:43,97 : 
simplu — Iugoslavia 7:07,1'8, 
România (I. Cherciu) 7:08,6S ; 2+1 
— România (V. Tomoioagă, D. 
Popescu + M. Gheorghe) 6:58,73 ; 
4 f.c. — România (A. Sincu, N. 
Chlrteș, D. Cocuți, D. Grandori) 
6:03,87. Juniori. 8+1 — România 
(G. Hemen. C, Mails, N. Spinoche, 
C. Bănică, I. Vizitiu, E. Șerban, I. 
Neicu. C. Cîrnat, A. Vitai) 4:14,65.

„CUPA C.S.Ș ~ LA
In Sala Sporturilor din Lugoj 

s-au desfășurat Întrecerile tradi
ționalei competiții de tenis de 
masă dotată cu „Cupa C.S.Ș.”, la 
care au luat parte peste 250 de 
sportivi și sportive din 15 secții, 
printre competitori aflîndu-se nu
meroși concurenți medaMațl la 
Campionatele Naționale șl Euro
pene de juniori. Disputele au 
fost de un bun nivel, iar gazdele 
(C.M.E.F.S. Lugoj și C.S.Ș.) au 
asigurat un cadru deosebit pen
tru desfășurarea concursului.

CIȘTIGATORI : categoria 10—12 
ani, simplu : Răzvan Crețu (Pio
nierul Craiova) și Geta Cojocaru 
(C.S.Ș. I.P.C. Slatina), dublu : R. 
Crețu — L. Nicoli (Pionierul) și 
Antonela Manac — Arabela Sa- 
bău (C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS Con
stanța), mixt : Anrtonela „Maniac 
— A. Fillmon (C.S.Ș. 2 Constan
ța), echipe : C.S.Ș. 2 Știința 
IJPIPS Constanța (m) șl C.S.Ș. 
I.P.C. Slatina (f) ; categoria 13—14 
ani, simplu : Vasile Căluș (C.S.Ș. 
Sticla Bistrița) șl IuUa Rîșcanu 
(Hidrotehnica C.SM. C.S.Ș. Bu-

TENIS DE MASA
zău), dublu : V. Căluș — M. Be- 
rende CC.S.Ș. Sticla Bistrița), Io
nela Copaci — Iuliana Lazăr 
(C.S.Ș. Metalul Rm. Vîlcea), 
mixt : Iulia Rîșcanu (Hidrotehni
ca C.S.Ș. C.S.M. Buzău) — C. Țol 
(Pionierul Craiova), echipe : Pio
nierul Craiova (m) și C.S.Ș. Me
talul Rm. Vilcea (f) ; categoria 
15—18 ani, simplu : Călin Creangă 
(C.S.Ș. Sticla Bistrița) șl Maria 
Bogoslov (C.S.Ș. Metalul Rm. Vil
cea), dublu : C. Creangă (C.S.Ș. 
Sticla Bistrița) — A. Căldare (Hi
drotehnica C.S.Ș. C.S.M. Buzău) 
și Maria Bogoslov, Anda Girbină 
------- Metalul Rm. Vilcea), 

Maria Bogoslov — C.
(C.S.Ș. 
mixt :
Creangă, eebipe : C.S.Ș. 2 Știin
ța IJPIPS Constanța (m) și 
C.S.Ș. Metalul Rm. Vîlcea (f).

Ih urma cumulării rezultatelor 
Înregistrate trofeul a fost cucerit 
de Hidrotehnica C.S.Ș. C.S.M. Bu
zău 186,5 p, urmată de C.S.Ș. 2 
Știința IJPIPS Constanța 163 p, 
3. C.S.Ș. Metalul Rm. Vîlcea 
na,5 p.

DUMINICĂ, BALCANIADA DE MARȘ A POȘTAȘILOR
O competiție sportivă care 

și-a cîștigat o frumoasă tra
diție este Balcaniada de marș 
a lucrătorilor din poștă Și te
lecomunicații. Ea a ajuns, 
iată, la cea de a 16-a ediție, 
care va fi găzduită în țara 
noastră. Direcția generală a 
poștelor și telecomunicațiilor 
din M.T.Tc. a stabilit ca între
cerea să aibă loc duminică, de 
la ora 10. în pitoreasca stațiune

î 9

Breaza — Prahova.
Vor participa reprezentanți 

din cinci țări: Bulgaria, Gre
cia, Iugoslavia, Turcia și, bi
neînțeles, România, fiecare pre- 
zentînd cîte cinci concurenți. 
întrecerea se desfășoară de-a 
lungul a zece kilometri, spor
tivii purtînd tradiționala lor 
uniformă, inclusiv binecunoscu
ta „tolbă", cu o greutate de 
două kilograme.

9
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nel Păduraru și Florin Robciuc), 
care revine de fapt în primul 
eșalon valoric după numai un 
an, și Viitorul la fete (antre
nori: soții Moșescu), care re
apare pe prima scenă după o 
absență mai îndelungată. Din 
Divizia A a mai făcut parte 
în sezonul trecut și formația 
feminină de baschet Robotul 
I.P.P. Bacău, care însă nu a 
rezistat datorită lipsei sale de 
experiență eompetițională. dar 
care are bune sanse de repro- 
movare după acest an în „B“.

La nivelul Diviziei B, jude
țul este acum reprezentat, ală
turi de formația feminină de 
baschet mai înainte menționa
tă, de două echipe masculine 
de handbal, C.S.M. Borzești și 
Mașini Unelte Bacău, de una 
feminină tot de handbal. Tex
tila Buhuși (care are ca obiec
tiv în noul an competițional să 
promoveze în „A"), precum și 
una de rugby, C.I.C. Bacău. 
Sînt, de asemenea, în acest ju-

deț 8 echipe de fotbal în Di
vizia C, care ar trebui să con
stituie adevărate pepiniere de 
tinere talente pentru diviziona
ra A din Bacău, dar care, 
dimpotrivă, așteaptă tocmai de 
la ea, sau de la Clubul Spor
tiv Școlar din Bacău, să pri
mească jucători.

Cu 5 echipe în „A" (una 
dintre ele fiind multiplă cam
pioană a țării), tot atîtca în 
„B“ și 8 în „C“, Bacăul se 
prezintă, așadar, comparativ cu 
multe alte județe, destul de 
bine. Și este, desigur, firesc, 
să fie așa. din moment ce 
unele din jocurile sportive 
(handbalul, voleiul și fotbalul) 
sînt incluse în acest județ în 
categoria ramurilor de sport 
prioritare, avînd asigurate — 
prin grija deosebită a organelor 
locale, prin sprijinul direct șl 
amplu pe care echipele divi
zionare îl primesc din partea 
multor conducători de între
prinderi și instituții (Victor 
Enășoaie, Lazăr Moraru, Ni
colae Comis, Adrian Coban,

Ioan Micu, Gh. Dragomir, Mi
hai Suditu, Ion Pruteanu, Ni
colae Machedon, Ion Mocanu, 
Vasile Blejușcă, Constantin 
Baciu, Adrian Anatole) — condi
ții foarte bune de dezvoltare 
și afirmare. Inclusiv prin exis
tența unei corespunzătoare baze 
de masă, care înseamnă cîteva 
centre de juniori și copii la fot
bal, grupe de handbal, volei și 
baschet la C.S.Ș. Bacău, cam
pionate școlare și județene, 
diferite alte competiții pentru 
copii și tineri organizate în mai 
toate localitățile din județ. De 
altfel, această bază de masă a 
și făcut posibil ca echipele di
vizionare din județ să fie al
cătuite, în procent majoritar, 
din elemente autohtone. Cum 
însă și în această privință 
există mult loc pentru mai 
bine. în viitor — așa cum ne 
spunea președintele C.J.E.F.S, 
Bacău — va trebui să se pună 
un mai mare accent pe crește
rea și promovarea elementelor 
locale, precum și pe îmbunătă
țirea selecției, care nu se ridi

că încă la nivelul așteptat. 
Aceste preocupări sporite în 
direcțiile menționate sînt în- 
tr-adevâr necesare, nu numai 
pentru continua împrospătare a 
echipelor divizionare cu tinere 
talente, ci și pentru întărirea 
lor valorică, pentru creșterea 
competitivității lor atît pe plan 
național, cît și — sau măi ales

— international, cum este cazul 
campioanei noastre feminine la 
handbal. Dar nu numai al ei.
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ordonată și au împărțit baloa
nele în margine cu formația 
secundă a gazdelor (care a e- 
voluat sub denumirea de Se 
lecținnată sindicală). Scorul 
putea fi mai mare, dar s-au 
ratat cîteva eseuri, altele fiind 
împiedicate de... arbitru. Cel 
mai mult a impresionat fermi
tatea liniei de treisferturi, cu 
Ignat la uvertură, Calafeteanu. 
Fulina, Tofan, Neaga și Ră- 
cean. Despre ultima întîlnirc 
din turneu, cu naționala 
U.R.S.S., în formulă completă, 
cea dinții apreciere vizează 
faptul că am jucat deschis, do- 
minînd grămada ordonată, a«- 
ționînd ca o echipă dispusă să 
atace din orice poziție. Am pri
mit un drop și un eseu — Ia o 
fază cînd noi am introdus ba
lonul în grămadă la 5 metri de 
butul propriu, dar Seceleanu șl 
Calafhteanu au rămas specta
tori. Oricum, această din urmă 
evoluție poate fi considerată 
drept promițătoare". In perspec
tiva partidei de la 25 octombrie, 
a celorlalte acțiuni ale primei 
reprezentative, pe care dintre 
tinerii rugbyști îl vedeți vred
nici de a fi reținuți de selec
ționeri ? „L. Constantin, Tuna- 
ru, G. Dumitrescu, Tufă, Vereș, 
Motoc, Neaga, Ignat, Fulina, 
Tofan, și, dacă se reface, Ră- 
cean". Sînt ceva nume.......Sînt!
Turneul a fost realmente util, 
debutul nemulțumitor exnlicîn- 
du-se și prin timpul insuficient 
pentru omogenizare. Convinge
rea noastră este că, bine pre
gătit, jocul cu U.R.S.S. poate 
reprezenta un prim pas cu 
dreptul în C.E. înainte de a 
încheia, să mai reținem că am 
participat și la o competiție de 
rugby îp 7: 26—16 cu Polonia 
și 16—19 cu echipa gazdă".
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CONCURSUL REPUBLICAN AL A
La sifîrșitul săptămînil trecute, 

pe stadionul central din parcul 
„23 August" din Capitală s-a des
fășurat finala Concursului Repu
blican al juniorilor H. La între
ceri au luat parte multe dintre 
speranțele atletismului 
care au obținut unele 
promițătoare, și 
pregătească cu șl 
ruire și sîrguință 
tea deveni, într-o 
de frunte ai țării.

Câștigătorii ediției din acest an 
a competiției : BĂIEȚI : 100 m : 
Cătălin Vlad (Petrolul PI.) 11,20 ; 
200 m : Vlad 22,86 (C. Drăgușanu 
— CSȘ C-lung 22,88, L. Imre — 
CSȘ Tg. Mureș 22,88), 400 m :
Marius Alba (CSȘ Zalău) 50,09 ; 
800 m : Valentin Ion (CSM Pi
tești) 1 :54,33 ; 1500 m : V. Ion
3:57,76 ; 5000 m : Costel Enache 
(CSȘ Buzău) 15:35,73 ; 110 mg : 
Florin Bulibașa (CSȘ Reșița) 
14,97 ; 400 mg : Vasile Tănase
(CSȘ M. Eminescu Iași) 54,72 ; 
1500 m obst. : Marius Laugurls 
(CS Sătesc Ilfov) 4:41,72 (I. Mus
că — CSȘ 2 C-ța 4:41,75); 3000 m: 
Vasile Mireu (CSȘ Bistrița) 
8:30,72 ; 4X100 m : Petrolul PI. 
44,40 ; 10 km marș : Lucian Pan. 
tea (Explorări Deva) 47:38,0 :
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Rezultate înregistrate în oaa 
de a doua etapă a Campionatu. 
lui Național de volei (f, m) — 
Divizia B tineret : x

FEMININ, seria I : Metalo teh
nica Tg. Mureș — Filatura Fălti
ceni 3—0, ACMIRC P. Neamț — 
Penicilina n Iași 3—2, Hidroteh
nica Focșani — Topllțana Toplița 
3—1 ; seiia a Il-a : Braiconf Bră
ila — Chimia Tr. Măgurele (în
trerupt in setul H, deoarece an- 
trernoul Chimiei, M. Ruiță, și-a 
retras echipa de pe teren !), Co
merțul Constanța — ASSU Craio
va 3—0, CSM Oțelul Tîrgoviște — 
Chimpex Constanța 3—0 ; seria 
a IlI-a : Metal 33 București — IT

EXCURSII PE LITORAL
ÎN LUNA SEPTEMBRIE

Oficiile județene de turism și I.T.H.R. București orga
nizează, în luna septembrie, excursii cu trenul, cu du
rata de 3—6 zile, în toate 'stațiunile litoralului româ
nesc al Mării Negre.

Gazdele vă oferă cazare în hoteluri confortabile și 
servirea mesei în restaurant la tarife reduse, numeroase 
posibilități de agrement, excursii pe canalul Dunăre — 
Marea Neagră, în Delta Dunării, la obiective turistice 
din împrejurimi, jocuri sportive, partide de pescuit.

Rețineți : patru din atributele excursiei cu trenul : 
plăcut, rapid, comod, convenabil.
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(Urmare din pag. 1)
lor cu probleme de sănătate. „Abia în ziua me
ciului vom ști cu exactitate pe ce contăm, ne 
spune antrenorul principal, Anghel Iordănescu. 
Medicul Iotului, Valentin Stănescu, face efortu
rile necesare pentru ca toți jucătorii să fie apți 
de joc. Vrem ca în teren întregul efectiv să fie 
capabil de efort, pe întreaga durată a partidei, 
fiindcă nu avem decît un singur gînd și o sin
gură hotărîre: să jucăm la reala capacitate, a 
echipei, pentru a cîștiga partida cu M.T.K. Ia 
o diferență... liniștitoare, în perspectiva obține-, 
rii calificării în turul II al competiției continen
tale".

„Avem un nume creat în arena internațională 
— completează căpitanul echipei. Iovan — ceea 
ce ne obligă să abordăm meciul cu M.T.K. cu 
maximă atenție. O vom trata ca pe o campioa
nă și nu ca pe o echipă care a adunat mai multe 
înfrîngeri în acest sezon..." O declarație care 
spune multe, ca și studiul intens pe video făcut 
de Steaua în aceste zile, mai ales al ultimului 
joc al lui M.T.K. de la Debrețin, la care a fost 
prezent și antrenorul Anghel Iordănescu. Un 
studiu care a scos în evidență că M.T.K. prac
tică un sever marcaj „om la om", dar și unul 
în „zonă", cu participarea a cinci jucători, acolo 
unde adversarul își elaborează jocul.

în ce o privește pe M.T.K., ea a sosit în 
Capitală ieri, pe calea aerului. Direct de la ae
roport budapestanii s-au prezentat pe stadionul 
Steaua, efectuînd antrenamentul de acomodare 
eu terenul. Antrenorul Josef Verebes a deplasat 
întregul efectiv, inclusiv pe mijlocașul Hires, 
căruia i-a expirat suspendarea dictată In cam
pionat, astfel că. după părerea trimișilor spe
ciali ai ziarului „Nepsport". M.T.K. va prezenta 
cel mai bun „11": Gaspar — Farkas, Hires, 
Szalai — Huszarik, Varga, Lorincz, Kekeși, 
Bognar — Poloskei, Boda. Iată și formația pro
babilă a Stelei : Liliac — Iovan, Bumbescu, 
Belodcdici, Ungureanu — T. Stoica, Boloni, 
Majaru, Hagi — Lăcătuș, Pițurcă.

Arbitrul întîlnirii '< Velodi Miminoșvili
(U.R.S.S.).

F. C. MALINES - DINAMO
(Urmare din pag. I)

antrenorul Mircea Lucescu insistînd îndeosebi 
asupra cerințelor acestui dificil joc în deplasare. 
Un program special a urmat Mateuț. incomplet 
restabilit după meciul de joi de la Moreni, unde 
a suferit o ușoară contuzie, dar folosirea Iui 
contra lui F.C. Malines — cel puțin în formația 
inițială — este dată ca certă. Dar pentru că a 
venit vorba de formația noastră, iată „U“-le 
preconizat : Moraru — Mihăescu, Nicolae, Mo
vilă, Varga — Mateuț (Bălăci), Rednic, Orac, 
Lupu — Damaschin I (Răducioiu), Cămătaru. 
Pe lista de rezerve vor figura, firește, portarul 
Stelea, precum și cei patru jucători care vor fi 
aleși dintre următorii: Dumitrașcu, Lupescu, 
Sabou, Stoica, Timiș, Jercălău, Răducioiu. Bălăci.

F.C. Malines, revelația anului competițional 
trecut (a cîștigat Cupa Belgiei și s-a clasat pe 
locul 2 în campionat)’ continuă să fie echipa cu 
mare forță de joc pe care ziariștii o creditează 
cu prima șansă la titlu din acest an, mai ales 
după etapa de sîmbătă. cînd a învins cu 3—0 
pe St. Trond, In timp ce campioana „ăn-titre“. 
Anderlecht, pierdea cu 4—0 la Beerschot.

Tînărul antrenor olandez Aad De Moș, denu
mit de presa belgiană „arhitectul", pentru pri
ceperea cu care a construit această echipă, în 
care a adunat jucători din patru țări, s-a do
vedit foarte mulțumit de evoluția elevilor săi 
în recentul joc din campionat, în care s-a re
marcat din nou golgeterul Den Boer (2 goluri, 
cel de-al treilea fiind înscris de De Wilde). în 
privința formației pe care o va prezenta împo
triva iui Dinamo, De Mos nu s-a grăbit să o 
comunice. Dar contra lui St. Trond a fost uti
lizat următorul „11“: Preud’homme — Cluytens, 
Clyjters, Rutjes, Deform — Hofkens, De Wilde, 
Sanders, Jaspers — Ohana, Den Boer. Dintre 
aceștia, Hofkens și Ohana au suferit ușoare ac
cidentări șj s-ar putea să nu joace. în această 
situație, concurează pentru cele două posturi 
belgienii Theunis șl Wyns, olandezul Koeman 
și vest-germanul Benfield, de la Bayern Miin- 
chen, care n-a jucat sîmbătă în campionat deoa
rece a acumulat două cartonașe galbene.

Arbitrul partidei va fi spaniolul Urizar Aspi- 
tarde, iar observator U.E.F.A. — englezul R. 
Strachan.
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El (f, m)
itorul Bucu- 
OM 3—0, CP 

București 
GIGCL Bra- 
îhnica 3—2, 

— Armătu- 
ex B. Mare 
sbeș 3—0.
: CSU IMN 
Tulcea 2—3, 
Metalul Tir- 

Tulcea — 
eria a Il-a : 
ti — IMG 
za IPG Pio- 
■rti 1—3, IOR 
a București 
IATSA Da-
Rm. Vîlcea 

ș — Oțelul 
J—0, C.F.R. 
v’.oana 3—1 ; 
a V. Zalău
n B. Mare 

Ha — ASA 
Electroteh

nic Șimleul
dateescu, C. 
. Jecheanp, 

Avanu, C.
•ișan, t. Si- 
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isfășurat un 
it cu Cupa 
irticipat pa- 
atea C.F.R. 
așov, Viito- 
și Aktivist

i. Germană, 
iipei brașo- 
resp.).
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(Urmare din pag. 1)
trast cu solul arid, parcă selenar, al terenului 
de la Limassol, unde s-a jucat în 1983), al sta
dionului care va găzdui meciul cu E.P.A. Lar
naca.

A fost o ședință de pregătire de circa o oră, 
la sfîrșitul căreia antrenorii Dumitru Nicolae- 
Nicușor și ștefan Feodot au comunicat formația 
probabilă pentru meciul de mîine (n.r. azi) : 
Rotărcscu — Comănescu, Mirca, C. Solomon, 
Topolinschi — Cojocaru, Balaur I, Ene, Hcnzel
— Vaișcovici, Nuță. O primă șl marcantă ab. 
sență din „ll“-le titular este aceea a portarului 
Nițu, care, în timpul jocului cu Universitatea 
Craiova, a contractat o ruptură fasciculară la 
mușchii aductorl. După cum ne spunea dr. Eu. 
gen Craioveanu, lotul Victoriei are și doi incerți, 
pe Augustin și Dican, ușor accidentați la ulti
mele antrenamente.

In pofida acestor indisponibilități, pe măsură 
ce ne apropiem de „startul european" al forma
ției pe care o însoțim, în echipă își face loc o at
mosferă de încredere. De altfel, încă din avion, 
în zborul nostru spre Cipru, deasupra Mării 
Egee, cineva făcea observația că pentru partida 
de mîine, victoria ar putea fi favorita echipei 
române care-i poartă numele.

Lecția de pregătire a lui E.P.A. Larnaca am 
urmărit-o de pe banca lui Jiri Lopata, antre
norul cehoslovac care g venit la echipă împreu. 
nă cu compatriotul său, mijlocașul Pelc. Deși 
campionatul cipriot n-a început, prospețimea 
manifestată — la o temperatură de plus 38°C I
— de jucătorii lui E.P.A. Larnaca (club înființat 
cu 55 ■ de ani în urmă) se datorează, potrivit 
explicațiilor furnizate de Jiri Lopata, antrena, 
mentelor intense efectuate pînă-n prezent, punc
tate de jocuri cu caracter de verificare și o- 
mogenizare.

Iată și echipa probabilă a lui E.P.A. :
Consiantinou — Antoniou. Tomazoi, Dieretis, 

Stavrou — Pelc, Lemesios, Clarke — Teodotou, 
Filipou, Maki.

Un „11“ cuprinzînd 3 internaționali, pe Con- 
stantinou, Stavrou și Lemesios.

Meciul va începe la ora 16,45 și va fi condus 
de arbitrul ungur Anton Hutac.

UNIV. CRAIOVA - CHAVES
(Urmare din pag. 1)

Deși adversara sa nu și-a creat încă o firmă 
internațională, prezența ei Intr-o cupă europeană 
constituind o premieră absolută, echipa craio- 
veană nu poate fi considerată a avea o mi- 
siune ușoară, pentru că Chaves este — orice 
s-ar spune — o reprezentantă de frunte a unei 
școli de fotbal apreciate prin valoare și corn, 
petitivitate. Pe de altă parte, dificultatea celor 
două confruntări cu Chaves provine și din rea
litatea că Universitatea Craiova, deși depune 
eforturi consistente, de admirat, pentru refa
cerea vechiului ei potențial, trece încă 
prlntr-un proces de reconstrucție, alături de cei 
cîțiva titulari rămași din valoroasa garnitură de 
altădată fiind promovați mulți tineri talentați, 
dar care nu au încă experiența necesară.

Totuși, așa cum convingător ne-a dovedit-o 
în acest început de sezon, prin succesul din 
turneul de la Varna și victoriile din campionat. 
Universitatea Craiova are capacitatea de a lua 
astăzi un start favorabil. De aceeași părere este 
și noul (de fapt, destul de vechiul) vicepreședinte 
al clubului craiovean, Corneliu Stroe, care ne 
spunea ieri, în ajunul meciului : „Ne bazăm pe 
experiența celor cîțiva titulari din vechea gardă, 
dar avem deplină încredere și ta jucătorii ti
neri, care au probat cu brio remarcabilele lor 
calități. Sperăm să oferim miercuri entuziaș
tilor noștri susținători satisfacția unei victorii 
care să ne deschidă drumul calificării în turul 
al II-lea".

Din păcate, în meciul de azi cralovenii nu H 
vor putea avea în teren pe Lung (care efec
tuează ultima din cele trei etape de suspen
dare), Rada (accidentat) și Bîcu (nerefăcut după 
accidentare). încrezători, la rîndu-le. In șansele 
echipei lor, antrenorii Constantin Oțet, Nicolae 
Zamfir și Silviu Lung consideră că ele vor 
putea fi bine valorificate de următorul „unspre
zece" probabil: Crișan — Ncgrilă, Zamfir, Gh. 
Popescu, Weissenbacher — Ciurea. E. Săndoi, 
Mănăilă — Stoica, Badea, Ghiță.

Sosită la București luni noaptea, echipa portu
gheză și-a continuat ieri dimineața călătoria 
spre Craiova, unde s-a antrenat după-amiază pe 
gazonul stadionului „Central". Antrenorul Raoui 
Aguas s-a arătat destul de optimist ta decla
rațiile făcute după sosire. „Am studiat bine jo. 
cui echipei craiovene — spunea el — și am con
cluzionat că avem 60% șanse de calificare".

în meciul de azi, Chaves va alinia următoarea 
formație probabilă : Padrao — Cerqueira, Garri
do, Jorginho, Diamantino — Gilberto, Zdravkov, 
David — Silva, Slavkov (Cesar), Vermelhinho 
(Placido).

Meciul va începe la ora 17 și va fi condus 
de o brigadă de arbitri din Turcia, avlndu-l la 
centru pe Yusuf Namogiu.

DELTA DUNĂRII
VA ASTEAPTA

I.T.H.R. BUCUREȘTI oferă posibilitatea petrecerii 
minivacanțe sau excursii de 3, 4, 5 sau 6 zile iubitorilor de Ș 
pescuit și admiratorilor DELTEI DUNĂRII în lunile sep- 
tembrie și octombrie. J;

Plecări în orice zi, cu cazare la hotel „SULINA" din Su- 
lina sau în căsuțe la Crisan. ă

Biletele se pot procura de la oricare agenție de turism a Ș 
Ș l.T.H.R. București.

unei

ADMINISTRAȚIA de
CÎȘTIGURILE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 13 
SEPTEMBRIE 1987

Categoria 1 (13 rezultate): 22 
variante 25% a 18.184 lei;

Categoria 2 (12 rezultate) : 
38 variante 100% a 898 lei și 
2.108 variante 25% a 224 Iei:

Categoria 3 (11 rezultate) :
853 variante 100% a 98 lei și 
30.978 variante 25% a 25 lei.

I

GA ABSENȚA 
mai
ții chirurgicale (ul
timele efectuate cu 
succes de medicul 
,ui F.C. Argeș, dr. 
O. Puiu) a reintrat 
în campionat Radu 
II (172 goluri la ac
tiv, locul al doilea 
în clasamentul ge
neral al .tunarilor" 
fotbalului nostru). 
A evoluat promlță- 

,tor. Mult succes I
• Priceputul antre
nor sucevean V. Sl- 
mlonaș (el alcătu
iește. cu I. Buzoia- 
nu, unul dintre cele 
mai tinere cupluri 
de tehnicieni din 
„A"), îl trimite de 
regulă în teren, In 
deplasare, pe Sfri- 
jan în finalul parti
delor. Ideea se do
vedește bună. Cu 
Sportul Studențesc 
acesta a mărit sim
țitor forța ofensivă 
a echipei, Iar la Pi
tești a fost pe punc
tul de a obține e- 
galarea I • Voicu, 
fundașul piteștean, 
s-a accidentat și a 
trebuit să fie înlo
cuit la pauză. Si- 
mion, care l-a luat 
locul, a suportat o 
nefavorabilă „pri
mire" din partea 
spectatorilor, inhi
bat. el a evoluat 
nesigur. Tocmai a- 
tunci avea nevoie 
de încurajările su

porterilor! In schimb, 
Băluță, o veche 
..dragoste" a piteș- 
tenllor, revenit la 
echipa care l-a lan
sat s-a bucurat, 
așa oum se cuvenea, 
de o primire căldu
roasă. • Cele șase 
cartonașe galbene 
din partida de la 
Pitești s-au datorat 
unor faulturi de joc 
(cinci) și proteste
lor la decizia arbi
trului (al șaselea).
• CE ÎNSEAMNĂ 

O SUSPENDARE... 
„Dacă l-aș fi avut 
pe Tismănaru în a- 
cest Joc cu A.S.A.., 
— ne spunea antre
norul lui 
Club, Nlcolae 
tatu — nu 
că aș fi 
punctul pe 
«• «ă n-o 
l-am planificat

Ș1 multe interven-

Sport 
va- 

știu da- 
plerdut 

care, de 
spun 1

reamintim că in ur
ma eliminării lui 
Tismănaru, din me
ciul cu Victoria, Co
misia de 'disciplină 
a F.R.F. l-a „amen
dat" pe mijlocașul 
„cap-limpede" al bă
căuanilor cu trei e- 
tape de suspendare, 
lată deci, cum se 
întoarce totul îm
potriva propriei ta
le echipe. • A.S.A. 
„desenează" frumos 
în teren, are 
tactice, are și 
paoitate de 
N-are, însă, un om 
de gol. Și, ceea ce 
este mal important, 
acasă, de dragul a- 
taculul continuu, se 
lasă descoperită în 
apărare. A pățit-o 
rău în meciul cu 
F.C. Argeș, era s-o 
pățească iar cu S.C. 
Bacău. Noroc că 
salvarea a venit de 
la... Fulga și Vls- 
creanu.
• MARIO AGII! 

A JUCAT AL 300-lea 
meci în Divizia „A". 
Debutul, cu 13 ani 
în urmă, la Olim
pia Satu. Mare. • 
Timișoreanul Neagu 
era accidentat. A- 
flat In apropiere, 
primul care a Intrat 
să -1 dea îngrijirile 
necesare a fost me
dicul echipei gălă- 
țene, dr. M. Troacă. 
• Stelian Anghel, 
vicepreședintele lui 
„Poli" Timișoara : 
„Ne străduim să ți
nem nasul cu Divi
zia A. Avem mulțl 
tineri In echipă ți 
lipsa de experiență 
a acestora se simte. 
Aveam nevoie de doi 
jucători eonsacrațl, 
dar n-am putut 
transfera ceea ce am 
fi dorit. Poate la 
iarnă. Dar, pînă a- 
tuncl se joacă o ju
mătate de campio
nat șl trebuie să re
zolvăm lucrurile din 
mers".
• MECIUL DE LA 

SLATINA, dintre 
F.C. Olt șl Corvi
nul a fost transmis 
la radio de cunos
cutul comentator 
Dan Ștefănescu. Cu 
acest prilej, D. ște-

Idei 
ca- 

efort.

fănescu a efectuat 
500-a transmisie 

din Divizia A. Un 
irumos record pi 
sonal, pe care 11 
dorim mereu... îm
bunătățit. • Paul 
Popescu, antrenorul 
echipei F.C. Olt, era 
foarte circumspect 
în dimineața parti
dei cu Corvinul. „Ne 
așteaptă un meci 
greu, hunedorenii 
numărîndu-se prin
tre formațiile care 
aplică foarte bine 
lecția contraatacu- 
’ui“. Pînă la urmă, 
echipa pregătită de 
P Popescu a cîști- 
gat mai ușor decît 
se credea.
• ȘTIȚI CITE 

MINUTE a fost min
gea efectiv în joc 
în prima repriză a 
meciului F.C.M. Bra
șov — Rapid 7 26
de minute și jumă
tate. după cronome- 
trul observatorului 
federal Petre Tătar, 
care, la pauză, s-a 
grăbit să înscrie ci
fra în caietul său 
de observare exem
plar liniat și cali
grafiat. Este mult, 
este puțin ? Este o 
„cotă" ----
conformă 
generală 
calculată ... 
ticienl. Alta ar 
însă problema. Dacă 
tot se joacă fotbal 
aproximativ jumă
tate din timpul e- 
fectiv de joc afec
tat. cel puțin să fie 
de calitate, specta
cular. Ceea ce la 
Brașov n-a fost ca
zul. din păcate. • 
tn programul me
ciului F.CJW. Brașov 
— Rapid se amintea 
cu vădită satisfac
ție că în etapa pre
cedentă, la Cluj-Na- 
poca, unde „stega
rii" obținuseră un 
prețios, egal, mica 
galerie brașoveană 
(dteva sute de su
porteri) a fost la 
înălțime, încurajînd 
continuu. Ei bine, 
peste o săptămână 
pe teren propriu, 
nici echipa (meci 
egal acasă), nici... 
marea el galerie 
(18000 de spectatori, 
tăcuți, impasibili), 
n-au mal repetat 
performanța de 
Someș.

obișnuită. 
cu media 

curentă 
de statis- 

fi

t

I 
I

I

VICTORIE
(Urmare din pag. 1)

Meoiul a Început promițător 
și, in min. 4, o acțiune prelun
gită pe traseul Coraș — Țî- 
cleanu, urmată de centrare, a 
fost finalizată prin șutul expe
diat de Stănlci, balonul treetnd 
Insă la o palmă de buturile po
loneze. A urmat un blocaj la 
șutul lui Țlrlea (min. 10), din 
8 m, ți debutul de partidă lăsa 
să se Întrezărească deschiderea 
scorului. Oaspeții se opun insă 
ofensivei adverse prin replieri 
rapide, ca și printr-un marcaj 
necruțător, a cărui lecție, bine 
învățată, stopează matematic 
pătrunderile bucureștenilor. Ur
mează un „cap" al lui Coraș 
(min. 14), două șuturi de la 
distanță expediate de Crlstea 
(min. 21 și 27), la ultimul por
tarul Dreszer. descumpănit, tri- 
mițînd cu dificultate In corner. 
Golul mult așteptat nu „cade" 
pînă la pauză, deși, In min. 
40, polonezii se află In inferio
ritate numerică (Grzeslk fusese 
eliminat pentru lovirea — 
fără balon — a lui Stănlci).

Scorul va fi deschis In min. 
48, cînd mingea șutată pu
ternic de Stănlci (cel mai bun 
jucător al studenților), din 
afara careului, a fost respinsă 
greu de Dreszer și ȚÎRLEA a 
reluat, din apropiere, eu eapul, 
in plasă. Un gol care a dat 
aripi Sportului Studențesc, mi
nutele următoare găsind echipa 
noastră dezlănțuită ta atac. 
Ratează tnsă Țlrlea (min. 48), 
dintr-o situație foarte bună,

LA LIMITĂ
după o fază în care- Coraș a 
trecut prin... zid. îl imită Bo- 
zeșan (min. 60), Coraș (min. 
87), Cîrstea (min. 68) și M. 
Popa (min. 70 — șut din întoar
cere tn „transversală"). După 
aceste „minute de foc", jocul 
se mai liniștește. Oaspeții tri
mit un șut periculos prin Ra- 
zakovski, blocat de Volcilă. O 
ultimă șansă de majorare a 
scorului se derulează în penul
timul minut de joc, cînd Coraș, 
ca un adevărat pivot, trimite 
înapoi Ia Burchel și acesta șu- 
tează pe jos, destul de slab, 
iar Dreszer reține.

După desfășurarea generală a 
lntîlnirii, avînd In vedere jocul 
superior de după pauză al 
studenților, echipa bucureșteană 
se poate -declara nemulțumită 
după acest 1—0. Dar ea are 
încă perspectiva de a se au- 
todepăși în partida-retur, In 
tentativa de calificare în turul 
al II-lea al Cupei U.E.F.A.

Arbitrul Zdanek Ha' ek din 
Cehoslovacia a condus foarte 
bine formațiile :

SPORTUL STUDENȚESC : 
Volcilă — M. Marian, M. PO
PA, Cazan, Munteanu II — 
Țldeanu, CRISTEA, STANICI, 
Bozeșan (min. 82 Burchel) — 
CORÂȘ, ȚlRLEA.

G.K.S. KATOWICE: DRE
SZER — Nazlmek, PIEKAR- 
CZYK, BIEGUN, Kapias — 
Grzeslk, Razakowskl, Krzyzos 
(min. 23 LESIAK), Konlarek 
— Hetmanski, Kubisztal (min. 
84 Dlugajczyk).

STAI LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• Tragerea obișnuită PRONO- 

EXPRES de astăzi, miercuri, M 
septembrie, va avea loc ta Bucu
rești, ta sala Clubului din str. 
Doamnei nr. 2, cu începere de 
la ora 16,50. Aspecte de la desfă
șurarea tragerii vor fi transmise 
la radio, pe programul I, la oca 
16,15. Numerele extrase mal pot 
fi recepționate, ta reluare, la ora 
23,05, pe programul I, șl mllne, 
joi, la ora 8,55, pe același pro
gram.
• La un interval de numai ct- 

teva zile, pronosportiștid au din

nou posibilitatea de a-șl verifica 
„cunoștințele" la următoarele 13 
meciuri ale concursului PRONO
SPORT, de duminică, 20 septem
brie : «. Oțelul Galați — F.C. Olt; 
1. Corvinul — Petrolul ; 3. Poli 
Timișoara — S.C. Bacău ; 4. Di
namo Bucur ști — F.C. Argeș ; 
3. CJSM. Suceava — Victoria ; 
6. Como — Internazlonale ; 7. 
Empoll — Juventus'; 8. Milan — 
Florentina ; ». Napoli — Ascoli ; 
18. Pescara — Pisa ; M. Roma — 
Cesena ; 13. Torino — Sampdo- 
ria ; is. Verona — Avelltoo.



VUITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Împreună cu tovarășa

la Palatul Sporturilor și Culturii din Vama

ELENA CEAUȘESCU,
In județele cluj si mure;

ÎNCEP campionatele mondiale de gimnastica ritmică

(Urmare din Qag. I) agricole de producție Săulia 
unitate distinsă cu înaltul

| O Număr record de participante la start: 107 # Re- 
f prezentantele țării noastre — hotărîte să aibă o compor- 
g tare buna

I
Eveniment de cea mai mare 

însemnătate pentru comuniștii, 
pentru locuitorii tuturor orașe
lor și satelor mureșene, vizita 
se desfășoară în atmosfera do 
puternică angajare patriotică a 
oamenilor muncii din acest ju
deț care, asemenea întregului 
nostru popor, acționează cu 
dăruire pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor de plan 
In industrie, agricultură, în 
celelalte sectoare de activitate, 
ca expresie vie a dorinței de 
a întîmpina cu succese de pres
tigiu importantele evenimente 
ale anului — Conferința Na
țională a partidului și împli
nirea a patru decenii de la 
proclamarea Republicii.

Noua întîlnire de lucra a 
conducătorului partidului si sta
tului nostru cu cei ce trăiesc și 
muncesc tn această parte de 
tară prilejuiește, ca de fiecare 
dată, înfățișarea succeselor re
marcabile în dezvoltarea econo- 
mlco-socială a județului Mureș 
tn anii construcției socialiste, 
eu deosebire in perioada de îm
pliniri fără egal inaugurată de 
cel de-al IX-lea Congres al 
partidului.

Tovarășu! Nicoiae Ceaușcseu 
șt tovarășa Elena Ceaușescu 
an fost întâmpinați eu deosebită 
căldură șl entuziasm, expresie 
grăitoare a satisfacției depline 
a oamenilor muncii de cele mai 
diferite vîrste și profesii de 
a-l primi în mijlocul lor ca 
oaspeți dragi, de a Ie mulțu
mi pentru schimbările înnoitoa
re din munca și viața lor, de 
a le adresa din adlncul Inimii 
urări de sănătate șl succes în 
neobosita activitate ce e des
fășoară pentru înfăptuirea po
liticii interne și externe a 
partidului șl statului nostru.

La vizită participă tovarășii 
Emil Bobu. Ion Dincă. Ntcu 
Ceaușescu, Silviu Curtlceanu.

Dialogul de lucru al secreta
rului general a! partidului ea 
oamenii muncii din județul Mu
reș a început în COMUNA 
SAULIA.

Numeroși 
din această 
au tinut să 
întâlnirea eu tovarășul 
Ceaușescu. eu tovarășa 
Ceausescu, î_“„.„™_ 
sentimente de aleasă 
și prețuire.

O reprezentativă expoziție 
organizată în incinta cooperati
vei agricole de producție Său- 
Ua oferă posibilitatea de a lua 
cunoștință de profundele trans
formări petrecute în sectoarele 
agriculturii si industriei alimen
tare din județ.
în continuare. tovarășul 

Nicoiae Ceaușescu si tovarășa 
Elena Ceaușescu au vizitat u- 
nele terenuri ale Cooperat’vei

locuitori ai satelor 
parte a județului 
fie prezent! la re- 

Nicolae 
Elena 

inlîmninîndu-i eu 
—u dragoste

clasare cit mai bună la „mon
diale* reprezintă o carte de 
vizită pentru viitoarele J.O. 
din vara anului 1988. Apoi, să 
nu uităm un amănunt: la Var
na gimnastica ritmică e la ea 
acasă, dată fiind valoarea ri
dicată a sportivelor țării gazdă.

încă de luni au Început să 
sosească delegațiile partici
pante, printre care și sporti
vele noastre. Zilele de luni șl 
marți au fost consacrate ulti
melor antrenamente de acomo
dare, de retuș. în rîndul spor
tivelor noastre domnește o at
mosferă optimistă. Florentina 
Butaru, Adriana Stoenescu, Pe- 
truța Dumitrescu și Irina Do
rica și-au repetat exercițiile cu 
multă conștiinciozitate, fără ra
tări. cu aplomb. Ele vor evo
lua în concurs țoi, cu două o-■ 
biecte, și sîmbătă. cu alte două 
obiecte la Individual compus, 
conform grupelor din care fac 
parte: Florentina șl Adriana în 
grupa valorică A. Iar Petruța 
In grupa C (Irina e rezervă).

De la ora 17,30, va avea loc 
azi festivitatea de deschidere a 
Campionatelor Mondiale de 
gimnastică ritmică, iar de la 
18,30 este programat concursul 
de ansambluri — cerc și minge.

Sperăm că gimnastele noastre, 
printr-o mobilizare exemplară, 
să obțină rezultate cit mai bune 
la această importantă Întrecere 
a gimnasticii ritmice.

corespunzător. în calitate de 
oaspete de onoare, și-a confirmat 
prezența la Varna președintele 
Comitetului Internațional Olim
pic, Juan Antonio Sa
maranch.

Să mai 
sportului că gimnastica ritmi
că, sport al grației și frumu
seții, este disciplină olimpică 
de la trecutele J.O., de la Los 
Angeles. Aceasta și explică 
marele interes din partea spor
tivelor participante (număr re
cord — 107). De reținut că o

VARNA, 15 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special), 
în stațiunea bulgară Varna în
cepe miercuri cea de-a XIII-a e- 
diție a Campionatelor Mondia
le de gimnastică ritmică. Pala
tul Sporturilor ți Culturii din 
localitate este locul de tntîl- 
nire a celor mai bune spe
cialiste din lume. Organizatorii 
au făcut eforturi deosebite 
pentru ca delegațiile partici
pante, directoratul tehnic, 
corpul de arbitre să-țL poată 
desfășura activitatea in mod

unitate distinsă cu înaltul ti
tlu de Erou al Muncii Socialiste.

Au fost vizitate. în continua
re, unităti industriale din ora
șul Reghin — elocventă ilus
trare a politicii de dezvoltare 
armonioasă, echilibrată, a tutu
ror județelor și localităților 
țării, a modulul în care s-a 
desfășurat si se desfășoară am
plul proces de transformări în
noitoare în județul Mureș.

Prima unitate vizitată a fost 
ÎNTREPRINDEREA META
LURGICA „REPUBLICA*.

Secretarul general al parti
dului a stat de vorbă cu mun
citorii, s-a interesat de condi
țiile lor de muncă și viață, le-a 
urat noi succese în activitate.

Ultimul obiectiv vizitat la 
Reghin a fost ÎNTREPRINDE
REA DE PRELUCRAREA LEM
NULUI care, datorită puterni
cei sale dezvoltări, realizează 
în 1987 o producție de peste 
șase ori mai mare decît în 
1965.

In cadrul unei reprezentati
ve expoziții și pe parcursul 
vizitării unuia dintre sectoa
rele de bază ale unității — Fa- v„„vulaul „„ 
brica de instrumente muzicale M armatelor nrietene. disputat 
— secretarul general al parti- g la Ri„a a fost cîstigat de for-

I
J SPORTIVI ROMÂNII VARȘOVIA. 15 (Agerpres).— 

Proba de dublu din cadrul tur
neului de tenis de la Sopotr—. - -.....—g a revenit tocătorilor români A- 

g drian Popovici și Gheorghe Co- 
g sac, Învingători cu 7—6, 6—7, 6—3, 

tn finala cu perechea sovietică 
gA. Visând. I. Krociko. după un 
g ioc de bună factură tehnică, a- 
g preciază comentatorul sportiv 
g al agenției PAP.!__ __ __$ MOSCOVA. 15 (Agerpres). — 
ă Concursul de pentatlon modern. . . . •

amintim iubitorilor

PESTE HOTARE
România — 15 370 p. Polonia — 
15 302 p. Cehoslovacia — 14 925 
p. Bulgaria — 13 788 p.

La individual, locul tntîi a 
fost ocupat de Vahtang Iago- 
rașvill (U.R.S.S.). cu 5 458 p. 
Protagonistul ultimelor două 
zile de concurs a fost sporti
vul român Marian Gheorghe, 
care a clștigat proba de tir cu 
157 puncte si s-a clasat, de a- 
semenea, pe locul întli la cros, 
tn 13:05. În clasamentul gene
ral. Marian Gheorghe s-a si
tuat ne locul 7 cu 5 242 p. Elena DOBiNCA

dului a fost informat de Emil 
Moldovan, directorul întreprin
derii. despre realizările obținu
te în îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe acest an și pregătirea 
temeinică a producției pe 1988, 
despre creșterea gradului de 
innoire a produselor și preocu
pările permanente ale întregu
lui colectiv pentru i—"------„
exemplară a prevederilor la 
export.

In uralele și ovațiile celor 
prezenți la acest nou și fruc
tuos dialog de lucru al secreta
rului general al partidului cu 
oamenii muncii din Reghin, e- 
Iicopterul prezidențial a deco
lat, îndreptîndu-se spre reșe
dința rezervată distinșilor oas
peți.

gmația U.R.S.S.. eu 18185 n ur- 
g mată de Ungaria — 15 712 p.

I..CUPA CANADA" LA HOCHEI
I

rpaiiiarea MONTREAL. 15 (Agerpreo). realizarea HamUt0Ili manșa a
doua a finalei „Cupei Canadei" 
la hochei pe gheată, selectio- 
nata Canadei a întrecut cu sco- 

g rul de 6—5 (după prelungiri) 
echipa U.R.S.S. Golurile au fost 
înscrise de Lemieux (3) Ro- 

â cheford. Gilmour. Coffei. ree- 
g pectiv, Homutov, Fetisov, Kru- 
ă tor. Bikov oi Kamenski. Au a- 
r

★
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a întîlnit marți 
seara cu membrii Biroului Co
mitetului județean Mureș al 
P.C.R. în acest cadru a fost 
analizat modul In care s-a ac
ționat în vederea realizării 
planului pe anul în curs, a în
deplinirii hotărîrilor Congre
sului al XHI-lea al Partidu
lui Comunist Român.★

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în 
județul Mureș continuă.

I
I

8

VICTORIE IN „MAMIONUL DE IA BtRlIN*
• Petre Brînaru-pc primul Ioc din Î0 000 de concurcnfl

sistat peste 18 000 de specta
tori.

în primul îoe hocheistii so
vietici au cistigat cu 6—5. Cele 
două echipe vor susține un al 
treilea meci, decisiv pentru de
semnarea dștigătoarel trofeului.

Recent s-a desfășurat In ca
pitala R.D. Germane o compe
tiție sportivă unică tn lume: 
„Maratonul orașului Berlin". 
Amănunte ne-au fost furnizate 
de prof. Lucia Amza, secretar 
al C.M.E.F.S. București: „Am 
asistat la o competiție de o 
amploare fără egal pe mapa
mond: Închipuiți-Vă starturi în 
eursele de 20 km pentru juniori 
și maraton pentru seniori, popu
late de 30 000 șl, respectiv, 
70 000 de competitori din mal 
multe țări. Un fluviu uman 
uriaș, eurgînd năvalnic. Auzind 
numai «respirația» acestui flu
viu șl, pur și simplu, erai pro
fund Impresionat"...

Din țara noastră, la această 
competiție a luat parte un lot 
de patru alergători: Pavel Ioan 
Moisa (19 ani) a sosit tntre 
primii 10 la 20 km, Gabriel 
Brănișteanu și Aurel Ciuchiță 
au terminat maratonul Intre 
primii 35, Iui Petre Brînartt 
revenindu-1 onoarea de a urca, 
învingător, pe prima treaptă a 
podiumului de premiere. EI a 
fost cronometrat cu 2.26:57 (ur. 
mat de doi alergători din 
R.D.G., Kohler — 2.28:05 șl 
Rosner — 2.29:56). La femei, 
prima a sosit Goranova. din 
Bulgaria — 2.58:44.

Așadar o frumosă comporta
re a alergătorilor români !

Fossae
REZULTATE DIN CAMPIONATE NAȚIONALE

CEHOSLOVACIA (et. 0). Olo- 
mouc — Vitkovlce J—1, Bohe
mians — Slavia Praga 3—A Ta- 
tran Preșov — Dunajska Sterda 
1—2, Dukla Praga — Inter Bra
tislava 3—1, Cheb — Banska Bys
trica' 2—0, Spartak Trnava — Nl- 
tra 2—1. Clasament : Sparta Pra-

In C.C.E. și Cupa Cupelor la handbal masculin

ADVERSARE PUTERNICE PENTRU ECHIPELE NOASTRE
Vă prezentăm două dintre adversarele echipelor noastre de handbal 

masculin ta cupele europene, formațiile bulgare T.S.KJK. Sofia șl 
Balkan Loved.

CUPA CAMPIONILOR EURO
PENI, In disputa -elor mal bune 
echine de dub din Europa, cam
pioana noastră. Steaua, va Jn- 
ttlni pe T.S.K.A Sofia, una din
tre cele mal puternice formații 
bulgare, oare de flecare dată, a 
avut re u-14 prestații ta dispute
le continentals De fapt ta ul
timii ani Ț.s.K.A. s-a aflat con
tinuu pe podiumul campionatului 
bulgar pe prima treaptă uretnd 
fie „șaptele* militar fie garnitu
raInstitutului de Educație Fizică 
(VIF'. ou care se află intr-o per
manentă dispută pentru întlletate.

Antrenorul Valentin Lazarev, 
«ostul portar al naționalei bul
gare, dispune de un lot experi
mentat Intre care se remarcă, 
îndeosebi Slavclo Gheorghiev. 
socotit drept oe! mal bun hand
balist bulgar din toate timpurile. 
La 33 de ani. portarul echipei 
T-S-K.A. se menține tntr-o for
mă toarte bună fiind unul din 
oamepii de bază Alături de d 
Dimităr Nikolov, extremă este 
considerat na ..numărul 1* al e- 
chipel In momentul de față re- 
mareîndu-se prlntr-o tehnică 
foarte bună șl precizia aruncă
rilor la poar ă. In același timp se

cuvin menționați Rosen Davtdkov 
șl Mar_n Marlnov, oamenii de gol 
al formației, dar șl cu un joc 
foarte exact ta apărare. In sala 
„Ceavdar* (800—1000 de locuri), 
unde t-aiaa urmărit Ia pregătire, 
antrenorii! Valentin Lazarov ne 
spunea • „Știm ei Steaua este o 
echipă puternică, avtnd tn com
ponentă jucători de mare valoare. 
De aceea, noi ne străduim să 
punem Îs punct o aerie de sche
me tactice. Desigur, rămine de 
văzu tr ee măsură ele vor putea 
fi aplicate așa cum le dorim, ori. 
cum. se anunță o dublă manșă 
cu meciuri interesante și, sper, 
spectaculoase*.

CUPA CUPELOR. Unul dintre 
cete mal vech’ centre ale handba
lului bulgar este orașul Loved 
tn oare, recunosc gazdele, fetele 
stat mai bune dealt... băieții. Bl 
totuși, formația fabricii de bici
clete „Balkan* a terminat pe lo
cul 4 ta campionat, a clștigat Cu
pa șl dreptul de a evolua tn a- 
ceastă prestigioasă Întrecere. 
Principala caracteristică a acestei 
formați! este omogenitatea tn e- 
chipa de bază afllndu-se șl ti
neri dar șl ctțlva jucători cu 
exnerlenț? competlțională De alt-

fel media de vlrstă a Iul Balkan 
Loved este de 21 de ani, ta acest 
an fiind promovați cîțiva jucă
tori crescuți ta pepiniera pro
prie. Antrenorul Vladimir Alexlev, 
un tehnician bl-ie cunoscut, ne 
spunea că oamenii săi de bază 
stat extrema dreaptă Tașko Lu- 
benov ua jucător univers aL 
posedtad o foarte bună Inde- 
mlnare șl tehnică specifică. Kiril 
Baruvski. fov» la T.S.KA., de 
1.9< m orig'oar din Loved, care 
se remarcă prin promptitudinea 
Intervențiilor la apărare, pivotul 
lank o Hrlstov. eu șuturi puter
nice. aproape din orice poziție 
precum șl portarul Națkov Taba
kov, ou bur- reflexe, care a sal
vat deseori formația sa din situa
ții dificile Iată, așadar, o echl- 
iS ambițioasă, pusă pe fapte 
mari, care va constitui un ad
versar Incomod pentru Politehnica 
Timișoara, dar nu de netrecut...

Ded. attt T.S.KA. Sofia, ctt șl 
Balkan Loved, după cum ne-au 
spus oel doi antrenori, stat ho- 
tăriti să de- o replică puternică, 
echipelor noastre reven!ndu-le 
tatoria să se pregătească cu se
riozitate pentru a obține rezul
tate pe măsura valorii ce le-a 
consacrat

ga, Olomouc și Dunajska Streda, 
toate cu cite 8 p.

IUGOSLAVIA (et. 0). Osljek — 
Dinamo Zagreb 1—1, Sutjeska — 
Radnlckl Niș 2—1, Zeleznicear — 
Vojvodtaa 3—0, Celik Zenika — 
F.C. Sarajevo 2—0, Steaua Roșie 
Belgrad 
Partizan Belgrad 3—3' 
Skoplje — Sloboda Tuzla 
Velez Mostar — Buducnost 
grad 1—0, Hajduk Split — 
tina (amtnat). Clasament : 
mo Zagreb șl Ryeka cite 
Rad 8 p. De apreciat poziția bunS 
a noii promovate Bad.

GRECIA (et. 2). Kalamarla — 
Panathlnaikos 1—0, Aris Salonic
— O.F.L 3—5 1, Verrla — Iraklis 
2—1, Diagoras — Panseralkos 
0—2, Levadlakos — Ethnikos 0—2, 
Olympiakos — A.E.K. 2—2. Pana- 
haikl — Larissa 1—3, Panlontos
— P.A.O.K. 1—1. Clasament: Pan
seralkos, Aris, Larissa. Ethnikos, 
toate eu cite 4 p.

TURCIA (et 1). Galatasaray — 
Rize 5—0. Beșiktas — Adana 3—0.

- Rljeka 3—3, Rad —
Belgrad 3—3, Vardar 

-- - - - - i_s t,
Tl'to- 
Pris- 

Dina-
9 P,

Bolu — Fenerbahce 0—6. Burse
— Samsun 2—2, Kokaeli — Ma- 
latya 1—2, Eskișehlr — Trabzon 
2—1. Clasament : Galatasaray, Ma- 
latya cu cite 9 p, Bursa, Bo- 
șlktas șl Trabzon ctte 6 p.

BULGARIA (et. 6). Trakia — 
Lokomotiv Sofia 5—2, PIrta — 
Vltoșa 2—2, Spartak Pleven — 
Vrața 0—0, Beroe — SMven 3—0, 
Lokomotiv Oreahovlța — Etăr
1— 6, Cernomoreț Burgas — Spar
tak Varna 0—0. Sredeț — Mlnlor 
Pernlk 1—0, Slavia Sofia — tto- 
komotlv Plovdiv 2—0. Clasaraenti 
Slavia Sofia 11 p, Sredeț șl Lo
komotiv Sofia dte 10 p.

OLANDA (et. 7). Eindhoven — 
Volendam 4—1, Dordrecht — Ven
lo 3—3, Sparta Rotterdam — Fe- 
yenoord 1—L Kerkrade — Willem 
Tilburg 2—1, Alkmaar — Zwolle
2— 2, Groningen — Haarlem 4—0, 
Den Haag — Den Bosch 2—3, 
Utrecht — Ajax 2—1, Twente — 
Sittard 0—1. Clasament : Eindho
ven 12 p (6 j), Sparta. Feyenoord 
șl Zwolle cite 10 p (7 j).

AUSTRIA (et. 11). Tiro! — 
Vienna 4—1, Voest Linz — Mo. 
dllng 3—2, Austria Vlena — Ra
pid Viena 1—2, Grazer A.K. — 
Sturm Graz 3—0, Klagenfurt — 
L.A.S.K. 2—1, Wiener Sportclub
— Admira Wacker 3—2. Clasa
ment : Rapid Vlena 21 t>, Aus
tria viena șl Tirol cite 14 p.

• pe scuar • pe scuar • pe scurt •

Emanuel FÂNTÂNEANU

ATLETISM • Concurs la Mtln- 
ehen 1 100 m 1 Ford (SUA) 10,11, 
400 mg : Schmidt (RFG) 49,10. 
disc : Dannenberg (RFG) 08,50 m; 
femei s 100 m i Florence Griffith 
(SUA) 11,19, 100 mg 1 Gtaka Za- 
gorceva (Bulgaria) 12.95 • La 
Klagshamn, ta Suedia, america
nul John Powell a aruncat dis
cul la 72,08 m.

AUTOMOBILISM • Tradiționala 
cursă Internațională de 1000 km 
de la Spa — Francorrchamps 
(Belgia) a revenit echipajului 
condus de pilotul brazilian Râul 
Boesel („Jaguar*). Pe locul se
cund s-a situat olandezul Jan 
Lamners, care a concurat tot pe 
o mașină „Jaguar*.

BASCHE- a Cupa Dunării (fe-

ZTSmei) 1 MTK Budapesta 
Kosice 72—09.

GIMNASTICA • „Cupa URSS" 
la femei a avut pe podium pe 1 
Elena Sușunova 78,523 p, Elena 
Gurova 77,990 p. Oksana Omellaa- 
clk 77,925 p.

TENIS • Luni s-au desfășurat 
ultimele finale la Flushing 
Meadow : simplu bărbați : Ivan 
Lendl — Mats Wilander 0—7. 8—0, 
7—8, 8—4 (după 4:47 de joc), du
blu mixt: Martina Navratilova, 
Emilio Sanchez — Betsy Nagel- 
sen. Paul Annacone 6—4, 6—7,
7—6, dublu femei : Navratilova, 
Pam Shriver — Kathy Jordan, 
Elizabeth Smylie 5—7. 6—4, 6—2. 
Navratilova a clștigat astfel In 
cele trei Anale ta care a tocat.
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