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După Campionatele Mondiale de haltere de fa Ostrava

UN REFLUX (nu chiar întimplător) 
ȘI OBLIGATORIILE LUI ÎNVĂȚĂMINTE

DUPĂ PRIMA MANȘĂ A CUPELOR EUROPENE IA EOTBAL
STEAUA Șl „STROCUL" El CONTINENTAL

Sugeram în titlul avancroni
cii partidei Steaua — M.T.K. 
Budapesta că aceasta „•..poate 
să amintească de Honved". Si 
similitudinea s-a realizat pe 
mai multe planuri : cite două 
goluri s-au marcat, atunci. în 
1985, în fiecare repriză, cite 
două si acum: trei din splen
dide acțiuni, atunci, si unul din 
fază fixă (penalty), pentru ca 
.tabloul" să se repete si in 
partida cu M.T.K., cu singura 
deosebire că unul din goluri 
s-a marcat dintr-o lovitură li
beră; șuturi expediate In par
tida cu Honved : 15 (din care 
9 pe poartă), suturi in meciul 
cu M.T.K. : 22 (12 pe poartă). 
Deci, la un interval de doi ani.

„strocul" continental al Stelei 
a crescut, aceasta demonstrînd 
nu numai capacitatea „gurilor 
de foc“> cît mai ales superiori
tatea ei netă pe plan fizic, teh
nic si tactic in compania celor 
două campioane ale Ungariei. 
Si încă o (posibilă) asemănare: 
dacă vă amintit!, calificarea 
Stelei în turul III al compe
tiției continentale din acea 
toamnă a anului 1985 s-a hotă- 
rît la București, după cum si 
de această dată. îndrăznim să 
anticipăm, avantaiul terenului 
propriu, cu acest 4—0 admi-

5 teii an TRANDAFIRESCU

(Continuare tn pag 3-3)

DINAMO ÎȘI POATE 
VALORIFICA ȘANSA 

LA BUCUREȘTI
MALINES. 17 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Știam că Dinamo va avea la 
Malines un meci greu, pentru 
că intîlnea cea mai in formă 
echipă belgiană, cu numeroși 
jucători de valoare europeană, 
lansată in acest an- într-o 
cursă puternic susținută — 
tehnic și financiar — către su
premația in fotbalul tării sale 
și avidă de a se afirma și pe 
plan international. Dar nu ne 
așteptam ca meciul să devină 
atît de greu, în repriza secun
dă, din cauza unei hotărîri de 
arbitru Ouată cu o grabă sus
pectă, parcă pentru a ajuta pe 
gazde — și acest ajutor a fost 
intr-adevăr decisiv! — să in
cline balanța în favoarea lor).

Intr-adevăr, după ce în pri
mele minute spaniolul Aspitar- 
te acordase două cartonașe 
galbene libero-ului și celui mai 
periculos golgeter român, de
cizii fără îndoială cu impor
tantă pondere psihologică, după 
ce exact aceleași faulturi ale 
apărătorilor belgieni, Cluytens 
si Hofkens, le sancționase cu 
simple lovituri libere, în mi
nutul 45 el a luat o decizie de

Radu URZICEANU

(Continuare în pag. 2-3)

T. Stoica s-a ■lansat spre pparta lui Gaspar. Fundașul Hires în
cearcă să-l oirească, iăr Pițurcă așteaptă balonul. (Secvență din 
partida Steaț^'— M.T.K;, Budapesta 4—0). Foto : Aurel D. NEAGU

$VICTORIA
w

UNIVERSITATEA
SUCCES NORMAL
LARNACA. 17 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special). 
Din „ll“-le Victoriei care 
începuse prima manșă ou 
E.P.A. Larnaca, un singur fot
balist mal evoluase într-o echi
pă europeană : stoperul de 
marcaj Mirea. Și acesta doar 
un minut — ultimul — tot aici, 
pe pămînt 
la Nicosia, în 1984, cînd juca 
la Dinamo. Era firesc, în_aces- 
te condiții, 
iești să aibă emoții 
partidei de miercuri. In afara 
faptului că echipa pregătită de 
Dumitru Nicolae-Nicușor și 
Ștefan Feodot debuta într-o 
competiție de o asemenea an
vergură, ea era lipsită și de 
portarul titular Nițu, acciden
tat în ultimul joc de campionat, 
cel cu Universitatea Craiova, 
pierdut, cum se știe, cu 1—0 
în propriul fief. Destule ele
mente justificau, așadar, la ora

cipriot, mai precis

ca Victoria Bucu- 
înaintea

ARE, TOTUȘI 
SPERANȚE

„Totu-i bine cînd se termină 
cu bine". Cam aceasta ar fi 
și concluzia ce s-ar putea des
prinde după meciul de la Cra
iova, dintre Universitatea si 
Chaves, disputat în cadrul pri
mului tur al Cupei U.E.F.A. în- 
tr-adevăr. este bine că echipa 
craioveană a repurtat. în cele 
din urmă, victoria, chiar si Ia 
limită, reușind o spectaculoasă 
răsturnare de scor (de la 0—2 
la 3—2) si ieșind astfel ono
rabil dintr-o situație care de
venise destul de neplăcută. 
Dar dacă finalul a îndreptat 
lucrurile, readucînd 
mul în tribune si 
nască snerantele.
tuși deloc bine 

ajunge Ia acei 
0—2 pe propriul

entuzias- 
făcînd să re
n-a fost to

că s-a putut 
surprinzător 
teren, cînd

Gheorghe NICOLAESCU Constantin FIRANESCU

(Continuare tn pag 2-3) (Continuare tn pag 2-3)

încercare reușită pentru campionul mondial, Nicu Vlad

Ostrava, orașul care a dat 
sportului mondial campioni de 
anvergură — Fibingerova. 
Raska, Lendl, Zaremba — s-a 
întrecut pe sine în organizarea 
celei de-a 58-a ediții a Cam
pionatelor Mondiale de haltere: 
totul a purtat pecetea unei 
mari competiții, nici un amă
nunt fie că a fost vorba de 
întrecerea proprlu-zisă. de an
trenamente ori (în ceea ce ne-a 
interesat) centrul de presă, ne- 
fiind neglijat La rîndul lor. 
competitorii s-au străduit, par
că. să onoreze întrecerea cu re
zultate de marcă, nu mai pu
țin de 9 recorduri ale lumii 
devenind de domeniul trecutu
lui ! Cel puțin concursul la ca
tegoria maximă, +110 kg, a re
prezentat un adevărat moment 
culminant, fiind doborîte trei 
recorduri mondiale, iar în ceea 
ce privește performantele di
ferența dintre cele 265,5 kg 
„aruncate" acum de Taranenko 
și cele 1G0 cu care faimosul 
John Davis domina categoria 
grea a anilor ’50 este ilustrati
vă pentru progresul extraordi
nar al acestei discipline si ar

putea oferi o primă conclu
zie...

Campionatele au reliefat, Încă 
o dată, detașarea valorică a 
două „mari puteri". Bulgaria și 
Uniunea Sovietică, prima repre
zentativă dominind categoria 
întrecerile plnă la categoriile 
mijlocii (primele 5 categorii 
le-a cîștigat consecutiv t), iar 
cea de-a doua Încheind In for
ță (sl-a adjudecat ultimele 4 
medalii la total) și amenintînd 
la un moment dat chiar pozi-' 
tia de lideră a Bulgariei in 
clasamentul final ne echipe.

Ce he-au mai relevat Campio
natele Mondiale — ediția 19877 
Faptul că halterele au Încetat 
să fie a întrecere numai a for
ței și tehnicii (de altfel și tipul 
performerului începe să se în
depărteze de imaginea clasică 
a masivității oferite cîndva de 
un Jabotinski sau Alexeev ; 
atletul suplu, tip Nicu Vlad 
sau Kuznetov. este prezent tot 
mai des pe podium) devenind

Sorin SATMARI

(Continuare in pag a 1-a)

De azi pinâ duminică, in Sala Sporturilor din Deva

ÎNTRECERILE CELOR MAI BUNE GIMNASTE ALE ȚĂRII
„retușuri", atmosfera din ]urul 
Sălii Sporturilor si a hotelului 
„Deva", „cartierul general" al 
concurentelor, fiind una carac
teristică întrecerilor de anver
gură. Fruntașele gimnasticii 
noastre n-au atît probleme me
dicale (toate sînt ante de start), 
cît trebuie să înfrunte „asaltul" 
amatorilor de autografe !

Vineri, de la ora 17. „Dacia- 
da Maestrelor" va fl deschisă 
de exercițiile impuse. Sîmbătă. 
de la aceeași oră fetele vor 
executa exercițiile liber alese, 
dimineața zilei de duminică (de 
la ora 10) urmînd să fie re
zervată finalelor ne aoarate.

Ovidiu IOANITOAIA

@ Utilă verificare a componentelor lotului înaintea 
„mondialelor" de la Rotterdam @ în perspectivă — un 
concurs de anvergură, cu Daniela Silivaș în prim-plan

DEVA, 17 (prin telefon). în- 
cepînd de vineri, vreme de 3 
zile, urmează să se desfășoare 
aici. în Sala Sporturilor. între
cerile Campionatelor Naționale 
feminine de gimnastică, la 
startul cărora se vor alinia in 
concursul pe echipe si în cel 
individual, primele gimnaste 
ale tării. Nu doar publicul aș
teaptă cu nerăbdare reuniunile, 
ci si sportivele însesi. știut 
fiind faptul că momentul „Da
ciadei Maestrelor" 1987 repre
zintă. ce lingă bilanțul activ’- 
tătii depuse la nivelul secții
lor. ultima „repetiție genera
lă" (si selecție) înaintea C.M., 
programate la Rotterdam. în 
Olanda. între 19 si 25 octom
brie.

Cum pe listele de concurs 
sînt înscrise nume de rezo
nantă in gimnastica românească

și internațională, prec im cele 
ale Danielei Silivaș, Ecaterinei 
Szabo, Aureliei Dobre, Eugeniei 
Golea. Cameliei Voinea. Celes
tinei Popa. Mirelei Sîdon sau 
Gabrîelei Potorac, toate „școli
le" de campioane (din Deva. 
București. Onești etc) fiind re
prezentate la C.N.. se antici
pează o luptă dintre cele mai 
frumoase si. implicit, un spec
tacol sportiv de calitate ridi
cată. La ora acestei transmisii, 
pregătirile sînt ca si încheiate.
Se procedează la cele din urmă

NOUL SEZON DE SCRIMA, LA DEBUT

în pregătirea tinerilor jucători de tenis

SE NEGLIJEAZĂ UNELE PRINCIPII DE BAZĂ

Noul sezon de scrimă debu
tează la sfîrsitul acestei săp- 
tămîni. o dată cu prima etapă 
a Campionatului National de 
juniori I. ce se va desfășura 
la București. In sala Floreasca 
II, unde. între 20 și 27 sep
tembrie. toate cele patru arme 
îsi vor desemna 
ficați (în proba 
cea pe echipe) 
finală (în cadrul 
va avea loc la
19 și 22 noiembrie. Si 
luna noiembrie au fost 
eramate întrecerile 
României si ale ultimei

sportiv-i cali- 
individuală si 
pentru e‘ana 
Daciadei) care 
Brasov

Ultimele concursuri ale juni
orilor, și în special „naționa
lele" și „internaționalele", au 
scos în evidentă unele aspecte 
deloc îmbucurătoare (și deloc 
noi) ale tenisului practicat de marea j ... ..__ --
noștri jucători, ale concepției 
lor de joc șl . " ’
situații-limltă. Asupra 
ne-am propus să ne 
pentru că, după părerea noas
tră, acestea (dar nu numai ele) 
au stopat, în ultimii ani. as
censiunea unor copii și juni
ori, care se dovediseră de per
spectivă.

Este trist faptul că o veche 
lipsă din tenisul nostru n-a 
fost lichidată : lovitura de

majoritate a tinerilor

comportării in 
unora 

oprim

serviciu. Evident, mulți dintre 
antrenorii noștri n-au înțeles 
importanța acestei lovituri, de 
bază în tenisul internațional 
contemporan. Nu ne referim 
atît la partea tehnică a execu
ției, cît la eficiența acesteia în 
teren. Nu trebuie să fii specia
list în materie ca să constațl 
că juniorii noștri nu folosesc 
serviciul pentru a-și crea un 
avantaj din ghemul respectiv, 
cl numai pentru a... pune min
gea în joc. Crescuți în această 
concepție („loviturile propriu- 
zise sînt mai importante"), re
zultatul se vede: foarte multe 
„duble greșeli" (bineînțeles și 
în momentele cheie ale meciu
rilor), servicii slabe. fără

efect, fără plasament sau fără 
lungime. Intr-un cuvînt, ser
vicii care nu deranjează deloc 
adversarul. Răzvan • Itu este 
singurul care stăpînește aceas
tă „armă" a sportului alb. Lo- 
redana Bujor, Daniel Dragu, 
Marian Onilă, Monica Pechea- 
nu, Daniela Ivana, Dan Moisc 
au cite un prim servici de si
guranță, în timp ce Daniel 
Dobre și Ciprian Porumb ser
vesc relativ „tare" aceeași pri
mă minge. Al doilea servici 
rămîne. la toți, deficitar.

Fără îndoială, serviciul re

Intre 
tot In 
reoro- 
Cupei 
etape

din Campionatul Divizionar pe 
echipe. Astfel, la 5 noiem
brie floreta masculină Isi va 
disputa Cupa României aceeâsi 
armă programînd tn ziua ur
mătoare întrecerile divizionare. 
Pe baza aceleiași 
sînt programate 
sabla — 7 si 8 
reta feminin — 
masculin — 11 
13 noiembrie 
evolua spadasinele 
Cupei României.
du-se astfel apariția oficială a 
noii arme, spada feminină.

consecutii. 
celelalte arme : 
noiembrie flo- 
9 si 10 spadă 
si

pe
12 iar In 

planșe vor 
tn cadrul 

consemnîn-

I

Ieri. In Divizia A la handbal masculin

UNIVERSITATEA CRAIOVA „P0ll“ TIMIȘOARA Z3-Z1

Doino STANESCU

(Continuare in pag. 2-3)

in mecj restant din Divizia 
A de handbal (m), etapa a 
IV-a, UNIVERSITATEA CRA
IOVA — POLITEHNICA TI
MIȘOARA 23—21 (10—9). Re
zultat surprinzător, dar victo
ria studenților craioveni a fost 
pe deplin meritată. Au mar
cat : G. Marian 8, Prică 4,

3. Gh. Dumitru 2,
2, Neagu 2 si Barcan 1 
Universitatea, respectiv 

“ ------- 1,
Au
Tr.

Rădută
Agapie 
pentru
P. Dan 7, Folker 5, Matei 4, 
Ionescu 4 și Dobrescu 1. 
condus : Tr. Popescu ■ 
Marghescu, ambii din Bucu
rești. (ST. GURGUI — coresp.).



PRODUCȚIE,CREAȚIE,SPORT...

SPORTIVI - LA CEA MAI iNALTĂ
0 întreprinderea, a doua casă 0 Inovații „de milioa

ne" • Un model de... modestie

De cîteva minute ne aflăm ir, 
biroul inginerului șef al între
prinderii metalurgice din Be- 
clean. Iuliu Valea, care este și 
președintele asociației sportive 
Laminorul din mica urbe de pe 
Someș. „Am fost printre primii 
care au... ancorat aici**, își a- 
mintește interlocutorul. A venit 
dintr-un centru muncitoresc cu 
tradiție, de la Cîmpia Turzii, ca 
să dirijeze complicatele utilaje 
pentru confecționarea de diver
se împletituri din sîrmă lami
nată, trefilată sau zincată Și 
descoperă cu plăcută uimire că 
n-a trecut nici un deceniu de 
cînd fabrica a făcut primii pași 
în lume și iată că produsele ei 
sînt apreciate în U.R.S.S. 
S.U.A.. R.F. Germania, R.P. 
Chineză. Egipt. Cuba și alte 
țări.

11 întrebăm de oamenii în
treprinderii. E mîndru de ei. îi 
știe cît și cum pot lucra, cum 
trăiesc. cum se distrează. 
„Poate nu vă vine a crede, 
continuă omul cu statură de 
baschetbalist, dar la noi toți 
muncitorii și specialiștii sînt 
membri ai asociației sportive, 
mari amatori de fotbal, hand
bal, tenis de cîmp și de masă, 
volei, șah sau judo, iar în 
anotimpul rece practică schiul 
și patinajul. Asociația sportivă 
dispune de echipament în va
loare de aproape 300 000 Ici și 
are în construcție un complex 
sportiv. Au și fost date în fo
losință terenurile de handbal, 
tenis, baschet și volei, in pre
zent se plantează ...gliile pe

«dreptunghiul» de fotbal, pe 
care sperăm ca anul viitar să 
joace echipa noastră de Divizia 
C“. Afirmă fără rezerve că 
pe mulți dintre sportivi îi pre
țuiește pentru că își manifestă 
plenar tinerețea în gîndire și 
în muncă. Printre aceștia se 
numără și soții Felicia și Emil 
Maxim, care lucrează împreună 
la „Laminor**, secție cu ute 
de muncitori și tehnicieni. Si-au 
descoperit vocația încă din nii 
de studiu Ia Facultatea Electro
tehnică din Cluj-Napoca și ve
nind ca stagiari la Beclean au 
găsit întreprinderea în plină e- 
voluție, fiind fascinați în egală 
măsură de posibilitatea de a-și 
pune semnătura pe cîteva Ino
vații care au adus economii „de 
milioane**. Facem cunoștință cu 
subinginerul Emil Maxim, ice- 
președinte al secției de fotbal, 
un blond de statură potrivită, 
cu privirea luminoasă, care îl 
cheamă parcă la fapte deosebi
te. „Inovațiile noastre, ne ex
plică zîmbind. au apărut clin 
nevoile procesului de produc
ție. Dacă în timpul zilei eram 
amîndoi ocupați cu treburile 
din secție, seara, acasă, era o... 
oază de liniște numai bună pen
tru studii și documentare. La 
întreprindere, a doua noastră 
casă, împreună cu alți colegi 
încercam, după orele de pro
gram, noi și noi «potriviri» în 
speranța că într-o zi vom con
cepe dispozitive de natură să 
optimizeze procesul tehnoldgic**. 
A fost ceva bătaie de cap, nu? 
„A fost, dar atunci cînd sim-

PMGlIlllfA IfNflIIIOJ!
(Urmare din pag. 1)

prezintă o piatră de încercare 
a oricărui jucător, indicind 
gradul său de pregătire. In ce 
mod ? Fiind o lovitură statică 
perfecționarea se face în urma 
repetării la infinit, pină Ia au
tomatizare. Și vom sprijini a- 
firmația noastră cu un singur 
exemplu, edificator ; Bjorn

NOII CAMPIONI
IA YAIllIlNtl (J)

Pe Lacul Siutghiol din Constan
ta s-au desfășurat întrecerile 
pentru desemnarea campionilor 
republicani la yachting, juniori. 
Concursul a reunit 140 de tineri 
veliști la clasele optimist, cadet, O.K., 420 și placă cu vele. Re
gatele, care s-au desfășurat pe 
un vînt de forța 3—4, au solici
tat din plin curajul și măiestria 
competitorilor, mai toate cursele 
fiind viu disputate.

Rezultate : clasa optimist — 1. 
L. Tănasă 20 p, 2. S. Mihnea
34.3 p, 3. A. Cherim 37,4 p (toți 
de la Electrica Constanța), că
deți : 1. I. Bobe — I. Marin 3 p,
2. D. Popescu — R. Constantin 
30 p, 3. G. Bâdilă — G. loan 40 p 
(toți de la Știința Navrom Con
stanta) • O.K. • 1. R. Pîslaru (E- 
lectrlca Buc.) 3 p, 2. FI. Vătafu

14.4 p. 3. FI. Olteanu 27,7 p 
(ambii de la Știința Navrom 
Constanța) ; 420 : 1. S. Alexandru
— D. Maxim 0 p, 2. B. Stoleru — 
V. Baltag 19,7 p. 3. G. Cojocaru
— D. Cuțui 23,1 p (toți de la Ști
ința Navrom Constanta) ; placă 
cu velă : 1. S. Prună (Știința 
Bacău) 8,7 p. 2. P. Clipa 12 p,
3. V. Csongor 19 p (ambii de la 
Știința Navrom Constanța).

C. POPA — coresp.

a C31=3C3 C3 a 1=3 
JUCĂTORI DE ÎEMS 

Borg servea, in perioada sa de 
supremație mondială (1976— 
1981), de o mie de ori la fie
care antrenament! Este mult? 
Este puțin ? Numai antrenorii 
pot ști. Dar cîți dintre sporti
vii noștri fruntași repetă cel 
puțin... jumătate din cît servea 
marele campion suedez ? Răs
punsul este simplu : nici unul.

Un alt aspect care trebuie să 
dea de gîndit este cel al abor
dării tactice a meciurilor. La 
individual, doar cîțiva posedă 
o lovitură decisivă, ou care 
finalizează punctul atunci cînd 
e nevoie. Dar aproape toți ti
nerii tenismani plătesc tribut 
concepției în care au fost cres
cuți : „Joacă o minge mai mult 
ca adversarul !", nefiind învă- 
țați să joace „la cîștig**, ci să 
aștepte greșeala adversarului. 
La dublu, am observat o oare
care „neștiință** a regulilor 
clasice ale acestei probe (tri
miterea mingii pe mijlocul te
renului advers, păzirea culoa
rului intr-o anumită fază a 
disputării punctului, pla
sarea returului ș.a.), semn că 
antrenorii de azi nu mai fac ce 
făceau „bătrînii**, acum 15—20 
de ani : să joace, în cuplu, cu 
elevii, la antrenament, oprind 
disputarea punctului cînd era 
jucat greșit. Puțini poate din
tre cititorii noștri nu știu că 
jocul de dublu nu înseamnă 
doar alăturarea celor doi spor
tivi în teren, ci necesită o ști
ință aparte, cu regulile sale 
proprii, în dublu fiecare din 
cei doi avînd rolul său.

Sînt cîteva aspecte ale teni
sului juvenil din țara noastră 
(și, din păcate, și ale unor 
jucători mai vîrstnici). Nu sînt 
singurele și deloc noi.

Antrenorii au cuvîntul !

COTĂ A MESERIEI
team nevoia să ne deconectăm 
susțineam în... familie o parti
dă pe terenul de tenis. Alteori, 
luam fetițele, pe Daniela șl 
Mihaela, și plecam in frumoa
sele împrejurimi ale ora
șului nostru sau mergeam 
la spectacole de teatru și va
rietăți**. Atent la discuție, in
ginerul șef (în biroul căruia 
mereu intra cineva și se re- ” 
zolvau probleme din toate 
compartimentele întreprinderii 
deoarece directorul era în con
cediu de odihnă) a intervenit: 
„Vă rog să-i mai notați pe in
ginerii Ion Leuștean, Nuțu 
Ciui, Iloria Baiaș, electricienii 
Ion Chezan, Bela Toth și Dă- 
nilă Marton, care au abordat 
teme de mare dificultate pri
vitoare Ia asimilarea de iese, 
a'lueînd însemnate economii. 
Mai avem și alți sportivi har
nici ca handbaliștii Vasile Or
ban, Gheorghe Sigmirean, Ale
xandru Fustos, Liviu Pop. Pe- 
trică Marton, fotbaliștii Gheor
ghe Blaga. Alexandru Ketegan, 
Lucian Mureșan, inginerii sta
giari Constantin Largu și Sorin 
Aruștei, instructori voluntari ai 
centrului de judo, care se men
țin constant în fruntea marii 
competiții a muncii".

Despre el, specialistul cu spi
ritul^ analitic propriu tehnicia
nului de marcă, nu a scos o 
vorbă. De la alți tovarăși de 
muncă am aflat că omul aces
ta, în plinătatea puterilor, care 
a practicat voleiul, iar acum e 
un pasionat amator de drumeții, 
crede în fantezia tehnică și 
este totodată un prieten stator
nic al sportivilor.

Traian IOANITESCU ;
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ATRACTIVĂ COMPETIȚIE 
DE VOLEI

La Buzău, timp de do -ă zile, 
s-a desfășurat o interesantă 
competiție de volei în cadrul 
Daciadei dotată cu „Cupa lu
crătorilor din agricultură, silvi
cultură si industria alimen
tară".

întrecerile masculine din Sala 
Dacia au avut la start 8 echipe 
din județele : Alba, Arad. Ar
geș, Botoșani, Brăila, Mureș și 
Buzău (cu două echipe), iar 
cele feminine, disputate în 
sala de sport a Scolii nr. 15. 
un număr de 6 formații din 
județele Alba. Arad. Argeș. 
Brașov si Buzău (cu două e- 
chipe).

La sfîrșitul competiției, bine 
organizată de către Uniunea 
sindicatelor pe ramură si 
C.J.E.F.S. Buzău, pe primele 3 
locuri ale clasamentelor s-au 
situat : feminin — 1. Arad,
2. Buzău. 3. Argeș : masculin 
— 1. Alba. 2. Buzău. 3. Brăila.

FINALELE DE JUDO 
PENTRU TINERET

Finalele Campionatelor Repu
blicane individuale de judo 
pentru tineret, programate ini
țial la rfîrșitul săptămînii vii. 
toare Ia Pitești, vor avea loc 
în Sala Rapid din Capitală.
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• Tragerea obișnuită de as
tăzi, vineri. 18 septembrie, va a- 
vea loc in București. în sala 
clubului din str. Doamnei nr. 2, 
Începînd d» la ora 1’5,50. Aspecte 
dr la desfășurarea operațiunilor 
de tragere vor fi radiodifuzatei 
pe programul I, la ora 16,15, nu
merele extrase urmînd a fi trans - 
mise și în reluare în aceeași zi, 
la ora 23,05, și mîine, sîmbătă, la 
ora 8,55 ne același program, o 
dată cu rezultatele omologării 
concursulu’ Pronosport din 16 
septembrie.

•' Redăm mal jos rezultatele 
concursului PRONOSPORT din 
16 septembrie, care a programat 
exclusiv întâlniri din cupele eu
ropene : 1. Steaua București — 
M.T.K. Budapesta 1 ; 2. F.C. Ma
lines — Dinamo București 1 ; 3. 
Universitatea Craiova — Chaves 
1 ; 4. Real Madrid — Napoli 1 ; 
S. Girondin® Bordeaux — Dyna

mo Berlin 1 ; 6. Malmo F.F. — 
R.S.C. Anderlecht 2 ; 7. Dinamo 
Kiev — Glasgow Rangers 1 ; 8.
Lok. Leipzig — Olymplque Mar
seille X ; 9. Besiktas Istanbul — 
Inter X; 10. Grasshoppers Zurich 
— Dinamo Moscova 2 ; Hl, Pogon7 
Szczecin — Hellas Verona x ; 12. 
Brondby Copenhaga — I.F.K. Go- 
teborg 1 : 13. Spo-ting Gijon — 
Mii»n ’ •

CtȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 11 SEPTEMBRIE : cat. 
1 : 2 variante 25% a 50.000 -lei ; 
cat. 2 : 1 variantă 100% a 26.710 
lei șl 6 variante 25% a 6.678 lei ; 
cat. 3 : 10,50 a 6.360 lei ; cat. 4 : 
28,75 a 2.323 lei ; cat. 5 : 131,00 a 
510 lei ; cat, 6 : 198,00 a 337 lei ; 
cat. X : 1.279,75 a 100 lei.

REPORT LA CATEGORIA 1 : 
11.292 zlei.

Partlcipanțli Crăciun ștefan și 
Ruse ștefan, ambii din București, 
au cîștigat, fiecare, cîte 50 000 lei.
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Finalele la tir cu arcul-juniori

FAVORIȚII AU CÎȘTIGAT, 
DAR Șl EXCEPȚIA A EXISTAT!

Finalele Daciadei și ale Cam
pionatelor Republicane la tir 
eu arcul, pentru juniori si ju
nioare. au reunit pe excelen
tul poligon din Aninoasa — Pe
troșani 54 de arcași și arcașe 
din sânte cluburi si asociații 
sportive. Pentru cei prezenti a 
fost evident că lupta pentru 
întîietate se va da între săt
măreni (Voința). rădăuțeni 
(C.S.Ș.. Metalul. Voința) si lo
calnici (Minerul), aceștia de- 
tașindu-se de restul partici- 
pantilor in primul rînd prin 
numărul mai mare de sportivi 
înscriși pe foile de concurs 
(primii si ultimii, cîte 12 iar 
cele trei cluburi din Rădăuți 
cu un total de 19). dar si prin 
cîteva performante anterioare. 
Și disputele nu au fost depar
te de aceste presupuneri, cele 
mai multe locuri pe nodiumul 
de premiere apartinînd aces
tora : Voința Satu Mare — 7, 
C.S.Ș. — 5. Voința si Minerul 
— cite 4. De reținut însă că 
sportivii de De malul Someșu
lui au obținut nu mai puțin 
de patru titluri, la această reu
șită a lor contribuind în prin
cipal Mircea Fîrdea si Csilla 
Balogh; care s-au clasat pe 

locurile întîi la juniori I si. 
respectiv junioare II. rezulta
tele lor înlesnind si echipelor 
din care făceau parte să se 
situeze în fruntea clasamente-
lor. La fel s-au petrecut lu
crurile si cu formația de juni
oare I Voința Rădăuți. în care 
Angela Bucevschi. prima la in
dividual. a ..tras" după ea si 
echipa, clasată ne primul loc.

Doar la juniori II situațiile 
de oină acum nu s-au mai re
petat. Ba mai mult, concursul 
era gata-gata să se încheie cu 
o dublă surpriză. Prima se 
consumase la individual titlul 
fiind cîștigat de un sportiv 
care practică tirul cu arcul de 
nici un an — Levente Vass. 
Cea de a doua ar fi Dutut-o 
furniza si echipa lui I.M.P. Sf. 
Gheorghe. constituită Ia 1 no
iembrie 1986. Punctajul lui 
Vass și al secundantului său 
depășea cu 27 p totalul ad
versarilor directi. arcașii de Ia 
C.S.S. Rădăuți. „Soarta" avea 
s-o decidă însă cel de-al treilea 
coechipier. Si experiența si-a 
spus cuvîntul. rădăutenii adîu- 
decîndu-si în cele din urmă 
locul întîi.

„A fost o competiție reușită
din toate punctele de vedere, 
cu rezultate competitive, apro
piate ca valoare de cele mai 
bune performante naționale la 
aceste categorii de vîrstă. Din
colo insă de performante, me
rită a fi amintiți citiva spor
tivi cărora vîrsta si talentul, 
dublate de muncă, îi recoman
dă pentru viitor : la juniori II 
— Mihaela Prelipceanu și Sil
via Juravle, ambele de la 
C.S.Ș. Rădăuți si născute în

HANDBAL TOT PE DRUM... Feroviarilor 
stă bine cu drumul feroviarelor hand- 

in utile, 
la' Buzău. Din 

care a confundat sala 
mo

le
baliste nu. Oboseală șl cheltuieli 
„acasă“, la ele, însemînd 
.pricina galeriei.
sporturilor din Giulești, construcție 
dernă, cu maidanul de altădată. Noroc că 
buzoienii. sensibili la eforturile handbalis
telor de la Rapid, le-au... adoptat și le 
încurajează ca și cînd ar fi de-ale lor. In
tr-un fel, arată cît își doresc și ei o divi
zionară A. Că de arbitri de handbal nu 
duc lipsă. • O GALERIE ACTIVA au avut 
la Buzău și handbalistele mureșene ca
re le-a... trezit, am spune, din spaima în
ceputului partide-’ cu Rapid. Pe fază tot 
timpul, simțind cînd era mai multă nevoie 
de ei,* inimoșii suporteri veniți cale lungă 
de la Tîrgu Mureș sîn-i de admirat. Nu și 
toboșarul galeriei, care a împuiat capul 
spectatorilor bătând năpraznic în biata to
bă, de parcă n-ar fi fost a lui. Chiar nu 
se poate fără tobă într-o sală ? (M.C.).

RUGBY DOI ARBITRI ROMÂNI prezenți 
la cursul internațional inițiat și organizat de 
F.I.R.A. la Bordeaux. Numele lor — Encîu 
Stoica 
deplină 
a unei 
de joc, 
schimb 
rului din Franța și din alte țări care și-au 
trimis reprezentanți : Polonia, iugoslavia,

și Marian Voina. „Q reușită 
pe planul mai bunei cunoașteri și 
interpretări unitare a unor reguli 
apreciază Stoica, un foarte util 
de experiență cu cavaleri ai fluie-

1974, Elena Cioaniă. Gianina 
Durdui și Claudia Cioantă — 
toate de la Minerul, născute in 
1973 ; Ia juniori I — Daniel 
Bogdan (Minerul) și Magda 
Moroșan (Voința Rădăuți), năs- 
cuți in 1972". Declarația apar
ține președintelui comisiei teh
nice a competiției. Eugen Ser- 
bănescu, prezent la întreceri.

REZULTATE. Juniori I : 1. Mir
cea Fîrdea 1194 p, 2. Daniel Bog
dan 1118 o, 5. loan Dachman (Vo
ința Satu Mare) 1103 p ; echipe: 
1. Voința Satu Mare (M. Fîrdea, 
I. Dachman, Călin Dan) 3303 p, 2. 
Minerul Aninoâsa 3155 p, 3. C.S.M. 
Iași 2966 p ; junioare I : 1. Angela 
Bucevschi 1087 p, 2. Mariana Po
leac 1071 p, 3. Maria Iurescu 980 p 
(ambele C.S.S. Rădăuți) ; echipe : 
1. Voința Rădăuți (A. Bucevschi, 
Mihaela Galan, Magda Moroșan) 
3015 p, 2. C.S.S. Rădăuți 2880 p. 
3. Minerul 261'5 p ; juniori II : 1. 
Levente Vass 1127 p, 2. Zoltan 
POți (Voința Satu Mare) 1119 p, 
3. Narcis Forai (C.S.Ș. Rădăuți) 
1117 p ; echipe : 1. C.S.S. Rădăuți 
(N. Forai, Cristi Rotar, Tudor 
Onofreiciuc) 3218 p, 2. I.M.P. Sf. 
Gheorghe 3040 p, 3. Voința Satu 
Mare 2730 p ; junioare II : 1.
Csilla Balogh 1023 p, 2. Emilia 
Pojar (C.S.Ș Rădăuți) 971 p, 3. 
Elena Văleanu (C.S.M. Iași) 9-S9 
p ; echipe : 1. Voința Satu Mare 
(C. Balogh Noemi Honig, Anama- 
ria Izsak) 2806 p, 2. C.S.S. Ră
dăuți 2481 p, 3. Minerul 2179 p.

loan NOVAC

SILOGISM
Justa apreciere a unei pozi

ții pe tabLa de șah este, a- 
proape întotdeauna, s-amnul 
adevăr atei măiestrii. Exem
plul prezentat pe diagrama
noastră precedentă (alb — 

Dd3. TC1, el, Nb2, g2, 
Pa2, b3, e3, g3, h4 ; ne

gru — Rg8, Dd6, TC8, e8, Nb8, 
g4, PaG. c6, <15, f5, g7, h7)
este și el concludent în acest 
sens. Florin Gheorghiu, con
ducătorul albelor, avea die a- 
les între o apărare de rutină 
împotriva, atacului inițiat de 
adversar (pentru care acesta, 
jucătorul vest-german R. 
Wahls, sacrificase o figură pe 

* sau un contraatac
prompt, bazat pe mal buna 
dezvoltare a pieselor proprii. 
Aprecierea făcută de marele 
maestru român s-a dovedit 
exactă și el a âles a doua al
ternativă.

Iată continuarea partidei,
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VEȘTI DIN AUTOI’
• Sîmbătă si duminică se va 

desfășura tradiționalul „Raliu 
al automobilelor de epocă". 
Expuse ne platoul din preajma 
Halei Obor, autoturismele vor 
fi supuse sîmbătă. începînd de 
la ora 9 dimineața, reviziei teh
nice dună care. în jurul orei 
12. vor pleca ne traseul Bucu
rești — Ploiești — Sinaia unde 
vor aiunge în jurul orei 17. 
La Ploiești va avea loc un con
curs de indemînare. iar du

minică. I 
altul ir 
Montana
• In 

zia B. 
localități 
primele 
lui gen<
C. Păsci
D. Ilie 
Dolj), 3. 
măniciu 
echipe :

italia, Suedia, Spania, Portugalia, S.U.A. etc. 
Cursul a salutat acele școli naționale de 
rugby care 'încurajează jocul cursiv, acțiu
nile ofensive șl implicit prezența cit mai 
mult a mingii in teren..." Un mecl-școală, 
între arbitrii francezi și cei invitați la curs, 
a constituit un fel de bilanț al activității 

. teoretice. Un meei în care au contat în 
principal eseurile. Au învins invitații, cu 
6—4, Enclu Stoica înscriind 2 eseuri. Tot 
el a fost invitat să conducă la Mimizan (200 
km de Bordeaux pe malul Oceanului A- 
tlantlc) un mec din Liga B, intre echipa 
locală și S.B.U.C. Presa a apreciat „calitatea 
arbitrajului prestat de fostul internațional 
român" (T. St.) • AM SCRIS, la timpul 
potrivit, despre neprezentarea arbitrului C. 
Stanca la un meci de campionat. Constăn- 
țeanul ne-a precizat că aceasta s-a dato
rat, pur și simplu, faptului că nu a fost 
anunțat... • PRIVIND jocul celor mal ti
neri rugbyști al Stelei, într-o „dzsohidere" 
la Divizia A. Internaționalul Alexandru Ră- 
dulescu, cel mai tinăr... tătic dintre titula
rii campioanei anticipa deja momentul 
debutului fiului său : „i 
cător ! Așteptat* doar.

TENIS DE MASĂ
ÎN ULTIMUL nu
măr al revistei e- 
ditată de A.I.P.S. 
în colaborare cu U- 
niunea Europeană

deja momentul 
,O să vedeți ce ju- 
cîțiva ani." (G.R.). 

este publicat un 
amplu articol des
pre C.E. de juniori 
și cădeți, evlden- 
țiindu-se foarte bu
na comportare a re-

prezentațnților noș
tri. care au ocupat 
locul 2 pe națiuni 
cu 6 medalii dintre 
care patru de aur. 
• ‘tă 

Și

ACEEAȘI revis- 
face cunoscute 
noile clasamente ' 
european : 9 (7) 
Otilia Bădescu ; 
(14) — Maria Al-19 . boiu ; 32 (28) — Va

sile Fi o rea ; 34 (32) 
— Andras Fejer ;

TENIS ORGANIZAT 
IREPROȘABILE de Cc 
niunil Tineretului Con 
a „Cupei U.T.C." la ț 
aspecte care denoți’ im 
cordată acestei trai^pi 
ga bază de agrement 
a fost pusă la dlspozi 
tori ; Înaintea flecăn 
zgură era stropită p 
stația de amplificare 
orice informație utilă 
format din profesori 
cu o mare experiență i 
a vegheat minut cu m 
întreceri, ca programul 
înainte să fie respect 
re • ANTRENORUL 
din Rm. Vllcea, care 
ție a pregătit tineri c 
tașe, nu s-a dezminți: 
finalista categoriei 15 
naș, elevă în ctasa a : 
Roaită", ne vorbea ci 
cest antrenor, care i-
sfaturi (I.GV.)
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MULTE NEREGULI

SINGURA REUNIUNE
■ era chiar 
e — ca în
să se des- 
tnat de or- 
Intre alte- 
revede ca 
irii să nu 

destinată, 
decit în 

a 
t 
ă, 
e 
numai 
eauna asa...

Iau par- 
rest. si 
obligați 

de unde 
favoriții. 

că

etițll. fără 
intru spec- 
at întrece
re a Divi- 
o-romane“. 
larticinante București, 
ivea o si- 
în clasa- 

. Deci, a- 
lompetiției, 
ÎTRU AN- 
tievoie im- 
i si. deci, i le în Ies- 
lirea" în 
ește, toți 
și instruc- 
le pregăti- 
bucurește- 
e, Eugen 
a și Luci- 
1 prezehți 
i sarcinile 
ivă nu e- 
îa și L. 
B*- (,,’nea 

masa unda, 
litoare ale 
>. Vatrici), 
ală, dirija

concursul, arbitrajele, anunța 
cine urmează să urce pe sal
tea etc. inclusiv în timp ce 
concurau elevii săl„._E. Hup- 
că, în ținută de stradă, pă- 
trunzînd deseori in spațiul de 
luptă, își încuraja elevii, dîn- 
du-le indicații tehnico-tactice.

In concluzie, toți cei patru 
tehnicieni de la Metalul erau 
foarte., activi, munca lor era 
foarte bine „organizată". Am 
dori insă să-i vedem activi, 
organizați ia sala de antrena
ment. pregătind băieți talen- 

tati. pentru ca e- 
zhipa acestui club 
muncitoresc să de
vină din nou o 
formație puternică, 

așa cum a fost cu mal mulți 
ani in urmă...In legătură ou șeful de con
curs (P Vatrici), am aflat de 
la federație că in această 
funcți- fusese delegat Simian 
Popescu, care, nu știm prin 
ce împrejurări (I. Cernea, 
președintele Colegiului de ar
bitri. n-a fost încunostiintat). 
s-a deplasat la Lugoj (!?). 
Așa cum aminteam șl în nu
mărul nostru de marți, șirul 
neregulilor a continuat cu 
absența unui arbitru, Gh. Ga- 
vrilescu (Bacău) și cu pără
sire concursului, cu mult 
Înainte de finalul său, de că
tre gălățeanul A. Savlovschi, 
care primise integral baremul 
pentru arbitraj.

Cam multe nereguli și acte 
de indisciplină intr-o Singu
ră reuniune ! Așteptăm ca fe
derația să-și spună cuvintul. 
Cit mai curind și cît mai ca
tegoric, pentru ca asemenea 
neajunsuri să nu-șl mai facă 
loc în activitatea luptelor.

Mihai TRANCA
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| STEAUA Șl „STROCUL" El CONTINENTAL
(Urmare din pag. 1) prea bine, din casetele vi- 

că nu poate rezista in fata

Mat în două mutări.

gul silo ■ 
resursă 
perfect 
atacul 

T :c6 3. 
u cîștig 
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rnează 3. 
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Diagrama de astăzi cere de 
asemenea un calcul exact. Dar numai pe distanța a două 
mutări la capătul cărora pie
sele albe trebuie să aibă ma
tul pe tablă. O „cheie** inge
nioasă vi deschide poarta 
soluției.
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nistrat lui M.T.K., reprezintă 
mai mult decit un pas spre in
trarea „roș-albastrilor" in urna 
următoarei trageri Ia sorti a 
Cupei Campionilor Europeni.

Așa cum scriam si în croni
ca meciului, succesul putea fi' 
și măi substanțial. Gasnar a 
„scos" cîteva baloane deosebit 

grele, dar el nu poate uita 
a avut și o mare șansă, mai 
seamă la „passing-shoot“-ul 
Piturcă din min. 52 (ca să 
mai amintim si marea o-

cazie a aceluiași jucător, din 
min. 75) si la lovitura liberă 
fmin. 66). cînd balonul șutat 
de Hagi a „mușcat" transver
sala. Dacă-ar fi transformat în 
goluri aceste ocazii. Steaua ar 
fi realizat. în final, ne tabela 
de scor. 7 goluri din 12 șuturi 
expediate pe spațiul porții, ceea 
ce ar fi însemnat mai mult de 
50% eficientă !

Frumoasa victorie de miercuri 
a arătat cu prisosință că antre
norii Anghel Iordănescu și 
Radu Troi. cărora li s-au creat 
toate condițiile de către facto
rii de decizie ai clubului și 
ministerului de resort, au pre
gătit cit se poate de minuțios 
acest joc. Să nu uităm că au 
existat si niște probleme de 
recuperare a unor jucători, me
dicul lotului. Valentin Stănescu. 
și masorul Mitică Neagu avînd 
partea lor de contribuție.

Interesant de consemnat

știa 
deo. 
„mașinii de fotbal" bucurcște- 
ne. Cu jocul ei colectiv. în 
prim-plan cu doi jucători de 
certă clasă continentală, Hagi— 
Lăcătuș, cu o „rampă de lan
sare" Boloni—Stoica, cu un me
canism al apărării exact, impus 
de Bumbescu si Bclodedici. jo
cul ultimului fiind de o ele
gantă cuceritoare. Steaua, pe 
care am văzut-o si în alte în- 
tilniri. și-a tăiat partea... cali
ficării".

Elocvente si obiective aceste 
observații transmise cititorilor 
ziarului ..Nepsport". Cunosc! nd 
seriozitatea, maturitatea si pu
terea de analiză ale formației 
noastre campioane, sîntem con
vinși că ea va recepționa Ia... 
rtce aceste elogii meritate și că 
Ia 30 septembrie, data returu
lui de la Budapesta, se va pre
zenta la aceeași cotă ridicată a 
valorii sale, așa cum stă bine 
unei echipe din galeria forma
țiilor de faimă continentală, 
galon pe care Steaua si l-a cis- 
tigat prin muncă in ultimii ani.

DINAMO IȘI POATE
(Urmare din pag. 1)

și

Radu VOIA

I opiniile trimișilor speciali ai 
ziarului de specialitate „Nep- 
sport“. Gyulay Pajor și Mora

ILaszlo: „Far 
mult. Steaua 
categoric prii

Laszlo: „Fără să forțeze prea 
i a cîștigat în mod 

categoric prima manșă a întîl- 
nirii cu M.T.K. După șirul in
succeselor din campionat, an
trenorul Verebes declara înain
tea jocului că ascensiunea e- 

Ichipei sale va începe la Bucu
rești, Mai degrabă această măr
turisire ascundea teama lui Ve
rebes. fiindcă in sinea sa el

UNIVERSITATEA

o severitate nemaiîntîlnită, eli- 
minîndu-1 de pe teren pe Mo
vilă și lăsînd echipa noastră în 
10 oameni, pentru toată repri- 

■ za secundă. Faza merită des- 
scrisă, pentru a fi bine înțe
leasă. Movilă, în luptă cu un 
adversar la marginea terenului, 
în „jumătatea" noastră, a ob
ținut o aruncare de la margi
ne. El a luat mingea pentru a 
executa autul, dar dîndu-și 
seama că e mai normal ca el, 
ca libero, să-și reia locul în 
centrul apărării, iar autul să 
fie executat de un echipier, l-a 
chemat pe Mihăescu. Au trecut 
astfel cîteva secunde, suficien
te pentru ca arbitrului 
vină ideea... eliminării lui

să-i 
Mo

►

îeata. un
Hotelului

de Divi- 
preaima 

Muscel pe 
samentu- 
Juval — 
Prună — 
K Oltcit 
- I. Co- 
l$ov). Pe 
cit Dolj.

2. Rutierul Brașov. 3. FPSA- 
CJAK Cimpulung Muscel. Tra
seul a măsurat 268 km, iar la 
start au fost 110 echipaje.
• în zilele de 19 și 20 sep

tembrie în Bulgaria, la Albena. 
se dispută a patra etapă si ul
tima a „Cupei Păcii" la viteză 
pe circuit. La întrecerea pilo- 
tilor din 
ticipă și 
goras, V. 
viei. Gh.

(Urmare din pag. 1)
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țările socialiste par- 
alergătorii : N. Gri- 
Nicoară. St. Ianco- 

Preotcasa. E. Petea- 
nu, T. Gedeon și W. Kulpinski 
(ultimii trei la mașini 
rnulă *— Easter).

• în cea de a treia 
„Cupei Păcii" la viteză 
cuit desfășurată în Ungaria pe 
Ilungaroring. din cei do mai 
sus s-au clasat doar trei : Ni- 
coară locul 10. Iancovici 17 — 
din 28 de 
pinski pe locul 20 din 30 de 
concurent!.

tip for-

etapă a
pe cir-

cnncurenti. iar Kul-

pînă și perspectiva măcar a 
unui rezultat egal părea pier
dută.

Sigur că acest curs nefavo
rabil al jocului în primele 60 
de minute si-a avut explica
țiile sale și una din cele prin

cipale a constituit-o replica 
peste asieptări dată de echipa 
portugheză. Deși debutantă în- 
tr-o cupă europeană. Chaves 
s-a prezentat pe gazonul „Cen
tralului" din „Bănie" ca o adver
sară redutabilă pentru forma
ția locală. Ea a produs o bună 
impresie atît prin modul în 
care a reușit să se apere a- 
proape două treimi din meci, 
cît si prin ieșirile rapide din 
apărare în atac, prin contra
atacurile iuti si tăioase între
prinse. care au surprins une
ori compartimentul defensiv al 
craiovenilor, prin calitățile de
monstrate de unii dintre ju
cătorii săi. îndeosebi cei trans
ferați din străinătate (brazilia
nul Jorginho, bulgarii Zdrav- 
kov și Slavkov, acesta din 

urmă cîștigător al „ghetei de 
aur" in anii trecuti).

Iîn fata unei asemenea par
tenere valoroase, pe deasupra 
foarte ambițioase si dîrze (pe 

alocuri si cam dure) în ioc.
| i-a fost greu tinerei echipe 

craiovene să se impună de la

I
I
I
I
I
I
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Ceilalti au abando-
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• 3 EXTRAGERI A 
CITE 4 NUMERE.

participați cu cit mri 
multe bilete!

ULTIMA ZI 
PARTICIPARE : 
bătă 19

Participantii au po
sibilitatea obținerii u- 
nor importante cîsti- 
suri în :

• AUTOTURISME 
..DACIA 1300"

9 MARI SUME 
BANI

Se cîștigă
2 numere din
fiecare extragere

DE 
sîm- 

septembrie.

DUMINICĂ
20 SEPTEMBRIE 1987
Â DOUA TRAGERE 
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ARE SPERANȚE
bun început. Așa cum am 
liniat și în avancronica parti
dei de miercuri, trebuie să 
ținem seama de faptul că for
mația studențească din „Bănie" 
trece încă printr-un proces de 
reconstrucție, alături de cei 
cîțiva titulari rămași din ve
chiul „unsprezece" fiind pro
movați jucători tineri, cu fru
moase posibilități 
tlve, dar fără 
necesară.

De altfel, unii dintre ei au 
evoluat miercuri pentru prima 
oară intr-un meci international 
oficial cu o asemenea miză im
portantă. ba chiar si in fata u- 
nui public atît de numeros si 
vulcanic cum a fost acela din 
tribunele arhipline ale „Cen
tralului" craiovean. în plus, să 
nu uităm că din formația uni
versitară au lipsit în acest 
prim meci cu Chaves portarul 
Lung și Rada, că Irimescu s-a 
accidentat si a Părăsit terenul 
înainte de pauză si că Geol- 
gău a intrat în ioc abia în min. 
63. cînd aportul său a influ
ențat pozitiv eficiența ofensi
vei craiovenilor.

Că să respectăm pe de-a în
tregul adevărul, trebuie să re
cunoaștem, însă că în prima 
jumătate a meciului craicvenii 
au jucat mult sub posibilită
țile demonstrate in partidele de 
campionat ceea ce a surprins 
mai ales în cazul lui Stoica. 
Badea. Vancea și Ciurea.

în aceste condiții, ratînd și 
cele cîteva ocazii favorabile din 
prima repriză, pe deasupra si 
cu un gol primit din ofsaid, 
n-a fost prea de mirare ca 
Universitatea să fie condusă cu 
2—0 și să se afle chiar la un 
pas de 0—3. Cu atît mai mare 
este însă meritul tinerei echi
pe craiovene. care a găsit tă
ria să depășească situația cri
tică ivită si a reușit în final 
— printr-un joc ofensiv evident 
schimbat in bine — să obțină 
o prețioasă victorie. Firește, a- 
ceastă victorie la limită 
două goluri primite pe propriul 
teren) nu-i deloc 
în perspectiva meciului retur, 
de la 30 septembrie, dar e-fe 
totuși o victorie (remarcabilă 
am putea spune) și îi oferă încă 
șanse echinei din Craiova. Ca
lificarea în turul următor al 
competiției este, totuși posibi
lă si va trebui luptat la Chaves 
pentru ea.

svb-

și perspec- 
experiența

(cu

liniștitoare

Patru victorii și o Infrînge- 
re la limită, s goluri marcate, 
3 goluri primite, iată bilanțul 
primelor 450 de minute „eu
ropene* ale formațiilor noas
tre. Privită in ansamblu, a- 
c a astă intrare a celor cinci 
formații românești în cupele - 
europene poate fi ’ '
tă — deocamdată _
mițătoare. Pentru .că,, așa cum 
'au demonstrat-o marea majo
ritate a calificărilor sistem 
tur-retur important este să 
completezi performanța, să 
realizez trecerea în turul ur
mător, fructificând ceea ce ai 
realiza* în prima partidă. 
Pentru Steaua, după aces-t 
4—0, întîlnirea retur de la 
Budapesta se prezintă, fireș
te. sub asigurătoare condiții 
privind realizarea calificării. 
Pentru campioana noastră, 
jocul d-e peste 12 zile pune 
însă condiția confirmării va
lorii primului rezultat, fapt 
pe care in corpore, îl subli
niau și jucătorii, și antrenorii 
„roș-albaștrilor“, la cîteva 
minute după întîlnirea de 
miercuri.

O bună opțiune pentru tre
cerea mai departe în compe
tiția dotată cu Cupa U.E.F.A. 
a luat Victoria București, prin 
succesul său de pe stadionul 
din Larnaca.' Debutanta în 
cupele continentale, aplauda
tă pentru evoluția ei în Ci
pru, nu trebuie să uite că 
partida jir, 2, de La 30 septem
brie, trebuie jucată cu toată

considera-
— ca pro-

șaut fiind cit de 
înșelătoare pot fi aceste por
niri de la 1—0 Vorbind de 
1—0. ne exprimăm din nou 
regretul că Sportul Stud-en- 
țese ni’ a realizat diferența 
reală la care situațiile de 
marcare și favorabila conjunc- 
tură din partida cu KatQ- 
wîce o îndrituiau. Țocmai g 
depășirea momentului * psiho_ 
logic dificil, aflat la originea 
acestui numai 1—0 din Regie, 
poate reprezenta însă punctul 
de plecare spre o calificare 
printr-un meci în netă ascen- 
siune în deplasare. Condiție 
pe care o așteptăm realizată 
și de tînăra formație craio- 
veană care ă remontat atît de 
spectaculos pe stadionul din 
Bănie. Ș

Dinamo revine de la Mali- 
nes cu un rezultat care îi dă șȘ 
dreptul să spere în calificare.
Comentariile de la fața locu- § 
lui subliniază reușita partitu- 
ră tactică a formației noastre 
pe ansamblul meciului și a- 
cea a doua repriză de mare 
angajament, în ciuda inferio- 
rități’* (numerice, suportată 
timp de 4« de minute.

Reușitele startului sînt tot 
atîtea premise pentru o reali- 
zare a unei masive intrări îri Ș 
turul al doilea, o reconfirma- 
re a prestigioaselor prezențe 
ale fotbalului românesc în Ș 
zonele avansate ale cupelor 
continentale.

Eftimie IONESCU |

vCd.

VALORIFICA ȘANSA
vilă, care mai avea cartonașul 
galben din min. 5.

Și astfel, Dinamo (care șl în 
prima parte avusese de făcut 
față unor . atacuri , rapide și 
viguroase ale gazdelor) s-a vă
zut îji situația de a juca cu un 
om mai puțin și cu o improvi
zație în compartimentul care, 
firesc, avea să fie cel mai so. 
licitat, Rednic trecînd libero. 
Din fericire, acesta a făcut față 
foarte bine în noul rol, iar în
treaga echipă a găsit, tocmai 
în această copleșitoare decizie 
de arbitraj, nu numai puterea 
de a stăvili atacurile belgieni
lor, dar și pe aceea de a peri
clita acum, chiar mai mult de- 
cît în prima repriză, poarta 
lui F.C. Malines, cele mai bune 
ocazii de gol ale bucurcșteni- 
lor apărînd tocmai in aceste 
condiții : Mateuț putea înscrie 
atît la 0—0, cît și un minut 
după golul lui Den Boer. Cît 
despre unicul gol primit, por
nind dintr-un luft al lui Lupu, 
la care Nicolae și Moraru nu 
se așteptau, el concretizează 
dominarea de ansamblu a lui 
Malines (raport de cornere : 
10—3, șuturi la poartă : 9—5), 
dar ni se pare greu de crezut 
că ar fi fost primit dacă echi
pele ar fi rămas în raport nu
meric de egalitate. Pentru că, 
în prima repriză, Malines nu 
avusese practic decit două o- 
cazii reale de gol, iar Dinamo 
jucase foarte bine tactic. In 
afara remarcărilor din cronica 
de ieri, trebuie să subliniem

marele efort depus de Mateuț 
(păcat insă că Ia prima sa o- 
cazie a șutat prematur, în loc 
să pătrundă mai mult) si mai 
ales de Cămătaru, - ale cărui 
incursiuni în terenul advers au 
fost mereu periculoase, deter- 
minîndu-1 pe antrenorul De 
Mos ca, în repriza a 2-a, cu 
toată superioritatea numerică a 
lui Malines, să pună doi „paz
nici" lingă vîrful atacului 
nostru.

Mărturisim că după golul din 
min. 50 ne temeam ca scorul 
să nu devină mai mare. Dina
mo însă a luptat cu multă am
biție, a avut o bună organiza
re a jocului, a pasat la mijlo
cul terenului pentru a păstra 
cît mai mult balonul și — cu 
toate că a pierdut această pri
mă manșă — scorul minim lasă 
deschisă în continuare lupta 
pentru calificare, care se va 
decide la București.

După acest meci de mare an
gajament, desfășurat în repriza 
secundă într-o tensiune ner
voasă nefavorabilă, poate, spec
taculozității, dar care a permis 
unor jucători ai gazdelor, ca De 
Wilde, Den Boer, Rutjes, 
Ohana, Hofkens, Clijters, să-și 
probeze renumele european 
(dar nici jucătorii noștri nu 
s-au lăsat mai prejos), i-am 
întîlnit pe cei doi antrenori, 
De Mos și Mircea Lucescu, 
stînd de vorbă pe culoarul de 
la vestiar. Concluzia principa
lă a discuției lor amicale poate 
fi sintetizată în cîteva cuvinte: 
„Este păcat că una din aceste 
două echipe va trebui să pără
sească competiția la 30 septem
brie".

VICTORIA — SUCCES NORMAL
(Urmare din pag. 1)

jocului, optimismul în tabăra 
gazdelor (alimentat, pe dea
supra, și de acel 0—0 reușit de 
echipa Ciprului cu Polonia, în 
preliminariile C.E.). Și, cu toa
te acestea, succesul a aparținut 
finalmente formației oaspete. 
Fără a include neapărat pe 
Victoria în categoria echipelor 
performere ale „zilei europe
ne" din 16.IX, se poate spune 
că aici, la Larnaca, echipa bu- 
cureșteană, înfrîngîndu-și, îna
inte de toate, febra de start, a 
avut o prestație remarcabilă, 
de frumoasă ținută tehnico-tac- 
tică, avîndu-i — din diverse 
motive — pe banca rezervelor 
pe „bătrînii" Iordache, Tălnar 
și Augustin. Victoria s-a vă
zut nevoită să-și strîngă rîn- 
durile si la figurat, și la pro
priu, apropierea liniilor permi- 
țînd echipei să realizeze un 
joc echilibrat, coerent, de în
trajutorare în ambele situații 
fundamentale. Și pentru a 
exemplifica, trebuie spus că, 
exceptîndu-1 pe C. Solomon, 
care a rămas, grijuliu, „la cu
tie", toți ceilalți component! 
ai apărării imediate au parti
cipat, în mod alternativ, la ac
țiunile ofensive. Dar și mai 
concludent ni se pare faptul că, 
în condițiile în care vîrfurile 
Vaișcovici și Nuță s-au „bucu
rat" de o atenție specială din 
partea partenerilor direcți, Le- 
mesios și, respectiv, Tomazou, 
ocaziile cele mai clare de gol 
ale Victoriei au fost create de 
jucătorii din linia a doua, Co- 
jocaru (mai ales el, datorită 
forței de pătrundere deosebită), 
Balaur (autorul golului neacor

dat) și V. Ene (semnatarul 
punctului victorios), care 
apăreau la finalizare ca element 
de surpriză. Spiritul de echipă 
a operat, firește, și în faza de 
apărare, prilejuindu-i, de 
exemplu, lui Henzel, purtăto
rul tricoului cu nr. 11, inter
venții energice, „la sacrificii", 
în zona de predilecție a coechi
pierului său Topoiinschi. „A- 
veți Jucători dispuși să înde
plinească normele duble ale 
fotbalului actual, combativ, și 
normal ca succesul să aparțină 
în cele din urmă, echipei ro
mâne" — aprecia după joc, la 
cabine, confratele Gheorgulis 
de la „Atletico Vima". Iar un 
alt ziarist, Mihalis Kristodulo, 
de la „Simerini", aprecia că, 
după cum s-au desfășurat lu
crurile în manșa întîi, este 
limpede că Victoria Bucu
rești se poate considera de pe 
acum în cel de al doilea tur al 
Cupei U.E.F.A., ediția 1987— 
1988. „Să nu ne grăbim !“, a 
fost replica antrenorului Du
mitru Nicolae-Nicușor, rosti
tă cu voce tare, pentru a se 
face auzit și de jucători. „Pen
tru a preintimpina orice fel de 
surprize, a adăugat el, datoria 
noastră este să ne pregătim in 
continuare cu seriozitate și 
simț de răspundere". Un punct 
de vedere lucid și... sănătos al 
antrenorului principal, la care, 
spre binele lor, sperăm să sub
scrie și elevii acestuia, pentru 
dublul motiv că:l. într-o echipă 
cu destule noutăți la început 
de sezon competițional, mai 
sînt lucruri de îndreptat ; și... 
2. prinzînd gustul succesului 
în cupele europene, nu e rău 
să vezi... mai departe.



SPORTUL
Campionatele Mondiale de gimnastică ritmică

ÎNCĂ DIN PRIMA ZI, EVOLUȚII SPECTACULOASE, APLAUDATE»
VARNA. 17 (prin telefon de 

la trimisul nostru special). — 
De miercuri după-ami .ză. Pa
latul sporturilor si culturii din 
localitate găzduiește cea de-a 
XIII-a ediție a Campionatelor 
Mondiale de gimnastică ritmi
că. întrecerea cea mai repre
zentativă. cum se spune aici, 
pentru sportul feminin. Reflec
tare directă a interesului ma
ior cu care este privită azi 
gimnastica în lume, la ediția 
din acest an a competiției su
preme sînt prezente 107 spor
tive din 36 de tari, iar la Cen
trul de presă sînt acreditați 
deja peste 300 de ziariști. După 
frumosul și aplaudatul specta
col oferit de gazde în cadrul 
festivității de deschidere con
cursul propriu-zis a debutat cu 
proba de ansambluri. In prima

zi fiind programat exercițiul cu 
cercuri și mingi, acordîndu-se 
note atît pentru compoziție cit 
și pentru 
mele pe 
trecerilor, 
au făcut 
stratie de 
zitate. executînd cu mare pre
cizie si siguranță o suită de 
combinații si mișcări 
sebită complexitate.
cele trei mingi și 
cercuri au „circulat" 
nentă intr-un ritm 
și simplu îti tăia 
Brigada de arbitre 
cu note maxime atît compozi
ția, cît și execuția, astfel că 
ansamblul din Bulgaria a pri
mit nota 20 ! Cu frumoase reu
șite au intrat în concurs si an
samblurile din R. P. Chineză.

executie. Intrînd pri- 
snatiul rezervat în- 
gimnastele bulgare 

o veritabilă demon- 
măiestrie si virtuo-

de o deo- 
i'n care 

cele trei 
în perma- 
care nur 

răsuflarea, 
a apreciat

DUPĂ CAMPIONATELE MONDIALE DE HALTERE
(Urmare din pag. I)

tot mal pregnant una a nervi
lor. Faptul că regulamentul 
permite concurentului doar cite 
3 încercări la fiecare stil face 
ca îndeosebi prima din aceste 
încercări să aibă, totodată, si o 
mare încărcătură psihologică, 
cu repercusiuni (în funcție de 
reușită sau eșec) asupra între
gii evoluții ulterioare. Statisti
cile nu admit replică : aproape 
in exclusivitate campionii mon
diali ai acestei ediții au trecut 
eu bine de prima încercare, ex
cepția numindu-se... Nicu Vlad. 
care la stilul smuls a ratat de
butul la 192.5. dar in final a 
cîstigat. Cu mențiunea că ra
tarea amintită l-a costat, poa
te. titlul la total. Dună cum. 
nu poate scăpa observației a- 
mănuntul că. îndeobște, ratarea 
personală are ecou si asupra 
echipei : faptul că reprezentan- 
tul nostru la cat. 52 kg. Traîan 
Cihărean. a ratat toate cele 6 
încercări avute la dispoziție (!) 
n-a 
zeze
curs 
tivi.
das. __ ___ _____
gară, dună eșecul nescontat al 
marelui favorit care era Zlatev 
la cat. 82.5 kg. nu s-a mai iz
butit nici o medalie de aur 
la total...

Referitor la rezultatele celor 
6 halterofili carș ne-au repre
zentat nu putem decît să re
petăm cele scrise în cronica 
de închidere a camnionatelor : 
5 medalii (1 aur. 2 argint. 2 
bronz), nu pot să egaleze aș
teptările noastre si. mai ales 
precedentele realizări ale ace
luiași colectiv de snortiv® «î an
trenori. Fiindcă scotîndu-1 din 
discuție De Nicu Vlad — care 
și-a Drobat încă o dată excep
ționala clasă ca si extraordi
nara armătură morală —. tnfi 
ceilalți sportivi înscris) In con
curs au evoluat sub nosihillfă- 
țile lor. Sigur, de Ia caz la caz. 
exolicatiile diferă • Cîh«r«>an ni

fost de natură să favori- 
o bună disnozitie de con- 
următorilor noștri snor- 

Czanka. Becheru sau Ur- 
în ttmD ce în tabăra bul-

s-a părut departe de plafonul 
valoric al categoriei. Czanka — 
insuficient pregătit, Socaei a 
supralicitat la „smuls" (a în
ceput concursul aproape de 
pragul maxim al rezultatelor 
sale) si. ratînd de trei ori. a 
fost eliminat din clasamentul 
la total, deși avea o medalie 
„tn buzunar", Becheru este în 
final de carieră. Iar Urdaș (și 
el la un pas de medalia do 
aur la „aruncat" si de o me
dalie la total) are încă un mo
ral de concurs prea labil.

Explicații există, deci, scuze, 
însă... mai puține. Fiindcă, de 
pildă, unele abateri disciplinare 
ale lui Czanka puteau fi si tre
buiau curmate mai din vreme, 
graficele de concurs ale lui 
Socaci si Becheru (și el putea 
obține 
dar din nou a existat 
primă 
buiau 
me si 
rației 
ultima 
trebuia mai minuțios 
»| controlată.

Se spune însă că 
are partea lui de bine. Să spe
răm că acest moment de re
flux va prilejui tragerea nece
sarelor învățăminte, va condu
ce la reconsiderarea — la toate 
nivelurile : federație, lot na
tional. secții — a metodelor 
și mijloacelor de pregătire. 
Premisele revenirii in topul ie
rarhiei 
.sosintă 
bililor 
junior ___  ___ __............ .............
lor incontestabil, marea expe
riență si pricepere a celor ce 
conduc activitatea constituind 
tot atîtea garanții. Condiții ne
cesare. dar... competitive numai 
în cazul în care 11 se va alătu
ra si revenirea la volumul de 
muncă, exigență Si seriozitate 
care au condus anterior la fău
rirea prestigiului halterelor ro
mânești. Si aceasta fără în- 
tirziere — pînă la J.O. a rămas 
mai puțin de un an !

Spania și Japonia, acesta din 
urmă ușor depunctat după opi
nia noastră. A surprins nereu
șita ansamblului U.R.S.S,. pe
nalizat ca urmare a două „scă
pări" de obiecte. Iată clasa
mentul la ansambluri după pri
ma zi : Bulgaria 20.00 p. R. P. 
Chineză 19,600 p. Spania 19,450 
p. Japonia 19,350 p U.R.S.S. 
19,300 p. Ungaria 19,200 p.

începind de ioi la amiază, se 
desfășoară și concursul indivi
dual, prima dintre gimnastele 
noastre intrate în întrecere fi
ind Petruta Dumitrescu, care 
in prima zi si-a prezentat e- 
xercitiile cu coardă si panglică, 
în cadrul grupei C din care 
face parte. Prima „încercare" 
pentru sportiva noastră a fost 
la panglică, exercițiul său fi
ind notat cu 9,550. La coardă, 
Petruta a avut cîteva ezitări 
pentru care a fost penalizată, 
astfel că nota obținută este 

destul de mică. 9.300. La ora 
transmisiei noastre se pregă
tesc să intre tn concurs cele 
mai bune dintre gimnastele 
noastre. Adriana Stoenescu si 
Florentina Butaru.

ZURICH. 17 (Agerpres). în 
concursul international de 
atletism de la Lausanne, ame
ricanul Grea Foster a stabilit 
cea mai bună performantă 
mondială a anului în proba de 
110 m garduri, cu timpul de 
13.17. iar coechipierul său Cari 
Lewis a terminat învingător în 
două probe : 100 m : 10.11 și 
200 m :

Alte 
săritura în înălțime : Moegen- 
burg (R. F. Germania) — 2.30 
m : aruncarea greutății ; Guen- 
thoer (Elveția) — 21,73 m : să
ritura în lungime : Myricks 
iS.U.A.) — 8,43 m ; 400
Egbunike (Nigeria) — 44.74 ;

3 000 m obstacole : Korir (Ke
nya) — 8:15,46. Feminin : 100 
m : Marlene Ottey (Jamaica).

— 10.97 : 400 m : Otaa Briz- 
ghina (U.R.S.S.) - 49.94.

20,02.
rezultate : masculin :

m :

PREGĂTIRI PENTRU BALCANIADA 
DE TENIS DE MASĂ

Elena DOBINCĂ

tn cadrul pregătirilor pentru 
Campionatele Balcanice de tenis 
de masă (1—4 octombrie, Con
stanța), cîțlva compcnenți al lo
turilor naționale au participat la 
un concurs internațional la Pre- 
șov (Cehoslovacia), In compania 
a 64 de echipe din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D. Germană. Po
lonia, Ungaria, tn proba pe echi
pe, formațiile noastre s-au situat 
pe locul 3, ta timp ce In probele 
individuale, dublul Maria Alboiu 
— Emilia Ciosu a ocupat poziția 
a Il-a. De asemenea, la simplu 
(Maria Alboiu șl V. Florea) și 
dublu masculin (A. Fejer — V. 
Florea) au ocupat locul 3.

Start in cupele europene,

SPRE 9,7 PE „SUTA"?

ROMA, 17 (Agerpres). — La
recentă întîlnire cu ziariștiio

italieni, noul recordman al lu
mii la 100 m plat Ben John
son. care, cu rezultatul de 9,83. 
a îmbunătățit cu o zecime pre
cedenta performantă supremă, 
veche de 19 ani. a declarat că 
acest record exceptional este 
departe de a fi imbatabil, el 
simtindu-se capabil să alerge 
..suta de metri" în 9.78.

JOCURILE SPORTIVE
MEDITERANEENE

DAMASC, 17 (Agerpres). In o- 
rașul sirian Latakia au continuat 
Întrecerile Jocurilor sportive me
diteraneene.

In concursul de natațle, Înotă
torul italian Giorgio Lambert! a 
cîștlgat proba de 400 m liber, cu 
timpul de 3:56,34, iar In proba si
milară feminină pe primul loc 
s-a situat compatrioata sa Tania 
Vanini — 4:16,49.

La sărituri In apă, proba mas
culină de trambulină a revenit 
lui Piero Italian] (Italia), cu 
578,05 puncte, secundat de coechi
pierul său Massimo Castellanl — 
563,90 puncte.

Rezultate înregistrate la alte 
discipline : volei, temindn : Alba
nia — Grecia 3—1, Italia — Liban 
3—0 ; Turcia — Siria 3—0 , mas
culin ! Tunisia — Franța 3—3 ; 
Spania — Turcia 3—0, baschet, 
masculin : Tunisia — Siria 80—72; 
Spania — Liban 142—62 ; Turcia 
— Grecia 77—68 ; handbal, mas
culin : Siria — Grecia 15—13, Spa
nia — Liban 43—8.

medalie la ..aruncat", 
acea 

încercare ratată...) tre- 
stabilite ferm din vre- 

nu lăsate în seama inspl- 
de moment. în general 

perioadă de pregătire 
elaborată

orice rău

mondiale există cu pri- 
— tinerețea selectiona- 

(Czanka. de pildă, va fi 
încă doi ani !). talentul

MAREA VEDETA '87 A CICLISMULUI

Dtn acest an ciclismul sre o nouă vedetă, de 
„14 carate", ta persoana irlandezului Stephen 
Roche. După cum se știe, ei a cîștlgat anul a- 
cesta două dintre marile competiții organizate 
pe continent : Turul Italiei șl cel al Franței. 
Acestor mari succese le-a adăugat zilele tre
cute la Villach, ta Austria, titlul de campion 
mondial de fond. In Irlanda țară cu 3 300 000 
de locuitori, stat legitimați 3483 de cicliști, din
tre care doar 7 stat profesioniști. Anual stnt 
organizate circa 300 de curse de fond importan
te, ciclismul fiind un sport tot mal mult pre
țuit

Secretul succeselor lui Roche 7 Munca I Dar 
șl încă unele mic! amănunte sintetizate astfel 
de presa internațională : 1. Somn obligatoriu de 
9—10 ore pe noapte 2 Cel puțin două ore de re
facere după cursă. 3. Să mănîncl tot. în special 
dulciuri. 4. Antrenamentul să fie făcut în tot 
cursul anului. 5. Să nu folosești nici un fel de 
„stimulent" ! 6 Să-ți verifici și să-ți îngrijești 
bicicleta ca pe o mașină d» Formula 1 î Se
crete. cum se spune la tademîna oricui...

S-a consumat prima manșă a 
etapei Inaugurale a cupelor euro
pene, atît de mult așteptate de 
iubitorii fotbalului de pe conti
nent. Ca de obicei, n-au lipsit 
surprizele, nici scorurile catego
rice pe teren propriu sa-u meciu
rile încheiate cu victorii în de
plasare. Prin prisma rezultatelor, 
numeroase formații se pot consi
dera calificate în turul 
(cum ar fl 
pid Viena, 
Lisabona, 
Eindhoven, 
C.C.E. : “

dele s-au dovedit superioare... 
Primul go-1 l-a marcat (în prima 
repriză) Michel din penalty, a- 
cordat pentru fault și henț — co
mis de Bagni. După pauză, Rea
lul s-a dezlănțuit șl, spre sfîr-

In Cupa Cupelor, un joe pasio
nant la Sofia. între Vitoșa șl 
O.F.I. Creta. Au cîștlgat galdele, 
greu... dar cum 7 După ce au 
ratat un penalty, abia spre sfîr- 
șitul partidei au putut să trans
forme a doua lovitură de la 11 
m 1 Deci, 1—0 pentru sottoțl. Sur
prind și scorurile de la Leipzig 
șl San Sebastian unde Lokomo
tive. finalistă a ultimei ediții, 
n-a putut trece de Marseille 
(0—0), iar Slask Wroclaw a ob
ținut cu Real Sociedad scor alb t

In Cupa U.E.F.A. tacă un re
zultat greu previzibil. Borussia 
Monchengladbach, fruntașă ta 
clasamentul vest-german. a cedat 
acasă cu 0—1. în fața lui Espanol 
Barcelona. Cealaltă formație ca-

secund 
Steaua București, Ra- 
F.C, Porto, Benfica 
Neuchâtel Xamax, 

Bayern Miinchen ; în 
Hamburger S.V., Mar

seille, Ajax, Sporting Lisabona 
în Cupa Cupelor ; Victoria Bucu
rești, Velez Mostar, Toulouse, 
Steaua Roșie Belgrad, Admira 
Wacker, Spartak Moscova, Dundee 
United, Dinamo Moscova, Vitoria 
Guimaraes, Feyenoord, Espanol 
Barcelona, Value Reykjavik in 
Cupa U.E.F.A.). Dar, cum în fot
bal, răsturnările de scor intră în 
calcule...

In Cupa Campionilor Europeni, 
capul de afiș l-a constituit, fără 
îndoială, meciul de la Madrid, 
dintre Real șl Napoll. După cum 
se știe, partida s-a desfășurat cu 
porțile închise în urma sancțiunii 
dictate de U.E.F.A. Au fost de 
față doar conducătorii celor două 
cluburi, ziariști șl cîțlva invitați! 
Acest meci, al cărui rezultat era 
așteptat cu atîta. interes, a fost 
condus de o brigadă de arbitri 
români, avîndu-1 la centru pe 
Ioan Igna. Victoria a revenit for
mației locale cu 2—0, scor echi
tabil, după cum comentează a- 
gențlile de presă, pentru că gaz-

ACCIDENTE STUPIDE PE TERENURI 
DE FOTBAL

Două accidente stu- 
bide s-au Detrecut în Italia pe terenuri de 
fotbal. Astfel, la Asco- 
11 Piceno, tatr-un „a- 
mlcal" a izbucnit, pe 
neașteptate, o furtună, 
cu descărcări electrice, 
dar jocul nu s-a Între
rupt. Un trăsnet care 
a căzut pe teren a e- 
lectrocutat (mortal) pe 
portarul ’
clon! (24 
fundașul 
lei. care.

Alessio Ple
sni) șl pe 

Alfredo Pel- 
Drintr-o ade-

vărată minune, deși cu 
arsuri serioase, a ră
mas totuși ta viață. Un 
alt accident absurd s-a 
produs la Telve Val- 
sunga ta timpul unul 
antrenament. Stoperul 
Pecoraro (22 ani) s-a 
agățat de bara trans
versală a unei porți 
mobile <ăl și-a pierdut 
echilibrul, a căzut șl a 
tras -oarta după el. 
care l-a fracturat ast
fel baza craniului I

CIȘTIGATORI Al MARELUI ȘLEM

Cu turneul de tenis de la Flushing Meadow 
s-a încheiat marele slem ’87. Reamintim finalele 
celor patru turnee : Melbourne : Ștefan Edberg — 
Pat Cash 6—3. 6—4. 3—6. 5—7 6—3 si Hana Man- 
dlikova — Martina Navratilova 7—5 7—6 ; Paris 
(Roland Garros) : Ivan Lendl — Mats Wilander 
7—5, 8—2, 3—6, 7—6 șt Steffi Graf — Navratilova 
6—4. 4—6. 8—6 ; Wimbledon : Cash — Lendl 7—6. 
6—2. 7—5 și Navra*ilova — Graf 7—5. 6—3 ; New 
York : Lendl — Wilander 6—7. 6—0. 7—6. 6—4 ș! 
Navratilova — Graf 7—6. 6—1.

RubricS realizată de
Romeo VILARA

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

ALTE REZULTATE :

F.C. Porto — Vardar Skoplje 3—0Benfica — Fartizani Tirana 4—0Olympiakos Pireu — Gornik Zabrze 1—1Shamrock Rovers — Omonia Nicosia 0—1
CUPA CUPELOR

D una j ska Sțțeda — Young Boys Berna 2—1
Rovaniemi (Fini.) — Glentoran Belfast 0-0

CUPA U.E.F.A.
Linzer A.S.K. — F.C. Utrecht 0—0
Bor. Monchengladbach — Espano| Barcelona 0—1
Fia mur tari Vlora -r- Partizan Belgrad 2—0
Gijon — Milan 1—0
Toulouse — Panionios 5—1
Lokomotiv Sofia — Dinamo Tbilisi 3—1

Rezultatul ultimului joc. cel dintre Panathinaikos si Auxerre,
nu ne-a sosit pină la închiderea ediției.

a cras pu- 
a deviat

șltul partidei, Tendlllo 
ternic, iar De Napoli 
balonul ta proprla-i poartă I Așa
dar 2—0 pentru Real, scor greu 
de recuperat la NapoU, chiar cu 
„ajutorul" celor 80 000 de specta
tori entuziaști... Deținătoarea tro
feului, F.C. Porto, n-a avut pro
bleme cu Vardar Skoplje (3—0). 
Au excelat Madjer (2 goluri) șl 
Sousa, autorul celui de al trei
lea. Șl Bayern Munchen, care 
nu strălucește în ultimele etape de 
campionat, a jucat foarte bine cu 
Sredeț Sofia (4—0). Marea sur
priză — una din cele mal mari 
din istoria cupelor europene 1 — 
a furnizat-o Omonia Nicosia, la 
Dublin, unde a nîștlgat cu 1—0 
cu Shamrock Rovers, formația 
cipriotă avlnd prima șansă de 
calificare !

talană, F.C. Barcelona, s-a des
prins greu de portughezii de la 
Belenenses, cîștigînd abia ta ul
timele minute ctad a marcat cele 
două goluri (2—0). Senzațională 
rămîne, desigur, victoria lui Di
namo Moscova la Ziirlch : 4—0 
cu Grasshoppers ! ! Șl fruntașa 
clasamentului campionatului
U.R.S.S., Spartak Moscova, a 
realizat o victorie clară cu Dy
namo Dresda : 3—0. Puțin scon
tat este succesul clar al alba
nezilor de la Flamurtarl Vlora ta 
fața valoroasei echipe Partizan 
Belgrad (2—0). In schimb, cele
lalte echipe Iugoslave au trecut 
cu brio primul examen : Velez 
— Sion 5—0. Steaua Roșie — Tra- 
kla Plovdiv 3—0 ’

Ion OCHSENFELD

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT O
ATLETISM • spaniolul Fer

nando Zuloaga a terminat învin
gător în maratonul de Ia Vaasa 
(Finlanda), fiind cronometrat pe 
distanța de 42,193 km ou timpul 
de 2hl3^7.

BASCHET • In prima zi a 
„Cupei Intercontinentale" la mas
culin, competiție ce se desfășoară 
la Milano, echipa F.C. Barcelona 
a învins cu scorul de 121—103 
(65—47 formați-' Universității din 
Washington, iar Tracer Milano a 
întrecut cu 99—77 (46—17) echipa 
Ferrocarril Buenos Aires

HANDBAL a Echipa feminină 
a Cehoslovaciei, aflată în turneu 
în R.P Chineză, a iueat la Bei
jing cu selecționata țării-gazdă. 
Partida s-a încheiat ou scorul de 
28—26 (15—13) ta favoarea oaspe- 
telor.

GIMNASTICA • Disputat la 
Gera <R.D. Germană), meciul In
ternațional amical dintre echipele 
masculine ale R.D. Germane șl

Elveției s-a încheiat ou scorul de 
578,80—563,35 puncte ta favoarea 
gazdelor. La individual compus, 
pe primul loc s-a situat Sylvlo 
Kroll (R.D. Germană), cu 116,90 p, 
urmat de coechipierul său Sven 
Tippelt și elvețianul Seop ZellL 
verger — cu cîte 113,33 p.

TENIS • In turul n al tur
neului de la Geneva, con tind pen
tru „Marele premiu", suedezul 
Joakim Nystroem l-a eliminat cu 
7—5. 6—3 pe argentinianul Gus
tavo Giussani, Guillermo Roldan 
(Argentina) a dispus cu 7—5. 7—5 
de Iugoslavul Bruno Oresar, iar 
Eduardo Bengoechea (Argentina) 
a cîștlgat cu 6—3, 6—1 partida cu 
Casslo Motta (Brazilia).

VOLEI • tn continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde In 
R.F. Germania, echipa feminină 
a Cubei a tatîtait la Balingen se
lecționata vest-germană, pe care 
a învins-o cu scorul de 3—3 
(15—11. 15—9 10—13. 12—15. 15—10).
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